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GESLAAGD !
Prachtig winterweer, zonnetje, niet te koud:
een mooie basis voor een geslaagde
postzegeldag in De Inval. Ruim honderd
bezoekers, veel Zaankanters, een paar
kinderen in het kielzog van opa, tevreden
handelaren, mogelijk een nieuw lid en heel veel mensen die
dankbaar gebruik maakten van de aangeboden taxatiemogelijkheid.
Een echtpaar op leeftijd was enigszins teleurgesteld over de waarde
van de meegesjouwde postzegels, maar ook verwonderd over de
drukte en het enthousiasme in de zaal: “U heeft kennelijk een leuke
hobby”. Ik heb ze nog voorgesteld om lid te worden en ze beloofden
daar over na te denken.
De stuiverhoek (dank
Gerard!) was goed
gevuld en er werd zelfs
ouderwets geruild.
Kortom, de jaarlijkse
beurs van de PPRC
was een groot succes,
mede dankzij de vele
leden die hun hulp aanboden bij het in- en uitruimen van de zaal,
onder de strakke regie van Rob Grigoletto, die het allemaal weer
perfect georganiseerd had (en ondanks de voorzitter die de
spandoeken thuis had laten liggen…). Meer foto’s op pagina 7.
Hoewel de Grote Veiling eigenlijk vol zit, hebben we toch nog drie
bijzondere collecties aan de lijst toegevoegd. Voor die Grote Veiling
hebben we besloten een rem te zetten op het aantal kavels (toch nog
ruim 900!!) en een aantal kleinere kavels over te hevelen naar de
kleine veilingen op de clubavonden. Het wordt ongetwijfeld een
bijzondere veiling, met hopelijk een bijzondere opbrengst, zodat we
de contributie laag kunnen houden en een nieuwe busreis plannen.
En volgend jaar is er natuurlijk een feestje, want dan vieren we onze
75e verjaardag.
Ook de februari-veiling is weer prachtig gevuld: 200 kavels voor elk
wat wils. We hopen dat u zich daar op woensdag 10 februari van
wilt komen overtuigen.
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 maart nummer uiterlijk vrijdag 25 februari bij mij
thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com
OP HET OMSLAG
Het lijkt alsof het tien aparte schilderijtjes zijn.
Ontwerper Jeroen Hoedjes selecteerde tien
betekenisvolle tafereeltjes uit het schilderij
De Hooiwagen (een drieluik) van de
beroemde Brabander Jheronimus Bosch ►.
In 2016 is het 500 jaar geleden dat hij
overleed. Meer over Jeroen Bosch op
pagina’s 17 t/m 22.
Hans Vaags
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
Woe. 10 febr. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze
292ste clubveiling. Ook nu weer met fantasties materiaal, de
kavellijst staat op de pagina’s 31 tot 37.
Za. 13 febr.

Zo. 14 febr.

De verzamelaar
afd. ZaanstreekWaterland
organiseert weer
de maandelijkse verzamelaarsbeurs van 10.00 tot 14.00 uur
met o.a. ansichtkaarten, postzegels, munten, sigarenbandjes, suikerzakjes en nog veel meer.
Nu in een nieuwe lokatie nl. In het voormalige Albert Heijn
Ontspannings gebouw, Klampersstraat 1, 1502 VP
Zaandam. Voor meer info 075-6354316 / 075-6421723.
Beurs van PV Castricum van 10.00 tot 16.00 uur in
dorpshuis De Kern, Overtoom 15, 1901 EW Castricum

ZATERDAG 12 MAART ! ! !
Onze jaarlijkse GROTE VEILING, zie pagina 7
Woe. 16 mrt. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. Met de naverkoop van de kavels die niet verkocht
zijn tijdens de grote veiling.
Noteer alvast de volgende data van onze clubavonden:
donderdag 14 april en woensdag 11 mei, allen in het
Zuiderhof.
Postzegeluitgiften 1e helft 2016:
1 februari 3x Mooi Nederland 2016 (velletjes met 5 gelijke postzegels,
gegomd): vissersplaatsen Volendam, Zoutkamp en Urk
29 maart Postcrossing - Vel met 10 verschillende postzegels (gegomd)
25 april Cour de Justice - Griend: vogels van de wadden - PostEurop: denk
groen
23 mei Fotografie: Ed van der Elsken - 3x Mooi Nederland 2016: vissersplaatsen Scheveningen, Arnemuiden en verzamelvel - Mozart in Nederland
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U komt dit jaar toch
ook naar onze elfde

GROTE VEILING
van POSTZEGELS,
MUNTEN en papiergeld

Nu met ruim
900 kavels !!!
OP ZATERDAG 12 MAART
in “Wijkcentrum De Inval”
Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend
BEZICHTIGEN VAN DE KAVELS VANAF 10.00 UUR
AANVANG VAN DE VEILING OM ± 13.30 UUR
Dit jaar is er geen taxatie, maar de tientallen
stuiverboeken liggen wel weer voor u klaar.

Kavellijst staat nu al op onze site: www.pprc.nl
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BUENOS DIAS AUS OOSTENRIJK!!
Voor de eerste keer in de filatelistische geschiedenis besloten
Oostenrijk en Argentinië gezamenlijk een postzegeluitgifte te doen.
Dat gebeurde op 13 oktober 2010 en de Oostenrijkse oplage
bedroeg slechts 150.000 stuks. Het werd een leuk velletje. De beide
landen zijn vergroot afgebeeld op een velletje, waarop de wereldkaart te zien is en in het velletje zitten twee zegels waarop in beide
gevallen iets staat wat met het weer te maken heeft.
Het geheel werd
ontworpen door Michael
Rosenfeld en de
frankeer-waarde is totaal
€ 2,05 (Є 1,40 +
€ 0,65). Op de
postzegels staan het
gedenkteken van het
meteorologisch station
van de OostenrijksHongaarse gemeenschap in Buenos Aires.
Dat staat in de
botanische tuin van
Buenos Aires. Op de
tweede zegel staat het
historische weerstation in
het stadspark van Wenen.
Het weerstation in Wenen werd opgericht in 1913 en is bedoeld als
vervanging van het oude weerhuisje, dat in 1880 het levenslicht zag.
Het stond op de plaats waar nu het beroemde gedenkteken voor
Johann Straus staat. In 1999 werd het afgebeelde gebouwtje volledig
gerenoveerd.
Het Argentijnse gedenkteken was een bijdrage van de in Argentinië
wonende Oostenrijkers die op 7 november 1910 hun steentje
bijdroegen aan de viering van 100 jaar onafhankelijk Argentinië. Het
is een gedenkzuil op een klein plein. De hele zuil is 7 meter hoog en
bestaat uit stukken graniet en brons. Het ingebouwde weerstation
werd van de modernste (voor die tijd natuurlijk) instrumenten
voorzien.
Luc van Veen
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Het was op 23 januari j.l. weer een gezellige
beurs in De Inval, met “kijkers, kopers, ruilers en
snuffelaars” bij de dubbeltjes en stuiverboeken.
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.44)
Vervolg beroepen en opleidingen in de bouw: de metselaar.
Het uitzetten en stellen van metselwerk en profielen, om er voor te zorgen
dat het metselwerk zuiver te lood komt te staan, en bij hoeken, raam-en
deurkozijnen precies aansluit, moeten er eerst profielen worden gezet. Op
deze profielen wordt ook de lagemaat afgetekend, terwijl het metselen
langs de draad alleen kan plaats vinden wanneer tussen de profielen een
metseldraad is gespannen.
Profiel

Metseldraad

Het gereedschap
van de
metselaar is o.a.
de metseltroffel.
Er zijn voor de
metselaar
rechtshandige en linkshandige troffels.
De metselaar heeft een hulpje “de opperman” Hij
zorgt er voor dat de metselstenen en de cementspecie op tijd worden aangevuld.
Metselen is heel weer gevoelig
het mag niet echt nat worden.
De weerverletdagen wordt inprinciepe door het KMI vastgelegd.
De aannemer moet weerverlet wel bewijzen.
Voor het metselen
van buitenmuren
met gevelklinkers
heb je metselspecie nodig in de
verhouding van
1 deel cement – 3,5 deel zand – 0,25 deel kalk.
Wordt vervolgd.
11

Herman Verhoef
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AMMONIETEN

Ammonieten hadden een vlakke spiraalvormige schelp die
opgebouwd was uit verschillende kamers. Telkens als het dier te
groot werd voor zijn kamer werd een nieuwe grotere buitenste kamer
gevormd. In deze buitenste kamer leefde het dier, dat de andere lege
kamers onder meer gebruikte als middel om verticaal te bewegen.
De ammoniet scheidde gas uit in deze kamers om zo de stijgkracht
op de schelp te regelen.

Ammonieten kwamen voor in honderden soorten en variëteiten. Zij
hebben nagenoeg alle ditzelfde grondplan: een vlakke
spiraalvormige schelp. Er bestaan toch enkele uitzonderingen:
enkele heteromorfe soorten die geen spiraalvormige schelp hebben.
De grootte van de ammonieten varieert van minder dan een
centimeter tot meer dan 2,5 meter doorsnede.
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De naaste levende verwanten zijn de
◄Nautilidae (nautilussen).
Ordes:
Goniatida (Devoon tot Perm)
Ceratida (Carboon tot Trias)
Ammonitida (Perm tot Krijt)
Subordes:
Ancyloceratina (Laat-Jura tot Laat-Krijt) (heteromorfe ammonieten)
Anarcestina (enkel Devoon)
Clymeniina (enkel Laat-Devoon)
Goniatitina (Devoon tot Laat-Perm)
Prolecanitina (Laat-Devoon tot Laat-Trias)
Ceratitina (Perm tot Trias)
Phylloceratina (Vroeg-Trias tot Laat-Krijt)
Lytoceratina (Vroeg-Jura tot Laat-Krijt)
Ammonitina (Vroeg-Jura tot Laat-Krijt)
Wil Dedters
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Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit…

Piet de Jongh
Race en ATB specialist

OOK ELEKTRISCHE FIETSEN
Ook voor zeer veel fietskleding en de laatste accessoires
Peperstraat 24, 1441 BJ Purmerend, tel. 0299-421706
www.pietdejongh - e-mail: pietdejongh@online.nl
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500 JAAR JHERONIMUS BOSCH
Op 4 januari j.l. ontving burgemeester Tom Rombouts
van ‘s-Hertogenbosch het eerste velletje postzegels “500
jaar Jheronimus Bosch”. Op de rand bij iedere postzegel
staat een korte toelichting over de afgebeelde postzegel.
Naast het velletje geeft PostNL nog twee
postzegelmapjes uit en een prestige boekje.
Jheronimus (Joen) Bosch (’s-Hertogenbosch, circa 1450
– aldaar begraven, 9 augustus 1516), postuum ook
Jeroen Bosch of Hiëronymus Bosch genoemd, geboren
als Jheronimus van Aken, was een Zuid-Nederlands
kunstschilder behorend tot de Noordelijke renaissance.
Hij leefde in een roerige tijd, met pestepidemieën, waarin veel mensen voor
de ondergang van de wereld vreesden. In 1463 brandde een groot deel van
zijn woonplaats af. Wellicht is dat van invloed geweest op zijn werk, dat
nauwelijks aansluit bij bestaande stromingen en zowel stilistisch als
thematisch geheel nieuw was. In tegenstelling tot het serene werk van zijn
tijdgenoten gaat het fantastische werk van Bosch over angst, afschuw,
zonde en rampspoed. Zijn talent maakte een dergelijke nieuwe stijl
mogelijk.

Deze twee velletjes werden vorig jaar uitgegeven tijdens “Hertogpost 2015”
Hij ging de geschiedenis in als ‘den duvelmakere’ (de schepper van
duivels) en als schilder van satirische voorstellingen, maar hij is vooral van
betekenis als vernieuwer van de bestaande beeldtraditie. Hij gaf op
vindingrijke wijze invulling aan bestaande motieven en bedacht een reeks
van nieuwe composities. Het gevolg hiervan is dat de precieze betekenis
van een deel van zijn werk vandaag de dag onbekend is. Hoewel hij al
tijdens zijn leven een beroemd schilder was, en hij zelfs opdrachten van het
hertogelijk hof in Brussel kreeg, is er vrij weinig over hem bekend.
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Mapje

Mapje

Prestige
boekje
nr. 62
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Ter gelegenheid van Hertogpost 2010 werden er 6 velletjes uitgegeven in
samenwerking met het
Jheronimus Bosch Art
Center. Afgebeeld zijn
de zegels die op vijf
velletjes staan, met de
volgende titels: Heiligen,
Laatste Oordeel, Landschappen, Mensen en
Paradijs. Op het zesde
velletje met als titel
Tempatie van Sint
Antonius ontdekte ik
een fout (zie volgende
pagina).
Het is geen Tempatie
maar Temptatie
(=kwelling, verzoeking).
Even gebeld met het
Bosch Art Center waar
men mij
19

vertelde dat ze
op de hoogte
waren van de
tekstfout,
helaas
ontstaan door
het beruchte
‘zerduiveltje’.
Alle zes fraaie
velletjes zijn
inmiddels
uitverkocht.

Al tijdens zijn leven werd zijn kunst bewonderd, onder meer in Spanje:
Filips de Schone van Spanje gaf de opdracht voor Het laatste oordeel.
Jeroen Bosch was lid van de voorname Broederschap van Onze Lieve
Vrouwe en was diep religieus. Zijn werk zit vol met religieuze symboliek.
Van Bosch zijn 25 schilderijen en 8 tekeningen bekend. Slechts enkele
daarvan zijn getekend met zijn naam, ‘Jheronimus Bosch’. Waarschijnlijk
heeft hij zijn hele leven in Den Bosch gewoond. Hij was gehuwd met Aleid
van de Maervenne, telg uit een welgestelde familie.
20

Naast veel publicaties en
diverse tentoonstellingen
zullen er ongetwijfeld
tijdens het herdenkingsjaar
“500 jaar Jheronimus
Bosch” ook in andere
landen postzegels en
velletjes uitgegeven gaan
worden met daarop de

bijzondere schilderijen van deze wereldberoemde Hollandse meester. Hans Vaags
21

22

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 143
DE ZOON VAN DE KEIZER
Dat de Duitse keizer op het eind
van de Eerste Wereldoorlog zijn
heil in Nederland zocht, zorgde
voor de nodige opschudding en
problemen. Maar in het kielzog van
de keizer meldde ook diens zoon
zich en omdat een zoon van de
keizer een potentiële troonopvolger
was, moest ook dit probleem goed
opgeborgen worden.
Kroonprins Wilhelm was niet
onomstreden. Hij was als
legercommandant nauw betrokken
geweest bij de strijd om Verdun in
1917 en werd door de geallieerde
pers afgeschilderd als ‘de Slager
van Verdun’.
Men vond een locatie waar
Kroonprins Wilhelm voor weinig
overlast kon zorgen: het eiland Wieringen in de Zuiderzee, toen nog
een echte zee. Na een spannende overtocht arriveerde hij daar op
22 november.
Wieringen was een klein en moeilijk bereikbaar eiland, met vier
dorpen en een aantal buurtschappen. Het telde destijds zo’n 3000
inwoners die voornamelĳk van de visserĳ en landbouw leefden.
De bevolking begroette de kroonprins uiteraard met de nodige
argwaan, maar al snel was hij op het ‘Elba in de Zuiderzee’ een min
of meer gewaardeerde gast. Hij woonde op het eiland in de oude
pastorie, onvergelijkbaar met de paleizen en luxe die hij gewend
was.
Er zijn ansichtkaarten bekend waarin het verblijf van deze hoge gast
op Wieringen enigszins spottend is vastgelegd. Een van die kaarten
is gericht aan Neeltje Koomen, Hobrederlaan 44 in Beemster:
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De zoon van de keizer schreef op Wieringen zijn memoires, maakte
tochten op zijn motor en slaagde er snel in vriendschap te sluiten met
een aantal bewoners. Een van hen was de plaatselijke postbode, de
heer W. Hegeman.
Toen de prins op 10 november 1923 met toestemming van de
Nederlandse regering naar Duitsland mocht terugkeren gaf hĳ de
heer Hegeman als dank voor zĳn jarenlange trouwe postbezorging
een afscheidsgeschenk in de vorm van een foto van zichzelf en een
portefeuille met in goud de letter ‘W’:
John Dehé

http://www.ssew.nl/duitse-kroonprins-wilhelm-te-wieringen-1918-1923
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
Het is zondagmiddag 17 januari als ik dit stukje maak.
De buitentemperatuur op de meter wijst min 29 graden,
gelukkig wordt er de komende dagen minder vorst voorspeld met een
dragelijke op vrijdag overdag van min 8 en zaterdag min 4.
We starten op 11 januari met een permanente zegel voor het
Chinese jaar van de Monkey, welke begint op
8 februari 2016 en eindigt 27 januari 2027.
Was het daar bij gebleven O.K. maar daarnaast op 1 februari ook een internationale
zegel van $2,50; een souvenir velletje van
$2,50 en een souvenir
velletje voor $5,00 al met al
de kassa blijft rinkelen. Dit
alles voor het jaar van de
Monkey.
We blijven
voor wat
betreft de uitgekomen zegels op 11 januari, het
zijn achtereenvolgend een P zegel met een afbeelding
van Hare Majesteit Queen Elizabeth II.
En een boekje met 10 P zegels met een afbeelding van de 3e
Unesco World Heritages Sites in Canada. Het zijn vijf verschillende
afbeeldingen zodat elke zegel twee keer voor komt. Om ons te
plezieren is er ook een souvenir velletje van, welke hier onder is
afgebeeld.

Dit is het voor
deze keer. Tot
de volgende
maand,
Trudy en
Pieter
Farenhorst
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WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST
Wat heb ik genoten van de prachtige en kwalitatief hoogstaande
oudejaars beurs in Barneveld. Bij al dat moois werd er ook iets voor de
jeugd gedaan. Een paar maal heb ik een bezoek gebracht aan hun
speciale afdeling en ieder keer verbaasde het mij hoe enthousiast ze
bezig waren.
Het toppunt werd bereikt tijdens
de veiling. Een veilingmeester
die het spel volledig speelde
(en niet de jeugd `bespeelde`).
Secondanten die volledig
begrepen dat het hier om jeugd
ging. En dan de jeugd. In de
beginnen beschikten zij over
aardig wat punten maar die
slonken zienderogen bij het
tegen elkaar opbieden. Ik hoor een veilingmeester bij een van de
veilingen in een van onze clubs al tegen mij zeggen; “He Frans, je hebt
al bijna geen geld (voor de jeugd “punten”) meer. In een woord prachtig
en een voorbeeld van hoe het ook kan.
Wat ik miste was de aanwezigheid van bestuurders en andere leden
van clubs die eens kwamen aanschouwen dat er echt nog wel jeugd is
te interesseren als je ze maar weet te boeien.

Nu hoor ik u al zeggen; “Ja maar” en dan wordt het stil. Ik zou zeggen;
“Waar een wil is, is een weg”. Want laten we eerlijk zijn; “Waar geen wil
is, is ook geen weg”.
Frans van der Hoff
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Kavel Cat. nr.
1

Omschrijving

Cat.w.

± 20 puntstempels o.a. 132 en 176

2
3

82, 83
84

4
5
6
7
8
9

Inzet
2,00

Wilhelmina hermel ongetand

o

20,00

2,50

212/219

TBC zegel 1 cent
Olympiade

*
o

35,00
60,00

5,00
7,50

238,239

Goudse glazen

o

47,50

5,00

240 t/m 243

Kinderzegels 1931

o

40,00

4,50

244 t/m 247

A.N.V.V. 1932

o

65,00

7,50

257 t/m 260

Zeemanszegels

o

45,00

5,00

346 t/m 340
2009

Wilhemina hoge waarden
12,75 gulden Zilver LAATSTE GULDEN zegel

**/o 113,00
**
14,00

16,00
2,00

P27

port 3 cent op een gulden miniem bruin stipje

**

150,00

20,00

12
13

IN2
LP 10

Interneringszegel 2 korte tandjes

*

125,00

8,00

stripje van 3

**

6,00

bod

14
15

D59-60

Cour de Justice - in paar

**

4,00

bod

D59-60

Cour de Justice - in paar nu gestempeld

o

4,00

bod

16
17

BZ 2-5

Port betaald zegels - strook van 5
Juliana Regina 1975 fantasie velletje + toeslag

**
**

2,20

bod
bod

Collector's Item TNT Post 0,39 + 0,44

**

10
11

18
19
20
21

271-274

Ned., collectie combinaties postfris (C15, C35F) **
Ned. Antillen 1958 vogels
**

p1 - p6

Nieuw Guinea 2x de serie

**

Kerstzegels 2015

g

Kerstzegels

g

22
23
24
25
26
27

1677,1715 tot 6 Blokken
1923
Briefkaart Voor het kind

pf

bod
8,00

5,00
1,50

42,00

5,00
bod
bod

22,50

3,00
bod

PB 29

November Rie Cramer 2015
Snijlijn paar rechts 6 m/m

pf

45,00

bod
5,00

PB30

Snijlij linksboven 4 m/m

pf

25,00

2,50

Nr. 5
Hongarije

Pakketzegel Dick Bruna

pf

30,00

3,50

Blok 2015

g

1123-1124

B53 en B54 Indonesie voetbalbl. met opdruk

**

370,00

25,00

32
33

110-112
2726-31

Belgie

o

40,00

4,00

Belgie

o

6,50

bod

34
35

3529/38

Belgie, dieren van de boerderij

o

9,00

1,50

3342/51
4115/24

Belgie, Europa nieuwe lidstaten
Belgie, 10 jaar Jean Michel Folon stichting

o
o

5,00
12,00

1,50
2,50

4161/70

Belgie, kermis attracties

o

13,00

2,50

38
39

143

Duitsland Bund 1951

o

12,00

1,00

157

40
41

270

Duitsland Bund 1952
Duitsland Danzig 1937

o
o

8,00
15,00

1,00
1,00

768-771

Duitsland Deutches Reich 1941

*

14,00

1,00

42
43

103-105
Mi5765/75

Duitsland Geallieerde bezetting
Frankrijk, serie sterrenbeelden

o
o

10,00
16,80

1,00
4,50

28
29
30
31

36
37

31

Bod

32

Kavel Cat. nr.

Cat.w.

Inzet

44
45

Mi5779/90

Frankrijk, serie rundvee

o

16,80

4,50

Mi5871/82

Frankrijk, serie treinen

o

15,00

4,00

46
47

1251-60
1310-1319

Engeland
Engeland

o
o

40,00
20,00

4,00
2,00

48
49

1742-1746

Engeland 1998 Vuurtorens 2 x

**/o

13,00

1,00

1885-1888

Engeland 2000 blok 9

**

14,00

1,00

50
51

Blok 5

Frankrijk 1975 Arphila

**

8,00

1,00

Blok 2

Duitsland Bund 1959 Beethoven-hal

**

32,00

3,00

52
53

1666-1670
552-54

Duitsland Bund 1993 (niet nr. 1669)

o

9,60

bod

Luxemburg

**

70,00

7,00

54
55

572-74

Luxemburg PAX

o

50,00

5,00

2667-8
538-39

Turkije cept

**

20,00

2,00

Ierland cept

**

15,00

1,50

Brieven
Fdc

Twee leuke briefjes

o

3 stuks met plaatfouten

**

Speciaal

Envelop 200 jaar NL+zegels / USA + zegels
7 Kinderbedankkaarten

56
57
58
59

Omschrijving

bod
16,00

bod

28,00

bod
3,00

60
61

Stockkaart

BRD 167 tm 170

o

40,00

3,00

62
63

Stockkaart
Stockkaart

BRD Beethoven block
BRD nrs. 141-142 en 147

o
**

50,00
165,00

3,00
9,00

64
65

Stockkaart

Zwitserland, 71 tm 73 en 194 t/m 197

o

50,00

4,00

Velletje

Willem Eggert-zegels, collectors item, nom. 4,40
Velletje 25 jaar Bataviawerf-Lelystad
**

3,00
6,00

Duitsland Bund rolzegels (ATM)

3,00

66
67
68
69
70
71
72
73

323-324

Nederland Willibrordus
Nederland 114/20, 132, 133
Leuk kavel 15 postzegelboekjes Ned. o.a. 9aF

Duitsland
stuks
Afrika, 140Jahreskarten
mooie zegelsetc.,
op 29 grote
Stockkaarten stockkaarten.
Faroer, postfris in rondzendboekje

74
75

1,00
*(*)

70,00

1,00
**

260,00

Duitsland op albumbladen

76
77

Stockkaart
VD59-61

78
79

344-345

4,00
5,00
2,00
6,00
1,00

Turkije op stockkaarten
Saarland na 1945, aantal leuke series

o

150,00

1,00
8,00

3 vellen cour de justice
Rep. of South Afrika complete vellen
Indoensie op albumbladen

**

57,00

15,00

**

480,00

15,00
bod

80
81

Oud japan en Korea

bod

Deutsch Reich kavel met oa velranden enz leuk

8,00

82
83

Indonesie 3x pzb misdruk 2x met versnijdingen
Taiwan, 3 blokken en series kinderzegels

84
85
86

Map
Map

**

4,00
2,00

Taiwan, 3 blokken en serie Taipei '93

2,00

Oud Engelamd
Berlijn

bod
6,00
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Kavel Cat. nr.

Cat.w.

Inzet

87

Map

Suriname 1971 t/m 1975 +2 vellen 1960 postris

**

68,00

3,00

88
89

Div. velletjes

6 Velletjes van 10 V1693 tot V1974-1983

pf

73,00

5,00

Engeland, Collectors Pack 1986 (Royal Year)
Ned., collectie postzegelboekjes postfris

**
**

56,00

5,00
6,00

Oostenrijk, jaarcollectie 1986 compleet

**

6,00

FDC's Indonesie leuk
Belgie, Troonbestijging Kon.Bijdewijn in omslag **
veldelen velletjes oa vel verkade met pl.f. zien !

bod
5,00
10,00

90
91
92
93

Map

94
95

Map Ned.

Omschrijving

Vier stockboekeen, deels defect
Ned. Antillen in aantallen, meest gebruikt

4,00
3,00

Duitsland, meest * en ** in keurig sb

4,00

Goed sb, div. landen (Duitsland, Zweden, Zwitserland)

3,00

GB in keurig stockboek
div. Europese landen in mooi stb, ook Ned. Indië

2,00
4,00

Stockboek NL, ook ouder materiaal + thema vogels

3,00

102
103

Gb Machins in aantallen, gebruikt + sb GB & koloniën
Heel veel dieren in sb

5,00
3,00

104
105

Ned. portzegels + Ned. Indië , keurig sb

3,00

Ned. Indië, Indonesië, incl. enkele fdc's
diversen, o.a. GB in keurig sb + leeg sb

3,00
4,00

96
97
98
99
100 Patento stb.
101

106 Stockboek
107 Stockboek

thema sport

3,00

108
109

Mooi Patento sb met Zweden en Duitsland
Diverse landen, o.a. Nederland en Overzee (**)

3,00
3,00

110
111

Stockboek met aardig Belgie en Vaticaan

3,00

Duitsland oud in album

4,00

112
113

PTT-mapjes 1 t/m 52 in Importa-album
NL in Importa stockboek + Ned. Indië en diversen

6,00
4,00

114
115 Nederland

Olympiade Canada 1988, covers wereld in album

116 Nederland
117 Nederland

2000-2013 in luxe Davo, gebruikt + Ned. Ant.

118
119

Wereld in oud Davo-album
Nederland en overzee, gebruikt in drie stockboeken

bod
3,00

120
121

Mooi stockboek België

3,00

122 Stockboek
123 Stockboek

en Overzee, gebruikt in twee Davo's 1852-1999
en Overzee ongebruikt/pfr. in Davo, met beter

Mooi stockboek Duitsland
met Kinderblokken, ook euro's (nom. € 47)

4,00
o

15,00
12,00

*/**

15,00

5,00
40,00

Diversen

5,00

124 Stockboek
125 Stockboek

Diversen

5,00

Diversen

5,00

126
127

Bandje FDC's net album

bod

Album met Postzegelboekjes en wat FDC's

bod

128 Stockboek
129 Stockboek

dik stockboek met USA
Cept, Franse Kolonien en wat Antillen

5,00
6,00
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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 Cat. nr.
130 Stockboek
131 Stockboek

Omschrijving
Diversen

Cat.w.

Diversen oa Finland enz

Inzet
10,00
5,00

132 Stockboek
133 Davo

Diversen
Leeg album met twin bladen

134 FDC
135 Stockboek
136 Insteekboek

Mooi album met wat FDC's ook buitenland
Duitsland 400x verschillend
motief Zeppelins

**/o

4,00
bod

137 Insteekboek

Nieuw-Guinea alle zegels minus nrs. 22-24

**/*/o 87,00

5,00

138 Insteekboek
139 Stockboek

Nederland dik alb.zegels tussen 1923 en 2000
Nederland en diversen

o
o

5,00
bod

140 Stockboek
141 Stockboek
142 Stockboek

Nieuw met Duitsland(250) en DDR (700 stuks)

**

bod

143 Album
144
145
146 Stockboek
147 Stockboek

7,00
10,00
5,00

leeg 2 stuks

bod

Reich enz
FDC Nederland 85 stuks

7,50
bod

Stockboeken leeg 4x

bod

Stockboeken leeg 2x
Nederland

bod
15,00

**

Diversen

2,50

148 Stockboek
149 Stockboek

Nederlandse Antillen enz.
3x met diversen gebruikt uitzoeken

150 Leeg album
151 Davo
152 Stockboek
153 Stockboek

Stock album zwart 30 x 2 leeg

154 Stockboek
155 Leuchtturm
156 Schaubek
157 Duitsland stb.

Roemenie 1963-75 voorraadb. incl. veel blokken o

158 Stockboek
159 Lindner
160
161 Doosje

Diverse hawid stroken in doosje

bod

Europa
USA, Canada en Australie

bod
bod

Scandinavie

2,00

Deutsche Reich, DDR enz
Nederland gebruik en postfris enz

2,00
bod

162 Doosje
163 Doosje
164 Doosje
165 Zakjes

Davo Vorstinnen de luxe album, deels gevuld
Roemenie tot 1948, incl. leuke series

4,50
7,50
3,00

o

6,00
10,00

Roemenie 1948-63 voorraadb. incl. veel blokken o

9,00
9,00

BRD jaar 1959-1981
Schaubek DDR 1968-1972, postfris, compleet

o
o

hoog

12,00
7,00

veel duitse staten 1945-1950 + modern brd.

o/*/** hoog

12,00

BRD na nr. 2146, gestempeld
Berlijn lindner 1975-1990, compleet, gest.

o
o

5,00
12,00

166 Doos met 11 insteekboeken, van alles en nog wat (Dorcas)
167 Doosje
met env. meest Engeland
168 Doos
Schoenendoos met afgeweekte zegels
169 Doosje
divers 1000x
170 Doosje
divers 1000x
171 Doosje
172 Doos

**

divers 1000x
afgeweekt

12,00
bod
5,00
2,50
2,50
2,50
bod
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Kavel Cat. nr.
173 Doos
174 Doos
175 Zakje
176
177 Doos
178 Doos
179 Mand
180 Doos
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196 Doosje met
197
198
199 Duitsland
200

Omschrijving
onafgeweekt en diverse
onafgeweekt en diverse
onafgeweekt
UV lamp
Met Zakjes postzegelboekjes schatgraven leuk
met ptt-mapjes 31 t/m 396 (2009) , nominaal ±€ 400
Mandje pergamijnen zakjes
Mooie doos Engeland, machins en groot formaat
Doos wereld in zakjes in aantallen (bruin mythos)
Doos wereld in zakjes (2)
Zak wereld afgeweekt
Doos wereld (on)afgeweekt
Mooi blik met bundels, loep, pincet, zegels
Doos met allerlei materiaal in zakjes, doosjes, blikjes
Blikje met Ned. in blokjes van 4
Partijtje Ned. Indië + bakje Ned. Indië en Indonesië
Doosje met nominaal 44 euro
Doosje Nederland (on)afgeweekt, incl. blikje
Tien lege rondzendboekjes Stadsroulatie
Doos poststukken en diversen (o.a. Hawids)
Doos wereld onafgeweekt
Doos met Duitse en Nederlandse eerste dag bladen
Mocambique in lijstje, met olifanten en ander wild
div., covers, wegwerpcamera en Hawids, leuk!
NL "Pracht doos", aangevuld
NL, specialecatalogus
cat. 2013,2011
als nieuw
Leuchtturm
+ plaatfouten catal.
Duitsland
Philex Frankrijk catalogus 2005 + Petit Yvert 2006

Cat.w.

Inzet
bod
bod
bod
bod
10,00
260,00
1,00
3,00
2,00
2,00
3,00
1,00
4,00
5,00
1,00
5,00
25,00
4,00
3,00
5,00
3,00
bod
bod
8,00
4,00
4,00
2,00
2,00

UW CONTRIBUTIE / DONATIE 2016
Eind januari zijn de bedragen middels automatische incasso afge-schreven van uw
bankrekening v.w.b. de contributie. De auto-matische incasso van uw donatie heeft
begin februari plaats gevonden. Dit is over 2 maanden verdeeld, om bankkosten te
besparen (ja, wij letten ook op de kleintjes).
De meeste leden die niet voor automatische incasso hebben gekozen, hebben hun
bijdrage inmiddels keurig op tijd overgemaakt. Maar ja, er zijn er altijd………..!
Bent u uw verplichtingen jegens onze club nog niet nagekomen, doe dat dan
omgaand. Leden € 30,-; donateurs tenminste € 15,- over te maken op
bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. PPRC.
Gun uw penningmeester ook tijd om te postzegelen.
Hans de Block
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