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Een nieuw jaar, een nieuwe voorpagina   
Na een jaar, met op de voorpagina van de OP de foto van de ruïne van de Slotbosse toren, vond ik het een goede
zaak om de 37e jaargang te starten met een nieuwe voorpagina, wederom kenmerkend voor Oosterhout. Maar dit is
een persoonlijke visie en er zijn natuurlijke meer unieke beelden van Oosterhout. Daarom wordt op voorstel van onze
secretaris een fotowedstrijd voor onze leden georganiseerd, waarbij u een foto kunt inleveren over een onderwerp,
dat u specifiek voor Oosterhout vindt. De winnaar ontvangt als prijs het interessante boek ‘Verzameld Tilburg, Tilburg
verzamelt’. Er zijn natuurlijk een aantal spelregels: 1) Uw inzending dient uiterlijk 10 maart 2010 in het bezit van de
redactie van de OP te zijn. 2) Alleen digitale foto’s in grafische kwaliteit, dus met een camera van minimaal
6Megapixels, kunnen ingezonden worden. 3) De winnende foto mag eventueel voor de OP gebruikt worden, uiteraard
zonder vergoeding. De winnende foto wordt in het aprilnummer van de OP gepubliceerd. Ik ben benieuwd naar uw
inzendingen. 
 
Cees Bakker 
 
Busreis naar Hertogpost 2010 
Kent u het oude kinderliedje: ‘Dat gaat naar Den Bosch toe zoete lieve Gerritje’? Maakt u het liedje zelf maar af. Ook
onze postzegelvereniging gaat naar Den Bosch toe en wel met de bus op zaterdag 29 mei a.s. naar Hertogpost 2010.
Dit is een bijzonder interessante postzegeltentoonstelling; kijk maar is eens op de website www.hertogpost-event.nl
.Noteer deze datum alvast in uw agenda. Gaat u ook mee? 
De openingstijd van dit evenement is van 10.00 tot 17.00 uur, dus vertrekt de bus om 09.00 uur vanaf het
opstappunt De Bunthoef in Oosterhout en gaat terug om 17.15 uur vanaf de Brabanthallen. De prijs bedraagt slechts
€ 8,00 per persoon. U kunt zich nu al voor deelname bij mij opgeven. 
 
Cees Pijpers, E-mail: ceespijpers@casema.nl 
 
 
KNBF ledenpas 
Wij hebben bericht ontvangen, dat de geldigheid van de KNBF/NBF-ledenpas verlengd is t/m 21-12-2010. U ontvangt
dus geen nieuwe ledenpas. 
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DE OOSTERHOUTER POST  
Officieel orgaan van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 
Ingeschreven bij de K.v.K. Breda onder nummer 40281546 

 
Dinsdagavondbijeenkomsten: deze worden gehouden in Wijkcentrum Strijen, Sperwerstraat 3,  
4901 AW  Oosterhout. Tel: 0162 – 431154 
19 januari - 16 februari - 16 maart - 20 april - 18 mei - 15 juni - 21 september - 19 oktober - 
16 november - 21 december  
Jeugdbijeenkomsten: worden gehouden op de 1e zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de kleine zaal 
van wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof  2, Oosterhout-Zuid. 
Postzegelbeurzen: 
Oosterhout:Deze Brabantse Filatelistische dagen worden gehouden op de 1e zaterdag van de maand van 13.00 tot 
16.00 uur in wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2,  4904 CA Oosterhout Tel: 0162-432738 
2 januari - 6 februari - 6 maart - 3 april - 1 mei - 5 juni - 4 september - 2 oktober - 6 november- 
4 december 

 
Heeft u interesse om de nieuwsbrief van de O.V.V.P. te ontvangen, 

meldt u zich dan via uw E-mailadres aan bij: J.R. Luinge (jrluinge@euronet.nl) 
U wordt dan in de verzendlijst opgenomen en ontvangt iedere uitgave. 
Van de Nieuwsbrief is inmiddels het 50e nummer verschenen. 

 
37e jaargang  No. 1  januari 2010 

Bijeenkomst van19 januari 2010 in wijkhuis Strijen, Sperwerstraat 3, Oosterhout,  
telefoon 0162 - 431154 

Aanvang 20.00 uur     Zaal open vanaf 19.00 uur 
Agenda voor de bijeenkomsten van 19 januari en 16 februari 2010 

1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen en/of uitgaande post 
3. Wat verder ter tafel komt 
4. Rondvraag 
5. Veiling 360 – 140 kavels, respectievelijk veiling 361 - 140 kavels 
6. Pauze en afrekening van de gekochte kavels 
7. Veiling toto 
8. Sluiting 
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Van de Veilingcommissie 
Als u niet in de gelegenheid bent onze maandelijkse bijeenkomst te bezoeken, bestaat de mogelijkheid om schriftelijk
of via E-mail aan onze clubveiling deel te nemen. Wilt U hiervan gebruik maken dan kunt u dat doen door u uiterlijk
op de zondag voor de respectievelijke verenigingsavond/veiling aan te melden bij: Peter Hendrickx, Fazantendrift
27, 5126 XA Gilze. E-mail: petercmhendrickx@home.nl 
Vermeld hierbij uw naam, lidnummer, telefoonnummer, gewenste kavel(s) en hun maximum prijs/prijzen. Wij zullen
er dan voor zorgdragen, dat uw bieding adequaat uitgevoerd wordt. 

 
 



 
Van de voorzitter   
De laatste ledenbijeenkomst van dit jaar op 15 december 2009 was, zoals alle jaren, bijzonder gezellig. We hadden
gehoopt op meer bezoekers (vorig jaar waren er meer dan 100); toch mogen we met ruim 70 aanwezige leden niet
klagen. Bij binnenkomst was er voor alle bezoekers koffie met een stuk kerstgebak en de zaalindeling was al
helemaal ingericht voor de grote verloting aan het eind van de avond.  

     
Bij de opening van de avond werden eerst de jubilarissen van dit jaar, de heren A. Lutki, J. Meijster en P.J.A. van
Prooijen in het zonnetje gezet voor hun 25 jarig lidmaatschap van de OVVP. Daarna was er aandacht en een hartelijk
applaus voor de inzet van de heer en mevrouw Sestig (van het wijkhuis), voor de feestcommissie, die de verloting
organiseerde, voor de veilingmeester, het hoofd rondzendverkeer, het hoofd nieuwtjesdienst, de jeugdleiders, de
redactie van de Oosterhouter Post, voor de commissarissen van de ‘dubbeltjestafel’ en voor de bestuursleden;
kortom voor iedereen die er aan heeft meegewerkt onze vereniging het afgelopen jaar draaiend te houden. Dat het
jaar voor de OVVP goed is geweest, blijkt uit het feit dat we de laatste tijd een aantal nieuwe leden (ook jeugdleden)
hebben mogen begroeten, zodat daarmee het ledental redelijk stabiel is gebleven. Voor het volgende jaar gaan we
meer aandacht geven aan het ‘postzegelen’. We gaan de eerste ledenbijeenkomst van 2010 een groot deel van de
avond besteden aan het onderling ruilen, kopen en verkopen, waartoe we onze leden hebben gevraagd zoveel
mogelijk materiaal mee te brengen. We zullen ook in 2010 een grote (zaterdag?) veiling organiseren en we gaan
verder met onze gesprekken met de PV Breda. Verder kunnen onze leden deelnemen aan een fotowedstrijd, waarbij
gevraagd wordt om een (digitale) foto van een Oosterhouts onderwerp in te zenden die als voorbladafbeelding voor
de OP kan gaan dienen. Voor de winnaar is er een (filatelistische) prijs. Voor een bezoek aan Hertogpost in mei 2010,
kunnen onze leden nu al de busreis boeken bij Cees Pijpers. De KNBF werkt aan uitbreiding van de faciliteiten
verbonden aan de Bondspas. Voor het jaar 2010 blijft de oude pas nog geldig. De veiling van 140 kavels werd door
Peter Hendrickx op de bekende vlotte wijze afgehandeld. Na het afrekenen werd de grote verloting gehouden,
waarbij vrijwel iedereen een prijs had. Degenen die geen prijs hadden kregen aan het eind van de avond van Joop
Hofkens alsnog een troostprijs, zodat alle bezoekers tevreden huiswaarts konden keren. 
Het bestuur van de OVVP wenst u allen een bijzonder gelukkig en gezond 2010, met veel filatelistische
hoogtepunten. 
 
Uw voorzitter, 
Reinder Luinge  
 
Verslag van de ledenbijeenkomst op 17 november 2009 
De ledenbijeenkomst van dinsdag 17 november was met een kleine 70 bezoekers redelijk goed bezocht. Tot ons
grote genoegen konden we – opnieuw – enkele nieuwe leden begroeten. Tijdens deze normale ledenbijeenkomst
werd vrij veel onderling geruild en ‘gepostzegeld’ en werd een veiling van 140 kavels afgewerkt. Enkele
mededelingen die werden gedaan: 
De januarivergadering (dus nog niet die van december) zal iets anders worden georganiseerd. De zaal is open vanaf
19.00 u en het ligt in de bedoeling het eerste gedeelte van de avond te besteden aan ‘postzegelen’ d.w.z. ruilen en
kopen en verkopen. De veiling zal om 21.00 u worden gehouden en we verwachten deze redelijk snel te kunnen
afhandelen. Tijdens het afrekenen hebben de leden dan nog even de kans te ruilen. De grote najaarsveiling heeft een
goed resultaat opgeleverd. Er is veel verkocht ondanks het feit dat het bezoekersaantal tegenviel. We zullen volgend
jaar zeker nog eens een dergelijk evenement organiseren. De gesprekken met de Postzegel Vereniging Breda worden
voortgezet om te zien op welk gebied samenwerking mogelijk is. (dus zeker geen fusie of samenvoeging). 
Aandacht werd gevraagd voor het feit dat bij de rondzendingen het omruilen van zegels is geconstateerd. Indien is
vast te stellen waar dit heeft plaats gehad, zal dit zeker voor de betrokkene consequenties hebben. 

 
 
 
 
 
 



 
De Britse  Noordzee Kanaaleilanden-deel 2                      g 
 
Wij vervolgen onze filatelistische tocht langs de Britse Kanaaleilanden, ditmaal de kleinere. 
 
Burhou 
Ten Noordwesten van Alderney ligt het kleine (2,25 km2) onbewoonde eiland Burhou. Dit is een beschermde 
vogelkolonie, vooral bevolkt door papegaaiduikers. Daarom is het tussen 15 maart en 27 juli verboden om dit eiland 
te betreden. Ook komen er veel konijnen voor. Dit is het enige kanaaleiland, dat geen eigen postzegels uitgeeft of 
uitgegeven heeft. 
 
Sark 
De meeste verzamelaars kennen de kanaaleilanden Jersey en Guernsey als 
uitgevers van fraaie series postzegels. Ondanks het feit dat de kleine 
eilanden eigenlijk onderdeel zijn van het Verenigd Koninkrijk, zijn ze toch in 
zoverre zelfstandig dat bepaalde belastingmaatregelen, bankgeheim 
en postzegels op een eigen manier worden geregeld. Eén van deze 
eilanden, Sark, klein maar toch zelfstandig kwam eind vorig jaar in het 
nieuws omdat hier voor het eerst democratie zou worden ingevoerd. 
Sark heeft steile kusten en een aantal fraaie stranden. Vervoer is alleen 
mogelijk per fiets, paard en wagen of tractor. Op de afbeelding postzegels 
met de fraaie kusten en de flora en fauna van het eiland. 

 
Van 1840 tot 1969 werden door particulieren postzegels van
Sark uitgegeven met uitzondering van de Duitse bezetting
gedurende de tweede wereldoorlog. Als voorbeeld deze uitgifte
van The Commodore Shipping Company, die een pakketdienst
tussen Guernsey en Sark verzorgde. 
Het (ei)land Sark, dat sinds 1969 gebruik maakt van de
postdiensten van Guernsey, werd tot dan feodaal bestuurd door
de ‘seigneur’, maar democraten vonden dat zoiets niet meer
kon in de 21e eeuw en verkiezingen werden georganiseerd.
Overigens veel licht is er niet op Sark. Straatverlichting is
verboden en auto’s ook. En de ‘seigneur’ is de enige op het
eiland die duiven mag houden en ongesteriliseerde
vrouwtjeshonden. Voor de ondersteuning door Groot Brittannië
(buitenlands beleid – defensie en nog een paar zaken), betaalt
de ‘seigneur’ jaarlijks het gigantische bedrag van bijna twee
Euro per inwoner van Sark aan de Queen.  
 

 
 
 
 

 
 
 



 
Sark is een klein eiland, dat ligt voor de kust van Normandië. Het heeft slechts een oppervlakte van 5 km2 en telt 
maar 600 inwoners. Sark bestaat uit twee delen Little Sark en Greater Sark, welke met elkaar verbonden zijn door 
een smal voetpad (La Coupé), dat maar 3 meter breed is en naar beiden zijden 100 meter stijl naar zee afloopt. Op 
Sark wordt het Serquais gesproken, hetgeen op haar beurt weer voorkomt uit een combinatie van het Franse dialect 
St. Quennais en Jerrais, het dialect van Jersey. 
 
Brechou 
Op het nog kleiner eilandje Brechou, gelegen op 80 meter afstand van Sark, maar wel onderdeel van Sark, wonen, in 
een groot zelfgebouwd kasteel sinds 1993, de zeer gefortuneerde broers Barclay (o.a. eigenaren van het Ritz Hotel in 
Londen en de krant Daily Telegraph), die groot voorstander van zelfstandigheid waren en zelfs meededen aan de 
verkiezingen. De strijd ging tussen de traditionalisten, die de ‘seigneur’ steunden en de Barclays, die miljoenen in het 
eiland pompten, onder meer in het hotelwezen, en daardoor grootste werkgever waren. Helaas voor de Barclays, de 
‘seigneur’ won. Van de 28 beschikbare zetels in het nieuw te vormen parlement gingen er 26 naar zijn partij. En de 
Barclays? Die hebben het eiland inmiddels verlaten en doen wellicht het licht uit. De postzegels van Brechou zijn 
particuliere uitgiften dus zonder het kopje van Koningin Elisabeth. Dit is trouwens ook van toepassing op de volgende 
eilandjes. 

 
 
Herm 
Herm is met 2 km2 en 60 inwoners het kleinste kanaaleiland, dat vrij te bezoeken is. Niet alleen gemotoriseerd vervoer 
is er verboden, zelfs fietsen zijn er niet toegestaan. Net als Jethou wordt het eiland verhuurd; de huidige huurder is het 
echtpaar Adrian Heywyworth en Pennie Wood, die tevens eigenaren zijn van alle bedrijven op Herm. Net zoals een 
aantal havenplaatsen in het Engelse graafschap Devon zie je door het grote verloop van het getij bij eb de boten 
gewoon op de bodem van de haven liggen.  
 

                       
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Jethou 
Dit kleine eiland meet slechts 18 km2. Volgens de overlevering zou in 709 door een storm de landbrug met het naburige
eiland Herm zijn weggeslagen. In 1416 werd het een deel van de privébezittingen van de Engelse koning Henry V en is 
nog steeds een kroondomein, nu eigendom van de Staten van Guernsey. Vanaf 1920 wordt het verhuurd aan (rijke) 
particulieren en de huidige huurder is Sir Peter Odgen, eigenaar van het IT bedrijf Computacenter. Het eiland is dan 
ook niet toegankelijk voor toeristen. Op Jethou bevinden zich slechts één landhuis, twee paviljoens en een grote garage 
waar de quadmotoren en tractoren gestald worden. Aan de oostzijde van Jethou zijn veel papegaaiduikers te zien. 
 

   
 

 
 
Met dank aan Reinder Luinge voor zijn bijdrage over Sark. 
 
 
Cees Bakker 

 
 
 
 



 
Over de Limburgse ontwerper Renauld Levigne       :           
Twee filatelistische jubilea met de vier jaargetijden! 
( door Bate Hylkema, Postzegelblog) 
Het bijzonder actieve en initiatiefrijke bestuur van de ‘Vereniging Voor het Kind & Maximafilie’ heeft naar 
aanleiding van haar 25-jarig bestaan en de 60e kinderpostzegelscholenactie ‘Voor het kind door het kind’ 
als jubileumactie 4 november 2008 een speciale kinderzegelbedankkaart uitgegeven. Begin en eind van 
beide jubileumperiodes wordt geheel in overeenstemming met beide jubilea bijzonder origineel in beeld 
gebracht. 

            
 
1.Scholenactie-jubileum door acht voorontwerp          2. Verenigingsjubileum door het oude
logo 
tekeningen van de eerste scholenactie kinder-             (door een handdruk contact leggen
tussen 
postzegels 1949 en één kinderpostzegel uit het            bedankkaarten verzamelaars
(perforatie-  
kroonjaar 2008 met een picturaal stempel.                  karteling, boven) en maximumkaarten- 

verzamelaars (strakke lijn, onder) en nieuwe 
beeldmerk (transparante stapeling [bedank/ 
maximum] kaarten en postzegels) met 
de jaartallen 1983 – 2008. 

3. Qua afbeelding, tekst en uitvoering (vormgeving) een buitengewoon aantrekkelijke variant op de originele
bedankkaart. 

4. Gelijk bij de originele bedankkaarten bezit ook het zesde deel van de oplage van deze speciale particuliere emissie
dezelfde kinderpostzegel! Met één kinderzegelvelletje kunnen immers zes bedankkaarten bezegeld worden. 

           
Symbolische verbeeldingen van de vier jaargetijden 
De acht voorontwerpen die aan de uiteindelijke kinderzegels 1949 vooraf gingen, zijn vorig jaar tijdens
de 390e veiling van Rietdijk in andere handen overgegaan. Nog vier andere voorontwerpen (duidelijke
voorlopers van de originele postzegels) zijn aan het Handboek Postwaarden Nederland ontleend. De vijf
star, stram en afstandelijk opgevoerde zinnebeeldige hoofdpersonen verbeelden met raak getroffen
attributen en toepasselijke details beeldvullend de vier jaargetijden. De hoogste waarde verbeeldt de
jaarwisseling. 
                                                                       Lente,NVPH nr 546 

                      
 
 

http://www.postzegelblog.nl/2009/03/15/twee-filatelistische-jubilea-met-de-vier-jaargetijden/


Van de drie voorontwerpen met in het midden het bloemenmeisje komt de laatste tekening het meest overeen met
het goedgekeurde postzegelontwerp. Het eerste ontwerp is meer gedetailleerd en is daardoor levendiger en
levensechter. 

                                                       Zomer, NVPH nr 547 

                     
 
Van de zomer zijn vier potlood voorontwerpen bekend. Het eerste ontwerp heeft in tegenstelling
tot de drie resterende tekeningen weinig overeenkomst met de uiteindelijke zegelafbeelding. 

a. Het meisje staat met blote voeten aan het strand (met een emmertje) vlakbij de branding (met golven) en de
zee (met een vis). Op de achtergrond bevindt zich een (zand)kasteel en een stralende zon achter een
wolkenpartij. 

b. In het midden van de afbeelding bevinden zich twee graanoogstende hoofdfiguren (jongen en een meisje)
geflankeerd door een harkende persoon (links) en een schrijlings op een paard zittende ruiter (rechts). Op de
heuvel op de achtergrond  bevinden zich links en rechts dorpsaanduidingen. Een stralende zon is gedeeltelijk
achter een wolkenpartij verscholen. 

c. Het meisje is de graanoogstende hoofdpersoon geworden. De spelende jongen rolt met een stokje in zijn
linkerhand een hoepel uit het zegelbeeld. Op de achtergrond is iemand met een hooivork in het graan bezig.
Een boom (met een bloemrijke ondergrond) met een gebouwtje vult rechts de voorgrond op. Op de
achtergrond straalt een zomerzon uitbundig tegen een onbewolkte lucht boven een heuvelig bouwland. 

d. Het derde voorontwerp komt sterk overeen met het definitieve ontwerp. Het is minder gedetailleerd en 
daardoor ook minder overladen. 

 
                                                               Herfst, NVPH 548 
 

           
 
Van de drie mij bekende vooront-werpen zijn er twee die een sterke overeenkomst hebben met de
afbeelding van de 2 cent kinderpostzegel. 
a. De frontaal (en redelijk symmetrisch) opgestelde hoofdfiguur is minder vereenvoudigd/ gestileerd (levensechter

door meer detaillering o.a. in gezicht, kleding en huizen) dan de echte kinderzegel. 
b. Het afstandelijk en frontaal opgestelde vruchtenmeisje. 
 
 

 
 
 
 



 
c. Het gezicht en vooral de stand ervan (van het meisje) op het gedeeltelijk uitgewerktevoorontwerp
is beweeglijk en daardoor het meest levensecht weergegeven. Het haar en de linker bovenkant van de
jurk zijn sterk gedetailleerd. 
                                                         Winter, NVPH nr 547 

 

                     
 
 
In het eerste voorontwerp: twee houtsprokkelende kinderen (nog redelijk werkelijkheidsgetrouw
weergegeven) lopen vóór een winters dorpsgezicht op de achtergrond langs (met hier en daar
een boom). Op het tweede voorontwerp staat nog maar één houtsprokkelaar onbeweeglijk
opgesteld. Deze tekening komt sterk overeen met de 10 cent kinderpostzegel. 
 
                                            Nieuwjaar, NVPH nr 548 
 

                      
 
Het ene voorontwerp bezit in het geheel geen beeldovereenkomst met de 20 cent kinderpostzegel. Een
jongen en een meisje bevinden zich rondom een hoog oprijzend kasteel met daarboven een maan,
sterren en een wolkenpartij. Een diagonaal ruitpatroon vult op een decoratieve manier de resterende
postzegelruimte. Het tweede voorontwerp komt sterk overeen met de uiteindelijke postzegelafbeelding.
De nieuwjaarspostzegel brengt de wisseling der jaren in beeld. De nieuwe kaars wordt aan de haast
uitgebrande in de midwinter ontstoken, terwijl een vogel als symbool van het vervliegen van de tijd
dient. 

 
Autobiografische elementen 
“In een romantische en welhaast middeleeuwse omgeving van torens en kantelen, vijvers en parken,
staat aan de Begijnestraat te Maastricht een eigenaardig, L-vormig gebouwd huis. Het is feitelijk een
oude molen en molenaarswoning geweest, die tot een waarachtig kunstenaarshome zijn omgetoverd.
Daar woont de Zuidlimburgse typografische kunstenaar Hubert Levigne (1905 – 1989)”, aldus het
filatelistische tijdschrift Mijn Stokpaardje van september 1947. 
Met deze karakterisering wordt het mij echt duidelijk dat vooral de voorontwerpen van de vijf
kinderzegels 1949 tal van autobiografische beeldelementen bevatten uit het zuiden van Limburg, waar
de kunstenaar Levigne is opgegroeid en waar hij ook steeds heeft gewoond.  

 
 



Naast oplopende heuvels (waarin mensen bij wijze van spreken boven elkaar opgesteld kunnen zijn) en
puntige kerktorens zijn deze ontwerptekeningen ook rijkelijk voorzien van boogvormige poorten, ranke
torens, slingerende trapopgangen en verticaal oprijzende kastelen. Op het ‘nieuwjaar-voorontwerp’ zou
de Sint Servaas Basiliek uit Maastricht zelfs wel eens afgebeeld kunnen zijn. 

         
 
De kleuren van deze vijf kinderzegels stelt de graveur-ontwerper (uiteraard in overleg met PTT van 
destijds) van te voren vast, omdat die van invloed zijn op het graveren. Voor rood bijvoorbeeld moet de 
gravure (geultje, waarin naderhand de kleur terecht komt) dieper in het metaal gestoken worden dan 
voor groen en bruin, omdat rood niet zo gemakkelijk opneemt bij het drukken. 
Met dank overgenomen uit Digizine Het Faktueeltje, uitgegeven door de Postzegelvereniging Klimmen(Limburg). 
 
 

Elvis Presley 75 jaar geleden geboren 
Eén van de pronkstukken uit mijn verzameling
muziekinstrumenten op postzegels is dit blok
van Elvis Presley van de eilandengroep Palau in
de Stille Zuidzee, waarop je hem ziet met
diverse gitaren. Hij werd op 8 januari 1935 in
Tupelo, Missippi, U.S.A. geboren, hij overleed
op 16 augustus 1977 en zou dus deze maand
75 jaar geworden zijn. Onder het management
van de Nederlandse Colonel Tom Parker
ontwikkelde hij zich tot de best verkopende
platenartiest aller tijden. Niet alleen in Amerika
werden postzegels aan hem gewijd - zie
afbeelding - maar ook talloze andere landen
brachten postzegels ter nagedachtenis aan
“The King” uit. Zelfs ons kikkerlandje kwam in
2006 met de “Heartbreak Hotel”-strook. Op de
zegels van beide landen  is Elvis afgebeeld met
zijn lievelings-microfoon, de Shure Unidyne 55
en microfoons op postzegels behoren eveneens

tot mijn verzameling. In mijn jeugd had je twee muzikale kampen, Elvis Presley en (inmiddels
Sir) Cliff Richard. De muziek van Elvis was mij te ruig en ik prefereerde de meer melodieuze zang
van Cliff en had dan ook een levensgrote poster van hem in mijn kamer opgehangen. “Those
were the days”!            

                         
 
Cees Bakker 

 
 
 



 
 
 
Hebt U de contributie voor 2010 al betaald? 
Mooi; zo hoort het ook. Bedankt. Maar helaas hebben
velen de contributie nog niet betaald. In het
novembernummer van de OP hebben wij u gevraagd
om de contributie van € 28,50 vóór 1 december 2009
te voldoen. (Huisgenoot € 12,50 – jeugdlid € 11,50).
Wij moeten namelijk ook vooraf voor 2010 de
verzekering betalen en de contributie aan de bond enz.
Daarom, als u nog niet hebt betaald, het dringende
verzoek dit zo spoedig te mogelijk te doen door
overmaking op onze bankrekening 40 97 65 244
t.n.v. Oosterhoutse Vereniging v. Postz.
Verzamelaars. 
Het liefst hebben wij dat u ons machtigt om jaarlijks de
contributie automatisch te incasseren. Gemakkelijk
voor u en gemakkelijk voor ons. U kunt deze
machtiging altijd weer intrekken en deze vervalt
uiteraard ook bij het beëindigen van uw lidmaatschap.
Voor de machtiging kunt U het formulier gebruiken,
dat op de achterzijde van de OP van november 2009 is
afgedrukt. Maar ook op de ledenbijeenkomsten zijn
incassoformulieren aanwezig. 
 
Rien Kooiman, penningmeester 
 
 
 
 

 
 
 

De dubbeltjestafel van Toon Stoopen en Piet 
van Steen 

Op de dinsdagavondbijeenkomst van 19 januari 
2010  liggen de volgende stockboeken ter inzage: 
 

België   Australië 
 Engeland   Vaticaan 

Oostenrijk  Italië  
 
     

Op de dinsdagavondbijeenkomst van 16 februari 2010  liggen de volgende stockboeken ter inzage: 
 

schilderijen  bloemen  schepen   treinen 
Zwitserland 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                  •  Organisatie en catering van  
                                     bedrijfsevenementen 
     • Bedrijfscatering 
      • Koude- en warme buffetten 
       • Bittergarnituren       
    • Verhuur van party- 
           benodigdheden. 

 
 
 
 

        Abdis van Thornstraat 54
4901 ZB  Oosterhout

Telefoon: 0162-455 628
Fax: 0162-434 452

E-mail: info@partyservicevermeulen.nl
Internet : www.partyservicevermeulen.nl

Persoonlijke en zakelijke feesten voor u op maat geregeld.
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           TNT Post 
           Port betaald 
  
 
 
   
 
Indien onbestelbaar retour aan: Jeroen Boschstraat 72, 4901 MS Oosterhout 

 

 
 
De Oosterhouter Post is het officiële verenigingsorgaan van de OVVP- 
de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars. 
 
De OVVP bestaat inmiddels 36 jaar en is aangesloten bij    
de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten. 
 
In Nederland is de OVVP één van de grotere zelfstandige filatelistenverenigingen en zij 
biedt haar leden een groot aantal activiteiten zoals: 
 

 Een uiterst bescheiden contributie, slechts € 28,50 per jaar inclusief het 
abonnement op het maandblad Filatelie 

 10 maal per jaar een gezellige maandelijkse verenigingsbijeenkomst 
 Interessante veilingen met 140 kavels per avond 
 Een ledenservice dienst, die postzegels, FDC’s, albums, stockboeken, catalogi en 

andere filatelistische benodigdheden tegen sterk gereduceerde prijzen levert 
 Iedere maand de Brabantse Postzegelbeurs in de Bunthoef te Oosterhout; toegang

slechts € 0,50 per persoon 
 Maandelijks rondzendverkeer 
 Minimaal 5 keer per jaar de uitgave van ons verenigingsblad de Oosterhouter Post 

op A4 formaat en in kleur 
 Speciale club activiteiten zoals gezamenlijke bezoeken aan filatelistische 

evenementen 
 Deelname aan regionale en nationale filatelistische tentoonstellingen 
 Een eigen website: www.oosterhouterpost.nl 
 Minimaal één keer per maand een elektronische nieuwsbrief van onze voorzitter 

met allerlei filatelistische wetenswaardigheden 

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
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