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Dinsdagavond-
bijeenkomsten:
deze worden gehouden in
Wijkcentrum Strijen,
Sperwerstraat 3,
4901 AW Oosterhout.
Tel: 0162 – 431154
van 19.00-±22.00 uur
- 18 januari
- 15 februari
- 15 maart
- 19 april
- 17 mei
- 21 juni
- 20 september
- 18 oktober
- 15 november
- 20 december

Postzegelbeur-
zen en jeugdbij-
eenkomsten:
deze worden gehouden in
Wijkcentrum De Bunthoef,
Bloemenhof 2,
4904 CA Oosterhout.
Tel: 0162 – 432738
Beurs:13.00-16.00 uur
Jeugd:14.00-16.00 uur
- 8 januari
- 5 februari
- 5 maart
- 2 april
- 7 mei
- 4 juni
- 3 september
- 1 oktober
- 5 november
- 3 december

Agenda
 
Bijeenkomst van 18 januari en 15 februari 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 18 januari en 15
februari 2011
1.                 Opening door de voorzitter
2.                 Ingekomen en/of uitgaande post
3.                 Wat verder ter tafel komt
4.                 Rondvraag
5.                 Veiling 370 – 140 kavels,
                    respectievelijk veiling 371 - 140 kavels
6.                 Pauze; afrekening van de gekochte kavels
7.                 Veiling toto
8.                 Sluiting
 
*********************************************
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Van de voorzitter
Het eind van het jaar is ook weer het begin.
De laatste ledenbijeenkomst van dit jaar trok toch nog – dit ondanks het bar slechte
weer – zo’n zestig leden naar wijkcentrum Strijen. Wel minder dan in andere jaren, maar
het weer was extreem slecht. Wegens afwezigheid door persoonlijke omstandigheden
van de voorzitter opende vice-voorzitter Cees Pijpers de bijeenkomst. Felicitaties waren
er voor de jubilarissen, die helaas niet allen aanwezig konden zijn, en een woord van
dank en een presentje voor al degenen die het hele jaar belangeloos zich hebben inge-
zet voor de vereniging, zoals de rondzendleiders, de vele helpers en medewerkers en
het bestuur. Voor alle bezoekers was er koffie of thee met koek. 
De veiling, met 140 kavels, werd door veilingmeester Peter Hendrickx in vlot tempo
afgewerkt, waarbij opviel dat er wel weer veel retour ging, maar wellicht hadden de
aanwezigen hun geld al besteed aan het kopen van de loten voor de eindejaarsverloting,
waarvoor Joop Hofkens en Cees Pijpers weer alles uit de kast hadden getrokken en
hadden gezorgd dat op de prijzentafels een keur aan prijzen stond. De hoofdprijs, een
hele ham, viel op een lot van mevrouw Loes Timmermans. Om ongeveer 23.00 u kwam
er een eind aan deze gezellige bijeenkomst.
De laatste bijeenkomst van dit jaar maakt dat we toch ook even terugkijken. Het jaar
2010 was een jaar zonder grote hoogtepunten. Geen tentoonstelling of andere bijzon-
dere gebeurtenissen. Wel bleek gemiddeld het aantal bezoekers aan de ledenbijeen-
komsten wat terug te lopen, het bezoekersaantal voor de Brabantse Filatelistendagen
bleef redelijk constant. Helaas moesten we in 2010 afscheid nemen van enkele overle-
denen. Verder waren er meer opzeggingen dan nieuwe aanmeldingen, waardoor het
totaal aantal leden iets terug liep. Zorgelijk, omdat anderzijds wel de kosten stijgen. -
Zonder de inkomsten uit de rondzendingen, de veilingen en de nieuwtjesdienst zou de
financiële situatie van de vereniging zorgelijk worden. Toch lopen ook deze inkomsten
terug, de veilingen brengen minder op, hoewel de ‘grote’ veiling een positieve opbrengst
had en er zijn minder abonnementen op de nieuwtjesdienst. Volgend jaar zal dan ook
door het bestuur moeten worden gekeken hoe we de inkomsten kunnen verbeteren en
de kosten kunnen beperken. Verder zal een definitieve beslissing moeten worden geno-
men of we, samen met PV Breda, in 2013 een tentoonstelling willen en kunnen organi-
seren. Voor 2011 staan weer de gebruikelijke ledenbijeenkomsten op de agenda en ook
de Brabantse Filatelistendagen zullen hopelijk weer voor veel bezoekers zorgen.
Mede namens alle bestuursleden en allen die zich steeds weer inzetten voor onze ver-
eniging, wens ik u een zeer voorspoedig, gelukkig en bovenal gezond 2011.
Uw voorzitter, Reinder Luinge

Van de redactie
Allereerst wens ik u allen een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2011 met veel
filatelistenplezier toe. Deze OP ziet er wat anders uit dan u gewend bent. Onze drukker
heeft zijn systeem gewijzigd, waardoor de pagina’s niet meer weergegeven kunnen
worden, zoals ik deze ontworpen heb. Gelukkig heeft de redactie versterking gekregen
met Peter Hendrickx en Rien Kooiman. Met name Rien heeft enorm veel tijd en energie
besteed om zich de opmaak van ons blad in het nieuwe systeem eigen te maken. Maar
dit lost niet alle redactionele problemen op; er is nog steeds veel behoefte aan interes-
sante kopij. Er wordt heel weinig aangeleverd, terwijl ik weet dat er enorm veel filate-
listische kennis binnen onze vereniging aanwezig is. U hoeft echt geen compleet artikel
te schrijven; u levert de basisgegevens aan en samen met u wordt er dan een artikel
van geproduceerd. Een mooi voorbeeld hiervan is het artikel van Zuster Juliana over
Nelson Mandela en zij heeft mij nog veel meer basismateriaal verstrekt. Dus aarzel niet
en deel uw specialisatie of interessegebied met de andere OP lezers!
Cees Bakker
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U kunt uw gekochte kavels ook via automatische
incasso betalen!
 

Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst

1 Hongkong stockkaart g 1,00

2 Singapore stockkaart g 1,00

3 Afrika stockkaart+stockboekje g 3,00

4 Zwitserland stockkaart g 2,00

5 D.D.R. stockkaart g 2,00

6 Indonesie 322-327 p 4,50 1,20

7 Indonesie 814-816 P 8,40 3,50

8 Indonesie 204-208 P 5,75 1,70

9 Nederland 270-272 p 42,00 10,00

10 Nederland 504-505 + 1137a-1140a p 5,55 1,30

11 Duitsland Bund diverse paren g 116,00 10,00

12 Duitsland Bund diverse paren g 104,00 10,00

13 Duitsland Berlijn diverse paren g 80,00 8,00

14 Duitsland Berlijn 673-677 in paren g 50,00 5,00

15 Duitsland Bund diverse combinaties g 39,00 5,00

16 Nederland 261-264 g 30,00 4,00

17 Nederland 270-273 g 25,00 3,00

18 Nederland 487 (24x) g 360,00 25,00

19 Nederland 568-572 p 48,00 7,00

20 Nederland 573-577 p 30,50 4,50

21 Belgie kaartje spoorwegzegels g 1,00

22 Nederland 2 stockkaarten oud o 1,00

23 Nederland 738-742 zomer g 14,30 2,00

24 Nederland 747-751 zomer g 14,50 2,00

25 Nederland 752-756 zomer o 9,50 1,40

26 Nederland 759-763 kind o 6,95 1,10

27 Nederland 766-770 kind g 6,70 1,00

28 Nederland 779-783 kind o 6,40 1,00

29 Nederland 786-790 zomer o 7,80 1,10

30 Nederland 886-888 amphilex g 9,00 1,50

31 Nederland 932-936 kind g 6,00 1,00

32 Nederland nr 46 o 240,00 49,00

33 Nederland 139-140 p 25,00 7,00

34 Nederland 279-282 ( gom na te zien !!) p 150,00 32,00

35 Nederland 225-228 ( zonder gom ) o 18,00 8,50

36 Nederland 428-442 p 15,50 4,00

37 Nederland 469-473+495-499 p 7,50 2,80

38 Nederland 495-499+506-507 p 8,50 3,10

39 Nederland 508-512 p 6,10 2,60

40 Nederland 513-517 p 17,00 4,00

41 Belgie 879a+1075 p 40,00 5,00

42 D.D.R. 251-255 g 60,00 7,00

43 Duitse Rijk 540-543 g 38,00 4,00

44 Suriname 190-193 p 15,00 2,00

45 Nederland 332V-337V in blokken van 4 p 16,00 2,60

46 Nederland 106-120 + LP 1-3 g 22,75 3,00

47 Nederland diversen uit 1949-50 g 19,50 2,50

48 Nederland 10 series op stockkaart p 65,00 8,00

49 Nederland 886-888 Amphilexblokken op FDC g 150,00 35,00

50 DuitseRijk/Zwitserland 2 stockboeken g 12,50

51 Nederland nr 1 willem 3 g 45,00 7,00

52 Nederland nr 2 Willem 3 g 35,00 5,00

53 Nederland nr 106 in blok van 4 p 36,00 7,50

54 Nederland 661-665 kankerbestrijding p 18,00 3,00

55 Nederland 671-675 zomer 1956 p 50,00 7,50

56 Nederland 683-687 kind 1956 p 15,00 2,00

57 Nederland 1026-29+1046-49+1068-71 p 14,00 2,50

58 Belgie blok 11+12 Orval groot p 50,00 10,00

59 Belgie blok 12 Orval groot p 25,00 5,00

60 Nederland 715-719+731-735 kind p 27,00 4,00

61 Denemarken Davo album 1851-1981 5,00

62 Groenland 2 brieven vissen 1,50

63 Ned.Antillen FDC 38 aangetekend bes 3,00 1,00

64 Spanje PZB uit 1987 p 3,50 1,50

65 Spanje div zegels uit 2000 p 37,75 5,00

66 Wereld schoenendoos 5,00

67 Nederland 2 kerstvellen p 20,00 6,00

68 Luxemburg Caritas 1968+1969 g 4,40 1,00

69 Portugal 5 blokken Cept p 36,00 5,00

70 Nederland 12 blokken + series p 43,80 10,00

Veiling  370  18 januari 2011
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Voor schriftelijke biedingen: zie de achterzijde van
deze OP.
 

Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst

71 Nederland nr 1-3 willem 3 ( mooi !!) g 250,00 37,50

72 Nederland nr. 47 willem 3 g 175,00 22,50

73 Nederland 374-378 kind p 17,00 2,50

74 Nederland 212-219 Ol.spelen g 60,00 9,00

75 Nederland 244-247 ANVV o 105,00 15,00

76 Nederland 550-555 p 70,00 10,00

77 Griekenland 582-587+615-617 g 15,00 1,00

78 Zwitserland Ver.naties 1-11+12-17+65-67 o 155,00 12,00

79 Ver.Naties Collectie 1951-1993 p 35,00

80 Nederland Collectie 1867-1980 (met 19-29) g 1.500,00 150,00

81 Nederland nr 4-6 willem 3 ( mooi !! ) g 150,00 22,50

82 Nederland nr 61B keerdruk o 90,00 14,00

83 Nederland 538-541 p 21,00 3,00

84 Nederland 563-567 kind p 37,50 5,60

85 Nederland 671-675 zomer p 50,00 7,50

86 Nederland 681-682 europa p 65,00 9,50

87 Nederland PZM 251 zilveren zegel p 15,00 2,00

88 Nederland PZM 251 zilveren zegel p 15,00 2,00

89 Nederland stockboek veel series 1900-97 p/o 1.500,00 140,00

90 Belgie stockboek veel zegels+ series p/g 1.500,00 130,00

91 Nederland 56-76 g 44,40 6,00

92 Nederland 90-96 g 35,00 5,00

93 Nederland 149-162+163ab-165ab g 47,00 5,00

94 Nederland 279-282 g 15,00 2,00

95 Nederland 518-537 g 47,80 6,00

96 Nederland 752-756 g 9,60 1,80

97 Nederland dienst 20-43 g 41,85 5,00

98 Nederland 592-595 o 130,00 14,00

99 Nederland PZB 3a+4+5+14b p 18,50 3,00

100 Ned.Indie 40-59 g 28,00 3,00

101 ned.Antillen diversen tussen 1973-1976 p 38,00 4,00

102 Suriname 285-294 o 55,00 7,50

103 Suriname 179-182+187-189 o 17,30 3,00

104 Turn & Taxis nr 7-10 g 70,00 7,00

105 Turn & Taxis nr 21 + 34 g 40,00 4,00

106 Wurttemberg 123-29+134-43+150-158 g 40,00 4,00

107 Duitse Rijk diverse series g 48,00 2,50

108 Hongarije nr 38 WZ1 o 60,00 4,00

109 Wereld doos diversen + FDC album o 10,00

110 Diversen doos met veel lege stockboeken 1,00

111 Ierland 112 zegels g 1,20

112 Wereld 122 zegels g 1,00

113 Nederland 155 zegels + 460-468 g 1,70

114 Polen 124 zegels g 1,20

115 Nederland 1153-56 + 1581 g 3,70

116 Motief 80 dierenzegels g 1,00

117 Duitsland album + stockkaartje g 8,00

118 Nederland diverse series g 11,00 1,50

119 Nederland vel 2212-2231 p 12,00 3,00

120 Wereld 1000 zegels g 1,00

121 Nederland V1487,2211,V2325-34,V2104-13 p 36,00 15,00

122 Tsjechie blok dieren p 3,60

123 Antillen blok vogels p 15,00 6,80

124 Luxemburg blok o 800,00 100,00

125 Duitsland blok 31+32 p 5,50 1,50

126 Duitsland blok 33+34 p 8,50 2,50

127 Duitsland blok 35+36 p 9,80 3,50

128 Duitsland blok 37+38 p 10,00 4,00

129 Duitsland blok 39 p 6,00 2,00

130 Duitsland blok 43+44 p 9,00 3,30

131 Duitsland blok 45+46 p 13,00 4,20

132 Duitsland Blok 47-49 p 5,00 1,50

133 Duitsland blok 50+51 p 8,50 2,50

134 Duitsland blok 54+55 p 8,00 2,80

135 Duitsland blok 56+57 p 9,70 3,70

136 Duitsland blok 58+59 p 3,00 1,00

137 Duitsland blok 61+62 p 5,80 2,00

138 Duitsland blok 63+64 p 12,40 4,50

139 Duitsland blok 65+66 p 7,60 3,00

140 Duitsland blok 67 p 8,50 4,00

TOTAAL 1334,50
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Elsa Brändström – filantrope
Elsa Brändström was een Zweedse filantrope, geboren in 1888 in Sint Peters-
burg en is overleden in 1948 in Cambridge (Mass. USA). Ze stond bekend als
de “Engel van Siberië” in de Russische gevangenkampen van de Eerste Wereld-
oorlog.  Dochter van de Zweedse militaire attaché in Rusland, Edvard Bränd-
ström en Anna Eschelson, volgde ze in Stockholm een opleiding tot
onderwijzeres.
Vanaf 1908 woonde ze bij haar ouders in Sint Petersburg, waar ze na het overlijden van
haar moeder in 1913, het begin van de Eerste Wereldoorlog meemaakte en waar ze zich
meldde als vrijwilliger in een militair ziekenhuis van het Russische leger. Voor het
Zweedse Rode Kruis reisde ze in 1915 naar Siberië om voor de Duitse krijgsgevangenen
een medische basisverzorging te organiseren. Na terugkeer in Sint Petersburg hielp ze
bij de opbouw van een Zweedse hulporganisatie. De Oktoberrevolutie van 1917
maakte dat haar werk sterk werd gehinderd en in 1918 werd
door de Sovjets haar arbeidsver- gunning ingetrokken. Toch reis-
de ze in 1919 en 1920 meerde- re malen naar Siberië maar uit-
eindelijk werd ze  in 1920 in Omsk gevangen genomen. Ze
schreef een boek dat in 1922 verscheen onder de titel “Unter
Kriegsgefangenen in Rußland und Siberien 1914-1920” (Zweeds:
Bland Krigsfångar i Ryssland och Sibirien) en vanaf dat moment
bekommerde ze zich in het Ar- beidssanatorium van Marien-
born-Schmeckwitz om voorma- lig krijgsgevangen Duitsers, de
kinderen van omgekomen krijgsgevangenen en kinderen
van getraumatiseerde gevange- nen. Ze kocht later de ‘Schrei-
bermühle’ bij Lychen en Boit- zenburg, tussen Berlijn en de
Oostzeekust (Uckermark) en startte daar een kindertehuis.
De Schreibermühle, in 1331 genoemd naar de toenmalige
bezitter Johannes Scriver, was een korenmolen en ligt midden
in een groot natuurgebied. Tot 1962 was de molen in gebruik, daarna werd het complex
een vakantiekolonie voor kinderen. Vanaf 2005 is de Schreibermühle een vakantie- en
paardenboerderij. In 1923 maakte ze een zes maanden durende reis naar de Verenigde
Staten, waar ze lezingen gaf om geld voor haar kindertehuizen in te zamelen, in 1925
deed ze datzelfde in  Zweden. Nadat ze in 1929 opnieuw naar Rusland reisde trouwde
ze met pedagogie-professor Robert Ulich en ze vestigden zich in Dresden. In 1931 werd
de ‘Schreibermühle” verkocht en haar tweede kindertehuis werd overgenomen door de
‘Leipziger Fürsorgeverein”, waarna ze de “Elsa-Brändström-Werbegemeinschaft der
Frauen” oprichtte, een fonds voor studeergelden voor voormalige kindertehuiskinderen.
Op 3 januari 1932 werd haar dochter Brita geboren. Nadat Robert Ulich professor werd
aan de Harvard Universiteit in Boston (USA) verhuisde de familie naar de Verenigde
Staten waar ze zich bekommerde om immigranten uit Duitsland en Oosten-
rijk. In 1939 begon ze een restaurant in Cambridge (Mass.), een voorstad
van Boston, als werkgelegenheidsproject voor vluchtelingen. Tegen het eind
van de oorlog begon ze met een hulpactie voor noodlijdende kinderen in
Duitsland, waaruit uiteindelijk de organisatie CARE International (Coopera-
tive for American Relief in Europe) ontstond. In 1945 maakte ze een laatste
lezingenreis door Europa voor het ‘Save the Children Fund’. In 1948 stierf Elsa Brändström
aan kanker. In veel Duitse en Oostenrijkse steden zijn scholen, straten en nutinrichtin-
gen naar haar vernoemd. In 1951 gaf de Deutsche Bundespost in de serie Wohlfahrts-
marken: ‘Helfer der Menschheit’ een zegel (20 Pfennig met 5 Pfennig toeslag) uit ter
nagedachtenis van Elsa Brändström. De Wohlfahrtsmarken, in Duitsland het systeem
van postzegels met toeslag voor een goed doel, is begonnen in 1949 en heeft inmiddels
590 miljoen Euro opgebracht. 
Reinder Luinge
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Achter de schermen van de O.V.V.P.-3
In het derde deel van deze serie wil ik onze vice-voorzitter Cees Pijpers en Joop
Hofkens, die verantwoordelijk is voor de Leden Service Dienst, onder de figuur-
lijke loep nemen. Voor mij zijn zij de Abott&Costello van de OVVP. Cees Pijpers
- groot, volumineus en flamboyant en Joop Hofkens - klein van postuur, rustig
en bescheiden. Zij werken veel samen en hebben, zoals Joop Hofkens dit zelf
zegt, een haat/liefde verhouding. Maar een feit is, dat dit duo een onmisbare
factor is voor het reilen en zeilen van de OVVP. 

Vice – voorzitter Cees Pijpers
Ik ontmoette Cees voor het eerst tijdens de postzegeltentoon-
stelling Ophilex van 1998 in de Bussel te Oosterhout. Mijn vrouw
kende hem als de joviale chauffeur van Connexion, die mijn
vrouw iedere dag naar haar werk in Utrecht bracht. Zij stelde
mij aan hem voor en ik was onder de indruk: niet alleen van-
wege zijn enorme voorkomen, maar vooral door zijn gepassio-
neerdheid voor de filatelie. Cees is al lid van de OVVP sinds 1978
en vanaf 1983 bekleedt hij een bestuursfunctie. Het sterkste
punt van Cees Pijpers is zijn overtuigingskracht, die hij ten volle
gebruikt voor de OVVP. Een mooi voorbeeld is het volgende:

Cees liet het plafond in zijn huis vernieuwen, maar maakte de leverancier hiervan tot
adverteerder in de OP, terwijl deze ver buiten onze regio gevestigd is. Ook het meren-
deel van de andere advertenties in de OP zijn door hem tot stand gebracht. Alhoewel
hij door zijn werk als touringcarchauffeur regelmatig buitenslands is, is hij uitermate
betrokken bij de diverse clubactiviteiten, zoals gezamenlijke busreizen, de veilingen, de
diverse verlotingen zowel bij het prijzen verzamelen als de presentatie, verkoop van
postzegels en enveloppen, loten Grote Clubactie etc. Soms moet je wennen aan zijn
ongebreidelde energie, maar een feit is, dat Cees Pijpers al vele jaren lang een steun-
pilaar van onze vereniging is. 
Leden Service Dienst Joop Hofkens
Eén van de aantrekkelijk facetten van de OVVP is de Leden
Service Dienst (LSD), welke al sinds 1985 verzorgd wordt door
Joop Hofkens. Ook hij is een OVVP-oudgediende, Joop is lid sinds
1979. Men kan bij hem terecht voor de meest uiteenlopende
filatelistische benodigdheden, zoals nieuwe Nederlandse uitgif-
tes, albums, supplementen, stockboeken en catalogi. Daarnaast
kunnen bij hem abonnementen afgesloten worden voor Neder-
landse eerstedag-enveloppen en nieuwe postzegeluitgiftes van
praktisch alle landen. Dit alles voor prijzen, welke beduidend
lager zijn dan bij de reguliere postzegelhandel. Veel bezoekers
van de ledenbijeenkomsten maken hier gebruik van en dat is
een goede zaak, want de uiterst bescheiden provisie vormt één
van de secundaire inkomstenbronnen van onze vereniging. Het organiseren van de LSD
is geen sinecure en kost heel wat werk en tijd. Het noteren van bestellingen en abon-
nementen, contacten met leveranciers, sorteren en uitleveringsbonnen schrijven, be-
stellingen afrekenen, voorraadbeheer en financiële overzichten samenstellen. Dit alles
doet Joop op een perfecte wijze en zonder computer! Joop is ook altijd zeer actief bij de
diverse verlotingen, niet alleen bij de presentatie maar vooral bij het vergaren van de
meest uiteenlopende prijzen. Toen in de negentiger jaren de Brabantse Filatelistendagen
dreigden te verdwijnen, zette Joop zijn schouders er onder. Tezamen met een aantal
andere vrijwilligers zorgt hij ervoor, dat deze vlekkeloos verlopen en dit maandelijkse
evenement kan zich verheugen op een groot aantal bezoekers. Al met al is Joop Hofkens
op zijn eigen bescheiden wijze van bijzonder groot belang voor de OVVP.
Cees Bakker. 
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Stadspostzegels van Polen vóór de 2e
Wereldoorlog

De historie van Polen is op zijn zachts
gezegd nogal roerig geweest en ook
filatelistisch gezien is er het nodige
gebeurd. In het verleden heeft Wim
Bachman voor de Oosterhouter Post
hierover vier artikelen geschreven,
welke terug te vinden zijn op de jubile-
um CD van de OVVP. Hierin wordt on-
dermeer melding gemaakt van een
aantal Poolse stadspostzegels. In dit
artikel wil ik wat dieper op dit onderwerp
ingaan, met name de uitgiftes van 1915
t/m 1919. Ik laat de in de jaren 1944
en 1945 uitgegeven stadspostzegels
van de plaatsen Brwindow, Bystrrzyca
Klodzka, Koriskie, Koszyce, Krakow,
Rudrik, Warschau, Wawoinca en Zamo-
sc buiten beschouwing. Hiervoor wer-
den de postzegels van het Duitse Nazi
regime van een overdruk voorzien. Ook

voor stadspostzegels van 1915/1919 werden vaak overdrukken toegepast. Voor de
steden Baranow, Czermin, Mielic, Rodzwaoow, Skalat, Swi tniki Gne en
Tarnow werden als basis Oostenrijkse postzegels gebruikt. Voor de stads-
postzegels van Kowel werd een Oekraïense postzegel van een rode opdruk
voorzien. De zogenaamde Germania zegels van de Deutsche Post vormden
de basis voor de volgende steden: Akexandrowo, Blonie, Brezziny, Danzig,
Grodzisk, Kalisz, Kolo, Konin, Leczyca, Lowicz, Ostroleka, Ostrow Mazo-
wiecka, Ozorkow, Plorisk, Poddebice, Sieradz, Skierniewice, Wlockawek en Zdurska
Wola. In de meeste gevallen werd de plaatsnaam niet afgedrukt, maar werden vormen
van ‘Poczta Polska’ of ‘Polska’ overdruk toegepast.
De volgende steden gaven eigen postzegels met originele afbeeldingen uit: 1. Danzig -
2. Luboml - 3. Przedbóz - 4. Sosnowice - 5. Warschau - 6. Zarki - 7. Zawiercie. Hierna
ga ik wat verder in op deze steden en hun respectievelijke stadspostzegels. 
1. Danzig
Danzig, ofwel Gdansk in het Pools is altijd de
belangrijkste haven van Polen geweest en is te-
vens de oudste stad van dit land. Volgens archeo-
logische vondsten is dit oorspronkelijke vissers-
dorp reeds in de 5e eeuw ontstaan. Als officieel
stichtingsjaar wordt 997 aangehouden, toen de
heilige Adalbert Gdansk bezocht. Tot aan de 15e
eeuw was de Duitse in- vloed hier erg groot en
werd meestal de naam Danzig gebruikt. Gedu-
rende de 16e en 17e eeuw beleefde Danzig door de
graanexport gouden tijden. In de 18e eeuw werd de invloed van Danzig minder door de
opkomst van een andere Oostzee haven, het Russische Sint Petersburg. Danzig was en
is een Hanzestad. De Hanze was oorspronkelijk een samenwerkingsverband van steden
rond de Oostzee en werd later uitgebreid met de ‘lage landen’, het gebied  wat nu Ne-
derland en België is. Nog later traden steden uit het binnenland van Duitsland toe. Het
verdrag tussen Hamburg en Lübeck uit 1241 wordt beschouwd als het oprichtingsjaar
van de Hanze.
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Het Hanzevoorrecht, d.w.z. te fungeren als vrijhandelsgebied, werd slechts aan een
beperkt aantal steden verleend. Heden ten dage zijn er 176 aangesloten bij de Hanze
en hiermee is dit het grootst partnerstedenverband ter wereld. Hun voornaamste acti-
viteit is de onderlinge toeristische promotie. Nauw verbonden hiermee is het begrip ‘vrije
stad Danzig’, hetgeen ook terug te vinden is op de stadpostzegels van Danzig. De
eerste periode liep van 1807 tot 1814. Na de Poolse deling van 1793 behoorde Danzig
tot Pruisen. Bij verdrag van Tilsit uit 1807 werd Danzig onder de bescherming van
Saksen en Pruisen tot vrijstaat verklaard. De tweede vrijstadperiode duurde veel langer:
van 1920 tot 1939. Na de 1e Wereldoorlog werd op 11 augustus 1920 met het verdrag
van Versailles de vrije stad Danzig gecreëerd, welke onder toezicht van de Volkenbond,
de voorloper van de Verenigde Naties, stond. Danzig was ook het centrum van de
Joodse emigratie; tussen 1920 en 1925 verlieten 60.000 Joden hun geboorteland Polen.
De in de 2e Wereldoorlog opgelopen schade werd op een fraaie wijze gerestaureerd.

 
Gdansk werd het
centrum van de
Poolse scheeps-
bouw en deze
scheepswerven kwa-
men in de tachti-
ger jaren in het
nieuws, doordat
Lech Wal sa daar
de eerste Poolse

vakbond Solidariteit (Solidamosc) oprichtte. Tegenwoordig telt Gdansk ruim 450.000
inwoners. Wat bij de stadspostzegels van Danzig opvalt zijn de verschillende munteen-
heden: de lokale, de DM en zelfs de gulden.
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2. Luboml
De historie van Luboml, in het Pools Lubomlu, gaat
terug tot de 11e eeuw en was eeuwenlang de markt-
plaats voor de wijde om- geving. Luboml had tot
aan de tweede Wereldoor- log veel Joodse inwoners,
die tijdens de Holocaust merendeels om het leven
gebracht werden. Luboml is bekend door de kathe-
draal van Sint George, welke dateert uit de 16e
eeuw, gebouwd ter vervanging van de Orthodoxe Kerk, die in de 13e eeuw gebouwd
werd. Een andere bezienswaardigheid is de kerk van de Heilige Drie-eenheid, welke in
1412 gebouwd werd en in de 17e eeuw uitgebreid werd met een klokkentoren. Heel
bijzonder is dat op de postzegels van Luboml het woord stadspost Luboml in vier talen
vermeld staat: Duits, Pools, Russisch en Hebreeuws. De stadspostzegels werden zowel
in getande als ongetande uitvoering geproduceerd.        

3. Przedboz
Przedboz is een klein stadje, dat al in 1145 in de kronieken vermeld werd en in de 14
eeuw stadsrechten kreeg. In 1638 werd Przedoz volledig door brand verwoest en
daarna herbouwd. Przedboz had een sterke Joodse gemeenschap, welke voor de 2e
Wereldoorlog 60% van de totale populatie bedroeg. Voor de 2e wereldoorlog was de
plaatselijke synagoge een architectonische toeristische attractie. Tegenwoordig is
Przedboz vooral bekend door het aangrenzende natuurgebied, het Przedboz landschap-
park. De stadspostzegels van Przedboz werden uitgegeven onder controle van de
Oostenrijkse militaire commandant. Burgerpost werd uitgevoerd door het ‘Etappen-
postamt’ bij het nabij gelegen spoorwegstation van Korisk. De stadspostzegels van
Przedboz werden uitgeven in getande en ongetande versies.

4. Sosnowice
Over dit plaatsje is weinig bekend. Aanvankelijk werden driehoekige sluitzegels als
stadspostzegels uitgegeven. Op de rechthoekige stadspostzegels staat het stadswapen.
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Titel van document
7.Zawiercie Deze in de provincie Silezië gelegen stad dateert uit de 15e eeuw. Midden 1800 ont-stonden er kolen- en ijzerertsmijnen. Zawiercie is vooral bekend door zijn glaswerk enhet eerste glaswerk stamt uit 1870. Ook ontstonden er andere industrietakken zoalstextiel, metaal en bakstenen. Heden ten dage is de Zawiercie Crystal Glass Factory Ltd(Huta Szkla Zawiercie Sp. O.o.) de bekendste kristalglasfabriek in Polen. Tijdens deNasibezetting in de 2e wereldoorlog werd Zawiercie omgedoopt tot Warthenau en ont-stond er door deportatie van Joden een getto. Tegenwoordig telt Zawiercie 56.000 in-woners. 

Ch cinyRond 1919 verschenen er in de postzegelhandel fantasiezegels van deze in de provincieKielce gelegen plaats. Deze zijn nooit op een poststuk gebruikt en werd de toepassinghiervan door de Poolse regering verboden. Dit is dus de reden dat ik de zegels ervan indit overzicht niet gebruikt heb, maar ik wil u deze zegels niet onthouden.  

Het is op zijn zachts gezegd merkwaardig, dat deze stadspostzegels niet in Fischer, deofficiële Poolse postzegelcatalogus, vermeld zijn. Dit is wel het geval in de Michel Oost-Europa catalogus. Zijn de Poolse postzegels als regel vrij goedkoop, voor de stadspost-zegels moeten soms stevige bedragen neergeteld worden.

Cees Bakker Rondzendboekjes gevraagdEr zijn verschillende manieren, waarop u uw doubletten te gelde kunt maken. U kuntdeze aanbieden op Marktplaats of E-bay, maar binnen onze vereniging zijn er ook eenaantal mogelijkheden. U kunt deze inbrengen op de maandelijkse veiling of aanbiedentijdens de Brabantse Filatelistendagen. Maar de meeste potentiële kopers bereikt u viade rondzendboekjes. Iedere maand ontvangen bijna 170 leden een doos met 20 rond-zendboekjes, ieder met 20 pagina’s, waaruit men zijn keuze kan maken. Lege rond-zendboekjes kunt u voor de kostprijs van 1,00 Euro verkrijgen bij onze rondzendleiderLudwig Engst, telefoon 0162-684934, E-mail l.engst@hetnet.nl .Cees Bakker

5. Warschau
In het Pools heet Warschau Warsawa. Volgens legendes is deze naam ontstaan uit de
samenvoeging van de namen van twee geliefden, de visser War en het meisje Sawa.
Warschau werd officieel in 1241 gesticht en was aanvankelijk de hoofdstad van de
provincie Moldavië. In 1596 werd het hof van de Poolse koning verplaatst van Krakow
naar Warschau, omdat deze stad centraler gelegen was. Gedurende de Poolse deling
was Warschau Russisch gebied en verscheidene gebouwen herinneren hier nog aan.
Tijdens de Pools-Russische oorlog (1919-1921) werd het Rode Leger voor de poorten
van Warschau tot staan gebracht en met behulp van Franse adviseurs tot de terugtocht
gedwongen. In de 2e Wereldoorlog bevond het grootste Joodse getto zich in Warschau
en deze werden na de Joodse opstand van 1943 en de opstand van Warschau in 1944
door de Nazi’s vermoord. Ter illustratie: in 1939 telde Warschau 1,3 miljoen inwoners
en in 1945 slecht 420.000.

Na de 2e wereldoorlog werd het
verwoeste stadscentrum Stave Mi-
asto in stijl herbouwd. Dit is zo goed
gedaan, dat het op de Wereld Erf-
goedlijst van de Unesco staat. Te-
genwoordig telt de stad 1,7 miljoen
inwoners en wordt de skyline be-
heerst door wolkenkrabbers. 

Gezien de grootte van de stad is het verbazingwekkend, dat er maar zo weinig stads-
postzegels van Warschau uitgegeven zijn: een Germania zegel, een zegel met een
adelaar en een zegel met het stadswapen, de sirene. Wel zijn er 10 verschillende vari-
aties van de laatste twee bekend. Daarnaast werden vanaf 20 oktober 1916 tot 16
november 1918 poststempels in plaats van postzegels voor de frankering gebruikt.
Daarna werd de postbezorging door de nationale Poolse posterijen overgenomen.

6. Zarki
Zarki is een kleine plaats nabij de Tsjechische grens en het is verwonderlijk, dat dit dorp
zijn eigen postzegels uitgaf. Het had een sterke Joodse gemeenschap. Er werden drie
stadspostzegels uitgegeven met afbeeldingen van stadsgezichten. Toen de posttarieven
verdubbelden, werden de bestaande zegels voorzien van een overdruk. Daarna volgden
uitgaven met de nieuwe waarden in andere kleuren. Er zijn nogal wat vervalsingen van
deze zegels in omloop.
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7. Zawiercie
Deze in de provincie Silezië gelegen stad dateert uit de 15e eeuw. Midden 1800 ont-
stonden er kolen- en ijzerertsmijnen. Zawiercie is vooral bekend door zijn glaswerk en
het eerste glaswerk stamt uit 1870. Ook ontstonden er andere industrietakken zoals
textiel, metaal en bakstenen. Heden ten dage is de Zawiercie Crystal Glass Factory Ltd
(Huta Szkla Zawiercie Sp. O.o.) de bekendste kristalglasfabriek in Polen. Tijdens de
Nasibezetting in de 2e wereldoorlog werd Zawiercie omgedoopt tot Warthenau en ont-
stond er door deportatie van Joden een getto. Tegenwoordig telt Zawiercie 56.000 in-
woners.              

Checiny
Rond 1919 verschenen er in de postzegelhandel fantasiezegels van deze in de provincie
Kielce gelegen plaats. Deze zijn nooit op een poststuk gebruikt en werd de toepassing
hiervan door de Poolse regering verboden. Dit is dus de reden dat ik de zegels ervan in
dit overzicht niet gebruikt heb, maar ik wil u deze zegels niet onthouden. 

 
Het is op zijn zachts gezegd merkwaardig, dat deze stadspostzegels niet in Fischer, de
officiële Poolse postzegelcatalogus, vermeld zijn. Dit is wel het geval in de Michel Oost-
Europa catalogus. Zijn de Poolse postzegels als regel vrij goedkoop, voor de stadspost-
zegels moeten soms stevige bedragen neergeteld worden.
 
Cees Bakker
 
Rondzendboekjes gevraagd
Er zijn verschillende manieren, waarop u uw doubletten te gelde kunt maken. U kunt
deze aanbieden op Marktplaats of E-bay, maar binnen onze vereniging zijn er ook een
aantal mogelijkheden. U kunt deze inbrengen op de maandelijkse veiling of aanbieden
tijdens de Brabantse Filatelistendagen. Maar de meeste potentiële kopers bereikt u via
de rondzendboekjes. Iedere maand ontvangen bijna 170 leden een doos met 20 rond-
zendboekjes, ieder met 20 pagina’s, waaruit men zijn keuze kan maken. Lege rond-
zendboekjes kunt u voor de kostprijs van 1,00 Euro verkrijgen bij onze rondzendleider
Ludwig Engst, telefoon 0162-684934, E-mail l.engst@hetnet.nl .
Cees Bakker
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Nelson Mandela
Nelson Mandela werd op 18 juli 1918 geboren in Umtate in de Zuid-Afrikaanse
deelstaat Transkei als zoon van een plaatselijk stamhoofd. Zijn tweede voor-
naam is Rolihlahla, hetgeen onrustzaaier betekent. Deze naam heeft hij zeker
waargemaakt: al op jonge leeftijd voerde hij strijd voor gelijkheid en mensen-
rechten in Zuid-Afrika. Als rechtenstudent werd hij na deelname aan een
protestbijeenkomst van de Universiteit verwijderd.
In 1942 werd Mandela lid van het ANC-African National Con-
gress, oorspronkelijk een Xho- sa-beweging. De ‘Defiance
Compaign’ was in eerste instan- tie een grote georganiseerde
geweldloze verzetsbeweging, aangestuurd door het ANC. Het
resulteerde in een enorme toe- loop van ANC-leden, niet alleen
van de Ahosa, maar ook van andere stammen. Ook ontstond
er een samenwerking met blan- ken, die eveneens tegen de
apartheid streden, waaronder leden van de communistische
partij SACP. Nelson Mandela be- schouwde iedereen, die zich
tegen de apartheid verzette, als een vriend, ongeacht huidskleur, religie of politieke
gezindheid. Mandela leidde de militante afdeling van het ANC, ’Umkonto we Swize’ (Speer
van de Natie), omdat zij vonden dat geweldloos verzet zinloos was geworden. Er werden
sabotage, aanslagen op overheidseigendommen en moordaanslagen gepleegd als de-
monstraties tegen de rassendiscriminatie. Het ANC werd in 1961 verboden en Mandela
werd een aantal keren veroordeeld voor sabotage en landverraad tegen het Afrikaanse
bewind. Uiteindelijk werd hij in 1964 tijdens het Rivoniaproces tot levenslange gevan-
genisstraf veroordeeld, welke hij grotendeels doorbracht in de streng bewaakte gevan-

genis op Robbeneilend. Er was een kalkmijn op het eiland waar de gevan-
genen kalksteen moesten winnen. Door het felle verblindende licht en het
fijne stof in de witte kalkmijn raakten de ogen van Mandela beschadigd.
Gedurende Mandela’s gevangenschap groeide wereldwijd het protest tegen
de ‘apartheid’. Nadat president De Klerk onder grote Internationale druk het
verbod op het ANC ophief, werd Mandela in 1990 vrijgelaten. Drie jaar la-
ter ontving hij samen met president De Klerk de Nobelprijs voor de Vrede

voor hun gezamenlijke inspanning voor de vrede en de afschaffing van de apartheid. Bij
de eerstvolgende verkiezingen kozen de Zuid-Arikanen Nelson Mandela tot president
voor de periode 1994-1999. Tegelijkertijd richtte hij het Nelson Mandela’s Childern’s
Fund op, een fonds dat projecten voor Zuid-Afrikaanse jongeren op het gebied van
onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting steunt. Mandela is lange tijd actief geweest
als adviseur bij internationale geschillen. Door zijn hoge leeftijd en minder
goede gezondheid verschijnt hij niet meer in het openbaar; de laatste keer
was tijdens de openingswedstrijd van het Wereldkampioenschap voetbal 
2010. Gezien zijn internationale bekendheid is het verbazingwekkend dat,
voor zover ik heb kunnen nagaan, slechts zijn geboorteland Zuid-Afrika en
ons eigen land postzegels ter ere van Mandela hebben uitgegeven. T.g.v.
zijn 90e verjaardag gaf Zuid-Afrika in 2008 twee zegels uit. In ons land is
er grote waardering voor Mandela: Ruud Gullit is een groot bewonderaar
van hem en Koningin Beatrix heeft hem diverse malen ontvangen. T.g.v. zijn 85e ver-
jaardag gaf TPG Post in 2003 een bijzonder postzegelvelletje gewijd aan Mandela uit.
Deze uitgifte kwam tot stand in samenwerking met de afdeling Nederland van het
Nelson Mandela’s Childern’s Fund.   

Zuster Juliana, geredigeerd door Cees Bakker
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U kunt uw gekochte kavels ook via automatische
incasso betalen.
 

Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst

1 Nederland 513-517 p 17,00 4,00

2 Nederland 538-541 p 19,00 4,00

3 Nederland 538-541 p 19,00 4,00

4 Nederland 542-543 p 10,00 3,00

5 Nederland 542-543 p 10,00 3,00

6 Nederland 544-548 p 19,00 4,50

7 Nederland 550-555 p 60,00 15,00

8 Nederland 556-560 p 100,00 26,00

9 Nederland 265-266 o 30,00 4,00

10 Nederland 720-735 (1955 compleet) o 29,50 4,50

11 Nederland 736-751 (1960 compleet) o 35,00 5,20

12 Duitsland Bund Blok 2 Beethoven p 32,00 4,00

13 Duitsland Bund Blok 2 Beethoven p 32,00 4,00

14 Duitsland Bund Blok 3 + 4 p 11,00 1,50

15 Indonesie 12 FDC's g 20,00 1,50

16 Belgie etc. stockboekje veel series+blokken p/g 7,00

17 Spanje klederdrachten compleet p 23,00 3,50

18 Spanje provinciewapens compleet g 39,00 6,00

19 Nederland 738-742 zomer 1960 p 22,00 3,50

20 Nederland 747-751 kind 1960 p 20,00 3,00

21 Nederland 752-756 zomer 1961 p 13,00 2,00

22 Nederland 965-969 zomer 1970 in paren p 15,00 2,50

23 Nederland 978-82+996-01 kind 1970-71 p 12,50 2,00

24 Nederland Luchtpost 8-9 in blokken van 4 g 28,00 5,00

25 Nederland Dienst 20-24 in blokken van 4 g 28,00 5,00

26 Nederland dienst 20-24 + 27-43 g 22,00 4,00

27 Nederland 886-888 Amphilex blokken 1967 p 120,00 25,00

28 Hongarije 3 brieven poezen o 5,00

29 Nederland PZB 4,7a,8a,9a p 35,00 4,00

30 Nederland PZB 5,7a,8a,9a p 37,50 4,00

31 Ned+europa 3 stockboeken o 3,00

32 D.D.R. aangetekende brief Vissen bes 4,00

33 Ijsland brief zoogdieren bes 2,50

34 Nederland 2x blok wenszegels 1993 p 14,00 2,80

35 Europa restant rondzendboekje 67,00 6,50

36 CEPT restant rondzendboekje p/g 60,00 6,00

37 Wereld schoenendoos vol g 5,00

38 Nederland 4 - 6 Willem 3 g 150,00 20,00

39 Nederland 141-143 + 166-168 g 27,00 5,00

40 Nederland 199-202 + 208-211 g 30,00 6,00

41 Nederland 203-207 Rode kruis o 48,00 9,00

42 Nederland 238-239 Goudse glazen o 50,00 10,00

43 Nederland 300-304 kind 1937 p 50,00 8,00

44 Nederland 350-355 zomer 1940 p 50,00 8,00

45 Nederland 374-378 Kind 1940 p 17,00 3,50

46 Nederland 379-391 Lebeau 1941 p 13,30 3,00

47 Nederland 392-396+397-401+404-411 p 10,70 2,00

48 Indonesie 1351-53+402-05+928-29 g 3,10 1,00

49 Indonesie 451-52+836-38 g 16,20 4,40

50 Nederland 91-96 g 30,50 7,00

51 Nederland 163-165 g 9,50 2,50

52 Nederland 544-548 p 26,00 6,50

53 Indonesie 836-839 p 15,00 4,00

54 Indonesie 375-78+420-23+489-93 p 4,70 1,20

55 Nederland 513-517 p 19,60 5,00

56 Nederland 508-12 p 8,50 2,00

57 Nederland 270-273 p 42,00 8,00

58 Nederland 300-304 g 5,00 1,00

59 Duitsland Bund blok 21 (1990) p 22,00 5,00

60 Duitsland Bund blok 22 (1990) p 4,00 1,00

61 Duitsland Bund blok 23+24 (1991) p 6,90 2,00

62 Duitsland Bund blok 25+26 (1991) p 6,00 2,00

63 Duitsland Bund blok 27-28 (1992) p 6,70 2,00

64 Duitsland Bund blok 33 (1995) p 6,00 2,00

65 Duitsland Bund blok 36 (1996) p 8,00 3,00

66 Duitsland Bund blok 42+43 (1998) p 6,70 2,00

67 Duitsland Bund blok 46 (1999) p 6,00 2,00

68 Duitsland Bund blok 47-48 (1999) p 5,00 1,70

69 Duitsland Bund blok 49 (1999) p 6,50 2,00

70 Duitsland Bund blok 50 (1999) p 6,50 2,00
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Voor schriftelijke biedingen: zie de achterzijde van
deze OP.
 

Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Opbrengst

71 Nederland PZM 251 zilveren zegel p 15,00 2,00

72 Nederland PZM 251 zilveren zegel p 15,00 2,00

73 Nederland PZM 251 zilveren zegel p 15,00 2,00

74 Nederland PZM 255 a+b p 12,00 2,00

75 Nederland PZM 294+299+313+348+351 p 21,00 3,50

76 Nederland PZM 262+286+290e+292 p 20,50 3,50

77 Nederland Blok 2243 (3x) p 2,40 1,00

78 Nederland Blok 1930 in hangmapje o 7,50 1,00

79 Nederland 707-711 zomer 1958 p 27,50 4,00

80 Nederland 1396-1398 in blokken van 4 p 10,80 1,50

81 Nederland PZB 59,65,80,81 p 20,00 3,00

82 Nederland Jaarcollectie 1998 p 80,00 10,00

83 Nederland Mooi Ned. Rotterdam spec.map g 1,50

84 Spanje Blokken 15-18 (1961) p 40,00 2,50

85 Motief ruimtevaart spec.mapje g 1,50

86 Nederland 13 blokken in mapje p/g 100,00 5,00

87 Diversen leeg stockboek 24 blz wit 2,00

88 Duitsland 2 stockboeken g 5,00

89 Nederland stockboek 1869-2004 g 5,00

90 Saargebied nr 118 (1925) p 14,00 1,50

91 Saargebied nr 119 (1925) p 16,00 1,50

92 Wuttemberg Fr.zone nr 38+39 (1949) p 15,00 1,00

93 Duitsl.Berlijn nr 81 (1951) g 50,00 7,00

94 Duitsl.Berlijn nr 88-90 (1952) p 36,00 5,50

95 Duitsl.Berlijn nr 101-105 (1953) p 100,00 17,00

96 Duitsl.Berlijn nr 115 (1954) p 11,00 1,50

97 Duitsl.Berlijn nr 116 (1954) p 11,00 1,50

98 Duitsl.Berlijn nr 118-119 (1954) p 12,00 1,50

99 Duitsl.Berlijn nr 120 (1954) p 20,00 3,00

100 Duitsl.Berlijn nr 128 (1955) p 28,00 4,00

101 Duitsl.Berlijn nr. 125 (1954) p 10,00 1,50

102 Duitsl.Berlijn nr. 126-127 (1955) p 11,00 1,50

103 Duitsl.Berlijn nr.155+157 (1956) p 11,40 1,50

104 Duitsl.Berlijn nr.163-172 (1957) p 12,00 1,50

105 Duitsland Bund nr.120 (1955) p 22,00 3,00

106 Duitsland Bund nr.217-218 (1955) p 20,00 3,00

107 Duitsland Bund nr.235-236 (1956) p 10,00 1,50

108 Nederland Coll.1949-1996 in 2  DAVO albums g 1.250,00 75,00

109 Nederland Coll. ECU-brieven 1-26 in DAVO g 150,00 30,00

110 Duitsland Bund 10 stockkaartje zegels p/g 49,80 5,00

111 Europa 10 stockkaartje zegels p/o 29,00 2,00

112 Europa restant RZB herdenkingvellen p 10,00

113 Nederland PZB 8a p 14,00 1,40

114 Monaco blok uit 1982 g 10,00 2,50

115 Ierland 2 series Golf uit 2006 p 2,50

116 D.D.R. blok Calvijn 2755 p 10,00 2,00

117 Polen aangetekende brief Ol.Spelen g 2,00

118 antillen/surin 12 series p 14,40 1,40

119 Wereld 12 blokken p/o 52,00 5,20

120 Duitsland Bund 12 stockkaartjes p/o 15,00 3,00

121 Nederland 561-562 p 10,00 3,00

122 Nederland 561-562 p 10,00 3,00

123 Nederland 563-567 p 37,50 9,00

124 Nederland 578-581 o 26,00 6,00

125 Nederland 596-600 o 14,00 3,20

126 Nederland 655-659 p 25,00 8,00

127 Nederland 688-692 o 16,50 4,00

128 Nederland 702-706 o 15,00 4,00

129 Nederland 713-14+636-37 p 5,00 1,60

130 Nederland 722-26 o 15,00 5,00

131 Nederland 402-403 p 13,00 3,00

132 Nederland 404-427 + Luchtpost 4-5 p 8,00 1,60

133 Nederland 443-459 p 10,60 2,00

134 Nederland 423-427+454-59+469-73 p 10,20 2,00

135 Nederland 641-45 zomer 1954 g 25,00 5,50

136 Nederland 661-665 kankerbestrijding g 12,00 2,50

137 Nederland 747-751 kind 1960 p 20,00 4,50

138 Nederland 752-756 zomer 1961 p 13,00 2,80

139 Nederland Dienst nr 9-15 g 62,00 12,00

140 Nederland Postpakketverreken 1-2 g 64,50 16,50

TOTAAL 701,00

Veiling  371  15 februari 2011
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Bedrijfscatering Exclusieve
catering

FeestlocatiesPartycateringPartycatering

partyservicevermeulen.nlOosterhout 0162 - 45 56 28

Party-Service

Vermeulen,
Uw cateraar voo

r

 uit en thuis!
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Betaal uw
contributie!
 
Ondanks ons verzoek in de
Oosterhouter Post van no-
vember 2010 om de contri-
butie 2011 voor 1 december
2010 te betalen, zijn er nog
steeds leden, die hieraan
geen gevolg gegeven heb-
ben. Wij vinden dit jammer,
want ook onze vereniging
moet een aantal zaken voor
2011 vooraf betalen, zoals
de bondscontributie, verze-
kering, kosten voor jeugd,
kwartaalkosten OP enz.
Daarom verzoeken wij de
betrokkenen met klem om
de contributie voor 2011, te
weten € 31,00 per omgaan-
de over te maken op reke-
ning nr 40 97 65 244 ten
name van Oosterhoutse
Ver.v. Postz.Verzamelaars.
 
Het Bestuur
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DAVO jaagt filatelisten nog steeds op extra kosten
 
Uitgeverij DAVO heeft zowel nationaal als internationaal een goede reputatie voor hun
postzegelalbums. Een minpunt is echter het feit, dat zij postzegels afdrukken, welke
niet in het officiële abonnement van de postdienst van het desbetreffende land opge-
nomen zijn, waardoor wij als filatelisten met onnodige kosten opgezadeld worden, ten
minste als men het album compleet wil hebben. In het verleden heb ik hier al eens een
artikel aan gewijd met name over Engeland en de Britse Kanaaleilanden en heb DAVO
hiervan in kennis gesteld’; zonder enig zichtbaar resultaat. Maar ook voor ons buurland
België rijdt DAVO een scheve schaats. Tijdens onze kerstvakantie
in Friesland, waar ik overigens meer ganzen dan mensen heb
gezien, heb ik mijn verzameling België weer geactualiseerd. Helaas
moest ik opnieuw vaststellen, dat de afbeeldingen in het DAVO-
album niet synchroon lopen met de officiële jaarmappen van de
Belgische posterijen, waar ik een abonnement op heb. De uitgiftes
Suske en Wiske, De Texasrakkers, Zomerzegels en Groene Zegels
zijn door de Belgische posterijen als zelfklevende strips gedrukt.
Iedereen weet dat het scheiden van deze zegels een delicate zaak is en zelfs onze ‘eigen’
TNT (voor hoelang nog?) geeft voor zelfklevers een aparte uitvoering. Wat doet DAVO
echter, zij beeldt al deze zegels individueel af! Maar daar blijft het niet bij: in 2007
worden zegels uit boekjes en blokken ook nog eens apart afgebeeld. Daarentegen is er
geen afbeelding aanwezig van het fruitboekje Jean Libert 2007 en het boekje De Poly-
fonisten uit de Renaissance. Al met al een duidelijk falen van DAVO, waar de verzame-
laars van België het ongewilde slachtoffer zijn.
 
Cees Bakker
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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.

Bezoek ons eens op: www.dreamplafondsrheden.nl

Van de 3 
dimensies zijn 

wij gespecialiseerd 
in het 6e vlak.
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