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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 

  17 november – 15 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 

7 november – 5 december 

Heeft u interesse om de nieuwsbrief van de O.V.V.P. te ontvangen; 
Meldt u 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 48e nummer verschenen. 

36e jaargang  No. 7  november 2009  
Bijeenkomst van 17 november 2009 in wijkhuis Strijen, Sperwerstraat 3, Oosterhout,  

telefoon 0162 - 431154 
Aanvang 20.00 uur     Zaal open vanaf 19.00 uur 

 
 

Agenda voor de bijeenkomsten van 17 november en 15 december 2009 
1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen en/of uitgaande post 
3. Wat verder ter tafel komt 
4. Rondvraag 
5. Veiling 358 – 140 kavels, respectievelijk veiling 359 - 140 kavels 
6. Pauze en afrekening van de gekochte kavels 
7. Veiling toto 
8. Sluiting 
 
Op 15 december vindt de traditionele kerstloterij plaats; zie pagina 6 
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Woord van de voorzitter                       
Op het moment dat ik deze woorden schrijf, is de zomer nauwelijks voorbij. De eerste bladeren 
vallen van de bomen en de temperatuur is nog aangenaam. Hoe dan ook, we weten allemaal dat de 
winter komt, dat Kerstmis en de Jaarwisseling binnen afzienbare tijd een feit zullen zijn. Tijd dus om 
terug te blikken en vooral vooruit te kijken.  
Met name de vernieuwing van de OP was het afgelopen jaar een in het oog springende gebeurtenis. 
Cees Bakker zal daarover zeker nog het één en ander schrijven, maar mijnerzijds wil ik graag mijn 
dank uitspreken aan Cees, aan de vroegere redactie en aan de bestuursleden die hebben 
meegewerkt om dit proces in goede banen te leiden. Het resultaat mogen we laten zien en de 
reacties zijn positief, ook van buiten onze vereniging.  
Verder is het voor het eerst dat we een (grote) veiling organiseren buiten de verenigingsavonden. 
Op het moment van schrijven had de veiling nog niet plaats gevonden, dus kan ik alleen de hoop 
uitspreken dat op het moment dat u dit leest, de veiling een succes blijkt te zijn geweest. In ieder 
geval zullen de resultaten medebepalend zijn of we iets dergelijks opnieuw kunnen opzetten. 
Voor het voor ons liggende jaar zullen we in ieder geval proberen de activiteiten verder uit te 
bouwen. Zo denken we op dit moment aan het organiseren van een (bus)reis naar Hertogpost, 
wellicht dat er nog een grote veiling komt en ook de mogelijkheid ledenbijeenkomsten te 
organiseren waar vooral aandacht zal worden gegeven aan het ‘postzegelen’; dus het onderling 
ruilen en dergelijke zal opnieuw worden bekeken.  
Verder praat uw bestuur met het bestuur van PV Breda over mogelijke samenwerking. Dus, beslist 
niet over samengaan of fusie!! Maar u kunt zich wellicht voorstellen dat samenwerken op het gebied 
van (grote) veilingen, nieuwtjesdienst, rondzendverkeer, lezingen. jeugdwerk, tentoonstellingen, 
verenigingsblad en dergelijke wellicht onze verenigingen meer mogelijkheden zal bieden. Samen 
hebben we meer dan 500 leden, dus allicht dat we hiermee meer kansen hebben kosten te besparen 
en activiteiten te organiseren. Wij zullen u van het resultaat van de besprekingen zeker op de 
hoogte houden. 
Aan al die leden, bestuursleden, jeugdbegeleiders, organisatoren van veilingen, rondzendverkeer, 
nieuwtjesdienst, Brabantse Filatelistendagen, ‘dubbeltjestafel’ en al die anderen, die ervoor hebben 
gezorgd dat we in het jaar 2009 opnieuw in staat waren de zaken te organiseren zoals ze zijn 
aangeboden, zeg ik graag vanaf deze plaats hartelijk dank.  
Ik wens u allen een gezond, gelukkig, gezegend en prachtig (postzegel)Nieuwjaar en heel fijne 
feestdagen. 
Uw voorzitter, 
Reinder Luinge  
 
Terugblik van de redactie 
Voor mij als redacteur van de Oosterhouter Post is 2009 een alleszins roerig jaar geweest. Door het 
terugtreden van Hans Muller, André van der Schoof en Merlin Levy kwamen de redactie, opmaak en 
verzending van de OP in gevaar. Op instigatie van Reinder Luinge werd overgestapt naar een andere 
drukker, hetgeen nogal wat voordelen bracht, zoals A4-formaat met veel kleurenpagina’s, een twee 
maal zo grote inhoud en het vormde ook een oplossing voor het distributieprobleem. Redactie en 
opmaak hadden echter voor het april- en septembernummer nogal wat voeten in de aarde en deze 
waren niet allen foutloos. Gelukkig heeft Rien Kooiman zich bereid verklaard om met ingang van dit 
nummer als corrector op te treden. De vernieuwde OP wordt, gezien de vele reacties zowel van 
leden als van buiten, alom gewaardeerd en uiteraard doet mij dit deugd. De nieuwe OP is echter wel 
duurder als de oude versie en ik ben het bestuur van de OVVP dan ook erkentelijk, dat zij de door 
mij veroorzaakte budgetoverschrijding zonder enig probleem goedgekeurd hebben. 
Verheugend is ook, dat een toenemend aantal leden bereid is om een bijdrage aan ons 
verenigingsblad te leveren. De artikelen van de heren Langendoen, Post, Van Den Bosch, Van 
Balveren en Van Steen zijn hier mooie voorbeelden van. Maar ik wil nog heel wat OP’s volschrijven 
en zou het dan ook op prijs stellen, wanneer u zich wilt aanmelden voor een artikel over uw 
specifieke verzameling(en). 
Tot slot wens ik u prettige Kerstdagen met een (vuur)watermerk en een postfris Nieuwjaar. In beide 
gevallen: ad fundum (proost)! 
Cees Bakker 
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Verslag van de ledenbijeenkomst van 15 september 2009                              
Op 15 september begon het nieuwe postzegelseizoen met een ledenbijeenkomst, bijgewoond door 
ongeveer 60 leden. Nog geen overweldigend aantal, maar we zullen er maar van uitgaan, dat 
voetbalwedstrijden, vakanties en dergelijke hieraan mede debet zijn. Tijdens de bijeenkomst werd 
er aandacht gevraagd voor: 

• De Grote Clubactie, die dit jaar opnieuw wordt georganiseerd door Cees Pijpers. Een groot 
deel van de prijs (€ 3,00) van een lot komt ten goede aan de vereniging en er zijn mooie 
prijzen te winnen. 

• De contributie voor het jaar 2010 is vastgesteld op € 28,50 voor een normaal lidmaatschap, 
voor jeugdleden geldt € 11,50 en voor huisgenootleden € 12,50. 

• Het huishoudelijk reglement is (op details) aangepast. Voor belangstellenden is een 
exemplaar van het nieuwe reglement verkrijgbaar bij de secretaris. 

De bijeenkomst werd afgesloten met de veiling, die op de bekende vlotte manier door Peter 
Hendrickx werd afgewerkt. 
 
Verslag van de ledenbijeenkomst van 20 oktober 2009 
De ledenbijeenkomst van 20 oktober werd bezocht door minder dan 70 personen. Doordat Peter 
Hendrickx, onze veilingmeester, door droevige familieomstandigheden niet aanwezig kon zijn, werd 
de veiling enigszins geïmproviseerd afgewerkt. Uiteindelijk lukte het toch de veiling goed te laten 
verlopen, door alles handmatig te verwerken (en dat waren we natuurlijk niet meer gewend……de 
computer deed het toch altijd) en door veilingnummers te maken op papiertjes.  
Tijdens de bijeenkomst werd verder nog gesproken over: 

• de grote veiling, gepland voor zaterdag 24 oktober, waar meer dan 550 kavels over de tafel 
zullen gaan. Cees Bakker heeft ervoor gezorgd dat in de lokale pers hierover zal worden 
gepubliceerd. 

• Verder werd nog eens aandacht gevraagd voor de Grote Clubactie. Alhoewel de beschikbare 
loten reeds verkocht zijn, kan Cees Pijpers op bestelling nog loten leveren. Het mooie van 
deze loten – met als hoofdprijs een ton in Euro’s -  is dat een zeer groot deel van de 
aankoopprijs ten goede komt aan de vereniging.  

• Voor de in mei van volgend jaar te houden grote filatelistische gebeurtenis Hertogpost 2010 
in ’s-Hertogenbosch, denken we een busreis te kunnen organiseren. Van de ’s-
Hertogenbosche Vereniging hebben we kortingskaarten ontvangen. Opgeven voor de 
eventuele busreis kan bij Cees Pijpers. 

• Voor het komend jaar denken wij één of meer bijeenkomsten te organiseren met heel veel 
‘postzegelen’, dus met meer aandacht voor het onderling ruilen, kopen en verkopen. Een 
soort van verenigingsinterne ruilbeurs dus. We komen hier nog op terug. 

 
Fraude in het rondzendverkeer 
Fraude is een zwaar beladen woord, maar na het relaas van één van onze leden, zie ik mij helaas 
genoodzaakt om deze term te gebruiken. De leden, die deelnemen aan het rondzendverkeer 
ontvangen rondzendboekjes met zegels van goede kwaliteit. Kennelijk is dit voor iemand te 
verleidelijk. Eén van de verstrekkers van rondzendboekjes constateerde bij toeval, dat een blok uit 
een rondzendboekje vervangen was door een blok van mindere kwaliteit. Zij kon dit vaststellen door 
de gebruikte plakkers, welke duidelijk afweken van de door haar gebruikte postzegelplakkers. 
Dit is een verfoeilijke zaak! De postzegels in het rondzendverkeer worden in goed vertrouwen ter 
beschikking van anderen gesteld en hier mag geen misbruik van gemaakt worden. Mede namens het 
bestuur roep ik dan ook de desbetreffende delinquent op om deze frauduleuze handeling te staken. 
 
Studiegroep Frankeerstempels Gemeenten (SFG) wordt Frankeerstempel.nl 
De 23 jarige SFG wordt omgezet in Frankeerstempel.nl. Frankeerstempel.nl raakt hiermee ook 
wat meer aan de ‘gewone’ filatelie, want menige filatelistische verzameling wordt opgesierd met 
frankeerstempels. Bij onze vereniging is het voor de leden mogelijk om op een ontspannen en 
goedkope manier aan frankeerstempelafdrukken en allerhande informatie op frankeerstempelgebied 
te komen. De kosten bestaan alleen uit het lidmaatschap (nu €17,50 per jaar). Daarvoor verschijnen 
er minimaal vier nieuwsbrieven en worden er vier bijeenkomsten per jaar georganiseerd op 
wisselende plaatsen in Nederland. Op die bijeenkomsten nemen de leden materiaal mee dat, zonder 
dat er geld bij te pas komt, onderling wordt uitgewisseld. Nieuwe leden zijn op deze bijeenkomsten 
van harte welkom. Per 22 november 2009 opent deze vereniging een compleet vernieuwde website: 
www.frankeerstempel.nl . De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats in maart 2010. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Peter Janssen, Burg. v. Grotenhuisstraat 27, 4904 LP 
Oosterhout, E-mail: janssen.oosterhout@wanadoo.nl . 
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Contributie van de OVVP  
Op de achterzijde van deze uitgave treft u de bedragen aan voor de contributie voor het nieuwe 
jaar, alsmede het verzoek deze vóór 1 december te voldoen. Dit omdat wij ook vooraf de contributie 
voor 2010 aan de bond moeten voldoen, abonnementen vooraf moeten betalen enz. 
Wij vragen u uit eigener beweging te betalen. U krijgt geen apart schriftelijk verzoek met bij 
voorbeeld een acceptgirokaart. De kosten daarvan bedragen ongeveer € 175,- en dat is jammer van 
het geld; nog afgezien van het werk. 
Het gebruik van het op de achterzijde geplaatste automatische incassoformulier bevelen wij van 
harte aan. Zowel voor u als voor onze vereniging biedt dit alleen maar voordelen. 
Uw voordeel is, dat u niet vergeet om de contributie te betalen en niet ieder jaar weer handmatig 
deze behoeft over te maken en het voordeel voor de OVVP is, dat er veel minder administratieve 
handelingen verricht dienen te worden. De automatische incasso vindt jaarlijks op 30 november 
plaats. Het spreekt vanzelf, dat u deze machtiging te allen tijde kunt intrekken en uiteraard wordt 
deze ingetrokken na beëindiging van uw lidmaatschap. 
Wij vertrouwen erop, dat u allen gebruik zult maken van deze betaalmethode. Mocht u voor een 
andere betaalwijze kiezen, dan attenderen wij u erop, dat indien uw betaling niet tijdig wordt 
ontvangen, wij – overeenkomstig het huishoudelijk reglement - eventueel genoodzaakt zullen zijn 
om herinneringskosten in rekening te brengen. 
 
Het Bestuur 
 
Kerstviering 
Met dit nummer staat de kerstviering voor de deur, ondanks dat het pas november is. 
Maar op de 3e dinsdag van de maand december, dus de 15e is het zover. 
Kijk u er ook naar uit? Eén van de hoogtepunten zal ongetwijfeld de traditionele kerstverloting zijn 
met prachtig prijzen als dames/heren horloges, glazen ijsberen, doe het zelf materiaal, 
kerstartikelen. Moet ik nog doorgaan soms? Als ik u was zou ik zeer zeker aanwezig zijn op de 
laatste verenigingsavond van dit jaar. De loten kosten slechts € 0,50 per stuk en er is voor iedereen 
een prijs. 
U mag natuurlijk ook introducés mee brengen en hoe meer bezoekers hoe meer kerstvreugde. 
Tot in december en ook nog fijne dagen toegewenst namens de feestcommissie. 
 
Cees Pijpers 
 
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, veilingnummer, gewenste kavel(s) en hun 
maximum prijs/prijzen. 
Wij zullen er dan voor zorg dragen, dat uw bieding adequaat uitgevoerd wordt. 
 
De OVVP in 2010 
Voor de ledenvergaderingen in het Wijkhuis Strijen te Oosterhout zijn voor 2010 de volgende data 
vastgesteld: 
19 januari - 16 februari - 16 maart - 20 april - 18 mei - 15 juni - 21 september - 19 oktober 
16 november - 21 december    
  
De Brabantse Filateliedagen (toegang € 0,50 p.p.) in de Bunthoef, Oosterhout vinden in 2010 plaats 
op: 
2 januari - 6 februari - 6 maart - 3 april - 1 mei - 5 juni - 4 september - 2 oktober - 6 november 
4 december 
 
Noteer deze data in uw agenda en denk eraan dat het aloude gezegde: ‘hoe meer zielen hoe meer 
vreugd’ zeer zeker op de OVVP bijeenkomsten van toepassing is! 
  
 



Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Inzender Opbrengst
1 Wereld zakje 2630 stuks g 6,50 067-381
2 Duitsland zakje 50 gram afgeweekt g 0,50 ,,
3 Duitsland zakje 110 stuks g 0,50 ,,
4 Nederland 560 stuks kerstzegels g 0,50 ,,
5 Nederland stockboek 900 zegels g 10,00 ,,
6 Cuba dieren series en blokken g 1,25 ,,
7 Cuba vel krokodillen g 1,00 ,,
8 Ned.Antillen 258-260+405-408 p 1,00 ,,
9 Nederland 661-665 o 18,00 4,20 417-382
10 Nederland 707-711 o 27,50 5,00 ,,
11 Nederland 713-714 o 3,00 1,00 ,,
12 Nederland 722-726 p 21,00 5,60 ,,
13 Nederland 738-742 p 22,00 5,50 ,,
14 Nederland 1749-1752 p 5,00 2,00 ,,
15 Nederland 1818-1820 p 4,50 1,50 ,,
16 Nederland 1927-1929 p 7,50 2,00 ,,
17 Nederland 1970-1972 p 7,50 2,00 ,,
18 Diversen stockboek dik nieuw !!! 10,00 590-384
19 Diversen FDC 3 album leeg 10,00 ,,
20 Wereld stockboek   10,00 ,,
21 Wereld FDC 1 album met FDC's 3,00 ,,
22 Zwitserland Pro-Juventute 1970 p 1,00 170-385
23 Zwitserland Pro-Juventute 1979 p 1,00 ,,
24 Zwitserland Pro-Juventute 1980 p 1,00 ,,
25 Zwitserland Pro-Juventute 1981 p 1,00 ,,
26 Nederland 199-202 g 8,00 1,50 ,,
27 Nederland 208-211 g 10,00 1,50 ,,
28 Nederland 607-611 p 21,00 3,50 ,,
29 Nederland 683-687 p 15,00 2,50 ,,
30 Nederland 583-587 Zomer 1952 p 26,50 6,70 719-386
31 Nederland 596-600 kind 1952 p 17,00 4,00 ,,
32 Nederland 607-611 R.kruis 1953 p 21,00 5,40 ,,
33 Nederland 637-640 Juliana 1954 p 40,00 8,00 ,,
34 Nederland 641-645 zomer 1954 p 41,00 10,00 ,,
35 Nederland 655-659 zomer 1955 p 29,50 5,90 ,,
36 Nederland 681-682 europa 1956 p 90,00 25,00 ,,
37 Nederland 683-687 kind 1956 p 16,00 3,00 ,,
38 Nederland 738-742 zomer 1960 p 24,00 4,70 ,,
39 Nederland 771-778 diversen 1962 p 29,00 5,90 ,,
40 Duitsland blokken 3+4 Bund p 11,50 1,50 746-387
41 Duitsland blokken 6,7+8 Bund p 14,50 2,00 ,,
42 Duitsland Bund nr. 166 g 30,00 3,50 ,,
43 Duitsland Bund nr. 182+196 g 25,00 2,50 ,,
44 Engel.+Schotl. 2 FDC's bes 2,00 ,,
45 Engeland 3 FDC's Kerst 1986+1989 onb 2,00 ,,
46 Engeland FDC Silver Jubilee onb 1,00 ,,
47 Nederland PZB 6 FFQ p 38,50 7,50 ,,
48 Nederland PZB 12 A p 25,00 4,50 ,,
49 Nederland Jaarcollectie velletjes 2001 p 140,00 35,00 ,,
50 Nederland 164 FDC's div. jaren onb 10,00 083-388
51 Europa 3 restant rondzendboekjes g 21,50 5,00 ,,
52 Noorwegen restant rondzendboekje g 11,00 2,00 ,,
53 Scandinavie restant rondzendboekje g 13,00 2,00 ,,
54 Nederland PZB 8a,10a,31+40 p 40,00 4,00 ,,
55 Nederland kerstvellen 1996-2002-2004 p 38,00 3,80 ,,
56 Duitsland Bund 70 zegels g 15,00 2,00 ,,
57 Nederland PZB 5,9a,15a,20a,28c p 31,00 5,00 ,,
58 Nederland PZB 22c,23a,23b,24a,25a p 15,00 2,00 ,,
59 Wereld grote doos allerlei 2,00 ,,
60 Nederland 220-223 kind g 13,00 1,50 826-389
61 Nederland 240-243 kind p 150,00 30,00 ,,
62 Nederland 325-326 spoorweg p 25,00 5,00 ,,
63 Nederland 374-378(zonder gom) kind o 17,00 2,00 ,,
64 Nederland 513-517 zomer o 19,60 2,00 ,,
65 Nederland 573-577 kind o 30,50 6,00 ,,
66 Nederland 666-670 kind p 23,00 4,50 ,,
67 Nederland 695-699 Rode kruis o 10,00 1,00 ,,
68 Nederland 702-706 kind o 20,00 2,00 ,,
69 Nederland 786-790 kind p 10,00 1,00 ,,
70 Nederland PZB nr 2 p 13,00 1,50 ,,

Veiling 358  17 november 2009
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Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Inzender Opbrengst
71 Motief stockkaartje bloemen p/g 0,50 826-389
72 Nederland diverse blokken p 85,40 5,00 ,,
73 Wereld doos allerlei 1,00 322-390
74 Diversen schoendoos stockkaarten 1,00 ,,
75 Europa schoendoos   g 1,00 ,,
76 Wereld schoendoos g 1,00 ,,
77 Israel stockkaart zegels en blokken p 1,00 ,,
78 Israel stockkaart zegels en blokken p 1,00 ,,
79 Aland Mapje div. FDC's 180,00 10,00 ,,
80 Belgie Diversen op stockkaarten 1,00 ,,
81 Finland kerstzegels 1980-1986 p 9,00 1,00 ,,
82 Europa stockboek diversen 1,00 ,,
83 Nederland diverse zegels en velletjes p 4,50 521-391
84 USA + diverse 5 + 7 FDC's 7,50 ,,
85 Europa doosje diversen g 5,00 ,,
86 Wereld doosje diversen g 5,00 ,,
87 Diversen Hawid klemstrokensnijder 5,00 ,,
88 Diversen Importa UV-lamp 10,00 ,,
89 Diversen Loupe met licht 1,00 ,,
90 D.D.R. 284-285 (1951) g 65,00 10,00 746H-392
91 D.D.R. 286-288 (1951 MAO) g 150,00 27,00 ,,
92 Nederland PZB 4 met combinaties p 10,50 2,00 ,,
93 Nederland PZB 7a met combinaties p 12,30 3,00 ,,
94 Nederland combinaties uit PZB 3 p 11,50 2,50 ,,
95 Nederland combinaties uit PZB 6 p 19,00 4,00 ,,
96 Nederland combinaties uit PZB 14-15-17 p 24,00 5,00 ,,
97 Nederland blok 854 g 35,00 6,00 ,,
98 Nederland blok 917 g 11,00 2,00 ,,
99 Nederland blok 1024 g 11,00 2,00 ,,
100 Nederland stockboekje toeslagzegels/vell. g 5,00 132-393
101 Nederland stockboek diversen g 3,00 ,,
102 Polen stockboek diversen p-g 5,00 ,,
103 Oostenrijk 247-251 (1919) g 7,50 ,,
104 Oostenrijk velletje uit 1988 p 10,00 ,,
105 Duitsland 4 brieven toeslagzegels g 5,00 ,,
106 Nederland Provincievel Overijssel p 4,00 ,,
107 Nederland Vel 10 voor uw brieven p 4,00 ,,
108 Nederland Brief 1e vlucht A'dam-Sydney g 5,00 ,,
109 Nederland Brief proefvlucht A'dam-Z.Afrika g 5,00 ,,
110 Duitsland Catalogus Michel 2008 36,00 10,00 681-394
111 Belgie Catalogus O.B.P. 2008 25,00 8,00 ,,
112 D.D.R. 53 FDC's in map onb 154,00 6,00 ,,
113 Nederland 41 Eerste dag bladen in album 145,00 5,00 ,,
114 Oostenrijk div. op albumbladen onb 86,00 0,50 ,,
115 Motief stockboek diversen g 3,00 ,,
116 Duitsland Bund in stockboek g 3,00 ,,
117 Nederland doublettenstockboek g 2,00 ,,
118 Nederland zeeheldenseries 25x p 100,00 3,00 ,,
119 Nederland stockboek 1872-1969 g 2,00 ,,
120 Motief schilderijen 10 stockkaarten g 1,00 734-395
121 Nederland diversen op stockkaartje g 1,00 ,,
122 Suriname 5 stockkaarten g 1,00 ,,
123 Duitsland Bund keerdrukken 1,00 ,,
124 Baden/Wurtt. 3 stockkaarten g 1,00 ,,
125 Surin/Antillen 3 stockkaarten p 1,00 ,,
126 Duitsland Reich 3 stockkaarten 1,00 ,,
127 D.D.R. 234-238 p 1,00 ,,
128 D.D.R. serie Luchtpost g 12,00 1,00 ,,
129 Curacao nr 60 (1915) p 5,00 1,20 178-396
130 Ned.Antillen 218-229 (1950) o 85,00 8,50 ,,
131 Suriname 331-334 (1959) p 16,20 3,00 ,,
132 Suriname 361-370 (1961) p 10,00 2,00 ,,
133 Suriname 316-323+LP 27-28+31-32 p 16,00 3,00 ,,
134 Suriname LP 33-34+a35-36 p 10,50 2,00 ,,
135 Nederland 592-595 o 130,00 24,00 720-397
136 Nederland 474-486 o 125,00 19,00 ,,
137 Nederland 402+403B legioen(minder mooi) o 290,00 29,00 ,,
138 Nederland 332-345 o 32,50 5,00 ,,
139 Nederland 617-640 o 57,50 6,00 ,,
140 Belgie Catalogus O.B.P.2008 25,00 1,00 ,,

665,15

Veiling 358  17 november 2009

8



9 

De Britse Noordzee Kanaaleilanden - deel 1 
Voor dit artikel werd ik geïnspireerd door het artikel over de postzegels van het eiland Sark in de 
elektronische nieuwsbrief nr. 38 van onze voorzitter Reinder Luinge. 
Zelf verzamel ik alle vele jaren naast de postzegels van Groot Brittannië (inclusief Wales, Schotland, 

Noord-Ierland) ook de 
Kanaaleilanden Isle of Man, Jersey 
en Guernsey. Deze vallen allen 
onder het Britse koninkrijk, 
hetgeen te herkennen is aan de 
kleine afbeelding van Koningin 
Elisabeth op iedere zegel. Island of 
Man ligt in de Ierse Zee en 
daarom laat ik dit gebied in dit 
artikel buiten beschouwing. 
 
Jersey 
Jersey staat bekend als één van 
de belastingparadijzen van de 
wereld, net zoals de Kaaiman- 
eilanden, de Bahamas en 
Zwitserland en is de 
vestigingsplaats voor honderden 
financiële trusts. Ook veel 
Nederlanders maakten gebruik van 
het bijzonder fiscaalvriendelijke 

klimaat, waaronder prinses Christina ofwel Marijke. De overijverige staatssecretaris Kees Jan de 
Jager heeft met al deze landen belastingverdragen gesloten, zodat u hier uw zwarte geld niet meer 
kwijt kunt. Maar nog steeds vormen financiële zaken de voornaamste bron van inkomsten, gevolgd 
door toerisme. Want niet alleen is het financiële klimaat erg aangenaam, ook het weer is erg prettig 
op Jersey: warme winters en koele zomers. Met het natuurschoon en de idyllische dorpjes werden 
wij in ons land voor het eerst geconfronteerd door de Engelse detectiveserie Bergerac, met in de 
hoofdrol John Nettles als inspecteur Jim Bergerac, die tegenwoordig schittert in de detectiveserie 
Midsummernight Murders als inspecteur Tom Barnaby. Met 116 km2 is Jersey het grootste 
Kanaaleiand, het telt 91.533 inwoners en de hoofdstad is Saint Hellier. Het is net als Guernsey een 
Crown Dependency en is geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, noch van de Europese Unie. 
Jersey vormt samen met de onbewoonde eilandgroepen Minquiers, Ecréhous en Les Pierres de Lecq 
het baljuwschap (Bailiwick) Jersey. Zowel Jersey als Guernsey maakte in een ver verleden deel uit 
van het Graafschap Normandië, dat na de verzelfstandiging in 1204 eeuwenlang een strijdpunt was 
voor de koningen van Engeland en Frankrijk. Ter verdediging bouwde Engeland vanaf 1778 dertig 
ronde verdedigingstorens. In de 19e eeuw werd Jersey een belangrijke bouwplaats voor zeilschepen 
en er werden in die periode meer dan 900 schepen gebouwd. In de tweede wereldoorlog gaf de 
Engelse regering al direct aan dat Jersey niet verdedigd kon worden tegen de Duitsers en werden 
8.000 mensen geëvacueerd. Gedurende de Duitse bezetting werden speciale postzegels uitgegeven. 
 

 
 
De postzegels van Jersey zijn net zoals de andere Britse uitgaven keurig verzorgd en vrij 
conventioneel. Er worden relatief veel series met flora- en fauna-afbeeldingen uitgegeven, maar ook 
vliegtuigen en schepen komen veel voor. Dus niet alleen voor de verzamelaars van het Verenigd 
Koninkrijk, maar ook voor de motiefliefhebbers zijn de postzegels van Jersey bijzonder interessant. 
 



 

 

 
 
Guernsey 

          
 

Evenals Jersey is Guernsey een Bailiwick (baljuwschap) en t/m 2 februari 1982 waren de postzegels 
van Guernsey voorzien van het opschrift Bailiwick of Jersey. Guernsey is beduidend kleiner dan 
Jersey - 78 km2 - maar heeft nog al wat eilanden onder haar invloedsfeer: Alderney, Burhou, Sark, 
Herm, Jethou en Berchou, welke behalve Burhou allen hun eigen postzegels uitgeven of uitgaven. 
Het eiland telt circa 66.000 inwoners en de hoofdstad is St. Peter Port. Hoewel veel minder bekend 
dan Jersey vormen bankzaken, vermogensbeheer en verzekeringen 32% van het nationale inkomen. 
Multinationals zoals Specsavers, de grootste opticienketen in Engeland en Ierland, maar ook actief in 
Scandinavië, Australië, Spanje en Nederland, hebben hun vestigingszetel op Guernsey. De basis 
hiervoor werd in een ver verleden gelegd; tussen 1822 en 1836 liet Guernsey het geld niet door een 
centrale bank uitgeven, zoals veel landen, maar stelde geld rentevrij beschikbaar om de economie 
te stimuleren na afloop van de Napoleontische oorlogen. Het merendeel van het nationale inkomen 
is echter afkomstig van toerisme, industrie, veeteelt en land- en tuinbouw, waaronder de kweek van 
tomaten en snijbloemen. Het Guernsey rundvee is beroemd en staat ook op diverse postzegels 
afgebeeld en de op Guernsey vervaardigde wollen vesten staan bekend om hun onverslijtbaarheid. 
Een ander veel voorkomend dier is de ezel (donkey; in het Frans en Guernésias: âne). Omdat de 
straten van St. Peter Port erg steil waren, werden de ezels voor goederentransport gebruikt. De 
term donkey wordt echter ook gebruikt om het weerspannige karakter van de inwoners weer te 
geven en de bewoners van Jersey noemen de Guernsianen spottend donkeys. De Guernsianen op 
hun beurt betitelen de inwoners van Jersey als crepauds/toads, ofwel padden. 
Evenals Jersey maakte Guernsey in de middeleeuwen deel uit van het Hertogdom Normandië en 
hieruit voorvloeiend luidt de officiële titel van Koningin Elisabeth II op de Kanaaleilanden nog steeds 
Hertog (Duke) van Normandië. Tegenwoordig is het Engels de voertaal op Guernsey, maar dit is wel 
anders geweest. In het verleden sprak men er een Normandisch dialect: Guernésias, wat nu nog 
maar door 2 % van de bevolking gesproken wordt. In de negentiende eeuw was het Frans de 
officiële voertaal. De bekende Franse schrijver Victor Hugo had een huis, Hauteville House, in St. 
Peter Port en hij schreef daar het beroemde boek Les Miserables. Ook de schilder Pier-Auguste 
Renoir verbleef op Guernsey, getuige zijn schilderij “Kinderen op het strand van Guernsey” uit 1883. 
Er komen ook veel geiten op Guernsey voor, aar hun goudkleurige vacht Golden Gernsey genoemd. 
Gedurende de tweede wereldoorlog werd ook Guernsey bezet door de Duitsers. Hitler was van 
mening dat de geallieerden Guernsey wilden terugveroveren en hij gaf daarom opdracht om enorme 
betonnen fortificaties op Guernsey te bouwen. Dit resulteerde in een concentratiekamp, waar 2.000 
merendeels Oost-Europese dwangarbeiders werden ondergebracht.  
  

10 



Evenals Jersey kenmerken de postzegels van Guernsey zich door veel flora- en fauna-uitgiftes. 

 

 
Alderney  
Dit is het grootste eiland, dat onder de invloedsfeer van het baljuwschap Guernsey valt, zowel qua 
postregime als wetgeving, onder de Britse kroon. Vandaar dat ook op alle postzegels van Alderney 
de afbeelding van Koningin Elisabeth figureert. Alderney ligt ten noorden van Guernsey op 15 
minuten vliegafstand van Guernsey en de bootovertocht duurt 60 minuten. De oppervlakte van 
Alderney bedraagt 10 km2, het aantal inwoners 2.400 en de hoofdstad is St. Anne. De belangrijkste 
toeristische attracties zijn flora en fauna, waaronder de blonde egel, en de vele Victoriaanse forten 
en geschutsbatterijen uit de tweede wereldoorlog. Als enige kanaaleiland heeft Alderney een 
spoorlijn(tje). In 1744 verging het Engelse oorlogsschip HMS Victory met ruim honderd bronzen 
kanonnen, 1.100 bemanningsleden en ruim 4 ton Portugees goud in een vliegende storm. Het 
Amerikaanse schatgraversbedrijf Odyssey Maritime Exploration maakte in februari 2009 bekend het 
wrak van de Victory te hebben gelokaliseerd. 

          
 

 

 
 

 Cees Bakker          wordt vervolgd 
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CREATIEF MET POSTZEGELS 
“In vroeger tijden werden postzegels nogal eens gebruikt (of zeggen we misbruikt?) om op tafeltjes, 
dienbladen enz., al dan niet verknipt, te plakken. De heer Huart schrijft daarover in het 
oktobernummer 1884 van het Tijdschrift het volgende: "Als u knutselen wilt, juf, neem dan 
plakprentjes... Daaronder vindt u van alles, tot zelfs rozen zonder doornen.  ...plak Uwe tafeltjes, 
werkmandjes, desnoods uwe Hoedjes... maar blijft met Uwe rooskleurige vingertopjes van onze 
postzegels af".” 
En daar gaan wij in 2009 met ons goede gedrag. Al sinds het begin van POSTEX in 1999 hebben wij 
een demonstratie van, voornamelijk vervaardigd door dames , die met postzegels de meest 
schitterende kunstwerken kunnen maken. Dat kunnen schilderijen, borden, kaarten en eigenlijk 
allerlei voorwerpen zijn. De kunstwerken worden beplakt met stukjes postzegels in de benodigde 
kleuren, die er nauwkeurig bij worden gezocht. Een hele postzegel wordt nauwelijks opgeplakt. Na 
het opplakken en drogen wordt er soms een beschermlaag aangebracht. Dit is natuurlijk een 
omschrijving die erg beknopt is, maar hoe het precies in zijn werk gaat kunt u goed bekijken op 
POSTEX te Apeldoorn, altijd in de derde week van oktober. 
Wat is dan het verschil tussen de postzegels uit 1884 en 2009? 
Je zou kunnen stellen dat er in 1884 maar weinig postzegels waren, maar dat is een zwak 

argument. Kijken wij naar de huidige periode dan 
blijkt er veel materiaal te zijn met een beschadigd 
hoekje, een vouw of nog erger een scheur erin. 
Reden waarom de verzamelaar zegt: ‘In de 
prullenbak ermee’. Wat gaat u doen met de zegels 
die in miljoenen aantallen worden geproduceerd? 
Als voorbeeld kunnen we noemen de landenzegels, 
waar een afbeelding van het staatshoofd op staat. 
Soms wordt er een vuilniszak afgeleverd met 
alleen de lage waarden van ‘Juliana Regina’ (NVPH 
nrs. 941 t/m 956. De 957 en vooral de 958 kom je 
daarin niet tegen.) Zo zijn er nog vele voorbeelden 
te noemen. Als verzamelaar heb je er aan bv. 50 
van dezelfde waarde echt wel genoeg, dus de 
volgende 5000 gaat u echt niet afweken en in het 
album stoppen. 
Het zal u duidelijk zijn dat dit de zegels zijn die de 
mensen van ‘Creatief met Postzegels’ uitzoeken, 
bewaren en wèl afweken. Het gaat hen vaak om de 
kleuren en soms gedeeltelijk om een stukje 
afbeelding. U ziet, het verzamelen van postzegels 
en het creatief zijn met postzegels bijten elkaar 
niet. Wat de eerste weggooit, gebruikt de ander. 
De Blauwe- of 

Rode 
Mauritius 

vindt u er 
echt niet 
tussen.  
Tenslotte wil 
ik u de 

volgende 
anekdote niet onthouden. Tijdens een promotiegesprekje voor 
POSTEX, tijdens een andere beurs, werd de opmerking 
gemaakt over een blik dat was beplakt met gedeeltelijke 
zegels van staatshoofden. “Is dit geen majesteitsschennis?” 
Het antwoord: “Er is al aan gelikt, ingescheurd, verminkt door 
ruwe behandeling. Het enige wat zou resten is ‘in de 
prullenbak ermee’” De vragenstelster gaf als antwoord:“ Nee 
gebruik het dan maar zo, dan blijft er nog wat over.” 
 
 
 
Overgenomen uit de Postex 2009 catalogus met dank aan Frans Boeren, Boskoop. 



De treinen van Piet van Steen ontsporen nooit 
 
Ondanks zijn 80 jaarringen bruist Piet van 
Steen nog steeds van vitaliteit. Hij bemant 
al 10 jaar lang de ‘dubbeltjestafel’ 
(inmiddels € 0,05) van onze vereniging als 
opvolger van de heer Berkhoudt, maar hier 
blijft het niet bij. Voordat u de stockboeken 
op de dubbeltjestafel kunt inkijken, dient 
er een enorme hoeveelheid filatelistisch 
werk verzet te worden, waarvan Piet het 
leeuwendeel voor zijn rekening neemt. De 
postzegels arriveren in allerlei vormen, 
variërend van stockboeken tot plastic 
zakken. Daarna dienen deze 
geïnventariseerd te worden op land of 

thema, hetgeen enorm arbeidsintensief is. Piet heeft hiervoor een speciale kamer ingericht met 
aangepast meubilair inclusief grote werkbladen, goede verlichting, diverse loepsystemen en veel 
catalogi. Daar de dubbeltjestafel de intentie heeft om hun service nog verder te groten, heeft men 
besloten om het assortiment volgens de Stanley wereldcatalogus op land en jaar te rubriceren, 
hetgeen een immense klus is. Piet heeft hiervoor een heel innovatief sorteersysteem ontworpen, 
waardoor hij door middel van vijf 20-vaks sorteerbakken de postzegels op simpele wijze op jaar kan 
sorteren. Het spreekt vanzelf dat hier ongekend veel tijd in gaat zitten, maar Piet doet dit nog steeds 
met volle inzet en veel liefde. De belangstelling voor dubbeltjestafel, mede bemand door Toon 
Stoopen en Kees de Wit, bewijst dat dit onderdeel wel degelijk een belangrijk onderdeel van onze 
verenigingsavonden is. Maar ook Piet heeft niet het eeuwige leven, dus nieuw bloed voor de 
dubbeltjestafel zou uitermate welkom zijn. 
Maar de echte passie van Piet van Steen is toch ‘treinen’ in de meest uiteenlopende vormen. Dit 
begon in 1956 toen het pas getrouwde echtpaar Van Steen een woning betrok vlak naast een 
spoorbaan. Hier passeerden 37 keer per dag een trein, hetgeen voor menigeen een probleem zou 
zijn. Echter niet voor Piet, in tegendeel, hij werd hierdoor geïnspireerd om modeltreinen te gaan 
verzamelen. Hij hield hierbij wel zijn eigen criteria aan: alleen op schaal HO en (bijna) uitsluitend 
van het Duitse merk Fleischmann, omdat hij de kwaliteit en detaillering van hun modellen beter vond 
dan andere merken, zoals Märklin. Zijn treinenverzameling groeide gestaag en Piet besloot om ook 
miniatuurauto’s en -vrachtwagens te gaan verzamelen met een schaal van 1 op 87, hetgeen een 
perfecte verhouding is met het HO formaat van modeltreinen. Hier bleef het niet bij: hij begon ook 
met assembleren en schilderen van modelspoorbaanhuisjes en -gebouwen, waarvoor geduld en 
accuratesse een eerste vereiste te zijn. Piet combineerde deze drie activiteiten door op zolder een 
treinenemplacement van maar liefst 24 m2 te bouwen, inclusief verlichting en besturing, volgens 
eigen ontwerp en uitvoering. Hij maakte bijvoorbeeld heuvels door zachtboard te verkruimelen, te 
modeleren en daarna te schilderen. Piet beleefde hier jarenlang veel plezier aan, tot op het moment, 
dat het door gezondheidsproblemen steeds moeilijker werd om de twee trappen te bestijgen, 
respectievelijk af te dalen. Gelukkig zijn z’n kinderen en kleinkinderen ook erfelijk belast met het 
treinenvirus. Dus heeft hij heel wat exemplaren en materialen met de warme hand aan hen 
geschonken en heeft Piet slechts een selecte collectie modeltreinen en miniatuurautootjes voor zich 
zelf behouden. 
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Ook voor zijn treinen en treinmemorabilia heeft Piet een 
aparte kamer gereserveerd. In een grote vitrine staat een 
aantal van zijn ‘schatten’ opgesteld, zoals de stoomlocomotief 
Princess Elisabeth uit Engeland. Het origineel werd in 1933 
gebouwd, was 20 meter lang, woog 104 ton en werd tot 1962 
gebruikt om de Royal Scot trein van London naar Glasgow te 
trekken. Verder de ‘hondekop’ van de Nederlandse 
Spoorwegen, kleurrijke Amerikaanse vrachtwagons, een drie 
wagons tellende mobiele hijsinstallatie uit de U.S.A, etc., etc. 
en het restant van zijn miniatuurautootjes verzameling. Aan 
de wanden hangen speciale treinobjecten en foto’s. In deze 
treinenkamer bevinden zich ook 12 stockboeken, boordenvol 
treinenpostzegels en vele mappen met documenten, die met 
treinen te maken hebben. Zelfs voor een treinenleek als ik, is 
dit alles een lust voor het oog.  
Treinenpostzegels 
De basis voor de treinenpostzegelverzameling van Piet werd 13 jaar geleden gelegd toen hij op 
Sinterklaasavond een mapje met treinenpostzegels cadeau kreeg. Dus ging hij deze verzamelen met 
als leidraad de Stanley Gibbons catalogus Railway Stamps uit 1988. Dit is de laatste uitgave en hij is 
bij Stanley Gibbons zelfs niet meer leverbaar. 
 

Ik heb Piet 
gevraagd om 
een aantal van 
zijn meest 
karakteristieke 
zegels te laten 
zien. Deze 
doorlopers van 
Chili en 
Luxemburg  
zijn uniek, om- 
dat zij teza-  
men een com- 
pleet treinstel 
vormen. 
 

 

 
Het bijzondere aan deze strook is de tussenhanger ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
Urugayse spoorwegen. 

 
Wat deze combinatie uniek maakt, is de tussenhanger met hierop afgebeeld het smalspoor traject in 
de DDR. De ‘normale’ uitvoering bestaat uit een samenhanger van de twee treinen postzegels. 
 
Deze verzameling van Piet van Steen is opnieuw een sprekend bewijs, dat een hobby de grondslag 
kan vormen voor een interessante postzegelcollectie en in dit geval zijn dat dus treinen. 
 
Cees Bakker 
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Jan Steen, de lachende lolbroek  
‘Het lijkt hier wel een huishouden van Jan Steen’ is een veelgebruikt 
gezegde dat ontstaan is uit het werk van de gelijknamige zeventiende-
eeuwse kunstschilder. Het vloeit voort uit het schilderij 'Het vrolijke gezin’, 
een van de kunstwerken die Steen schilderde in 1668.  
Ondermeer hierdoor leeft Jan Steen permanent voort. Maar het zijn toch vooral de 
voortreffelijke kunstwerken die hem eeuwige roem gebracht hebben. De 
kunstschilder werd in 1626 in Leiden geboren. Hij was een zoon van de 
graanhandelaar Havick Steen en Elisabeth Capiteyn, een dochter van een 

stadsklerk. Streng katholiek opgevoed trad hij in 1647 in het huwelijk met Margriet van Goyen, 
dochter van de eveneens bekende schilder Jan van Goyen. Steen schilderde portretten, 
landschappen en historische werken. Zijn bekendste werk 'Het vrolijke huisgezin' leidde tot het 
spreekwoord: ‘Soo d'ouden songen, soo pypen de jongen’, waarmee bedoeld wordt dat ouders 
het goede voorbeeld moeten geven aan hun kinderen. Het woord ‘pypen‘ is tot piepen vertaald; er 
wordt het bespelen van een blaasinstrument of het roken van een pijp mee bedoeld. 

Naast zijn vak als kunstschilder beoefende Steen ook een aantal 
andere beroepen. Hij was ondermeer bierbrouwer al was hij 
hiermee niet succesvol, want de opbrengst was onvoldoende om 
de huur voor zijn brouwerij te kunnen betalen. Na drie jaar stopte 
hij met zijn brouwactiviteiten en begon weer met schilderen. 
Vijftien jaar later startte hij in zijn eigen huis een herberg om wat 
geld bij te verdienen. Dit plan mislukte, getuige het feit dat hij na 
zijn sterven in 1679, grote schulden naliet. Jan Steen was niet 
alleen kunstschilder maar vooral een verhalenverteller waarbij hij 
gebruik maakte van zijn eigen schilderijen. Hij schilderde eerst een tafereel en 

plaatste de figuren en voorwerpen dusdanig in het schilderij dat een duidelijk verhaal ontstond. Hij 
liet de onderwerpen zo in het oog springen dat de blik van de kijker vanzelf getrokken werd en 
combineerde zijn portretten met gebeurtenissen uit het dagelijkse leven. De figuranten zijn meestal 
fictief, maar de hoofdpersonen zijn vaak uit zijn eigen omgeving 
afkomstig. Als schilder was hij een veelzijdig kunstenaar. 
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Naast portretten produceerde hij ook veel landschappen en vooral 
schilderijen met bijbelse figuren. Soms schilderde hij heel precies, dan 
weer met brede penseelstreken. Lange tijd dacht men dat Jan Steen een 
drinkende flierefluiter was. 
Men kwam op dat idee, omdat hij zichzelf een aantal keren schilderde 
als lachende lolbroek. Op sommige schilderijen speelt hij zo een 
hoofdrol, maar soms ook een bijrol. Een aardig voorbeeld is het 
schilderij waarop hij als doedelzakspeler staat afgebeeld. Hij schilderde zichzelf omdat zowel hij als 
zijn publiek dit leuk vonden. Het paste ook goed bij hem, want hij dreef graag de spot met het 
domme gedrag van mensen. Omdat hij zijn vrouw en kinderen regelmatig als model gebruikte, 
wekte hij de suggestie dat hij zijn eigen leven schilderde. Jan Steen was zakelijk niet succesvol. 
Waarschijnlijk hield hij ook van een borrel. Een dronken nietsnut is hij echter niet geweest. Zijn 
collega's namen hem namelijk heel serieus. Hij was zelfs voorzitter van het schildersgilde. 
Bovendien kun je geen vierhonderd kunstwerken maken als je de hele dag in de kroeg zit. Een keer 
maakte Jan Steen een zelfportret. Hij schilderde zichzelf als een serieuze heer, als een belangrijk 

kunstenaar en dat was hij dan ook. 
 
Jan Steen's schilderijen bevatten vaak humor uit 
het dagelijkse leven. Vaak zitten de grappen in 
heel kleine dingen, zoals dit schilderij ‘het 
vrolijke huisgezin’ over een dronken paar. 
Daarop zijn een man en een vrouw 
stomdronken. De vrouw ligt achterover en de 
man is zo druk met drinken, dat hij niet merkt 
dat zijn jas wordt gestolen. Sommige grappen 
van Steen zijn wel moeilijk te herkennen. 
Dit komt omdat wij gewoontes, moppen of 
modeverschijnselen uit die tijd zijn vergeten en 
daarom de grappen niet kunnen begrijpen. Men 
zou dus meer moeten weten over humor uit de 
zeventiende eeuw.  



Op het schilderij ‘De zieke vrouw’ wordt de pols van 
een vrouw gevoeld door een man in zwarte kleding. 
De betreffende kleding was in die tijd al lang uit de 
mode en werd in toneelstukken vaak gekscherend 
gebruikt om een kwakzalver uit te beelden. Wanneer 
je met zeventiende-eeuwse ogen naar dit schilderij 
kijkt, zie je het humoristische in de scène. 
De modieus geklede dame waar het om gaat is echter 
niet echt ziek, maar lijdt aan minnepijn of 
liefdesverdriet. Dit schilderij is te bezichtigen in het 
Rijksmuseum te Amsterdam evenals ‘het vrolijke 
huisgezin’. 
Het is niet bekend bij wie Jan Steen het vak van 
kunstschilder leerde. Wel werkte hij na zijn opleiding 
korte tijd bij zijn schoonvader, de schilder Jan van 
Goyen.  
Het is niet bekend of hij ook leerlingen in zijn atelier 
had. Hij maakte veel kunstwerken voor de vrije 
verkoop. Dit betekent dat hij ze vooraf schilderde en 
pas daarna probeerde te verkopen. Hij moest dus 
altijd rekening houden met de wensen van zijn 
kopers. 
 
Met dank aan Hans Vogels van postzegelvereniging De Helveste te Helmond voor dit artikel.  
 
 
Digitale postzegels 

Jack van der Laken maakte mij attent op 
de nieuwste ‘dienstverlening’ van TNT 
Post: de digitale postzegel. Maar zoals 
gebruikelijk bij TNT zitten er wel wat 
haken en ogen aan. Je moet een Dymo 
Labelwriter bezitten of aanschaffen. 
Hiermee kun je computeradresbestanden 
omzetten naar zelfklevende labels. Zo’n 
apparaat inclusief 260 labels kost bij TNT 
€ 123,88 excl. BTW. Bij gebruik van 
digitale postzegels geeft TNT heel 
grootmoedig 20 % korting, maar is dan 
nog steeds € 10,00 duurder dan de 
reguliere handel. Je geeft soort poststuk, 
bestemming, gewicht en verzendwijze in 
en de Labelwriter produceert een uiterst 
saaie digitale postzegel. De vraag is 
overigens, hoe men deze uitgaven 

filatelistisch moet bezien; zijn het wel of niet verzamelbare postzegels. Persoonlijk vind ik van niet, 
maar ik verneem graag de mening van onze leden. 
Dat het ook veel beter kan, bewijst de Deutsche Post. Daar kan men zogenaamde ‘Internetmarke’ 
bestellen. Je geeft in wat voor soort frankering 
je nodig hebt en kunt de zegel voorzien van 
een motief in kleur. Men kan kiezen uit maar 
liefst 14 categorieën, variërend van auto’s tot 
bloemen en iedere categorie kent 4 
verschillende afbeeldingen. En hier blijft het 
niet bij, speciale wensen worden ook 
ingewilligd, zie de bijgaande Duitse internet 
postzegel. Voor meer informatie: zie de 
website www.internetmarke.de  
 
Cees Bakker 
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De grote OVVP najaarsveiling  
Op 24 oktober 2009 organiseerde veilingmeester Peter Hendrickx, tijdens de bezichtiging van de 
kavels geassisteerd door de vrijwilligers Ans van den Akker, Dennis Bastiaanssen, Ludwig Engst, 
Karin Hendrickx, Joop Hofkens, Rien Kooiman, Jack van der Laken, Cees Pijpers, Piet van Steen en 
Loes Timmermans, de grote OVVP najaarsveiling. Maar liefst 568 kavels kwamen letterlijk en 
figuurlijk ter tafel en met name de bezichtiging tussen 11.00 en 13.30 uur hiervan was werkelijk 
perfect georganiseerd. Na registratie kon men op een formulier invullen voor welke kavels men 
interesse had. Dit formulier werd afgegeven aan één van de bovengenoemde vrijwilligers, waarna 
men de gewenste kavels in alle rust kon inspecteren. Peter Hendrickx, gesecondeerd door Ludwig 
Engst en Jack van der Laken voor de administratieve afhandeling, startte de veiling om 14.00 uur en 
in een vlot tempo werden de eerste 287 kavels afgewerkt. Hierna konden degenen, die dit wensten, 
hun kavels afrekenen en naar huis gaan. Om 15.30 uur begon het tweede gedeelte van de veiling 
met de resterende kavels, welke eveneens op een voortvarende wijze door Peter doorgehamerd 
werden. 
Bij het afrekenen kwam penningmeester Rien Kooiman met een noviteit: in plaats van met 
contanten kon ook met een éénmalige machtiging betaald worden. Erg handig voor mensen zoals ik, 
die niet voldoende geld bij zich hadden. Een verheugend initiatief, dat hopelijk ook bij de 
maandelijkse veilingen zal gaan plaatsvinden.  
Met alle respect voor de andere veilingmedewerkers/sters gaat toch de grootste lof uit naar Peter en 
Karin Hendrickx, die met vele avonden met noeste arbeid van sorteren, rubriceren en classificeren 
van de kavels deze veiling mogelijk gemaakt hebben. En dan spreek ik nog niets eens van de opslag 
en het retourneren van de onverkochte kavels. Chapeau dus voor beiden! 
Persoonlijk was ik nogal teleurgesteld door de geringe belangstelling voor deze unieke veiling: 
slechts 34 persoonlijke, 8 schriftelijke bieders en slechts 1 introducé. Hier staat tegenover, dat zij 
dankzij deze veiling hun verzameling(en) hebben kunnen uitbreiden met mooie zegels of goederen 
tegen aantrekkelijke prijzen. Al met al toch een uitermate geslaagde veilingmiddag. 
 
Cees Bakker 
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Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Inzender Opbrengst
1 Nederland nr 759-763 o 7,00 1,00 170-385
2 Nederland nr 774-776 p 15,00 3,00 ,,
3 Nederland nr 802-810 p 7,50 1,00 ,,
4 Nederland 8 series europa p 23,00 3,50 ,,
5 Nederland stockboek 500 zegels g 3,50 ,,
6 Nederland nr 166-168 g 7,50 1,20 ,,
7 Europa doosje diversen g 1,00 ,,
8 Nederland Davo Albums cristal 1-3 15,00 ,,
9 Nederland nr 6 willem 3 g 120,00 37,50 719-386
10 Nederland nr 16 rijkswapen g 100,00 31,00 ,,
11 Nederland 305-309 zomer 1938 g 6,00 1,00 ,,
12 Nederland 252-255 herdenking 1933 o 27,50 7,00 ,,
13 Nederland 261-264 kind 1933 o 41,00 10,00 ,,
14 Duitsland Bund 249-256+258 g 11,50 1,00 ,,
15 Duitsland Bund 489-528 (1966) g 19,10 2,50 ,,
16 D.D.R. nr 281 winter 1951 p 14,00 2,50 ,,
17 Curacao nr 34 o 40,00 8,50 ,,
18 Curacao nr 111 g 10,00 2,50 ,,
19 Duitsland Bund 243-246 g 25,00 2,50 746-387
20 Duitsland Bund 150+161 g 40,00 4,00 ,,
21 Duitsland Bund 297-300+322-325 g 18,00 2,00 ,,
22 Nederland 588-591+592-595 p 142,00 27,50 ,,
23 Nederland 563-567 kind 1950 p 37,50 7,00 ,,
24 Nederland 671-675 rembrandt 1956 p 55,00 10,00 ,,
25 Nederland 641-645 zomer 1954 o 35,00 4,50 ,,
26 Nederland 573-577 kind 1951 o 30,50 4,00 ,,
27 D.D.R. stockkaart 9 blokken p 15,00 1,50 ,,
28 D.D.R. stockkaart 10 blokken p 20,00 2,50 ,,
29 Wereld klein doosje diversen g 1,00 083-388
30 Spanje 2 PZB 1991 p 2,00 ,,
31 Albanie Cept blok van 4 uit 2004 p 90,00 20,00 ,,
32 Aland boekje rendieren p 5,00 ,,
33 Spanje tentoonstellingsblok g 2,00 ,,
34 Motief Cept 34 series p 77,00 7,90 ,,
35 Diversen FDC album 1,00 ,,
36 Motief Cept 140 zegels g 2,00 ,,
37 Nederland Kerstblokken 1992/2003/2004 p 28,00 2,80 ,,
38 Wereld grote doos onafgeweekt g 5,00 ,,
39 Wereld stockboek diversen g 1,00 322-390
40 Oostenrijk jaargang 1991 p 39,00 5,00 ,,
41 Falkland eilanden diversen met serie vogels 1,00 ,,
42 Zwitserland Luchtpost + dienst g 100,00 5,00 ,,
43 Polen,Rusland et Stockkaarten diversen o-g 200,00 5,00 ,,
44 Nicaragua diversen op bladen g 1,00 ,,
45 Wereld diversen op stockkaarten 1,00 ,,
46 Scandinavie stockboek g 1,00 ,,
47 Griekenland stockkaart g 1,00 ,,
48 West Europa dik stockboek g 5,00 ,,
49 Nederland blok 983 g 25,00 4,50 746H-392
50 Nederland blok 1001 g 15,00 2,50 ,,
51 Nederland blok 1042 g 14,00 2,50 ,,
52 Nederland blokken 1390-1438-1418 g 13,00 2,50 ,,
53 Nederland blokken 1460-1486-1541 g 15,00 3,00 ,,
54 Nederland 568-572 zomer 1951 p 48,00 9,50 ,,
55 Nederland 681-682 europa 1956 p 90,00 17,50 ,,
56 Nederland 490-499 zomer 1947 p 16,50 3,00 ,,
57 Nederland 474-489 wilhelmina p 195,00 39,00 ,,
58 Diversen leeg stockboek 3,50 ,,
59 Duitsland Bund 8 brieven met toeslagzegels g 4,00 132-393
60 Duitsland Bund 7 brieven met toeslagzegels g 3,00 ,,
61 Duitsland Bund automaatzegels g 5,00 ,,
62 Duitsland Bund 297-300 (1958) g 11,00 3,50 ,,
63 Nederland 676-680 o 12,40 2,00 ,,
64 Nederland Brief London-Melbourne 1934 g 4,00 ,,
65 Duitsland Bund 286-287+297-300 g 18,00 4,50 ,,
66 Duitsland Bund 1563-1568 (1991) g 10,00 2,50 ,,
67 Nederland 21 FDC's nr 87-97 11,00 3,00 ,,
68 Diversen Leuchtturm klemband 1,00 681-394
69 D.D.R. 51 FDC's onb 168,00 6,00 ,,
70 Nederland 58 eerstdagbladen in album 120,00 6,00 ,,
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Bieden No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Inzender Opbrengst
71 Motief stockboek zegels en  blokken g 4,00 681-394
72 Diversen FDC album 1,00 ,,
73 Wereld stockboek diversen p 1,50 ,,
74 Duitse gebieden stockboek diversen p-g 6,00 ,,
75 Bund+Berlijn stockboek diversen p-g 3,00 ,,
76 D.D.R. stockboek 53 blokken p-g 265,00 25,00 ,,
77 Motief kerstzegels in stockboek g 3,00 ,,
78 Nederland Catalogus 2005 1,00 734-395
79 Duitsland Bund diverse blokken 1,00 ,,
80 Duitsland Bund 4 series p 1,00 ,,
81 Duitsland Bund 4 series p 1,00 ,,
82 Duitsland Bund 322-325 p 5,00 1,00 ,,
83 Wereld doos  onafgeweekt g 1,00 ,,
84 Wereld emmertje zegels g 1,00 ,,
85 Motief stockboek sport g 1,00 ,,
86 Wereld stockboek g 1,00 ,,
87 Nederl/Zwitserl. stockboek g 1,00 ,,
88 Nederland 356-373 guilloche o 212,00 40,00 720-397
89 Nederland 530 o 70,00 10,00 ,,
90 Nederland 487 o 28,00 4,00 ,,
91 Nederland 489 o 23,50 3,00 ,,
92 Nederland 534+537 o 415,00 49,00 ,,
93 Diversen DAVO FDC-album 1,00 ,,
94 Diversen FDC album blauw 1,00 ,,
95 Diversen FDC album groen 1,00 ,,
96 Diversen Ned. Indie album 1,00 ,,
97 Diversen Importa album 1,00 ,,
98 Diversen insteekboek leeg nieuw 1,00 ,,
99 Diversen Lindner CEPT album 1,00 ,,
100 Diversen DAVO cristal Bund+Berlijn 1,00 ,,
101 Diversen DAVO album automaatboekjes 1,00 ,,
102 Suriname luchtpost 47-59 p 9,30 1,80 178-396
103 Nederland 379-391 Duif p 13,30 2,90 ,,
104 Nederland 513-517 zomer 1949 p 19,60 6,00 ,,
105 Nederland 550-555 zomer 1950 o 70,00 15,00 ,,
106 Nederland 556-560 kerken 1950 o 115,00 17,00 ,,
107 Nederland 563-567 kind 1950 o 37,50 5,00 ,,
108 Nederland 568-572 zomer 1951 o 48,00 9,00 ,,
109 Nederland 592-595 Itep o 130,00 20,00 ,,
110 Nederland Dienst 20-24 g 7,00 1,00 ,,
111 Duitsland Reich 702-713 (1939) o 16,00 4,00 ,,
112 Duitsland Reich 751-759 (1940) o 8,50 1,70 ,,
113 Franse Zone Baden 1-13 p 2,00 ,,
114 Sovjet Unie 1439-1441 g 60,00 2,00 ,,
115 Cyprus 794-797 + 809-812 (2x) g 12,00 1,60 ,,
116 Nederland 1281-84+1289-92 g 4,90 1,00 067-400
117 Nederland 1396-98+1414 g 7,90 1,60 ,,
118 Nederland 1427a-1427d g 4,40 1,00 ,,
119 Nederland 1444-46 + 1447 a/d g 6,90 1,40 ,,
120 Nederland 1521-1523 + 1524 a/c + 1517 g 12,00 2,40 ,,
121 Nederland 1532-1534+ 1535 a/c g 8,00 1,60 ,,
122 Nederland dienst 44-58 p 17,00 5,00 ,,
123 Nederland dienst 44-55 + 57-58 g 4,00 ,,
124 Bund Olymp.Spelen 680-683 p 3,30 1,00 ,,
125 Nederland 1468-70 + 1471 a/c g 5,70 1,10 ,,
126 Nederland diverse FDC's onb 42,40 1,00 001-398
127 Nederland diverse FDC's onb 51,00 1,00 ,,
128 Nederland diverse FDC's onb 50,00 1,00 ,,
129 Nederland diverse FDC's onb 83,70 1,00 ,,
130 Nederland diverse FDC's onb 105,00 1,00 ,,
131 Nederland etc FDC's , PZB etc bes 60,00 1,00 ,,
132 Nederland 428-442 strip van 2 p 31,00 7,00 417-399
133 Nederland 462 p 6,70 1,50 ,,
134 Nederland 490-494 p 10,00 2,50 ,,
135 Nederland 500-503 p 9,10 2,20 ,,
136 Nederland 506-507 p 5,00 1,50 ,,
137 Nederland 538-541 p 21,00 5,00 ,,
138 Nederland 544-548 p 26,00 6,00 ,,
139 Nederland 661-665 p 18,00 4,00 ,,
140 Nederland 707-711 p 27,50 6,50 ,,

724,70
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Verslag bijeenkomst “De Stempels” van 5 september 2009  
Op zaterdag 5 september is de Jeugdclub van de Oosterhoutse Postzegelvereniging voor het eerst 
na de zomervakantie weer bij elkaar gekomen. Deze keer waren Nikky, Rosemarij en Candy 
aanwezig. Eerst hebben wij met zijn allen even gesproken over de afgelopen zomervakantie en waar 
iedereen naar toe was geweest. Jan-Dirk had een aantal filatelistische brieven meegenomen die we 
vervolgens bekeken hebben. Ook het maandblad Filatelie hebben we samen kort doorgebladerd. 
Deze keer was er helaas geen puzzel in om op te lossen. Hierna hebben we gezamenlijk weer een 
aantal postzegels afgeweekt. Na een korte pauze, waarin Rosemarij trakteerde op lekkere roze 
koeken omdat ze binnenkort jarig is, zijn wij met zijn allen op zoek gegaan naar zegels van het 
vakantieland Griekenland en dan in het bijzonder van Kreta, omdat Jan-Dirk daar op vakantie is 
geweest in de zomervakantie. Tot slot heeft iedereen nog wat zegels uitgezocht voor zijn eigen 
verzameling. 
In oktober vindt op 17 oktober weer de Dag van de Jeugdfilatelie plaats. Deze keer samen met de 
Postex in Apeldoorn. Hier zullen we dan in elk geval met de jeugdleden naar toe gaan als 
jeugdvereniging. 
 
Verslag bijeenkomst “De Stempels” van 3 oktober 2009 
Op zaterdag 3 oktober was er weer een nieuwe bijeenkomst van de Jeugdclub van de Oosterhoutse 
Postzegelvereniging. Deze keer waren we met zijn zessen. Naast Candy, Leander, Nikky en 
Rosemarij waren Loes en Willem-Jan als jeugdleiders aanwezig. Jan-Dirk kon er deze keer helaas 
niet bij zijn. Wij hebben afgesproken om op 17 oktober met zijn allen naar de Dag van de 
Jeugdfilatelie in Apeldoorn te gaan. Op hetzelfde moment wordt daar ook de Postex gehouden. We 
zijn de bijeenkomst begonnen met het oplossen van de puzzel voor de jeugd in het maandblad 
Filatelie. Tijdens de vorige bijeenkomst hadden wij een flink aantal zegels afgeweekt. Rosemarij 
heeft die vandaag allemaal netjes in een postzegelalbum gestopt. De anderen zijn verder gegaan 
met het afweken van een aantal andere postzegels. Tijdens een korte pauze heeft Candy nog 
getrakteerd op roze koeken omdat ze de afgelopen maand jarig is geweest.  
De eerstvolgende bijeenkomst van Jeugdpostzegelclub “De Stempels” vindt plaats op zaterdag 7 
november 2009 van 14.00 tot 16.00 uur in Wijkcentrum de Bunthoef in Oosterhout. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen worden met Jan-Dirk de Koning (tel. 455612) of Willem-Jan van 
der Zanden (tel. 459540). 
 
Bezoek Postex 2009 / Dag van de Jeugdfilatelie in Apeldoorn op 17 oktober 2009 
Op 17 oktober hebben we als Jeugdclub een bezoek gebracht aan de Dag van de Jeugdfilatelie in 
Apeldoorn. Deze werd gehouden samen met Postex 2009. Rond kwart voor 9 ’s morgens hadden we 
ons (Candy, Leander, Nikky, Rosemarij, Jan-Dirk, Loes en Willem-Jan) verzameld bij de Bunthoef in 
Oosterhout. Vandaar zijn we met drie auto’s vertrokken richting Apeldoorn. Rond half 11 kwamen 
we in Apeldoorn aan en dat was mooi op tijd voor de officiële opening van de Dag van de 
Jeugdfilatelie om 11 uur. Nadat deze was afgelopen zijn we gezamenlijk langs de kaders gelopen 
waar kinderen van andere jeugdverenigingen hun verzameling lieten zien. Hier hebben we zeker 
weer en aantal ideeën opgedaan. Het is de bedoeling om volgend jaar mee te gaan doen met de 
Filamarathon. Hierbij moeten we dan als jeugdclub een aantal albumbladen maken over bepaalde 
onderwerpen. Hierna was het tijd om met zijn allen wat te gaan eten. Na het eten is iedereen zijn 
eigen gang gegaan. Er was een aparte spelletjeshoek van de Jeugdfilatelie Nederland. Hier konden 
allerlei leuke spelletjes gedaan worden waarmee punten verdiend konden worden. Met deze punten 
kon dan aan het einde van een dag geboden worden op een speciale jeugdveiling. Meerdere 
jeugdleden gingen zo met leuke postzegels voor hun verzameling naar huis. Ook was de speciale 
postzegelhoek van de JFN aanwezig. Hier hebben verschillende van onze jeugdleden ook naar 
hartelust postzegels uitgezocht voor hun verzameling. Aan het einde van de dag kreeg iedereen nog 
een leuke attentie namens de JFN. Zo rond een uur of vijf zijn we met zijn allen weer naar 
Oosterhout vertrokken. 
 
Willem-Jan van der Zanden 
 
Redactioneel 
Jan-Dirk de Koning, Willem-Jan van der Zanden en Loes Timmermans spannen zich ondanks hun 
drukke werkzaamheden enorm in om onze jeugdleden in te wijden in de edele kunst van de filatelie. 
Maar het aantal jeugdleden is erg klein vergeleken met het totaal aantal leden. Ongetwijfeld hebben 
velen van u nazaten. Wees eens origineel en geef een jeugdlidmaatschap van de OVVP aan uw 
klein- of achterkleinkind(eren) als Sinterklaas- of Kerstcadeau. Dit kost slechts €11,50 per jaar! 



Ruilbeurs in Helmond 
Op zondag 29 november 2009 houdt de Filatelistenvereniging “De Helmveste Helmond e.o.” een 
ruilbeurs voor postzegels, met tombola, in De Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 in Helmond. De beurs 
is van 09.30 uur tot 14.00 uur. Ook de jeugd is van harte welkom! 
************************************************************************************* 
                  •  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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Nog steeds gevraagd 
rondzendboekjes 
 
Uit de rondzendboekjes, die 
regelmatig bij meerdere leden van 
onze vereniging circuleren, worden 
over het algemeen veel zegels 
genomen.  
De deelnemers, zowel de inzenders 
als de kopers zijn over het algemeen 
enthousiast en velen hebben op deze 
voordelige manier hun verzameling 
prima kunnen uitbreiden.  
Voor de inzenders een gemakkelijke 
en vertrouwde manier om dubbele en 
overtollige zegels op te ruimen. 
Maar er is nog steeds meer vraag dan 
aanbod. Maakt u dus van de 
gelegenheid gebruik en lever goede 
boekjes, dus met een goede inhoud, 
betere zegels van goede kwaliteit, in 
bij Ludwig Engst, hoofd rondzend-
verkeer (tel. 0162-684934, E-mail: 
l.engst@hetnet.nl ).  
Bij hem kunt u lege rondzendboekjes 
verkrijgen voor € 1,00 per stuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De dubbeltjestafel van Toon Stoopen en Piet van Steen 
Op de dinsdagavondbijeenkomst van 17 november 2009  liggen de volgende 
stockboeken ter inzage: 
 

Italië   Vaticaan  Engeland   Nederland 
Oostenrijk  Zweden  Noorwegen   Finland 

      Denmarken 
 

Op de dinsdagavondbijeenkomst van 15 december 2009  zal de dubbeltjestafel niet 
aanwezig zijn.  
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           TNT Post 
           Port betaald 
  
 
 
   
 
Indien onbestelbaar retour aan: Jeroen Boschstraat 72, 4901 MS Oosterhout 

 

 
 
 

OOSTERHOUTSE VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
 

Contributie 
Tijdens de ledenbijeenkomst op 15 september 2009 is de contributie voor 2010 
vastgesteld op € 28,50 per jaar. De contributie voor een huisgenoot bedraagt € 12,50; 
voor een jeugdlid € 11,50 en een 2e jeugdlid € 9,00. 
De contributie dient vóór 1 december a.s. te zijn voldaan op rekening nr. 40 97 65 244 
t.n.v. Oosterhoutse Ver.v.Postz.Verzamelaars). U kunt ook contant betalen. 
Wij zouden het prettig vinden indien u ons machtigt om jaarlijks de contributie 
automatisch te incasseren. U kunt deze machtiging altijd weer intrekken en deze eindigt 
uiteraard ook bij het beëindigen van uw lidmaatschap. 
Voor de machtiging kunt u onderstaand formulier invullen en inleveren bij de 
penningmeester of opsturen naar: Oudstraat 19, 5103 ML Dongen. 
U kunt uw machtiging ook mailen naar de penningmeester van onze vereniging: 
rien.kooiman@kpnplanet.nl . 
En op de komende ledenbijeenkomst zijn machtigingsformulieren aanwezig. 
Betaalt u a.u.b. tijdig. Dat bespaart ons eventuele herinneringskosten! 
Bij voorbaat dank. 
Voor meer informatie kunt u bellen met: 0162-314956. 
 
 

MACHTIGINGSFORMULIER 
 
Ondergetekende machtigt de OVVP om tot wederopzegging de vastgestelde 
contributie van de vereniging af te schrijven. 
 
ACHTERNAAM: ……………………………………… VOORLETTER(S):……………….     M/V 
 
STRAAT: ………………………………………… HUISNR.: ……. GEB.DATUM: ……………….. 
 
POSTCODE: …………. WOONPLAATS: ………………………………………….Lidnr.:..……… 
 
BANKREKENING: ………………………………………. 
 
HANDTEKENING:         DATUM: ………………………….2009 
 

 


