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  EEN MOOI SLOT
 

Wat een mooie manier om het jaar af te sluiten. Zo’n tachtig leden 
waren naar de Zuiderhof gekomen om van de laatste clubavond een 
bijzondere happening te maken. Gratis kopje koffie, warm stukje banket, 
kavels in overvloed en een voorlopig afscheid van Sanja die op 
wereldreis gaat. 
Niet alleen een enorme berg materiaal van veilinghuis Van Dieten, maar 
ook veel spullen die onze leden meegebracht hadden stonden 
uitgestald op en naast het podium. Postzegels natuurlijk, maar ook 
munten, boeken, kristallen vazen, een scanner, flessen wijn, lekkere 
biertjes. 
De teller bleef uiteindelijk staan op  € 1.760,-  inclusief de kavels die al 
eerder op de clubavonden onder de hamer kwamen en inclusief een 
aantal ruimhartige fooien. Ook bij de Zaanse Posthoorn haalden ze zo’n 
bedrag binnen; ook hier werd materiaal van Van Dieten aangeboden, 
naast een heleboel ongeregelde handel. We gaan kijken hoe we het 
totaalbedrag aan de Stichting ALS gaan aanbieden. 
Inmiddels zijn we al weer bezig met de organisatie van de Regionale 
Ruildag in De Inval (op zaterdag 23 januari), we zoeken nog wat 
hulpkrachten. Natuurlijk is er eerst nog de clubavond op donderdag  
14 januari. 
Voor de Grote Veiling op zaterdag 12 maart hebben we al een paar 
mooie inzendingen ontvangen, maar er kan nog wel wat bij. Het valt me 
op dat ieder jaar een relatief klein aantal leden materiaal inbrengt voor 
deze veiling, terwijl het natuurlijk extra leuk wordt als het uw spullen zijn 
die van eigenaar verwisselen. En van het geld dat binnenstroomt, kunt u 
weer andere zegeltjes kopen. 
Misschien moet u daar maar eens een goed voornemen van maken.  
Tot begin februari kunt u veilingmateriaal aanleveren bij Bert en 
ondergetekende. We stellen slechts één eis: het moet wel een beetje 
kwaliteit hebben en ook voor anderen interessant zijn. Dat zijn dus 
eigenlijk twee eisen. 
 
De kerstdagen zijn geweest als dit clubblad u 
bereikt. Maar vanaf deze plek wil ik u wel een 
heel mooi 2016 toewensen.  
Op donderdag 14 januari doen we dat nog een 
keer. 

John Dehé 



 

3 
 

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 februari nummer uiterlijk vrijdag 22 januari bij 
mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
  
OP HET OMSLAG 
 

Op 4 januari 2004 gaf Hong Kong dit mooie blokje 
uit ter gelegenheid van het jaar van de aap.  
De aap is één van de 12 dieren in de Chinese 
dierenriem. Ook dit jaar is het weer “apenjaar”, 
met ongetwijfeld weer vele mooie uitgaven.  
Een andere zeer bekende (en dure) postzegel is de “Red Monkey”▲  
meer over deze Chinese nieuwjaarzegel en het Chinese nieuwjaar 
op de pagina’s 6 en 7.        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 PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 
Do. 14 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. Met onze  

291ste clubveiling. Ook nu weer met fantasties materiaal, de 
kavellijst staat op de pagina’s 25 tot 28.  

ZATERDAG 23 JANUARI ! ! ! 
Za. 23 jan. PPRC onze jaarlijkse grote regionale postzegelbeurs meer 

informatie staat op pagina 5. 
Za. 30 en zo. 31 jan. 28e Filateliebeurs in Dudok Arena op het Arenapark 

in Hilversum. (Adres: Arena 303), zaterdag van 10:00 tot 
17:00 uur en zondag van 10:00 tot 16:30 uur. Er zullen ca. 
100  stands (handelaren en verenigingen) aanwezig zijn, 
zodat er volop keus is aan alles op het gebied van 
postzegels, brieven en aanverwante zaken. Ook stands van 
Post-NL en de Deutsche Post zullen aanwezig zijn. Zie ook 
www.filateliebeurs.nl 

Zo. 31 jan. Ruilbeurs van Phil. Ver. Heerhugowaard van 10.00 tot 15.00 
uur in De Swan, Middenweg 178, 1702 HE Heerhugowaard. 

Woe. 10 febr. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in 
  Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
  Beemster. 
Zo. 14 febr. Beurs van PV Castricum van 10.00 tot 16.00 uur in 

dorpshuis De Kern, Overtoom 15, 1901 EW Castricum 
 
Noteer alvast de volgende data van onze clubavonden: 
woensdag 16 maart, donderdag 14 april en woensdag  
11 mei, allen in het Zuiderhof.  
Op zaterdag 12 maart 2016 onze jaarlijke grote veiling in 
De Inval. 

 
Postzegeluitgiften 1e helft 2016:  
4 januari 500 jaar Jheronimus Bosch 
1 februari 3x Mooi Nederland 2016: vissersplaatsen Volendam, Zoutkamp 
en Urk 
29 maart Toerisme in Nederland 
25 april Cour de Justice - Griend: vogels van de wadden - PostEurop: denk 
groen 
23 mei Fotografie: Ed van der Elsken - 3x Mooi Nederland 2016: vissers-
plaatsen Scheveningen, Arnemuiden en verzamelvel - Mozart in Nederland 

http://www.filateliebeurs.nl/
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ZATERDAG 23 JANUARI 2016 
organiseren wij onze 48e 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 23 januari 2016 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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De “RED MONKEY” EN HET JAAR VAN DE AAP 
 

Ze zijn bekend als de "Red Monkey 
postzegels", naar een schilderij van 
de bekende Chinese kunstenaar 
Huang Yongyu, hoewel de aap zwart 
is op een rode achtergrond. In 
augustus 2011 werd bij veilinghuis 
Zürich Azië een postfris vel met 80 
van deze Chinese nieuwjaarzegels geveild. Het bieden kostte minder 
dan een minuut, maar voor het velletje was het eindbod $ 184.000.   
 
Het was in 1980 de eerste keer dat de Chinese post een postzegel 
uitgaf ter gelegenheid van het Chinese nieuwjaar. Er zijn miljoenen 
van deze zegel verkocht. Wat opmerkelijk is, leeftijd of schaarste zijn 
geen factoren waardoor de prijzen van deze zegel erg hoog werden. 
Ze blijven de meest begeerlijke zegel onder de Chinese 
verzamelaars. Rood wordt geassocieerd met geluk in China en 1980 
was namenlijk een jaar dat bijzonder geluk zou brengen en heet het 
“Golden Monkey” jaar in de dierenriem cyclus. De postzegel is nog 
steeds erg populair als een duur ‘good luck’ cadeau en daardoor zijn 
er inmiddels ook erg veel vervalsingen op de markt gekomen.  

 
Apen zijn de genieën van de Chinese 
dierenriem. Ze leven in groepen, zijn 
intelligent en geestig. Niets is voor hen te 
moeilijk. En als het wel te moeilijk is, zullen ze 
doorgaan tot het barst. Ze zijn vindingrijk, 
houden van uitdagingen, hebben respect en 
hebben inzicht in zaken. Als apen zich ergens 
voor inzetten, worden ze steeds beter. 

Ze zijn heel erg flexibel en kunnen zich uit situaties redden door 
gevlei en strategisch manoeuvreren. Als er iets fout gaat zullen ze 
zelden twee waarschuwingen geven. 
Apen zijn “planners”, die uit situaties hun eigen voordeel willen halen. 
Ze kunnen ook snel hun  interesse verliezen, wanneer ze geen 
aandacht krijgen. Apen zijn zo in zichzelf gekeerd, dat ze anderen 
niet gemakkelijk vertrouwen. Ze kunnen een kleinigheid opblazen tot 
iets groots. 
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Mensen geboren in het Jaar van de Aap zijn 
geestig, intelligent, en hebben een 
magnetische persoonlijkheid. 
Persoonlijkheidskenmerken, zoals 
ondeugendheid, nieuwsgierigheid en 
slimheid, maken ze erg ondeugend. Apen 
zijn meesters van practical jokes, omdat ze 
graag grappen maken. Hoewel ze geen 
slechte bedoelingen hebben, kunnen hun 
streken soms kwetsend zijn voor de gevoelens van anderen. 

 
Beroemde mensen geboren in het Jaar van de 
Aap zijn onder andere: 
Boudewijn de Groot, Jan Peter Balkenende, 
Daphne Deckers, Irene van der Laar, Christina 
Aguilera, Christina Ricci, Martijn Krabbé, 
Elizabeth Taylor, George Lucas, Wolter Kroes, 

Gordon, Babette van Veen, Julius Ceasar, Celine Dion, Kim 
Kardashian, Leonardo da Vinci, Ronaldinho, Jessica Simpson, Marc 
Anthony, Michael Douglas, Omar Sherif, President Harry S. Truman, 
Laurens ten Dam, Stefan de Vrij, Dirk Kuijt, Kylie Minogue, Tom 
Boonen, Johann Olav Koss, Tom Hanks, Venus Williams, Walter 
Matthau, en Will Smith.                                         Hans Vaags (hond) 
 

Wat 
Bent  
U ? 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl. 43) 
Vervolg beroepen en opleidingen in de bouw. 

 

Wat zijn zoal de werkzaamheden van de timmerman? 
Hij stelt o.a.alle binnen- en buiten kozijnen in het werk zodat de 
metselaar aan de slag kan gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ook maakt hij de mallen 
voor de metselaar 
wanneer hij bogen  
zal moeten metselen.     
 
   Etiket van een lucifersdoosje is wel leuk, 

             maar dit mag ik niet gebruiken bij een 
                                                 tentoonstelling.              
 

Ook maakt hij de kapspanten en timmert de 
daken geheel af inkusief het leggen van de 
dakpannen. 

 
 

De opleiding van 
de timmerman  
was in het verle- 
den de praktijk. 
Daarna kwam de particuliere Ambachtsschool en het VMBO 
onderwijs en aanvullend daarop kan men een op-leiding volgen bij de 
Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf.  
Wordt vervolgd.                                                         Herman Verhoef 
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PLANETENSTELSEL EN KEPLER 
 

Een planetenstelsel (zeldzamer zonnestelsel,  
foutief planetair systeem) is een verzameling van 
hemellichamen met minstens twee planeten die 
door de zwaartekracht van een centrale (al dan niet 
meervoudige) ster bijeen wordt gehouden. 
Planetenstelsels worden vernoemd naar deze 
centrale sterren, hoewel de sterren zelf geen 
planeten zijn. Zo is bijvoorbeeld het zonnestelsel           Zon/Mercurius  
met 8 planeten naar de Zon vernoemd, en het Gliese 876-stelsel 
vernoemd naar Gliese 876, rond welke ster 3 planeten cirkelen. 
 

Ontdekking planetenstelsels 
Ons zonnestelsel was het enige bekende planeten-
stelsel tot in 1992 het bestaan van twee exoplane-
ten werd bewezen rond de pulsar PSR B1257+12 
(namelijk PSR B1257+12A en PSR B1257+12B). 
Het Upsilon Andromedae-stelsel was in 1999 het 
eerst ontdekte planetenstelsel rond een hoofd-
reeksster en dubbelster: 3 planeten (inmiddels 4) 
bleken in een baan rond Upsilon Andromedae A    
te zweven.                 Venus/Aarde/Maan 
 
In september 2011 werd ontdekt dat de planeet 
Kepler-16b rond beide sterren van de dubbelster 
Kepler-16 cirkelt; daarmee is het het eerste stelsel 
dat lijkt op Tatooine, de fictieve planeet uit Star 
Wars die rond twee zonnen draait. Op 5 december 
2011 werd bevestigd dat rond Kepler-22 de planeet 
Kepler-22b zweeft binnen de bewoonbare zone, 
voor het eerst buiten het zonnestelsel (waarin 
slechts de Aarde en Mars binnen de zone vallen).           Saturnus 

 
Hoewel deze twee Kepler-vondsten 
bijzonder zijn, hebben beide stelsels nog 
maar één bevestigde planeet en zijn 
daarom formeel (nog) niet als 
'planetenstelsels' te omschrijven. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemellichaam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planeet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaartekracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbelster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ster_(hemellichaam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnestelsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gliese_876
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exoplaneet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exoplaneet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pulsar
https://nl.wikipedia.org/wiki/PSR_B1257%2B12
https://nl.wikipedia.org/wiki/PSR_B1257%2B12A
https://nl.wikipedia.org/wiki/PSR_B1257%2B12B
https://nl.wikipedia.org/wiki/Upsilon_Andromedae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbelster
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Upsilon_Andromedae_A&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kepler-16b
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kepler-16
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tatooine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Star_Wars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Star_Wars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kepler-22
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kepler-22b
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bewoonbare_zone
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In 2011 zijn er 53 planetenstelsels (met meer dan 
één planeet) bekend, het zonnestelsel inbegrepen. 
 

Hoe kwam men aan de naam Kepler ? 
Johannes Kepler, of Johannes Keppler (Weil der 
Stadt, 27 december 1571 – Regensburg, 15 
november 1630) was een Duitse astronoom, 
astroloog en wis- en natuurkundige, die vooral 
bekend werd door zijn studie van de hemel-
mechanica en in het bijzonder vanwege de 
berekening van de planeetbewegingen en de daarover         Jupiter 
geformuleerde wetten, de Wetten van Kepler.      
Isaac Newton zou deze ontdekkingen door zijn  
algemene wetten van de Wet van de zwaartekracht 
natuurkundig verklaren. Kepler was een pionier van 
de optica en de kristallografie. Als wiskundige was 
hij een voorloper van de integraalrekening door zijn 
volumebepalingen van omwentelingslichamen zoals 
wijnvaten. Hij hield zich ook bezig met 
kosmologische speculaties en schreef zelfs vroege 
sciencefiction. 
Kepler keerde zich tegen de gebruikelijke astrologie, 
maar was zelf actief astroloog. Volgens hem kon astrologie   Uranus 

wetenschappelijk beoefend worden. Kepler 
publiceerde in 1604 in het Duits en in 1606 in het 
Latijn  over de Nieuwe Ster, (een supernova, die 
thans SN 1604 heet) die in 1604 een paar maanden 

aan de hemel zichtbaar 
was geweest. Op 17 
november 1604 werd door 
Kepler de naar hem 
genoemde supernova 
gezien. Een assistent had 
de ster al een week eerder      Neptunus/Pluto 
gezien en had Kepler dat in grote opwinding 

meegedeeld. Kepler wilde er niets van weten, de hemel bleef een 
week bewolkt, en zo lang kon Kepler in zijn ongeloof volharden. 
Deze gang van zaken maakt al duidelijk, hoe moeilijk het verschijnen 
van een nieuwe ster te aanvaarden was.   Wil Dedters (en Wikipedia)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Weil_der_Stadt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weil_der_Stadt
https://nl.wikipedia.org/wiki/27_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1571
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regensburg_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/15_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/15_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1630
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Astronoom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Astroloog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiskunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelmechanica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelmechanica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planeet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetten_van_Kepler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaartekracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Optica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kristallografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Integraalrekening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kosmologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sciencefiction
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_astrologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Supernova
https://nl.wikipedia.org/wiki/SN_1604
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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 

 

http://www.pietdejongh/
mailto:pietdejongh@online.nl
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
 

Ook bij de start van het nieuwe jaar wensen wij u allen 
een gelukkig en gezond 2016 toe. Zoals beloofd in 
stukje in december gaan 
we van start met de 
kerstzegels welke 2 
november j.l. uitgekomen 
zijn en wel een P zegel 
(afbeelding een moos) 
$1,20 (een beaver) $2,50 
(een polar bear). 
Uiteraard is er ook een 
souvenirvelletje van. Zie 
afbeelding van het 
velletje. 

Daarnaast was verkrijgbaar op de zelfde datum 
een Madonna met kind, zegel afbeelding links.  
Wat betreft nieuwe uitgiften van postzegels 
voor jaar 2016. Hier is een klein overzicht wat 
ons te wachten staat o.a. een nieuwe jaarlijks 
terugkerende serie P zegels met Canadese 
vogels. Dan een zegel met een afbeelding van 
Koningin Elisabeth 2. Unesco World hertage 
sites komen ook in 2016 aanbod. Dit jaar 
(2016) is het jaar van de aap dus nummer 8 in 

serie van 12 jaar. Ook het komende jaar aandacht voor de 
bloemetjes. Dan 100 jaar vrouwenkiesrecht in Canada. Meer 
dinosaures en prehistoriese dieren komen ook aanbod. Voor het 
vierde jaar op een rij aandacht voor de Canadese fotografen. 
Eveneens als vorig jaar een toeslagzegel tbv de Canadese 
gemeenschap stichting tbv kinderen en jongeren. In oktober kunnen 
we weer een aantal zegels verwachten over ijshockey. Ook dit jaar 
worden de spookverhalen niet vergeten. We besluiten dit voorproefje 
af met de kerstzegels en Madonna met kind zegel.  

 
Hoe het een en ander in de praktijk er uit komt te zien, ziet u in de 
komende afleveringen.                             Trudy en Pieter Farenhorst 
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POST VOOR DE KEIZER 

Tijdens zijn jaren van 
ballingschap in Nederland 
(1918-1944) heeft de keizer 
niet alleen talloze bomen 
geveld en urenlange 
gesprekken gevoerd, hij 
was ook een enthousiast 
schrijver van brieven. In 
mijn verzameling Eerste 
Wereldoorlog heeft zijn 
correspondentie inmiddels 
een (bescheiden) plaatsje 
gekregen. 
Je kunt voor het verkrijgen 
van die brieven drie wegen 
bewandelen: 
- de dure weg: je trekt je 
portemonnee en koopt wat 
veilinghuizen of 
particulieren (Ebay!) 
aanbieden. 
- de avontuurlijke weg: je 
hoopt dat het toeval zo’n 
brief op je pad brengt, in 
een rommeldoosje of slecht 
bekeken partijtje. 
- het zijpad: je stelt je 
tevreden met een kopie 
van een poststuk van 
iemand anders. 

 
De tweede en derde weg genieten uiteraard mijn voorkeur. In ‘Een zaak 
van landsbelang’, een boek over de Nederlandse postcensuur in WO1  dat 
Fons Simons en ik samen schreven, komt een stuk van de laatste 
categorie voor. Fons heeft het origineel, ik de kopie: 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 142 
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De brief is gericht aan 
de keizer, verblijf 
houdend op Slot 
Amerongen en werd 
een dag voor zijn 
verjaardag 
(26/1/1919) verstuurd 
vanuit Berlijn, 
ongetwijfeld met 
hartelijke felicitaties. 
De brief werd in 
Nederland (Arnhem) 
door de censuur 
geopend (te zien op 
de achterzijde). 

 
 
In de collectie van 
Jeffrey Groeneveld 
bevindt zich een 
brief aan iemand die 
deel uitmaakte van 
de keizerlijke 
hofhouding in 
Amerongen. Ook 
deze brief werd door 
de censuur in 
Nederland bekeken, 
maar ging retour 
Berlijn-
Charlottenburg 
(februari 1920). 
 

Op Ebay scoorde ik zelf een fraai “Brief-Telegramm” (volgende pagina). U 
ziet alleen de bovenzijde, daaronder 
is het voornamelijk leeg. De brief zat 
in een lijstje dat kennelijk jarenlang in 
de zon heeft gehangen, want de 
handtekening van de keizer was 
geheel verbleekt. Die handtekening 
ziet er ongebleekt zo uit: 
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Opmerkelijk aan dit Brieftelegramm (verstuurd 10/8/1930) vanaf Haus 
Doorn is dat Wilhelm zich nog steeds als “Kaiser und König” betitelt. Hij 
feliciteert een oude vriend (de “Kapelmeister” Richard Rothe) met diens 70e 
verjaardag en herinnert hem aan de glorievolle gebeurtenissen van 
vroeger. Hij stuurt hem als aandenken een foto van zichzelf, in de hoop dat 
dit portret de geadresseerde nog vele jaren van vreugde zal schenken. Het 
was geen bescheiden man, die Wilhelm II.  
Het postale document plaatst me wel voor een raadsel. Een brieftelegram 
kenden we in Nederland wel.  Het Jaarboekje (1920) van de Centrale Bond 
van PTT-personeel schrijft erover:  
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In Duitsland waren ze hier misschien wat verder mee, maar ik heb toch 
zo’n donkergrijs vermoeden dat de Keizer en Koning deze formulieren 
gewoon als postpapier gebruikte, in een enveloppe vouwde en verstuurde. 
Mijn onderzoek loopt nog.  
Echt postaal is in ieder geval het volgende briefje, 1927, aangetekend 
verstuurd uit Doorn. Let ook op de adressering, zij was een nichtje van…. 
De handtekening van de afzender herkent u inmiddels. 

John Dehé 
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Een paar van de vele ansichtkaarten die ooit zijn verschenen, met 
daarop keizer Wilhelm II. 
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DER KAISER! (...TOT 28 FEBRUARI...! ) 
 

Op 11 november vorig jaar werd op Paleis 
Het Loo de tentoonstelling Der Kaiser! 
Glorie & ondergang van keizer Wilhelm II 
geopend.  
Frederik Wilhelm Victor Albert was als 
Wilhelm II de laatste Duitse keizer en 
koning van Pruisen. Hij was het staatshoofd 
van het Duitse Keizerrijk en het Koninkrijk 
Pruisen van 15 juni 1888 tot 9 november 

1918. Deze tentoonstelling 
vertelt het levensverhaal 
van de keizer, met alle 
hoogte- en dieptepunten. De expositie belicht zijn 
roerige leven, van gloriejaren tot troonsafstand.  
Bij de tentoonstelling verschijnt het rijk geïllustreerde 
boek ‘Der Kaiser! glorie en ondergang van keizer 
Wilhelm II’ door Jan J.B. Kuipers, met een bijdrage 
van P.H. Rem. Het boek is verkrijgbaar in de 

paleiswinkel voor € 19,95. De tentoonstelling is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met Museum Huis Doorn en is nog te zien tot 
28 februari 2016 in Paleis Het Loo, hoofdingang via 
Amersfoortseweg (parkeerplaats), 7313 AA  Apeldoorn. 
 
TWEE MOMENTEN UIT DE AVOND VAN DE BENEFIETVEILING 
 

Het was nog vroeg op de avond, maar de zaal was al behoorlijk 
gevuld. Een van onze leden vroeg of de penningmeester er al was. 
Nee, maar die zou zo wel komen, zei ik. De man bleef in de buurt 
van de ingang en zodra hij de penningmeester zag, sprak hij hem 
aan: “Ik kan vanavond niet meebieden bij de benefietveiling, maar ik 
wil toch graag mijn bijdrage leveren.” Er werd een mooi bankbiljet 
overhandigd. Wat een prachtig gebaar! Wat een geweldig begin van 
deze avond….. 
 

Niet eens zo heel erg veel later was ik bezig met het uitdelen van de 
biednummers. Er kwam nog een lid binnen en ik vroeg hem of hij 
meteen ook zijn biednummer wilde meenemen. Had ik dat maar niet  

https://www.paleishetloo.nl/agenda/der-kaiser/
https://www.paleishetloo.nl/agenda/der-kaiser/
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gevraagd! “Met die flauwekul van benefietveilingen wilde hij niets te 
maken hebben, daar was een postzegelclub toch niet voor en al 
helemáál niet voor dít doel.” 
 

Ik heb me maar op de vlakte gehouden en gezegd dat ik het in de 
eerstvolgende bestuursvergadering zou inbrengen. Maar ik had 
liever gehad dat hij zijn  grief bij een van de andere bestuursleden 
had neergelegd….  
 

Ik heb de veiling helaas niet meer kunnen bijwonen, maar het 
resultaat dat de penningmeester een dag later mailde, geeft toch aan 
dat onze leden hun hart op de juiste plaats hebben! 

Rob Grigoletto 
 

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 rondzending loopt prima, nieuwe boekjes zijn welkom. 
De niet deelnemers aan de rondzending weten niet wat ze missen en 
kunnen altijd gaan deelnemen. In de rondzending zit altijd wel iets 
wat ze kunnen gebruiken tegen redelijke prijzen.    Groetend, Ad/Bert 
 
 
 

STUIVERBOEKEN 
 

Tijdens de komende clubavond liggen 94 stuiverboeken op u te 
wachten. De stuiverboeken zijn sinds jaren, bij veel leden en 
donateurs die onze clubavonden bezoeken, erg populair. U komt 
nooit op onze gezellige clubavonden? Moet u toch eens doen...  
Voor slechts vijf eurocent per postzegel is er veel te vinden voor de 
thematische verzamelaar of om uw collectie verder uit te breiden. 
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BEROEMDE SCHEPEN: TITANIC 
 

Aan het begin van de vorige eeuw was 
passagierstransport over grote afstanden 
alleen maar mogelijk met schepen. Om 
bijvoorbeeld van Europa naar Amerika te 
reizen kon je niet, zoals nu, met het 

vliegtuig. Je ging toen met de boot. 
Een van de maatschappijen die van Europa naar Amerika voer was 
de White Star Line. Deze maatschappij bestelde een drietal luxe 
schepen, de Olympic, de Brittanic en de Titanic, die schepen 
moesten gaan concureren met de Lusitania en Mauretania van de 
Cunard Line. De schepen werden gebouwd in Belfast bij Harland and 
Wolff, de bouw van de Titanic begon op 31 maart 1909 en zou 
ongeveer drie jaar duren. 
De getallen die bij dit schip horen 
zijn indrukwekkend: 289 meter 
lang, 28 meter breed, 
waterverplaatsing 52.310 longton, 
snelheid 23 knopen (42 km per 
uur), twee stoommachines en één 
stoomturbine, 59 kolenovens en 
een bemanning van ongeveer 900 
man met ruimte aan boord voor in 
totaal 3500 opvarenden. 
Aan boord bevonden zich een 
zwembad en een sporthal, een 
Turks stoombad, een bibliotheek 
en een squash-veld. Wat betreft 
veiligheid waren de regels in die 
tijd iets anders dan nu. De Titanic had namelijk meer reddingsboten 
dan destijds wettelijk verplicht, maar ondanks dat boden die slechts 
ruimte aan 1178 personen. Maar ja, de Titanic was door zijn 
rompconstructie in zestien compartimenten, afsluitbaar vanaf de 
brug, natuurlijk onzinkbaar. 
Op 10 april 1912 werd de Titanic in de vaart genomen en begon ze 
vanuit Southampton aan haar eerste reis naar New York. Via 
Cherbourg en Cobh in Ierland, waar nog passagiers werden 
opgepikt, werd de oversteek begonnen met in totaal 2223           
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opvarenden. Kapitein was Edward John Smith. Naast zijn salaris van 
8250 dollar ontving hij ook een jaarbonus 
van 1000 dollar indien zijn schip onder zijn 
commando gedurende die periode niet 
beschadigd zou raken. 
Na vier dagen varen over een rustige zee 
werd de koers verlegd naar een zuidelijker 
route vanwege ijsberg waarschuwingen. ’s Avonds laat, rond 23.40 
uur in de buurt van Newfoundland, zagen de twee matrozen in het 
kraaiennest een grote ijsberg. 
Noodmanoeuvres konden niet voorkomen dat de ijsberg door de 
Titanic aan stuurboordzijde werd geschampt. Over een lengte van 75 

meter ontstonden kleine scheuren, 
waardoor vijf waterdichte 
compartimenten begonnen vol te 
lopen. Het water zorgde daardoor 
voor een onbalans van het schip. 
Hierdoor begon de Titanic 

vervaarlijk te hellen. Het was voor kapitein Smith op dat moment al 
duidelijk dat het schip zou zinken. Daardoor werd een begin gemaakt 
met evacuatie via de reddingsboten. Boot 7 ging om 00.40 als eerste 
te water met 29 passagiers. Veel passagiers wilden echter niet in de 
reddingsboten plaatsnemen, waardoor de meeste reddingsboten 
halfvol te water gingen.  
 

De Titanic was ook een RMS (Royal Mail Ship) en vervoerde 3500 
zakken met post. In de postkamer werkten drie Amerikanen en twee 
Engelsen, die tijdens de reis ongeveer 400.000 brieven moesten 
sorteren. Op de avond van de ramp hadden ze net een pauze 
genomen om de 44ste verjaardag  van hun chef Oscar Woody te 
vieren. Toen duidelijk werd dat het schip zou zinken hebben de vijf 
mannen nog hard gewerkt om zo veel mogelijk van de postzakken 
naar een hoger dek te brengen. 
Steward Alfred Thessinger, die de ramp 
overleefde, was een van de laatste die ze 
levend zag, herinnerde zich later: 'Ik spoorde 
hen aan om hun werk te verlaten.   
Ze schudden hun hoofd en bleven doorgaan 
met hun werk. Ik zag ze niet meer. '   
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Ondertussen werd een noodsignaal 
uitgezonden, maar het dichtsbijzijnde schip 
voer op een afstand van 93 kilometer. Dit 
schip van de Cunard Line, de RMS 
Carpathia, arriveerde op de plek des onheils 
twee uur nadat de Titanic was gezonken. De 
overlevenden werden aan boord genomen en 
uiteindelijk op 18 april in New York aan land 
gebracht. Slechts 706 opvarenden hebben de ramp uiteindelijk 
overleefd. 
Later werden in totaal 328 lichamen geborgen, 190 van hen zijn 
anoniem begraven in Halifax, Nova Scotia. In 1985 werd het wrak 
van de Titanic gelokaliseerd door een team onder leiding van Robert 
Ballard. Het lag op een diepte van 3798 meter en was in twee 
stukken gebroken. 
In 2012 was het 100 jaar geleden dat de Titanic zonk en dit feit werd 
toen door verschillende landen herdacht met speciale uitgaven. 

Deels uit het blad van PV Hillegom e.o. en HV 
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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

M1 Zilveren tientje 1970 7,50

M2 Zilveren tientje 1973 7,50

M3 Zilveren tientje 1994 5,00

M4 Zilveren tientje 1994 5,00

M5 Muntset NL 1999 FDC 2,00

M6 Doosje Munten 2,00

M7 Doosje met diverse munten en bankbiljet 5,00

1 Fdc E 13 Kinderzegels 1953 170,00 17,00

2 Fdc E 49 Kinderzegels 1961 open klep 35,00 4,00

3 356c Strook traliezegels  * 42,00 4,00

4 402b-3b Legioen blokken, nette plakker * 290,00 25,00

5 588-595 ITEP + jubileum 1952 o 63,00 5,00

6 886-888 Amphilex 1967 ** 7,50 1,00

7 87-89 M.A. de Ruyter 50,00 7,50

8 212-219 Olympiade serie o 60,00 9,00

9 318-322 Zomerzegels ** 45,00 12,50

10 327-31 NVPH 327/31** ** 45,00 2,00

11 356-373 Traliezegels ** 212,00 40,00

12 508-512 NVPH 508-512o , blokken van 4 ** 25,00 1,00

13 542-543 NVPH 542-543** ** 10,00 1,00

14 681-682 NVPH 681-682** ** 45,00 2,00

15 pzb Inhoud pzb 9F 2,00

16 NI 70f Nederlands Indië, 70f, in blok en los ** 20,00 2,00

17 Nieuw Guinea 22/24, Pt 1/6 50,00 4,00

18 lp 6/8 Nederland lp 6/8 o 14,00 2,00

19 INT Internering 2, postfris ** 250,00 40,00

20 Nederland, collectie plaatfouten o 74,00 14,00

21 PR 7 Koningin Beatrix ** 18,00 5,00

22 D61-63 Cour de Justice ** 5,50 2,00

23 2370 Kindervelletje o 5,00 1,00

24 pm 251 Zilverenzegel ** 15,00 1,00

25 Diversen, RPS-spaarkaart bod

26 Div. Insteekkaartje Suriname o/* 2,50

27 Nederland Mapje Rien Poortvliet ** Bod

28 Nederland Stadspost Purmerend o 1,00

29 Engeland Postzegelboekjes ** 2,50

30 5 8 skill mooi gestempeld o 40,00 5,00

31 Blok 50 Indonesia blok ** 17,00 2,00

32 Blok 51 Indonesia blok ** 11,00 2,00

33 Blok 52 Indonesia blok ** 10,00 2,00

34 Brief Duitsland 1951 met speciaal stempel 3,00

35 885-892 Oostenrijk ** 16,00 1,50

36 Oostenrijk treintjes modern ** BOD

37 Oostenrijk treintjes modern ** BOD

38 2014 met randstuk ** 2,00

39 Blok Hongarije 2014 o bod
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40 Rusland blokje vogels ** bod

41 Rusland 3 stuks kinderblokken ** bod

42 Vogels 1965 USSR 0 bod

43 104-106 Belgie Rode Kruis 1914 ** 50,00 5,00

44 Australie Prestige boekje classic cars ** 2,50

45 Nw Zeeland Prestige boekje scenic walks ** 2,50

46 Nw Zeeland Prestige boekje On the Road ** 2,50

47 116 Duitsland Bund o 50,00 5,00

48 138-149 Duitsland Russische zone o 35,00 3,50

49 943-962 Geall. Bezetting, uitgiften Cat. nrs. 943-962 0 140.00 15.00

50 212-227 Sovjet zone Cat. nrs. 212-227 0 40.00 4.00

51 112 Duitsland o 28,00 2,50

52 113 Duitsland o 28,00 2,50

53 118-119 Duitsland o 28,00 2,50

54 121 Duitsland o 53,00 5,00

55 147 Duitsland o 22,00 2,00

56 149 Duitsland o 10,00 bod

57 150 Duitsland o 16,00 bod

58 157-158 Duitsland o 15,00 1,50

59 163 Duitsland o 32,00 3,00

60 166 Duitsland o 26,00 2,50

61 170 Duitsland o 23,00 2,00

62 171 Duitsland o 28,00 2,50

63 186 Duitsland o 17,00 1,50

64 Oostenrijk, treinen modern ** bod

65 Oostenrijk, treinen modern ** bod

66 Yvert 43 Frankrijk o 135,00 9,00

67 Carnet 2021 Rode Kruisboekje 1972 10,00 1,00

68 Carnet 2022 Rode Kruisboekje 1973 10,00 1,00

69 Blok 130 Frankrijk Salon du Timbre met goudopdruk (vogeltje) ** 10,00

70 Yvert F4699 Frankrijk Rode Kruis 2010, mooi vel ** 5,00

71 Yvert F4433 Frankrijk Jaar van de Tijger ** 5,00

72 Slovenie, vogels in blokje ** 1,50

73 Vogels in paartje ** BOD

74 Nord Folk Island ** 36,00 3,50

75 Engeland Mapje bijen ** 8,00

76 Engeland Mapje Comedy ** 8,00

77 Engeland Diverse kaveltjes leuk spul o 3,00

78 Nederland diverse mapjes ** 5,00

79 Noorwegen rondzendboekje 5,00

80 Faroer rondzendboekje 8,00

81 Jaarset Zwitserland 1989 ** 10,00

82 Reich Brustschilde 10, 19 2x 10,00

83 Kavel Europa-zegels ** 5,00

84 Reich 529-539 3,00

85 Bund, restantje, oud en modern (postfris) ** 2,00
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86 Bund, restantje, hoge cat. waarde o 2,00

87 Duitsland, Bund en Berlijn, postfris in Hawidstroken ** 2,00

88 Italië, stockkaart met postfris materiaal 2,00

89 DDR Meissener Porselein 2,00

90 Indonesie prachtig vel bloemen (2004) ** 7,50

91 Zwitserland Pro Patria & Pro Juventute div. vanaf 1955 o 155,00 7,00

92 Stockkaart Gemeinschaftsausgaben 911/970, pfr ** 25,00 2,00

93 Stockkaart Bayern Ludwig 3, 94/109 alg, 116/133, 152-170 o/*/**  9,00

94 Stockkaart Bayern Ludwig 3, 136/151, 171, 173/7 en 152/170 o/*/**  5,00

95 Map met poststukken en zegels 2,00

95a Malta 7 velletjes div. voorstellingen ** bod

96 Overzeesche gebiedsdelen, collectie o 6,00

97 Stockboekje Israel + catalogus 4,00

98 Stockboekje Noorwegen leuk o 5,00

99 Stockboekje Amerikaanse en Britse zone + duitse druk + dld bod

100 Stockboekje Veel Scandinavie en rest van de wereld leuk 7,50

101 Ned.Indie, collectie in insteekboekje o 10,00

102 Stokboekjes 2x a5 formaat bod

103 Album Mooi album DDR o 5,00

104 Album Mooi album Berlijn o/** bod

105 Album Lindner bandje bod

106 Stockboek Duisland 1700 stuks bod

107 Davo Frankrijk, collectie in Davo-album o/*/** 115,00

108 Stockboek Dld 460x, Oostenrijk 337x, Blokken Ned nom € 17,00 bod

109 Stockboek Leeg bruin bod

110 Stockboek Leeg blauw 4,00

111 Stockboek  Frankrijk 2,50

112 Stockboek  Motief bod

113 Stockboek Dik 30/60 zwarte bladen 5,00

114 Stockboek Tsjechoslowakije o 7,00

115 Stockboek Hongarije o 6,00

116 Stockboek Roemenie o 4,00

117 Stockboek gouden hoeken, voor duitse staten, deel 1, deels gevuld o/*/** 12,00

118 Stockboek gouden hoeken, voor duitse staten, deel 2, deels gevuld o/*/** 12,00

119 Schaubek DDR 1949-1972 , vanaf 1955 nagenoeg compleet ** 15,00

120 Stockboek BRD 90% postfris, tot 1965 ** 8,00

121 Stockboek Mooi zwart stockboek Duitsland modern na 1991, o/*/** 9,00

122 Davo BRD tot 1969 pfr, 1955/69 compl. behalve beethoven blok ** 20,00

123 Schaubek Deutsches Reich 1933-1945 (rood), goed gevuld o/*/** 15,00

124 Stockboek Stockboek denemarken helemaal vol o 6,00

125 Davo Davo basis boek denemarken tot 1975, deels gevuld o 8,00

126 1024/1418 Stockboekje met 15 kindervelletjes ** 61,00 5,00

127 Stockboek Klein stockboekje en insteekkaarten (Dorcas) 4,00

128 Stockboek 2x Nederland met oa postfris euro's (Dorcas) 8,00

129 Stockboek (Dorcas) 2,00

130 Stockboek 2x  diverse landen (Dorcas) 3,00

131 Davo Luxe band met lege bladen 10,00
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132 Davo Lege band Mooi Nederland 10,00

133 Davo Luxe band incl. bladen met Amerika 10,00

134 Stockboek Nederland uitzoeken o bod

135 Stockboek Australie o 7,50

136 Stockboek Nederland uitzoeken **/o bod

137 Stockboek Verenigde Naties **/o 5,00

138 Stockboek Nederland postfris ** 25,00

139 Stockboek 16/32 bladen 3,00

140 Mooi stockboek met Suriname en Antillen, postfris en gebruikt 5,00

141 Nederland en overzee in Holland album, met betere series 6,00

142 Twee stockboeken Auistralië 8,00

143 Twee stockboeken Zuid-Afrika 6,00

144 Stockboek Canada 3,00

145 Fdc-album met enveloppen Canada, ca 100 stuks 7,00

146 Fdc-album Post(waarde)stukken, vooral Ned., ook oud, stempels 5,00

147 Mapje poststukken, briefkaarten Oostenrijk 2,00

148 Fluor-lamp 2,00

149 Ultra-violet lamp bod

150 Davoboek: Tussen twee culturen, met zegels 2,00

151 Fdc192/242 29 stuks alle DUBBELE frankering UNIEK 3,00

152 Filatelistische Jubilea '82-'84, 42 enveloppen 2,50

153 Catalogus Nederland 2014=2015 7.50

154 Nederland 5x een telefoonkaarten catalogus Bod

155 Postz.m. Postzegelmapjes 1 tm 39 excl. 17 en 24  6,00

156 Br./ansichtk. Oude brieven/ansichtkaarten tot plusminus 1955 4,00

157 Doosje wereld, zegels, blikjes, diversen bod

158 Doosje Nederland met beter materiaal 3,00

159 Diverse Hawid stroken in doosje + loup en pincetten bod

160 Doosje Europa bod

161 Doosje bomvol afgeweekt 4,00

162 Doosje bomvol afgeweekt 2,00

163 Doosje bomvol afgeweekt 2,00

164 Doosje bomvol afgeweekt 1000 verschillende zegels 3,00

165 Doosje bomvol afgeweekt 1000 verschillende zegels 3,00

166 Doosje bomvol afgeweekt 2,00

167 Doosje bomvol afgeweekt bod

168 Doosje bomvol afgeweekt 2,00

169 Doos Nederland on= en afgeweekt +vele extra' s 7.50

170 Doos Nederland on= en afgeweekt +vele extra' s 7.50

171 Kist Zwitserland in zakjes bod

172 Doosje Diverse landen bod

173 Doosje Bloemen en dieren bod

174 Doos vol zakjes en fdc enz. bod

175 Doos onafgeweekt meest Nederland (Dorcas) 6,00

176 Doos o.a. onafgeweekt Nederland (Dorcas) 5,00

177 Tas onafgeweekt wereld, 2,5 kg   4,00

178 Twee dozen 255 PTT-mapjes, incl zilveren zegel 39,00

179 Verhuis doos diversen voor een goed doel. bod
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