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OPGELUCHT, TROTS
Het blijft een spannend avontuur, zo’n grote veiling en er is altijd wat
bezorgdheid. Landelijk gezien is de filatelie behoorlijk aan het
inzakken, gaan we daar bij de PPRC ook iets van merken? Nou vast
wel, maar niet op 12 maart en de dagen erna, zie pag. 5 en 6.
Heel veel bezoekers wisten de Inval te vinden, ze kwamen uit
Groningen, Maastricht en Den Helder en alles daartussenin, ze
kwamen zelfs uit Purmerend. Druk en gezellig, met een
verkooppercentage van bijna 80%. Een strakke organisatie tijdens
de veiling (compliment voor Juan), harde werkers voor en na deze
mooie happening, aangestuurd door Bert en Lara die het tempo er
goed inhielden. Als voorzitter ben ik trots op zo’n team en wil ik
iedereen bedanken die dit succes mede mogelijk gemaakt heeft.
Wat u niet gemerkt heeft, is dat wij ook voor KiKa geveild hebben.
Een door de familie Van Kleeff bij ons aangeleverde nalatenschap
bracht meer dan 900 euro op. En dan hebben we nog een Cityboxopslagloods, vol materiaal voor de december-benefiet en liggen er
zes nalatenschappen te wachten op verkaveling voor de ‘kleine’
clubveilingen.
Trots zijn we ook
op Rob Grigoletto,
die voor zijn
jarenlange inzet
voor de PPRC
een ‘gouden’
Bondsspeld van
de KNBF ontving.
Heel lang geleden
was hij zelfs nog
de stuwende
kracht achter een bloeiende jeugdtak van onze vereniging. De tijden
zijn veranderd. De uitreiking van de speld vond plaats tijdens de
laatste bestuursvergadering.
Tijdens de algemene ledenvergadering in april mag u kritische
vragen stellen bij ons beleid en kunt u met suggesties komen om de
PPRC-trein nog beter te laten lopen. En natuurlijk gaan we ook weer
zo’n 200 kavels veilen. Groot en klein, voor elk wat wils. Tot ziens op
donderdag 14 april, met een gratis kopje koffie.
John Dehé
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB
(zie ook www.pprc.nl)
Voorzitter: John Dehé - Purmerenderweg 181 - 1461 DJ Zuidoostbeemster
tel. 0299-420563 - e-mail: johndehe@gmail.com
Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1
1447 PT Purmerend - tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Hoofd rondzending: Ad Springer - De Oeverlanden 253 - 1441 RE Purmerend
tel. 0299-421957 - e-mail: ad.springer@planet.nl
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend
tel. 0299-426287 - e-mail: hansvaagspprc@gmail.com
Veilingmeester: Bert Huisenga - Zwaansvliet 13 - 1462 NE Middenbeemster
tel. 0299-683587 - e-mail: pzh.bert@quicknet.nl
Coördinator van de Regionale Ruildag: Rob Grigoletto - Paltrokmolen 4
1444 GH Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl
Bibliothecaris: Juan de Groot - Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend
tel. 0299-777161 - e-mail: j.groot89@chello.nl
Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek† Ereleden: Rob Grigoletto, Cor Boon, Han
Zwertbroek, Ron Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van
verdienste: John Dehé, Piet Struik, Joop de Groot en Cor Boon.

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren
van kopij voor het mei nummer uiterlijk vrijdag 22 april bij mij thuis,
of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com
OP HET OMSLAG
“Dat zag ik nu eens
net... Wat enigjes,
jonge vrind, blijkbaar
een kleine handreiking
van PostNL om ons
jubileum te herdenken
met deze zilveren plakzegels”.
Meer over deze postzegels op pagina 23 e.v.
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Zaterdag 14 maart j.l. was het weer zover... de jaarlijkse grote veiling
van de PPRC. De bezoekers hadden ruimschoots de tijd om alle
kavels, waar men interesse in had, te bekijken. Er was keus genoeg.
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Totaal 923 kavels,
van klein tot groot,
van goedkoop tot
wat duurder.
Het was gezien de
grote belangstelling
van de vele kopers
een geslaagde,
gezellige veiling.
Jammer als u niet
geweest bent...

Een volle zaal wacht tot veilingmeester Bert gaat beginnen met
de elfde grote veiling..
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
Za. 9 april

De verzamelaar
afd. ZaanstreekWaterland
organiseert
alweer de laatste verzamelaarsbeurs van dit seizoen. Van
10.00 tot 14.00 uur met o.a. ansichtkaarten, postzegels,
munten, sigaren-bandjes, suikerzakjes en nog veel meer.
In het buurtcentrum, Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam.
Voor meer info 075-6354316 / 075-6421723.
Op 10 september start weer het nieuwe seizoen, altijd op de
tweede zaterdag van de maand.

Do 14 april

Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst en tevens de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de PPRC in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze
293ste clubveiling, de kavellijst staat op de pagina’s 34 tot 38.
Za. 23 april Grote Postzegel- en Muntenbeurs in het AFAS Stadion in
Alkmaar. De zaal is open van 10.00 tot 16.00 uur. Met 200m
tafel volgeboekt en behalve een aantal gerenommeerde
handelaren doet nu ook een interessante postzegelhandelaar uit Duitsland mee. Bij het stadion is het gratis
parkeren op de P4 en op vertoon van een KNBF-bondspas
geldt korting op de entree.
Woe. 11 mei Purmerend, alweer de laatste clubavond/ledenbijeenkomst
van de PPRC van seisoen 2015/2016 In Wooncentrum
Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-Beemster. De
zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.
Postzegeluitgiften 1e helft 2016:
25 april Cour Internationale de Justice, vel met 10 gelijke postzegels
(gegomd). Griend: vogels van de wadden, vel met 10 verschillende
postzegels (gegomd). PostEurop: denk groen - vel met 2 verschillende
postzegels (gegomd)
23 mei Fotografie: Ed van der Elsken, vel met 10 verschillende postzegels
(gegomd). Mooi Nederland 2016: vissersplaatsen Scheveningen, vel met 5
gelijke postzegels (gegomd). Mooi Nederland 2016: vissersplaatsen
Arnemuiden - vel met 5 gelijke postzegels (gegomd). Mooi Nederland 2016:
vissersplaatsen verzamelvel, vel met 5 verschillende postzegels (gegomd)
Mozart in Nederland, vel met 2 verschillende postzegels (gegomd)
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Purmerend, april 2016
GEACHTE LEDEN EN DONATEURS
Het bestuur van de Purmerender Postzegel Ruilclub (PPRC) nodigt u
uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 april
a.s. in wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, Zuidoostbeemster.
De zaal is open van 19.00 uur tot 22.00 uur.
De Algemene Ledenvergadering zal beginnen om 20.00 uur.
**********************************************

Agenda Algemene Ledenvergadering
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 9 april 2015
Verslagen over 2015 (de verslagen die niet in het Clubblad
zijn opgenomen, liggen ter inzage op de bestuurstafel):
- secretaris
- rondzendverkeer
- veilingmeester
- bibliotheek
- stuiverboeken
- penningmeester en kascommissie
Verkiezing nieuwe kascommissie
Begroting 2016
Bestuursverkiezing. Volgens schema treden af: John Dehé
(vvorzitter), Bert Huisenga (veilingmeester) en Hans Vaags
(clubblad/stuiverboeken). Zij stellen zich in hun functies weer
herkiesbaar. Tegenkandidaten dienen voorafgaand aan de
vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden aangemeld.
Rondvraag
Sluiting

Voor de vergadering wordt u de eerste kop
koffie aangeboden door het bestuur.
Wij rekenen op een grote opkomst.
Jeffrey Groeneveld, secretaris
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 APRIL 2015
Aanwezig: 57 leden/donateurs en 3 introducees
1. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Geen ingekomen stukken: Herman Hendriks heeft een bericht van
verhindering gestuurd.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2014: er zijn geen
opmerkingen
4. Verslagen
- Rondzendverkeer: Uit de zaal komt het verzoek de slappe
papiertjes te vervangen door kaartjes. Het bestuur neemt dit in
overweging.
-Kascommissie: de commissie stelt voor het bestuur te dechargeren,
wat met een instemmend applaus wordt gedaan.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Ben van Dulst en Frans van der
Hoff. Reserve: Willem Loman
5. Begroting 2015: er wordt een lagere opbrengst voor de Grote
Veiling verwacht.
6. Verkiezing bestuursleden: Ad Springer en Juan de Groot hebben
zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn en worden
unaniem herkozen.
7. Rondvraag: de secretaris meldt dat er een busreis naar Roden
georganiseerd zal worden.
8. De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering.
Jeffrey Groeneveld

VAN DE PENNINGMEESTER - ZOMERTIJD
Nu wij de klok een uur vooruit hebben gezet, de winter heeft
plaatsgemaakt voor de lente, komt het einde van het postzegelseizoen in zicht en komen de vakantieplannen weer op tafel.
Tijd om de balans op te maken. Het financieel jaarverslag 2015 laat
zien, dat wij een bloeiende en financieel gezonde vereniging zijn.
Mocht u vergeten zijn – wij worden allemaal een dagje ouder - om
uw contributie ( € 30,- ) of donatie ( € 15,- ) voor 2016 over te maken,
doe het dan direct op het banknummer NL30 RABO 0166 3643 12
t.n.v. penningmeester PPRC.
Hans de Block
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JAARVERSLAG 2015
2015 was een goed jaar voor de Purmerender Postzegel Ruilclub.
Menig vereniging is jaloers op onze gezellige clubavonden, die
regelmatig door zo’n zeventig mensen bezocht worden, onder hen
meestal ook onze leden van verdienste Cor Boon, Joop Boon en Piet
Struik. Han Zwertbroek, ons erelid, kan wegens zijn vergevorderde
leeftijd helaas niet meer naar de club komen, maar we vergeten hem
niet. Bij zijn 60-jarig huwelijksjubileum werden Han en zijn vrouw
verblijd met een mooi boeket.
Traditiegetrouw waren er weer negen clubavonden. Achter de bar
troffen we de altijd vriendelijke gezichten van de bardames Lisanne,
Rachel, Sanja en Svenja. Vast onderdeel van de clubavonden waren
de veilingen die onder de deskundige leiding van Bert Huisenga
stonden. Met een verkoop die gemiddeld rond de 80% lag, deed de
PPRC het erg goed. De Grote Veiling met bijna 1000 kavels was
zeer succesvol. De royale opbrengst van de Benefietveiling, meer
dan 1700 euro (inclusief eerder geveild materiaal), ging in zijn geheel
naar de stichting ALS.
Naast het materiaal van de leden konden we dit jaar materiaal veilen
dat het veilinghuis Van Dieten ter beschikking had gesteld. John
Dehé en Jeffrey Groeneveld waren daarvoor een paar keer naar Den
Haag gereden om het materiaal op te halen. Dat de PPRC-ers hun
hart op de goede plek hebben, bleek verder wel in mei toen de
vertegenwoordiger van de Postzegelvriend niet voor niets naar
Purmerend was gekomen.
Naast de Grote Veiling en het rondzendverkeer, dat deskundig geleid
wordt door Ad Springer, bleven de stuiverboeken ook in 2015 in een
behoefte voorzien. Hans Vaags beheerde de boeken en tijdens de
clubavonden hield Jan de Zwaan een oogje in het zeil. Rob
Grigoletto en zijn medewerkers (met name Juan en Joop de Groot)
zorgden ervoor dat de 47e Regionale Ruildag vlekkeloos verliep. Zo’n
120 bezoekers kwamen naar de ruildag.
Bij de leden viel elf keer het Maandblad Filatelie, met bijdragen van
Purmerendse oorsprong, op de mat. Net als voorgaande jaren
zorgde Hans Vaags er weer voor dat negen keer het Clubblad
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verscheen. Hij kon rekenen op medewerkers als John Dehé, Wil
Dedters, Herman Verhoef, Jeffrey Groeneveld en Pieter en Trudy
Farenhorst, onze verslaggevers in het verre Canada. John Dehé
hield de website (www.pprc.nl) bij, waarop onder andere het clubblad
in full colour met allerlei extra’s te downloaden is.
John Dehé en Jeffrey Groeneveld deden mee aan het Europese
Kampioenschap Thematische Filatelie in Essen en kwamen met
goud beladen terug. In september werd voor de derde keer een grote
postzegelbeurs gehouden in Weidevenne. Helaas viel het
bezoekersaantal tegen, zodat besloten werd geen vervolg aan deze
beurs te geven. Met een volle bus gingen we in maart naar
Antwerpfila, de postzegelbeurs in Antwerpen en in september
bezochten we gezamenlijk de nationale postzegeltentoonstelling in
Roden. De kosten waren laag dankzij een subsidie van de KNBF.
Helaas moesten we in 2015 een paar keer stil gestaan bij het
overlijden van clubleden. Er was jammer genoeg ook een aantal
opzeggingen. In de meeste gevallen gebeurde dat wegens de
gevorderde leeftijd. Op 31 december mochten we constateren dat we
met 113 leden (-19) en 83 (+3) donateurs/leden zonder Maandblad
Filatelie het nieuwe jaar ingingen. Daarmee kende de vereniging
helaas per saldo een verlies van zestien leden/donateurs, een niet
gering aantal, wat een landelijke trend is. Dat neemt niet weg dat we
nog steeds een bloeiende vereniging zijn, die bruist van de
activiteiten, zoals dit overzicht laat zien.
Afgelopen jaar werd er in het bestuur prima samengewerkt (wat in de
wereld van de filatelie geen vanzelfsprekendhied is). Er werden vier
bestuursvergaderingen belegd om alles in goede banen te leiden.
We konden daarbij ook in 2015 een beroep doen op een groep
leden/donateurs, waaronder de verspreiders van ons clubblad en de
sectiehoofden van het rondzendverkeer.
Net als andere jaren gaat onze hartelijke dank uit naar elk van hen
en natuurlijk ook naar onze adverteerders. Samen vormen we een
club die laat zien dat postzegelen nog steeds van deze tijd is!
Jeffrey Groeneveld, secretaris
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 145
PRENTBRIEFKAARTEN IN EEN KADER
Er wordt hard gewerkt aan een nieuw postzegelevenement bij ons in de
buurt: Filamanifestatie 2017, op 22 en 23 april in Diemen. Een prachtige
kans om een mooie tentoonstelling te zien, maar natuurlijk ook om zelf mee
te doen. Een extra attractie zal een nieuwe tentoonstellingsklasse zijn:
prentbriefkaarten. Ook de aanduiding ‘ansichtkaarten’ dekt de lading. De
mogelijkheden zijn legio, er is een officieel (FEPA) reglement. Ik heb een
Belgisch artikel met dat reglement op de website van de PPRC gezet.
Wie er serieus over denkt om een collectie prentbriefkaarten op
Filamanifestatie te laten zien, raad ik dit artikel van harte aan.
Het thema van Filamanifestatie is ‘Noord-Holland in een kader’, dus met
name prentbriefkaarten met een Noord-Hollands tintje zijn van harte
welkom. Om een kleine impressie te geven van de mogelijkheden laat ik u
vier kaarten zien uit mijn eigen verzameling over de watersnood die onze
regio honderd jaar geleden trof.
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Het is de bedoeling dat de kaarten wel in een verhaal geplaatst worden en
dat iedere kaart van een korte toelichting voorzien wordt. Ik stel me zo voor
dat in dat verhaal de ontwrichting van het dagelijks leven getoond wordt, de
enorme schade die werd aangericht en de hulpverlening:
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Iedere verzamelaar van prentbriefkaarten weet dat kaarten met veel
mensen (of beesten!) erop over het algemeen hoger scoren dan kaarten
met uitsluitend huizen of een straat. De kaarten hoeven niet verzonden te
zijn, maar moeten wel als prentbriefkaart bedoeld zijn (met adreslijnen op
de achterzijde).
Onderstaande foto (opvang van eenden!) is prachtig, maar helaas geen
ansichtkaart.

John Dehé (wordt vervolgd)
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Kom echt alles te weten over de watersnood die onze regio trof in 1916. Bezoek de
Waterlandse musea, die met diverse exposities de strijd tegen het water tonen.
Purmerends museum tot 10 april www.purmerendsmuseum.nl.
Marker museum tot 1 november www.markermuseum.nl
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Edams museum tot 23 oktober www.edamsmuseum.nl
Volendams museum tot 6 november www.volendamsmuseum.nl
Museum Amsterdam Noord tot 1 mei www.museumamsterdamnoord.nl
Het minimuseum van Corwim de Jongh met o.a. foto’s van fotograaf Joseph
Coppens over de watersnoodramp, open elke zaterdag van 13 tot 17 uur,
Kaasmarkt 11, Purmerend (boven Bakker Bart)

18

VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
Alweer april met het stijgen van de temperaturen begin
maart was het hier gedaan met het schaatsen op de verschillende rivieren. Nog een aflevering te gaan dan ziet ook het
seizoen 2015-2016 voor de PPRC er op. Maar niet getreurd in
september zijn we weer terug met nieuws over de zegels van
Canada.
De 1e maart verwelkomt de de posterijen hier het voorjaar met twee
Hydrangeas (hortensia's). Midzomer hoeft men niet ver te zoeken om
de bloeiende
hortensia's te vinden,
die weinig meer
verlangen dan
regelmatig water en
een beetje schaduw.
De golvende kopjes
van de kleine
bloemen zijn zo een
vaste favoriet van
een hoop tuinders,
vanwege de kleuren.
Op 8 maart een postzegel om dat het honderd jaar geleden was dat
de vrouwen het recht kregen om te stemmen bij verkiezingen. In
Alberta, Manitoba en Saskatchewan in 1916. Gevolgd in 1917 door
British Columbia en Ontario en Nova Scotia in 1918, New Brunswick
en Yukon in 1919, Prince Edward Island in 1922, Newfoundland en
Labrador in 1925, Quebec in 1940 en Northwest Territories in 1951.
Bij Federale verkiezingen konden de
vrouwelijke familieleden van soldaten in
1917 stemmen. Het volgende jaar werd
dat recht uitgebreid tot de meeste
Canadese vrouwen.
We sluiten dit stukje voor het april
nummer af. Volgende maand zijn we
weer present met nieuws uit Canada.
Trudy en Pieter Farenhorst
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De bloemenzegels ook als boekje en
rolzegels te koop.
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.46)
Vervolg beroepen en opleidingen in de bouw: de elektrotechnicus.

De installateur is de man die bijna alles wat met elektriciteit
heeft te maken aanlegt.

Er is een grote verscheidenheid in technische installatiebedrijven ik
ga hier van de electricien uit.
Het gereedschap en de materialen
zijn veel omvattend.
Tl lampen zijn in het algemeen beter
geschikt voor kantoren, alhoewel er
een tijd is
geweest
dat er zachtiger tinten
op de markt kwamen.
De lasdozen en
de leidingen
waren voorheen
van metaal.
Maar deze zijn al heel lang verboden en zijn nu van kunststof.
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Onze verlichting ,de lampen in diverse uitvoeringen komen in het
algemeen van AEG en Philips. Beide firma’s leveren ook een groot
aandeel van onze huishoudelijke apparaten.

De bliksem is een van de gevaarlijkste weersverschijnselen, hij zoekt
goede geleiders en de kortste afstand. Door middel van een
bliksemafleider tracht men bij inslag deze naar de aarde te leiden.
De ontvangers worden meestal op de hoogste punten geplaatst.

Jan Ingenhousz,
natuurkundige
(1739-1799)

Samen met Benjamin Franklin experimenteerde hij
in Amerika met de bliksemafleider en op het
gebied van warmtegeleiding van materialen.
Wordt vervolgd.

Bejamin
Franklin

Herman Verhoef
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TOM POES, 75 JAAR JONG

Ik heb er een beetje dubbel gevoel over. Dat Tom Poes 75 jaar
bestaat (en heer Ollie B. Bommel ongetwijfeld ook) is een feestje
waard. Als bestuurslid van de KNBF kreeg ik al snel iets te horen
over een bijzonder strip- en verzamelproject dat PostNL aan de
verjaardag van dit prachtige tweetal wil koppelen. Als het doorgaat, is
het een mooi plan, maar de start vind ik minder. Zilveren postzegels
doen mijn filatelistische hart niet sneller kloppen en de informatie
over de “speciaal ontwikkelde jubileumverpakking” blinkt qua
informatie ook niet uit. Je legt als ik het goed begrijp voor twee “echt
zilveren postzegels” met feestverpakking € 50 neer. Iedereen is
uiteraard vrij in zijn keuzes, maar als ik de prijzen van onze Grote
Veiling bekijk, is er voor dat geld toch heel wat meer verzamelplezier
te kopen. Of een paar mooie, echte Bommelboeken van Marten
Toonder. Zijn werk beschouw ik als een verrijking van de
Nederlandse cultuur. Dat kun je van die zilveren postzegels bepaald
niet zeggen. Wat mij betreft: een valse start van wat misschien toch
nog een mooi project gaat worden.
John Dehé
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EEN POES EN EEN HEER VAN STAND
“Tom Poes woonde dicht bij een groot woud.
Daar wandelde hij graag in, want je kunt er
van alles beleven: bij de ene boom weet je niet
wat je bij de volgende zult zien”. Zo begint het allereerste verhaal “Het
geheim der blauwe aarde”, met de avonturen van Tom Poes. Een van de
boekjes in mijn verzameling stripboeken. De Tom Poes avonturen zijn geen
z.g. ballonstrips, in deze strip staan de tekstblokken onder de tekeningen.
Deze eerste Tom Poes-strip verscheen vanaf 16 maart 1941 in het dagblad
De Telegraaf/Nieuws van de dag. Aanvankelijk betrof het een kinderstrip,
voor jeugd vanaf 10 jaar. De eerste zes strips van het eerste verhaal
werden geschreven door Phiny Dick, Toonders echtgenote, en van het
begin af aan getekend door Marten Toonder. Aanvankelijk was Tom Poes
de hoofdfiguur in de strip, die overigens niet altijd zijn naam zou blijven
dragen: veel latere verhalen in de Bommelsaga dragen de naam van heer
Bommel, die in het derde avontuur “In den toovertuin” de verhalen
binnenstapt. Heer Bommel wordt eerst een vast karakter in de strips, en
langzamerhand groeit hij zelfs tot de hoofdpersoon uit. In het 153e verhaal,
“Het griffoen-ei”, speelt Tom Poes geen rol, al wordt hij wel even genoemd.
Maar zo is hij wel nog als enige in alle 177 verhalen aanwezig.

Dit blokje met Tom Poes en heer Ollie verscheen in 1996. Sinds 20 maart
zijn er nu dan ook de zilveren postzegels, zie ons omslag.
Op zoek naar meer postzegels waar Tom Poes en Olivier B. Bommel op
staan vond ik een paar van deze ‘persoonlijke’ postzegels die op Catawiki
te koop werden aangeboden. Hoogstwaarschijnlijk vervaardigd door
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enthousiaste verzamelaars die geen rekening
hebben gehouden met het copyright dat op deze
figuren van toepassing is.
De Stichting het Toonder Auteursrecht richtte op
1 april 2008 Toonder Compagnie BV op, om er de
zakelijke activiteiten in onder te brengen.
De copyrights op de werken van Marten Toonder,
Marten Toonder senior, Jan Gerhard Toonder,
Phiny Dick en Eiso Toonder zijn eigendom van de
Stichting het Toonder Auteursrecht. De Toonder
Compagnie BV is de zakenpartner voor eenieder die
van deze copyrights gebruik wil
maken of daarover een vraag
heeft. In haar bedrijfsvoering laat
Toonder Compagnie zich leiden
door Toonders wens om zijn werk
levend te houden en om hoge
kwaliteitseisen te hanteren bij de Marten Toonder
publicatie en het gebruik ervan. (2 mei 1912 – 27 juli 2005)
Tom Poes en Olivier B. Bommel in de Oude
Schicht. Al in het vijfde verhaal schafte heer
Bommel deze auto aan, samen met het kasteel
Bommelstein
Hoe komt men aan de naam "Bommellaria"?
Pim Oosterheert, bekend in de M.T.V.C., (Marten
Toonder Verzamelaars Club) en oprichter van het
museum De Bommelzolder, gebruikte deze
aanduiding voor alle (gedrukte en getekende)
uitgaven die niet direct te maken hebben met de
verhalen van de heer Bommel. Deze betekenis wordt ook gebruikt voor alle
gebruiksvoorwerpen die een relatie hebben met Toonder of een van zijn
geesteskinderen. En er is nogal wat te vinden op dit gebied, van stropdas
tot badjas en van speldje tot legpuzzel. Dus geen prullaria, maar
Bommellaria, echte collectors items !
Er zal tijdens dit Tom Poes jubileum jaar ongetwijfeld
nog erg veel gepubliceerd gaan worden. Kijk voor
meer informatie maar eens op www.toondertijd.nl of
op de agenda van www.toondercompanie.nl voor
een overzicht van alle evenementen.
Hans Vaags
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KRIJT, 136 MILJOEN JAAR GELEDEN (1)
Het Krijt was een rustige geologische periode; temperatuur neemt
tegen einde periode af; met vele binnenzeeën; eerste bloemplanten.
Nieuw: reuze dinosauriërs, vogelbek dinosauriërs, buidelzoogdieren,
placentale zoogdieren, slangen, gesnavelde vogels. Bloeiend: kleine
primitieve zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, insekten, koralen,
weekdieren, stekelhuidigen. Uitgestorven, tegen einde periode: vele
grote reptielen, dinosauriërs, vliegende reptielen, ammonieten.
Eurazië / vroegste soort: Protoceratoos

Ze leefden tijdens het Late Krijt in het huidige Noord-Amerika, waren
een herbivore-type met een hoorn op de neus en wentbrauwhoorns.
Ze hadden een enorm nekschild, vaak met stekels aan de rand, de
funktie van deze aanpassingen is omstreden. Traditioneel worden ze
verklaard als verdedigingsmechanismen tegen reusachtige
tyrrannosauride theropoden, die hun leefgenoten waren. De
“Ceratopiden”hadden een hoorn-snavel en een steeds aangroeiende
aaneengesloten batterijtanden met een scherpe snijtand.
De bekendste is de triceratops.
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Schedel en gebit van Triceratops.
schedel►en onder-kaak gevonden
in Colorado (b) deel van het gebit
met de vervangings-kiezen die
reeds klaar liggen onder de in
gebruik zijnde kiezen (c)
dwarsdoorsnede door boven- en
onderkaak die als een schaar
functioneren doordat de kiezen uit
de onderkaak tussen de kiezen
uit de bovenkaak glijden.

Door de vele vondsten is de bouw van het dier goed bekend.
Triceratops was erg groot. Hij kon negen meter lang, drie meter hoog
en dertien ton zwaar worden. Hij had een
enorme kop, een korte stevige nek, een
gedrongen smalle romp en een korte
staart die een beetje afhing maar niet
over de grond sleepte. De huid was
bedekt met schubben waarvan de kleur
onbekend is. Het lichaam rustte op vier
poten die zeer zwaar gespierd waren.
Wil Dedters
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VERSLAG RONDZENDVERKEER
Afgelopen jaar hebben wij 261 rondzendboekjes ontvangen van
diverse inzenders. De totale waarde van deze boekjes was € 25472,Er zijn nog boekjes van voorgaande jaren in omloop
Totaal hebben dit jaar afgerekend aan de inzenders € 3783,40 ex
provisie. Na aftrek van de kosten van het rondzendverkeer hebben
wij een bedrag van € 294,- overgemaakt naar de centrale kas van de
vereniging.
Aan de inzenders van de boekjes verzoeken wij, eens iets anders
dan alleen maar Nederland en Duitsland in te zenden. De vraag naar
deze landen is erg weinig. Voorts vragen wij om de zegels te prijzen
met afgeronde bedragen op 0 of 5 cent
De rondending loopt prima, nieuwe boekjes zijn welkom. De niet
deelnemers aan de rondzending weet niet wat ze missen en kunnen
altijd alsnog gaan deelnemen. In de rondzending zit altijd wel iets wat
ze kunnen gebruiken tegen redelijke prijzen.
Groetend, Ad/Bert
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VERSLAG STUIVERBOEKEN
Donderdag 17 november 2005 lagen er voor het eerst 12 ‘verse’
stuiverboeken gereed voor de bezoekers van onze clubavond.
Voor de leden en donateurs van de PPRC die onze clubavonden
regelmatig bezoeken bleek dit een welkome aanvulling te zijn, tijdens
‘een gezellige avondje postzegelen’.
Inmiddels zijn we tien jaar verder en liggen er tegenwoordig 100 of
meer stuiverboeken gereed, waar men lekker in kan gaan struinen.
Door de inzender wordt bij het stuiverboek een controlelijst van de
aantallen postzegels per pagina/per stuiverboek toegevoegd. Lijsten
zijn bij mij thuis of tijdens de clubavonden verkrijgbaar.
Om telling te vergemakkelijken
mogen de postzegels niet over
elkaar heen worden geplaatst
(dakpansgewijs). Stuiverboeken
draaien een jaar lang mee.

De praktijk leert dat men voor
kleinformaat postzegels van
langlopende series meestal geen belangstelling heeft. Ook is het niet
zinvol om b.v. 10 of 20 maal hetzelfde kleine postzegeltje in een
stuiverboek te doen.De stuiverboeken worden bij mij, Jan de Zwaan
of een van de bestuursleden ingeleverd, maximaal 5 per lid/donateur.
De belangstelling voor de stuiverboeken is tijdens onze clubavonden,
onze grote jaarlijke beurs en de grote veiling nog steeds erg groot.
Ook zijn er al leden/donateurs, die inmiddels al vergevorderd zijn met
hun land- of thema-verzameling en daarmee ‘een beetje vastlopen’,
die nu aan een ‘nieuw‘ land of thema beginnen.
In 2015 waren er 26 inzenders en werd er voor € 949,15 uit de
stuiverboeken verkocht. Dat zijn 18.983 postzegels die van eigenaar
zijn verwisseld. Een mooi resultaat...
Hans Vaags
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VERSLAG VAN DE BIBLIOTHECARIS
Lijst van boeken en catalogi in de bibliotheek van de Purmerender
Postzegel Ruilclub
De vervalsingen van Nederland en O.G.
Speciaal catalogus Nederland 2006-2011b, deel 1 en 2
Catalogi van Michel, Europa
Deel 1 Midden Europa 2014
Deel 3 Zuid Europa 2014
Deel 5 Noord Europa 2014
Deel 7 Oost Europa 2014
CEPT Verenigd Europa 2015

Deel 2 Zuid West Europa 2014
Deel 4 Zuid Oost Europa 2014
Deel 6 West Europa 2014
Duitsland speciaal 2014, deel 1
en 2

Catalogi van Michel, wereld
Deel 1 Noord Amerika 2007/08
Deel 1Midden Amerika 2008/09
Deel 2 Caribische Eilanden 2008/09
Deel 3 Zuid Amerika 2090/10, A t/m I
Deel 3 Zuid Amerika 2090/10, K t/m Z
Deel 4 Noord-Oost Afrika 2009
Deel 5 -1+2 Westafrika 2011
Deel 6 Zuid- en Centraal Afrika, 2002
Deel 9 China 2014
Deel 7 Australië, Oceanië, Antarktis 2010 Deel 9 Japan, Korea 2008 No.2
Deel 8 -1+2 Zuidoostazie 2011
Deel 10 Midden oosten 2013
Al deze boeken en catalogi beheert onze bibliothecaris Juan de Groot. Als
u ze lenen wil, prima, maar wel van te voren even een belletje, tel. 777161.

VERSLAG OVER 2015 VAN DE VEILINGMEESTER
In 2015 hebben we negen clubveilingen gehouden met een leuk en zeer
gevarieerd aanbod. Graag wil ik de inzenders bedanken voor hun kavels.
De benefietveiling in december verliep ook prima met een gevarieerd
aanbod en met een opbrengst van 1757,50 euro voor Stichting ALS
Nederland, een topper.
In maart organiseerden we onze tiende grote veiling en net als voorgaande
jaren wederom met groot succes. Verder kunnen we nog steeds goede
kavels gebruiken, doosjes, stockboeken, enz. ook mooi klassiek materiaal
is altijd welkom.
Let wel op de inzet prijzen, soms zijn die aan de hoge kant, het blijkt dat je
beter laag kan beginnen, dan komt het bieden vanzelf goed op gang.
Verder wil ik iedereen vragen om bij het bekijken van de kavels voorzichtig
te zijn. Soms wordt er erg nonchalant met de kavels omgegaan.
Bert Huisenga, veilingmeester
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DE BLOCK
FINANCIAL
CONSULTANCY
Het adres voor deskundige informatie en
professionele begeleiding op het gebied van
* financiële- en fiscale planning
* fiscale (on)mogelijkheden van (expirerende)
lijfrentepolissen en gouden handdrukken
Maak vrijblijvend een afspraak:
tel: 0299 – 41 36 40 email: info@deblockfc.nl internet: www.deblockfc.nl
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Kavel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Cat. nr.

Doosje
Doosje
Blik
Blik
Kistje
Doosje
Nederland
Monaco
Vaticaan
San Marino
61b
74
257-260
261-264
332v-337v
372
487-489
854
2717
D16-D19
R82-85
R86-89

Fdc E 10
2415-6
Nederland
2747 C
Nederland

13
136
305
5
9--10

Omschrijving
Cat. w.
Album Nederlandse munten, met zilver
Verenigde Naties, 3 solid bronze vredesmedailles
Capitulatie van Japan, bronzen herdenkingspenning 1970
Fier en ongebroken, herdenkingspenning
Metaalbond, zilverkleurige medaille in mooi doosje
Gemeentegiro, twee Amsterdammertjes, 2x + 10x Mokum 700
Bronzen penning restauratie Westertoren
Willem van Oranje herdenking, 50 gld, 25 gr. 925/1000
Penning Empire State Building 1972
Juliana 10 gulden zilver, 4x
Rond doosje diverse muntjes
Cassette 'De munten van Wilhelmina'
Doosje met guldens, rijksdaalders, etc
Diverse munten
Zilveren munten
Centen, bijna 2 kilo
Stuivers, dubeltjes en kwartjes, 1,5 kilo
Guldens enz
Munten
EK vijfje 2000
1 Euro munt 2001
0,50 Euro munt 2010
0,01/0,02/0,05 2006 & Spanje 2002 0,02
fl. 10,00 1997 European recovery program.
Met velrand
**
150,00
Bontkraag 50 cent
*
150,00
Zeemanszegels 1933
o
45,00
Kinderzegels 1933
o
30,00
Nederland 1940
**
4,00
Traliezegel 250
*
55,00
Koningin Wilhelmina hartz
**
70,00
Velletje Kinderzegels met plaatfout PM6
**
40,00
Blokje Vuurtoren
o
12,00
Cour de Justice
*
120,00
Roltanding Kinderzegels
o
30,00
Roltanding Kinderzegels
o
35,00
Collector items PTT post diverse velletjes pers. zegels **
Velletje 600 jaar Purmerend, 2010
**
100 jaar postzegels 1952, open klep
120,00
Going for Gold
**
6,00
Paartje Kerstzegels 2446/47 gedeeltelijk niet doorgestanst
4 zakelijke zegel type Bilak 2015
**
10,00
1864 brief van Wormerveer naar Nieuwe Diep
Kinderbedankkaarten scholen 1971,72, 74t/m93 22 stuks
80,00
Idem bedrijven 1972,74 t/m 81, 1984 t/m 1993 19 stuks
85,00
Idem Comite 1976,1983 t/m 1993 11 stuks
60,00
Duitsland 12-5-1918 brief Feldpost
Duitsland Berlijn 1948 (vouwtje)
o
40,00
Duitsland Bund 1951
o
19,00
Duitsland Saarland 1951
**
11,00
Duitsland Beieren 1850
o
20,00
Duitsland Beieren 1862
o
15,00
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Inzet
60,00
10,00
8,00
8,00
4,00
2,00
2,00
10,00
2,00
20,00
1,00
20,00
3,00
5,00
20,00
4,00
3,00
2,50
5,00
2,00
2,00
bod
bod
5,00
35,00
25,00
6,00
4,50
bod
5,00
10,00
6,00
2,00
15,00
6,00
7,00
2,00
7,00
15,00
1,00
2,00
2,00
2,00
6,00
6,00
5,00
2,00
4,00
1,50
1,00
2,00
1,00

Kavel
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Cat. nr.
Yv C645
Yv 719
Yv 774
Nederland
Mi4191/00
Mi4247/56
Mi4276/85
1615 blok +

Mapje
Stockkaart
Stockkaart
Stockkaart
Stockkaart
Stockkaart

Omschrijving
Boekje 1000 jaar Dublin 1988
**
t/m 720a, 150 jaar postzegels 1990
**
t/m 777a, Vissersboten 1991
**
Div. postkaarten iets Europa
Belgie, serie tekeningen van Toulouse-Lautrec
o
Belgie, serie fabeldieren
o
Belgie, serie huisdieren
o
mapje voor KPN'ers bij beursgang + telefoonkaart
Taiwan, blok en fdc tentoonstelling 1992 Hong Kong
Frankrijk, serie groet zegels
o
Frankrijk, serie dynamiek
o
Guernsey, blok Columbus 1492-1992
o
Mooi pakket series
Mooi pakket series
Mooi pakket series ook betere
Monaco blok 35
Pakket met boekjes en blokken mooi
met genummerde rolzegels (strips), incl. 1307b, 1308b
Sinterklaas, feestkaarten, feestpostzegels
**
Prestigeboekje WK 2010
**
Prestigeboekje 15: bloemetjes cadeau
**
Prestigeboekje Leger des Heils, majoor Bosshardt
**
Blauwdrukken 4, 7 en 10
Nations 50 jaar, 1995, 3 prestigeboekjes
**
Nations 1997 Terracotta leger, 3 prestigeboekjes
**
Nations 1998 Slot Schönbrunn, 3 prestigeboekjes
**
Nations 1999 Australië Werelderfgoed 3 prest.boekjes **
Nations 2000 Spanje werelderfgoed 3 prestigeboekjes **
Nations 2008 Klimaatverandering, 3 prestigeboekjes
**
Nations 2010 One planet, one ocean 3 prestigeboekjes **
EK 2008, 20 spelers Oranje
America's cup 2003, Pres. Pack Nieuw Zeeland
Roses, stamp pack Nieuw Zeeland-China
Willem Barendsz: met bijzonder stempel 1950, Niwin-serie
Zeppelin: 3 poststukken, o.a. landing in Sudetenland
poststukken WO1: censuur, veldpost, internering, etc.
Frankrijk modern gebruikt ongveer 60 zegels
Rien Poortvliet 3 vellen
o
Bloemen 4 vellen beleef de seizoenen
**
Apen incl 1 persoonlijke zegel
Zanzibar
o

94
95
96
97
98
99
99a
100
101

Stockkaart
Stockkaart
Insteekkaart
1614
Stockboekje
Stockboekje
Stockboekje
Stockboek
Stockboek

West Nieuw Guinea, UNTEA, 1-19 frankeerzegels, met
niet gecentreerde opdruk bij waarden 2 en 5 gulden
Oostenrijk
Zweden 1974 blok Stokholmia
Vel WK Voetbal 1974
DDR allemaal series mooi
Nederland en overzee
en stockkaart Belgie (Dorcas)
Nederland en overzee
Bosnie, Italie, Mexico, Frankrijk enz

Mi5707/18
Mi5748/59
Mi 549/52
Belgie
Engeland
Cept
Cept
Scandinavie
Ned. Mapje

United
United
United
United
United
United
United

Ansichtkaart
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**
**
o
**
o
o
o
o

Cat. w.

13,00
13,00
13,00

15,50
17,00
10,00
150,00
270,00
190,00
20,00

70,00
75,00
30,00

Inzet
1,50
bod
2,00
1,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,00
4,00
4,50
2,00
15,00
25,00
19,00
2,00
15,00
6,00
2,00
3,00
3,00
3,00
5,00
6,00
10,00
10,00
9,00
9,00
10,00
10,00
7,50
3,00
3,00
10,00
15,00
20,00
6,00
5,00
7,50
2,50
bod

7,00
4,00
bod
5,00
5,00
3,00
4,00
5,00
4,00
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Kavel
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Cat. nr.
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek

Omschrijving
Cat. w.
Duitsland en Italie
o
Italie, Malta, Noorwegen en Duitsland
o
Motief: olifanten
Motief: luchtbalonnen en molens
Leuchturm boek zgan, met US kaarten
2 Importa albums Nederland, zien
***/o
Davo cept ml Europa met zegels en 2013 bladen
Duitsland op safe bladen 1951-1972
Oud Scandinavie en Letland, Estland enz album
Oud Belgie, Engeland, Frankrijk, Luxemburg album
Oud Polen, Oostenrijk, Griekenland enz album
Oud duitse rijk Saar, Danzig enz. album
Oud Italie, Spanje, Hongarije enz. album
Davo
BRD 1949-1994, vanaf 1955 nagenoeg compleet
o
hoog
Stockboek
VS na 1990
o
Schaubek
VS 1848-1980
nagenoeg
Duitsland
tot 1950,
Reich, leeg
Bayern,
Stockboek
gemeinschaftsausgaben,
aparte1956
bladen
interessant
**/*/o
hoog
Suriname 1848 tm 1979, vanaf
bijna
compleet
Davo
meest postfris en met klemstroken en 2 man in space **
Indonesie 1949 tot 1981, goed gevuld t/m 1969 plus
120 Davo en
stockboek met o.a. modern en incl paar blokken
**/*/o
121 Stockboek
met enveloppen van Oostenrijk (Dorcas)
122 Stockboekjes met o.a. Italie en Ver. Naties (Dorcas)
123 Davo
Album Nederland met zegels ook postfris (Dorcas)
Stockboek en kaart met diverse landen (Dorcas)
124
125
Collectie Danzig op albumbladen
126
Collectie Deens West-Indië op albumbladen
1740,127
Collectie Zuid-Afrika 1961-1987 in luxe Davo
o/**
128
Jaarsets USA 1972 t/m 1984, 13 stuks
**
129
Groot Brittannië, postfrisse series en presentation packs, 37 x
130
Ringband (klein formaat) met tientallen vellen en blokken, ook euro's
131
Importa stockboekjes 2x, divers, veel Nederland **
132
Nederland en iets buitenland in Importa-stockboek
133
PTT-mapjes 1 t/m 163 in 7 albums t/m 1997
134
NL fdc's in 3 Davo- albums vanaf 1964 t/m 2001 (447)
135
NL in Davo-christal 1928-1969, gebruikt
o
136
Idem, 1970-1988, gebruikt, iets postfris
o/**
137
Collectie NL in Victoria album, 1999-2009, nominaal € 210
138
Nederland in luxe Importa 3 delen t/m 2001, met betere series
o/*/**
cat. deel 1, ca. 2000 (met plakker na 45: 50% cat.
139
geteld)
140
USA, postfris in mooi stockboek
**
141
NL ongebr. postfris in dik stockboek, met betere series **
142
Fdc's Aruba 1 t/m 192B (2013) in twee albums
143
Fdc's Suriname 1962 t/m 1975, enkele manco's
144
Fdc's Ned. Antillen, 1995 (263) t/m 443 (2010), enkele manco's
145
Twee stockboekjes A5 met stempels en uitknipsels, div. landen
146
Luxe Leuchtturm stockboek, nieuw in folie, 32 bladen
147
NL fdc's tussen E36 -254, veel dubbel onbeschr. in 3 mooie albums
148
Luxe Davo-band + cassette Aruba + zegels 1986
149
Stockboek Indonesië
150
Keurig Stockboek Nederland, meest eenvoudig materiaal
151
Keurig sb wereld (o.a België en Duitsland) + covers Olym. Spelen
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Inzet
3,00
8,00
5,00
2,00
4,50
15,00
10,00
5,00
20,00
15,00
15,00
15,00
15,00
1,00
1,00
3,00
10,00
9,00
8,00
bod
3,00
5,00
2,00
125,00
150,00
35,00
30,00
20,00
15,00
4,00
2,00
25,00
30,00
15,00
20,00
150,00
150,00

8,00
12,00
30,00
20,00
25,00
2,00
6,00
20,00
10,00
2,00
2,00
4,00

Kavel Cat. nr.
152
153
154
155
156
157 Ringband
158 Ringband
159 Ringband
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173 België
174
175
176
177
178
179 Zakje
180 Zakje
181
182
183
184
185
186
187
188
189 Zak
190 Doos
191 Doosje
192 Doosje
193 Doos
194 Tas
195 Doosje
196 Doos
197 Doos
198
199
200

Omschrijving
Cat. w.
NL, 2 mooie stockboeken met ook beter materiaal en wat covers
Stockboekje Japan, postfrisse zegels en series
Stockboekje België en Luxemburg, gebruikt en postfris
Stockboekje diverse landen Midden-Oosten, Arabische staten
Stockboekje Papua Nieuw Guinea, Samoa
Antarctica Japan, incl. info
Joegoslavië, betere zegels, postfris en gestempeld
400,00
Denemarken, zegels postfris en gebruikt
GB, luxe stockboek, gebruikt en postfris
GB drie keurige stockboeken, gebruikt en postfris, ook Zuid-Afrika
Oostenrijk 1979-1992 praktisch compleet op Davo-bladen
Luxe stockboek met Oostenrijk, gebruikt
Stockboek met Oostenrijk, deels postfris
Verenigde Naties (Wenen) op Davo-bladen; niet volledig
Polen en Brazilië op stockkaart
Album met covers Nederland en overzee
Mooi stockboek Canada en iets IJsland
Hongarije en Sharjah, thema's
Duitsland in aantallen
Mooi stockboek Tsjechoslowakije, met goede blokken **
USA in mooi stockboek
postfris vanaf 1980 t/m 1989, deels dubbel + Frankrijk o
870,00
België gebruikt en iets postfris (achterin)
Hongarije gebruikt
Spanje, Portugal, India, diversen
Diverse landen, mooi sb, o.a. GB, Zwitserland, België, Vietnam
Div. landen o.a. China en Indonesië, ook **
Ned. Indie 2ct en 10ct stempels zoeken
o
Ned. Indie Koningin Wilhemina stempels zoeken
o
20 grote poststukken oud en modern
Plastic zak met enveloppen met frankeerstroken
Kistje met 115 euro nominaal, ook eentjes
Kistje met prestigeboekjes (11 stuks)
Mooi blikje met Hawids en diversen
Doosje ongeregeld, divers materiaal
Twee mooie blikjes met stempelmateriaal
Leuk doosje met allerlei materiaal op stockkaarten , boekjes, etc
Wereld afgeweekt
Doos provincie vellen met 3x Noord Holland nom. € 65,52
Divers 1000x
Divers 1000x
Verassing, met o.a. mooi stockboek en wat Ned. nominaal (Dorcas)
Vol met doosjes brieven enz
o
Afgeweekt wereld (Dorcas)
3 kilo onafgeweekt meest Nederland (Dorcas)
Sigarenbandjes (Dorcas)
Doos, van alles wat, ook telefoonkaarten
Mega-zak onafgeweekt voor KiKa
Prachtig ladenkastje vol met zegels en brieven, voor KiKa
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Inzet
20,00
4,00
5,00
5,00
8,00
2,00
20,00
5,00
15,00
12,00
15,00
5,00
4,00
5,00
1,00
10,00
2,00
2,00
1,00
8,00
8,00
75,00
3,00
2,00
3,00
4,00
3,00
bod
bod
bod
bod
75,00
33,00
1,00
5,00
5,00
6,00
bod
42,50
4,00
4,00
bod
5,00
2,00
7,00
bod
5,00
bod
20,00
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