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HET GOEDE DOEL 
 
Postzegels kun je op vele verschillende manieren verzamelen, op 
land , op thema, op afwijking, op kleur, met gaatjes, nou ja, u kunt 
het zelf wel bedenken, want het is tenslotte ook uw sport.  
Een van de meest bijzondere variaties op onze hobby kwam ik tegen 
in een collectie die Jeffrey en ik bij Van Dieten ophaalden.  
De verzamelaar had bij het inleveren van zijn verzameling een beetje 
verontschuldigend gelachen. Hij snapte wel dat dit niet helemaal 
gewoon was, maar ja, hij was er een keer aan begonnen en toen 
was er geen houden meer aan. Dat herkent u misschien ook wel.  
Hij begreep ook best dat niet veel verzamelaars dezelfde fascinatie 
als hij bezaten en dat de waarde van zijn collectie niet hoog was. 
Misschien was het Goede Doel een goede bestemming? 
En zo kon het gebeuren dat een zeer bijzondere, gespecialiseerde 
collectie op onze benefietveiling belandde: een krat vol Nederlandse 
zegels met rugnummers, opgeborgen in deels dure albums en op 
dure bladen, verzameld op nummer. Kavel  81, het moet een 
levenswerk geweest  zijn. 
Maar er komt meer moois onder de hamer op onze veiling voor het 
goede doel:  uilen, een bonbonschaal, postzegels, albums, 
enveloppen, boeken en alles wat u zelf nog meebrengt.  
 
De opbrengst van de veiling gaat naar Huntington, een ziekte waar u 
misschien nog nooit van gehoord heeft en daarom leggen we uit wat 
ons Goede Doel inhoudt. 
 
Natuurlijk hopen we weer op een goede opkomst. In oktober haalden 
we de € 2000 met een verkooppercentage van 80%! Laten we eens 
kijken of daarbij in de buurt kunnen komen.  
 
Ons enthousiaste 
barteam zal u bij de 
koffie in ieder geval een 
heerlijk stukje banket 
presenteren, met een 
servetje om de vette 
vingers te reinigen. 
Een volle zaal op woensdag 14 december?          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: Cor Boon, Han Zwertbroek, Ron 
Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste: John 
Dehé, Piet Struik, Joop de Groot, Cor Boon en Rob Grigoletto..  
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren 
van kopij voor het januari nummer uiterlijk donderdag  
15 december bij mij thuis, of per e-mail naar: 
hansvaagspprc@gmail.com  
  
OP HET OMSLAG 
  

Oude ansichtkaarten, het zijn soms heerlijke 
illustraties uit lang vervlogen tijden.  
De 150ste aflevering in de reeks “Over 
stempels, brieven en tarieven” van John 
Dehé (hulde, hulde...) gaat dit keer over oude 
ansichtkaarten met de beste wensen, zie 
pagina 19 t/m 22.                         Hans Vaags  

mailto:info@deblockfc.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL   
 

Za. 10 dec.  Zaandam: De Verzamelaar afd. Zaanstreek-Waterland  
houdt van september t/m april een verzamelbeurs in buurt-
huis de Kolk, Klampersstraat 1, 1502 V.P. Zaandam. De 
datums zijn: 10/12/2016 voor dit jaar en voor volgend jaar 
14/1: 11/2: 11/3 en 8/4/2017. de verzamelbeurs is van 10.00 
tot 14.00 uur en er zijn postzegels, munten, ansichtkaarten, 
suikerzakjes, sigarenbandjes etc. Voor info 075-6354316 / 
075-6421723 

 
Woe. 14 dec. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in 

Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze 
299ste clubveiling, de kavellijst staat op de pagina’s 32 tot 39.  
 

Za. 17 dec.. Grote Verzamelbeurs in Alkmaar, zie pagina 39. 
 
2017 
Do. 12 jan. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in  

Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. 

Za. 21 jan. Grote Regionale Postzegelbeurs van de PPRC. Zie voor  
  alle informatie op pagina 31 
Za. 22 en zo. 23 april  Diemen: Een tiental postzegelverenigingen in Noord  

Holland organiseert op 22 en 23 april 2017 - 
Filamanifestatie 2017 – thema Noord Holland – 
tentoonstelling categorie 2,3 en propaganda – ruim 200 
kaders – handelaren, stuiverboeken, bijzondere postzegels, 
speciaal stempel, catalogus. Aanmeldingsformulier aan te 
vragen bij Lous Folkerts 072 5715665 
lousfolkers@quicknet.nl Info: www.filamanifestatie.nl en 
johndehe@gmail.com  
 

Noteer ook alvast de komende clubavonden: woensdag 8 februari, 
donderdag 16 maart, woensdag 12 april en donderdag 11 mei. 
En op 11 maart onze grote jaarlijkse veiling 
 
Nieuwe uitgaven: 2 januari Nederlandse Kippenrassen  
30 januari Mooi Nederland: Beek- en Rivierdalen, Drentsche Aa 
30 januari Mooi Nederland: Beek- en rivierdalen, Reest 
30 januari Mooi Nederland: Beek- en rivierdalen, De Linge. 
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PostBeeld.nl 
De grootste postzegelwinkel op internet 

 

Megavoorraad postzegels, 
postwaardestukken, posthistorie, 
numismatiek en benodigdheden. 

 

Te zien en te bestellen via internet en in onze winkels 
Amsterdam: PostBeeld-NPMH, Nieuwezijds Voorburgwal 302, 020-6223765 

Haarlem: PostBeeld, Kloosterstraat 17, 023-5272136 

Leiden: PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3, 071-5123233 

Rotterdam: PostBeeld-Medo, Nieuwe Binnenweg 255a, 010-4768643 

 

kijk op onze website voor de openingstijden van de winkels 

Onze websites zijn: online winkel: postbeeld.nl 

online wereldcatalogus: freestampcatalogue.nl online magazine: postzegelblog.nl 
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VAN DE PENNINGMEESTER - herinnering  
 

Traditioneel is er tijdens onze gezellige 
clubavond in december een BENEFIET-veiling. 
Ook nu verwachten wij weer een grote opkomst 
en gulle biedingen voor het goede doel.  
 

Daarnaast dienen ook uw financiële verplichtingen jegens onze club niet 
vergeten te worden. Hierbij een laatste oproep aan leden/donateurs die hun 
bijdrage over  2016 nog niet hebben voldaan. Ja, die zijn er helaas ! Het 
zou jammer zijn, als wij u in januari een herinnering (kosten  
€ 2,50) zouden moeten sturen. Een tip: betaal in december het dubbele 
bedrag en u bent gelijk weer up-to-date. 
 

Voor de trouwe betalers: uw contributie € 30,- of donatie tenminste  
€ 15,=  voor ons jubileum jaar 2017  (75 jaar PPRC) zien wij gaarne vóór 
31 december a.s. bijgeschreven op de juiste bankrekening, t.w.  NL30 
RABO 0166 3643 12  t.n.v. penningmeester PPRC. 
 

Veel eenvoudiger is het om éénmalig de doorlopende machtiging in te 
vullen en uw bijdrage wordt dan jaarlijks in januari automatisch van uw 
bankrekening afgeschreven. Formulieren zijn te verkrijgen bij 
ondergetekende. 
 

Tot ziens op de komende clubavond met BENEFIET-veiling. 
 Hans de Block 

 
HEREN,  HEREN, ZO HOORT HET NIET ! 
 
Het was tijdens de vorige clubavond van 
woensdag 9 november. De veiling was inmiddels 
afgelopen en de meeste van onze bezoekers 
hadden al afgerekend en gingen weer de weg op 
naar huis. 
Veel van onze leden en donateurs komen altijd met de auto en het 
parkeren van de heilige koe, is zo langzamerhand, volgens een zeer boze 
buurtbewoner, die mij hierover aansprak, een groot probleem aan het 
worden. Men parkeert voor de uitritten van garages, op de stoep en soms 
zelfs op de oprit bij buurtbewoners die een garage hebben. Dit foute 
parkeergedrag van een aantal van u moet stoppen. Zet de auto gewoon 
iets verder weg, zodat u met uw heilige koe geen parkeer overlast in de 
buurt bezorgd. Loop een stukje, ook erg gezond en Purmerenders... stap 
eens op de fiets (met zijtassen voor de gekochte kavels).       Hans Vaags 
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SINT NICOLAAS, EEN ZEER OUDE BAAS 
 

Nicolaas van Patara of Myra is geboren ca. 280 n.C. 
in Patara. Patara was een oude stad in Lycië, nabij 
het huidige Gelemiş in de Turkse provincie Antalya. 
Nicolaas was een kind van welgestelde en gelovige 
ouders. Nicolaas werd vernoemd naar zijn oom die 
bisschop was. Hij vertoont al op jeugdige leeftijd 
religieus inzicht. Nicolaas was een goede leerling, 
volgens Simeon de Vertaler. Op zijn 19e jaar werd hij door zijn oom 
tot priester geweid. In die tijd dat zijn oom in Jeruzalem verbleef was 
Nicolaas gevolmachtigde als bestuurder van diens klooster. Someon 
de Vertaler beweert dat Nicolaas meerdere malen Jeruzalem 

bezocht, langer 
wilde blijven, maar 
dat de “engel des  
Heeren” hem 
steeds beval weer 
huiswaarts te 
keren. Na zijn 
bisschopswijding 
nam hij deel als 
bisschop van Myra 
aan het Concilie 
van Nicaea in 325 
n.C. Hier zou zich 
een voorval heb-
ben voorgedaan, 
hij zou zijn  
tegenstander Arius 
een klap in het 
gezicht hebben 
 
Postzegel links-
onder: St. Nicolaas 
redt een schip, 
schilderij van 
Gentile de 
Fadriano. 
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V.l.n.r.: het 
overhandigen van de 
St. Nicolaas relieken 
in Bari. St. Nicolaas 
koopt drie meisjes 
vrij en St. Nicolaas 
redt een schip in 
nood. 

 
gegeven. Vele verhalen m.b.t. Nicolaas doen de 
ronde als beschermer van de zwakken. Het 
bekendste verhaal is de legende van “Aurea”, dat 
gaat over een arme man die drie huwbare 
dochters heeft en die geen bruidschat hebben. Op 
3 verschillende gelegenheden wordt er bij deze 
man een buidel met geld door het raam gegooid 
en kwam in schoenen, die te drogen stonden bij 

het haardvuur, terecht. Verder zouden er nog 
talloze wonderen door Nicolaas zijn verricht. 
Nicolaas stierf op 6 december (342 of 352 n.C.). 
In 1087 n.C. werden zij relieken door Italiaanse 
kooplieden ontvreemd in Myra en overgebracht 
naar Bari. Het bezit van relieken is in de 

middeleeuwen één van de belangrijkse 
ekonomische factoren. Letterlijk en figuurlijk 
deden zij daar een moord voor. St. Nicolaas 
werd beschermheilige van apothekers, bankiers, 
kooplieden, dieven, slagers, piraten, hoeren, 
ongehuwde vrouwen, kinderen, geliefden, 
studenten en boogschutters, verder was hij 

schutspatroon van de zeelieden, 
dit verklaart waarom veel haven-
steden St. Nicolaas als beschermheilige hebben. De 
viering van het St. Nicolaasfeest op 5 december heeft 
misschien te maken met een Germaans kinderfeest 
genaamd: ‘De Wilde Jacht van Wodan’, dat op 5 
december plaats vond.         Wil Dedters 
 

St. Nicholas-Holland, een Bahama kerstzegel uit 1981 
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De viering van het 
Sinterklaasfeest is 
sinds de 13e eeuw 
in West Europa 
gebruikelijk. Sint 
Nicolaas is in die tijd 
de meest aanbeden 
heilige en patroon.  
Rond de 
middeleeuwen 
kregen bepaalde 
arme kinderen op de 
dag voor de 
feestdag (=sterfdag) 
van Sint Nicolaas (6 
dec.) voedsel en 
geschenken, 
waaronder 
schoenen. Weer 
later werden alle 
armen kinderen 
getrakteerd en werd 
het Sint 
Nicolaasfeest een 
volksgebruik. 
Schoenen (stonden 

in de kerk) als vindplaats van geschenken en snoep speelde hierin 
een belangrijke rol.  
Sinterklaasmarkten werden sinds eind 15e eeuw gehouden en 
bleven traditie tot in de 19e eeuw. Na het verdwijnen van de markten 
werd het feest meer in familiekring in huis gevierd. Begin 1900 
werden de eerste intochten van Sinterklaas georganiseerd. Na de 
Tweede Wereld Oorlog gingen de volwassenen ook steeds meer 
mee doen met het Sinterklaasfeest. Toen de televisie algemeen 
goed werd is men in 1952 begonnen met een jaarlijkse televisie-
uitzending rond de intocht van Sinterkaas. Deze jaarlijkse tv-
uitzending, halverwege november is de start voor de Sinterklaas-
periode die duurt tot en met 5 december.  
 

https://www.sinterklaasfan.nl/feest.html
https://www.sinterklaasfan.nl/meest-belangrijke-traditie.html
https://www.sinterklaasfan.nl/intochten.html
https://www.sinterklaasfan.nl/sinterklaas-op-televisie.html
https://www.sinterklaasfan.nl/sinterklaas-op-televisie.html
https://www.sinterklaasfan.nl/5-december.html
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Zwiggelaar Auction, voor boeken, strips, prenten en curiosa veilingen, uit 
Amsterdam, verkocht twee albums met hierin 210 ansichtkaarten mbt. 
Sinterklaas en Krampus De Krampus is een beestachtige demon uit de 
folklore van de Alpen-regio's. Het woord komt van het Oudhoogduitse 
woord voor klauw: Krampen.,  
Een fraaie verzameling met 210 verschillende kaarten, waaronder zeer 
zeldzame, meest tussen 1900 en 1940 en meest in goede conditie. die in 
enkele decennia is aangelegd. De opbrengst was € 800.- 
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT         
 

Als van ouds een bijdrage uit Canada. Helaas hebben we 
vorige maand verstek moeten laten gaan. Het vrouwtje is  
uit het logeren geweest in het ziekenhuis, totaal 99 dagen. Dan heb 
je andere zorgen en verplichtingen aan je hoofd. Om in te halen wat 
u gemist heeft hier een korte omschrijving van een en ander. 
Op 8 september een postzegelboekje $8.50 inhoudende 10 P zegels 
(2x5 verschillende 
zegels) onderwerp 
Hauted Canada (over 
geesten heksen en 
spoken). Er is ook een 
souvenir velletje a $4.25 
met de vijf betreffende 
zegels zoals u ziet hier 
onder afgebeeld. 
 
Op 23 september (ik denk niet dat het storm heeft gelopen) kwamen 
6 zegels in omloop als onderwerp Great Canadian Forwards. Dan 
hebben we het over ijshocky waar we ons geld aan konden 
besteden, totaal $1521.45 als we alles kochten waar het de zes 

heren betreft. Helaas zijn we niet 
allemaal heer Bommel bij wie geld 
geen rol speelt. U moet uiteraard zelf 
weten wat u wilt kopen. Maar wat mij 
betreft hoeft dit alles niet; 
Het is voor de eerste keer dat de 
Canadese post twee zegels uitgeeft 
met tien cent toeslag ten bate van de 
Canadian post community. (goede 
doelen) en wel op 26 september. Het 
zijn twee zegels 
met dezelfde 

afbeelding zoals u ziet. Alleen de kleur is 
anders.  
 
Rest u namens ons beide prettige kerstdagen en uiteraard een 
gelukkig nieuw jaar toe te wensen.           Trudy en Pieter Farenhorst 
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JOHANNA MARIA CHRISTINA, VERVOLGD 

 
Aflevering 149 ging over de Johanna Maria Christina. Het schip is vergaan bij het 
eiland Edam, in Oost-Indië. Ons lid Dik Rinkel uit het Noord-Hollandse Edam bleek 
daar al onderzoek naar gedaan te hebben. Hij  publiceerde hierover in het 
periodiek van de Vereniging Oud Edam (zie www.oud-edam.nl) en stuurde de 
volgende informatie 
 

Het Eyland Edam in Indonesië 

In de Stadskrant van Edam stond in 2012 een artikel over het eiland Edam 
in Indonesië. Hierin wordt beschreven dat het eiland alleen nog bewoond 
wordt door de vuurtorenwachter.  
In reactie op dit artikel vertelt de heer de Leng in een ingezonden stuk dat 
hij als militair in 1947 op het eiland verbleef om enkele weken te herstellen. 
In oude tijden werd het eiland Poelo Damardat, Hars-Eiland, naar een grote 
harsboom die er stond, genoemd. Tegenwoordig staat op de zeekaart weer 
de Indonesische naam, maar men spreekt nog steeds over het eiland 
Edam. Hoe is dit eilandje aan de naam Edam gekomen? 
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In de Javazee iets ten noorden van Jakarta, het vroegere Batavia, ligt een 
archipel van 110 eilanden, riffen en zandbanken die de duizend eilanden 
worden genoemd. Ze kregen in de zeventiende eeuw, in de tijd van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) Hollandse namen zoals Vader 
Smits Eylandt, Cuijpers Eylandt, Onrust en namen van Hollandse steden 
o.a. Amsterdam, Alckmaer, Enkhuisen, Hoorn, Purmerent en Edam. 
 
Omdat de eilanden in de nabijheid van Batavia lagen werden ze vanaf 
1615 door de Compagnie op allerlei manieren gebruikt. Purmerent had een 
hospitaal voor melaatsen en andere besmettelijke ziekten, Onrust werd 
gebruikt voor het repareren van schepen en Edam had “ eenige Pakhuizen, 
een Zaagmolen en een Lynbaan”. Als men werd veroordeeld tot 
gevangenisstraf dan werden Europeanen veroordeeld tot het werken op 
deze lijnbaan. 
Het eiland werd in 1690 wegens bijzondere verdiensten geschonken aan 
Joannes Camphuys toen hij afscheid nam als gouverneur-generaal. Hier 
liet hij een huis in Japanse stijl bouwen en verzamelde planten en dieren uit 
alle delen van Nederlands-Indië. Het eiland was een schatkamer met op 
het strand bijzondere schelpen en in de zee vissen en andere zeedieren.  
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Camphuys was een groot verzamelaar van deze schelpen en kreeg vanuit 
Batavia ook veel bezoek om zijn collectie te bewonderen. Helaas heeft hij 
niet lang kunnen genieten van zijn privé-eiland want in 1695 overleed hij. 
 
In 1879 kreeg 
het eiland een 
vuurtoren, 65 
meter hoog en 
genoemd Vast 
Licht. Deze 
vuurtoren is nog 
steeds een 
baken voor het 
scheepvaart-
verkeer. Later 
werd het eiland 
een “ recreatie-
eiland” van de 
militaire 
luchtvaart; van 
het lusthuis van Camphuys resten alleen nog de fundamenten.  
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS? (afl.51) 
Vervolg beroepen en opleidingen in de bouw: de smid. 

 
 
Goedgekeurde proefdruk door 
de ontwerper Jacques Doppée. 

 
 
 

En de originele 
postzegel  
uitgegeven door 
de Begische 
Posterijen op 30 
augustus 1997. 

 

 
Hang - en 
sluitwerk 
werd in het 
verleden 
door de smid op 
zijn aanbeeld en 
in de werkplaats 
handmatig 
gemaakt.  
Elke maat en 
vorm was 
mogenlijk.          
                               Deze briefkaart mag 
                             ik op een tentoonstelling 

  niet gebruiken, maar  
  past wel goed in dit verhaal. 
  
Gereedschap van de smid.       Werkplaats. 
 
Wordt vervolgd.       Herman Verhoef 
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USA eerste dag enveloppe uit 1977 met daarop het beroep van smid.  
 
◄Turkse uitgave uit 1925, met opdruk uit 1928 voor 
de Smyrna tentoonstelling. Afgebeeld een smid en 
Bozkurt. Bozkurt is Turks voor 'grijze wolf'. Het kan 
verwijzen naar:de Grijze Wolven (Bozkurtlar), een 
extreemrechtse Turkse organisatie 
 
Smid is een zeer oud beroep want sinds de tijd dat 
de mens metaal is gaan gebruiken wordt er natuurlijk 
al gesmeed. In de Oudheid hing er een waas van 
geheimzinnigheid om de smid die met vuur en 

vonkenspattend ijzer in de weer was. In sprookjes en legenden worden 
vaak dwergen als vakkundige smeden afgeschilderd. Vroeger waren er ook 
speciale goden van de smidskunst zoals bij de Romeinen de god Vulcanus 
en bij de Grieken Hephaistos. Al in de oudheid was de 
smeedkunst hoog ontwikkeld. 
Vooral de 
Kelten en de 
Germanen 
wisten prachtig 
gesmede 
wapens en 
kunstvoorwerp
en te maken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Turks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grijze_Wolven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sprookje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legende_(volksverhaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwerg_(fictieve_soort)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulcanus_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grieken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hephaistos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Germanen
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DE BESTE WENSEN 

 
Het leek me wel toepasselijk om de 150e aflevering in deze reeks een 
feestelijk tintje te geven en wat is daar beter geschikt voor dan wat 
kleurrijke kaarten waarmee heel lang geleden mensen elkaar het beste 
toewensten voor het nieuwe jaar. 
Ik kocht de kaarten lang geleden als een partijtje op een veiling. Er zaten er 
een paar tussen met afstempelingen uit Purmerend en omgeving: 
kleinrondstempels, langstempels, of helemaal geen stempels.  
Eigenlijk vind ik alles wel mooi aan die kaarten. Het gaat om oude litho-
kaarten, de meeste hebben een tekst op de beeldzijde die overloopt van 
vrome gedachten, in plechtig ouderwets Nederlands:  
 
 
 
 
 
 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 150 
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Kijk, dat is nog eens wat anders dan: ‘Gelukkig Nieuwjaar’. 
 
Op 31 december 1889 verzond S. de Groot onderstaande kaart aan de 
jongejuffrouw N. Smit, p/a den Weledele Heer J. Smit in de Beemster. 
Hij kon volstaan met een postzegels van 1 cent, keurig afgestempeld met 
het kleinrondstempel van Purmerend:                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP DOORGEVEN VOOR  
1 DECEMBER 
 
We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar misschien overweegt 
u om uw lidmaatschap op te zeggen. Graag willen we u erop wijzen 
dat opzeggen voor 1 december a.s. moet gebeuren bij de secretaris 
van de vereniging.  
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Veel van deze Nieuwjaarskaarten zijn op de adreszijde bedrukt met teksten 
als: Felicitatiebriefkaart, Nieuwjaars(brief)kaart, of een aanduiding van het 
bedrag dat er aan postzegels op geplakt moest worden. 
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Ik sluit af met een vrome kaart uit Twello, die op 31 december 1907 op de 
bus gedaan werd, voorzien van twee diagonaal geplaatste lijnen. Wie 
tussen 26  en 31 december zijn kaarten op die manier markeerde, gaf 
daarmee aan dat de kaart op nieuwjaarsdag bezorgd moest worden. De 
post verleende deze service in de jaren 1890-1927.  
                John Dehé 
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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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JANNETJE KWAKMAN  
OP DE KINDERPOSTZEGELS IN 1960  
 

De eerste officiële verkoop van de 
kinderpostzegels 1960 vond in het 
Zuiderzeemuseum in Medemblik op 14 
november 1960 plaats. Het betrof kinderen 
die allen uit plaatsen rondom het IJselmeer 
(voormalige Zuiderzee) kwamen, waar de 
visserij de belangrijkste inkomstenbron was 
en waar men in 1960 nog voor een deel in 
klederdracht liep. 
De op de kinderzegels afgebeelde kinderen 
bereikten in een postkoets het museum. 

Daar werden ze o.a. ontvangen door de 
echtgenote van minister-president De Quai, 
mevrouw Geldens (secretaresse van prinses 
Wilhelmina), dhr. Hoolbol (hoofddirecteur PTT) en 
Jeanne Bieruma-Oosting (ontwerpster van de 
kinderpostzegels 1960). Het speciale postkantoor 
bestond uit vijf naast elkaar geplaatste kleine 
huisjes met een loketraam, waarachter de 
kinderzegelkinderen hún kinderpostzegel aan de 
genodigden verkochten. Na afloop van de officiële eerste verkoop 

hebben de meisjes voor een 
fotosessie plaatsgenomen in 
Zuiderzee-sloep. 
 
Enige tijd geleden ontdekte Bate 
Hylkema*) bij toeval op Google de 
namen van de kinderen in 
klederdracht van de 
kinderpostzegels 1960 (nvph 
747/51) met hun woonplaatsen 
Marken, Volendam, Bunschoten-
Spakenburg, Hindeloopen en 
Huizen. Daarbij heeft hij 
steekhoudende informatie weten 
in te winnen via een speurtocht op  
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Google, medewerking van plaatselijke historische verenigingen en 
musea, regionale kranten o.a. Nieuw-Volendam, reünie-adressen-
administratie, telefoongesprekken, info uit zijn eigen documentatie en  
straat-interviews met grijs-gehaarde personen. 

 

Jannig Kwakman (66 jaar): “Beretrots was ik, 
toen ik hoorde dat ik mee mocht doen aan de 
kinderzegelactie. Vooral toen we met een 
botter de haven van Enkhuizen binnen voeren. 
Ja, het was een grandioze dag, die op mij als 
11-jarig kind een grote indruk heeft gemaakt. 
Het griezeligste vond ik de broodmaaltijd. Ik 
moest toen voor het eerst met mes en vork 
verplicht eten”, vertelt Jannetje Kwakman. “Ik 
volg een geheel andere koers dan de meeste 
Volendammers. Zo honkvast als vroeger ben ik 
niet meer (in de Libelle van november 1977).” 
 

En nu:  “Alles wat met kunst heeft te maken, heeft mijn interesse. Via 
de opleiding aan de kunstacademie (MO-B handvaardigheid) heb ik 
als docente  in beeldende vorming (schilder-, beeldhouw-, bouw- en 
filmkunst) lesgegeven aan leerlingen/studenten in het voortgezet en 
hoger beroepsonderwijs in Leiden, Utrecht en zelfs in Amerika. Ruim 
twintig jaar heb ik de omvangrijke grote schilderijencollectie van Art 
Hotel Spaander**) in Volendam beheerd als conservatrice. 
Als kunstenaar heb ik me gespecialiseerd in keramiek. In 
kleisculpturen kan ik mijn ideeën en gevoelens (middels vorm, 
structuur en kleur) tot uitdrukking brengen. Groeiprocessen in de 
natuur zijn voor mij dé inspiratiebronnen.”                Hans Vaags 
 

*)Bate Hylkema woont in het Friese Beetsterzwaag en schrijft al vanaf 1980 
artikelen voor het bulletin van de ‘Vereniging Voor het Kind & Maximafilie’. Hij was 
ook medewerker van ‘Postzegel Revue’ en ‘Mijn Stokpaardje’ en schreef enkele 
artikelen voor het maandblad Filatelie. 
 

**) Vanaf 1881 houdt Art Hotel Spaander zich bezig met kunst. In die tijd verbleven 
er al enige buitenlandse kunstschilders in Volendam met zijn schilderachtige 
bewoners en huizen. Leendert Spaander maakte van zijn hotel (mét hotel-ateliers) 
een ontmoetings- en slaapplaats voor schilders. Hij verwierf een indrukwekkende 
(aan de wanden hangende) collectie schilderijen uit dankbaarheid en/of als 
‘hotelbetaling’ van de artistieke gasten. Sinds 1963 zet de familie Schilder, als de 
nieuwe eigenaar van het hotel, deze traditie nog steeds voort.  

http://www.postzegelblog.nl/author/bate/
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Verzamelt u naast postzegels ook ansichtkaarten? Kijk dan eens op de 
volgende website: www.ansichtkaartenvereniging.nl 
Deze club van fervente ansichtkaarten verzamelaars organiseren bv in 
2017 twaalf grote en kleinere beursen door het hele land.  

 

http://www.ansichtkaartenvereniging/
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Voordelen van een lidmaatschap nan de NTTP: 1. Alle beurzen gratis 
bezoeken. 2. Een half uur eerder naar binnen. 3. Niet in de rij staan bij de 
kassa. 4. Standhouders krijgen korting. 5. Gratis ruiladvertenties plaatsen 
op de website van de vereniging. Ideaal voor ansichtkaarten verzamelaars. 
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GEBOORTE VAN JESUS / KERST 
 

Alléén in de Evangelies van Matteüs en 
Lucas wordt gesproken over de 
geboorte van Jesus. Geboren uit de 
maagd Maria en gelegd in een 
voederbak. Herders werden door 
Engelen naar de plaats van geboorte 
geleid. Een aantal dagen na de 
geboorte van Jesus kwamen een 
aantal magiërs, die een ster aan de hemel volgden, het kind bezoeken.  
De geboortedatum is onzeker, wat wel zeker was dat er op 21/25 
december door zowel als de Germanen (Joelfeesten), de Romeinen (feest 
ter ere van Saturnus) en de Perzen (Mithra) feest werd gevierd, dit had te 
maken met de langste nacht van het jaar. 
Het geboortejaar is ook onzeker. De monnik Dionysius Exiguus stelde in 
het jaar 525 dat Jesus is geboren in het jaar 1 op 25 december. Historisch 
klopt dit niet omdat in het evangelie van Matheüs staat dat Jesus geboren 
werd ten tijde van de Romeinse vazalkoning Herodes, m.a.w. de 
geboortedatum moet voor 4 v.C. zijn i.v.m. de sterfdatum van Herodes.  

                                Wil Dedters 
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MILJOENENROOF LA POSTE 
  

Dieven zijn in Frankrijk aan de haal gegaan met voorgefrankeerde 
enveloppen en postzegels ter waarde van zo'n 20 miljoen euro. 

Een vrachtwagen met postzegels werd beroofd bij Brie-Comte-
Robert (Seine-et-Marne). De buit wordt geschat op meer dan 20 
miljoen euro. 
 
Het gebeurde rond 7.30  3 februari 2015. Twee mannen benaderden 
een vrachtwagen  die geparkeerd stond op de parkeerplaats van de 
supermarkt Hyper U. De chauffeur van de vrachtwagen lag te slapen. 
De twee criminelen braken de ramen van de vrachtwagencabine 
open met een hamer. 
Zij hebben maar een deel van de lading gestolen, waarschijnlijk 
wegens plaatsgebrek in hun eigen voertuig. Alvorens te vluchten, 
gebruikten ze brandblussers om alle DNA sporen te wissen. 
Beide mannen waren duidelijk goed geïnformeerd omdat de 
aanhanger van een onderaannemer van La Poste geen speciaal 
kentekens droeg. De vraag is waarom de rovers het plan hebben 
gehad om zoveel postzegels en voorgefrankeerde enveloppen buit te 
maken. Aan wie gaan ze het verkopen?????? 

Bron: Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie  
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ZATERDAG 21 JANUARI 2017 
organiseren wij onze 49e jaarlijkse 

GROTE REGIONALE 

POSTZEGELBEURS 
De jaarlijks te houden grootste postzegelbeurs van boven het IJ 

in Noord Holland staat weer voor de deur. Ook dit keer weer op de  
voorlaatste zaterdag van januari in 

 

Wijkcentrum “De Inval”,  
Karekietpark 16, 1444 HV  Purmerend 

 
Een beurs waarvoor verzamelaars en vele handelaren traditiegetrouw 

van heinde en verre naar de PPRC komen. 
Een beurs waar voor menig verzamelaar buitenkansjes wachten, 

met munten, ansichtkaarten en méér postzegels en postwaardestukken.  
 

De zalen van “De Inval” zijn open van ’s ochtends  
10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur.  

 
Ook dit jaar is er weer volop gelegenheid om weer eens ouderwets  

postzegels te ruilen! Taxatie vanaf 12.00 uur. 
Kom ook eens kijken in de tientallen goed gevulde stuiverboeken, 

en alle bekende postzegelcatalogi liggen voor u ter inzage. 
 

Dit allemaal is weer genoeg reden om de datum 
zaterdag 21 januari 2017 in uw agenda te noteren! 

 

TOEGANG (en parkeren) GRATIS   
 

TRACTEER UZELF WEER EENS EN GA GEZELLIG EEN DAGJE 
POSTZEGELEN BIJ UW P.P.R.C. 
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MICHEL AUSTRALIEN – OZEANIEN – ANTARKTIS 2016 
(A-M) + (N-Z) 
 

In deze twee delen vinden we alle 
zegel,, plus allerhande andere 
filatelistische zaken, van "Down 
Under". Om alle landen en gebieden 
die postaal actief zijn, of zijn geweest, 
hier op te noemen gaat te ver. Van de 
40 gebieden zal ik enkele kleinere 
noemen: Kokos-eilanden, Aitutaki, 
Falkland-eilanden, Guam, Micronesië, 
Palau, Tonga en Wallis en Futuna. U ziet oude en nieuwe(re) gebieden. 
Tropischer en gevarieerder kan je het niet krijgen. Realiseert u zich dat de 
in deze twee delen weergegeven landen en gebieden pakweg 25 % van 
het aardoppervlak beslaan?  
 
In beide delen zijn sinds de 40e editie diverse gebieden opnieuw bekeken 
en opgezet. Uiteraard zijn alle prijzen tegen het licht gehouden en 
bijgesteld. Hierbij valt het op dat er vooral bij Brits Antarctica, de Falkland 
eilanden en Frans Polynesië flinke prijsstijgingen te noteren zijn. Bij Tuvalu 
zijn vele zegels afgebeeld die voorheen niet getoond werden. In totaal zijn 
er ruim 3000 nieuwe afbeeldingen bij gekomen en 3.300 nieuwe zegels 
ingevoerd. Michel is ook in deze twee delen bezig geweest om alle zegels 
in kleur te kunnen weergeven, echter bij vooral de klassieke uitgaven is dat 
nog een opgave en zijn er dus, helaas, nog vele zwart/wit illustraties te 
vinden. Totaal zijn er pakweg 27.000 afbeeldingen en 141.000 
waarderingen opgenomen. De prijszetting voor de goedkoopste zegels zijn 
naar 0,30 € opgeschroefd om aan een meer realistische prijsbasis te 
kunnen komen. Ook deze uitgave is voorzien van een harde kaft en twee 
leeslinten. De bekende Michel opmaak staat er garant voor dat het e.e.a. 
op een duidelijke en heldere manier is aangegeven. Voorafgaand aan het 
catalogus gedeelte vinden we een uitleg over de opbouw en de inhoud. 
Ook een uitgebreide verhandeling omtrent filatelistische begrippen en 
technische zaken plus een lijst met allerhande afkortingen ontbreekt niet. 
Een steekwoordenlijst sluit het geheel af, wat het opzoeken van een land 
en/of gebied vergemakkelijkt. Een lijst met thematische onderwerpen zou 
niet misstaan en een zéér nuttige aanvulling zijn.  
Ook deze twee uitgaven zullen de geïnteresseerde verzamelaar kunnen 
plezieren. Behalve de prijs per deel, die in mijn opinie erg hoog is, vind ik 
het een aanbevelingswaardige aanschaf. Echter beide delen zijn ook online 
aan te schaffen voor 42,00 € per deel. Dat is weer 50 % goedkoper en  
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scheelt ruimte in de boekenkast! Zie :  
http://www.briefmarken.de/michelshop/de/online-bibliothek 
Veel lees en verzamelplezier!! 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits 
Bladzijden: 960 + 1056. Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover  
23 x 15,5 cm. ISBN: 978-3-95402147-5 // 151-2 
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 84,00 € per deel,  Excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, 
D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde 
postzegelhandel 
E-mail: europa1@michel.de 
Web-site: www.michel.de                       Henk P. Burgman (AIJP) 
 

 
EINDEJAARSBEURS 2016 
 
De Eindejaarsbeurs 
is een promotionele 
verzamelbeurs met 
als doel het 
stimuleren van 
allerlei vormen van 
verzamelen. De 
organisatie werkt 
dan ook nauw 
samen met allerlei 
verenigingen, 
studiegroepen, 
culturele instellingen 
en tal van exposanten. Kwaliteit, diversiteit, strenge reglementen, nette 
presentatie en voor elk wat wils blijft kenmerkend voor de beurs. Het is o.a. 
hieraan te danken dat de in 1999 gestarte beurs in een tijdsbestek van 
enkele jaren kon uitgroeien tot het huidige internationaal bekende 
evenement. 
 
Op woensdag 28 en donderdag 29 december 2016 wordt in De 
Veluwehal te Barneveld de volgende Eindejaarsbeurs georganiseerd met 
postzegels, munten en ansichtkaarten. De beurs is woensdag geopend van 
10:00 tot 17:00 uur, donderdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur, de entree 
bedraagt € 3 per persoon per dag. Jeugd tot 17 jaar gratis. 
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Kavel Omschrijving 

 

Inzet 

1 Kerstzegels en kerstkaarten uit verre landen, bijzonder 

 

2,00 

2 pakje maximumkaarten België 

 

1,00 

3 Pakje met 12 ecu-brieven 

 

1,00 

4 Nederland 1945-1999   collectie in drie luxe Davo's 

 

30,00 

5 W. Alexander en Maxima, zegels, covers luxe band 

 

3,00 

6 stockboek Denemarken, veel ouder materiaal 

 

4,00 

7 
Diverse blocs,  thema's + ringband met veldelen 

 

3,00 

8 Roëmenie, Hongarije in mooi sb + Polen in Victoria-album 3,00 

9 

Zwitserland met veel oud (Pro Juventute!) en beter 
materiaal in 2 sb 

 

6,00 

10 Mooi dik Fil-i-Safe sb met Bund 

 

5,00 

11 
Collectie fdc's en bijzondere covers in 5 luxe albums (E67-
433) 

20,00 

12 stockboek Scandinavische landen 

 

4,00 

13 
Twee stockboeken met o.a. Rusland, Mongolië en 
Saar(gebied) 

4,00 

14 Twee keurige stockboeken, leeg 

 

4,00 

15 Twee banden met gestempelde rolzegels met rugnummers 2,00 

16 Vijf mooie stockboeken, met stempels, rolzegels, etc. 

 

4,00 

17 Drie mooie stockboeken, iets NL 

 

2,00 

18 India + Portugal in Fil-i-safe 

 

bod 

19 NL NVPH  872 t/m 1159 in  mooi sb 

 

3,00 

20 mooi sb, Ned. In aantallen, gebruikt  

 

5,00 

21 Bund, combinaties, strips, blokken, in 4 keurige sb 

 

5,00 

22 Mooi leuchtturm sb, leeg 

 

1,00 

23 2 mooie Stamp Albums met Engeland in aantallen 

 

3,00 

24 Mooi sb, diverse landen, o.a. Cuba, en thema's, machins 2,00 

25 Berlijn in beschadigd sb 

 

1,00 

26 Great Britain, special stamps in special album 

 

2,00 

27 Drie stockboeken GB, veel macihins 

 

3,00 

28 Duitse Rijk, vooral Germania, in vele varianten; stempels 4,00 

29 allerlei thema's in twee Victoria ruitjesalbums 

 

3,00 

30 mooi sb Hongarije 

 

bod 

31 Frankrijk in Davo-christal, 1972- 1978 

 

3,00 

32 mooi sb Vietnam 

 

3,00 

33 Luxe Importa-band Nederland 

 

3,00 
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34 Zeer luxe stockboek met NL gebruikt 

 

5,00 

35 Mooi stockboek (grijs), leeg, als nieuw + sb diverse landen 3,00 

36 Joegoslavië, Slovenië etc. in mooi sb 

 

3,00 

37 Sb Afrikaanse landen met heel veel thema's 

 

3,00 

38 Stockboek met gebruikte euro-zegels. Veel verschillende nrs. 3,00 

39 Twee stockboeken Hongarije, een met koperen hoeken 

 

3,00 

40 Dik Leuchtturm stockboek (bijna) leeg 

 

4,00 

41 stockboek boordevol NL, veel euromateriaal 

 

5,00 

42 

Allerlei dieren in ongesorteerd stockboek + stockboek A5, 
veel paarden 

 

3,00 

43 stockboek Zweden  

 

2,00 

44 Mooi degelijk stockboek diverse landen, o.a. aardig Spanje 3,00 

45 NL en iets GB in drie sb 

 

3,00 

46 Luxe Importa sb, als nieuw (nieuwprijs 19 euro) 

 

4,00 

47 Mooi stockboek Rusland, goed gevuld 

 

4,00 

48 stockboek USA 

 

2,00 

49 albumpje maximumkaarten 

 

2,00 

50 Twee stockboeken leeg 

 

2,00 

51 Twee luxe safe alb. met profilbladen (met zegels) 1983-1991 5,00 

52 Davo album voor automaatboekjes 

 

2,00 

53 
Davo albums voor prestigeboekjes en PTT-mapjes, met 
hoezen 

4,00 

54 Importa (luxe album) NL 1959-1990, iets zegels 

 

5,00 

55 Twee mooie stockboeken leeg 

 

2,00 

56 NL, twee luxe SAFE-Dual albums 1976- 1996 

 

10,00 

57 Album voor euromunten (Hartberger) 

 

2,00 

58 Munten van Amerika, luxe album, wel info, geen munten 2,00 

59 Zeer luxe opbergkist voor munten  

 

3,00 

60 Luxe opbergband thema Olympische spelen in cassette 2,00 

61 Luxe opbergband History United States 

 

bod 

62 Art of Painting, Rembrandt, luxe cassette met wat covers 2,00 

63 

History of World War 2, luxe band in cassette; infobladen, 
geen zegels 

 

3,00 

64 DDR 1969-1977 in goed gevuld SAFE-album 

 

6,00 

65 DDR + Zones in twee stockboeken 

 

5,00 

66 Twee mooie sb, zwarte bladen, Duitsland + iets diversen 8,00 

 

Literatuur 

 
 



 

37 
 

  

67 Luchtvaart en Luchtpost encyclopedie, deel 1 

 

bod 

68 Luxe, gespecialiseerde catalogus Tsjecho-Slowakije 

 

bod 

69 Doos filatelistische literatuur + covers 

 

bod 

70 Doos filatelistische literatuur , o.a. thematisch 

 

bod 

71 
Doosje tijdschriften en catalogi, diverse landen en 
verenigingen 

bod 

 

Dozen 

 

  

72 Doosje met lieve uiltjes (non-terror) 

 

bod 

73 prachtige bonbonschaal op zilveren (?) voet 

 

bod 

74 De wereld in zakjes + poststukken (eenvoudig) NL 

 

bod 

75 Analyse-lamp 

 

bod 

76 Doosje poststukken met stempels van Haagse postkantoren bod 

77 Doos met 5 oudere deels defecte  stockboeken, van alles bod 

78 Doos met zegels op bladen+ oud postzegelalbum 

 

bod 

79 Doos met albums en stockboeken NL 

 

bod 

80 Doos met lege albums en stockboeken 

 

5,00 

81 Zegels NL met rugnummers in 8 albums + doos 

 

15,00 

82 Doos wereld stockkaarten, zakjes, veel **. Mooi  

 

5,00 

83 Doos zakjes, los, hele wereld, leuk 

 

3,00 

84 Doos stockboeken buitenland 

 

5,00 

85 Doos met negen stockboeken wereld 

 

10,00 

86 Avontuurlijke doos vol stockboeken klein formaat 

 

5,00 

87 

NL in zakjes, twee bakken vol, met betere series jaren '40 
4n '50 in aantallen 

 

10,00 

88 Duitsland, bladen, albums, stockboeken, grote doos vol 5,00 

89 Verhuisdoos vol Regina-zegels 

 

bod 

90 Verhuisdoos vol Machins en andere langlopende waarden bod 

 

 

 
 

 

DEEL 2 

 
 

91 450 gram afgeweekt Australie/Nieuw Zeeland o 2,00 

92 350 gram afgeweekt Spanje o 1,00 

93 afgeweekt 

 

bod 

94 albums en onafgeweekt  

 

bod 

95 brieven enz 

 

bod 

96 ppt post met divers 

 

bod 

97 diverse ptt artikelen 

 

bod 
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98 

 
onafgeweekt 

 

 
bod 

99 doos afgeweekt Australie 

 

bod 

100 doos afgeweekt Spanje 

 

bod 

101 Doos Duitsland 5 stockboeken o 8,00 

102 Doos Duitsland 5 stockboeken o 8,00 

103 VS 2 stockboeken o 4,00 

104 VS 3 stockboeken o 6,00 

105 Zwitserland o 5,00 

106 Verenigde Naties met veel pfr  2x 0/** 4,00 

107 Zuid Amerika/Afrika o 8,00 

108 Belgie en beetje Luxemburg o 4,00 

109 Canada, beetje Australie 3x o 5,00 

110 Faroer, veel pfr in stockboek ** 3,00 

111 Ptt mapjes 

 

2,50 

112 Ptt mapjes 

 

2,50 

113 Roemenie 

 

bod 

114 Bulgarije 

 

bod 

115 voor ptt mapjes leeg 

 

bod 

116 lege mappen voor vellen 5x 

 

bod 

117 Davo luxe album 

 

bod 

118 voor vellen 

 

bod 

119 dik, witte bladen, Leuchtturm 

 

bod 

120 Luxe deel 1 

 

bod 

121 lege mappen voor vellen 5x 

 

bod 

122 stripboek hard cover in Amerique 

 

bod 

123 kinderpostzegels 

 

bod 

124 Voor de persoonlijke zegels bloemen 

 

bod 

125 idem voor vlinders 

 

bod 

126 lege stockboeken 

 

bod 

127 Cursus Filatelie 

 

bod 

128 Ansichtkaarten 

 

bod 

129 Ansichtkaarten 

 

bod 

130 Ansichtkaarten 

 

bod 

131 Ansichtkaarten 

 

bod 

132 Ansichtkaarten 

 

bod 

133 Aparte telefoonkaarten 

 

bod 
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134 munten   

 

bod 

135 munten   

 

bod 

136 onafgeweekt Nederland 

 

bod 

137 Grote curverbox met 18 kilo onafgeweekt Nederland 

 

bod 

138 voor ptt mapjes leeg 

 

bod 

139 Wereld album van Schaubek leeg 

 

bod 

140 Mapje briefkaarten enz 

 

bod 

141 met Davo luxe bladen  

 

bod 

142 80 jaar Hertogpost 

 

bod 

143 Purmerend in oorlogstijd 1939-1945 

 

2,50 

144 Beeldje van postbeambte 

 

bod 

145 Persoonlijke zegel van onze ex voorzitter Jan Ellenbroek 2,00 

 

Plus nog veel 

meer andere 

kavels die voor 

deze Benefiet 

veiling worden 

aangeboden. 
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