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PLEZIER 

Ik weet het zeker, in postzegelland hebben wij  het mooiste 

verenigingsblad, zeker als je kijkt naar de (of het) omslag. Prachtig 

maakwerk van Hans Vaags, maar ook van de drukker. Ons clubblad 

wordt ‘gedrukt’ bij een sociale werkplaats in de Zaanstreek (‘Het 

Watermerk’) en daar zijn we heel tevreden over, al moet er nog iets 

met die te brede kantlijnen gebeuren. 

Maar omdat Het Watermerk rond de Kerst de deuren sluit, moet ik 

me al op de dag van de benefietveiling wagen aan een herderlijk 

voorwoord voor het januarinummer. En ik moet nog opschieten ook, 

want straks komt het kleinkind (Ninte) spelen en mag ik weer 

voorlezen, puzzelen, paardjerijden en postzegelen. Ze is bijna drie 

en postzegelen vindt ze prachtig.  

Hoe gaat dat? Iedereen in huis (poes Puck, oma Wil, knuffel Woefa, 

opa John en Ninte zelf) moet om beurten 

op de grond gaan liggen (de kat vindt dat 

lastig) en krijgt dan de inhoud van een 

grote doos ‘Wereld (on)afgeweekt’ over 

zich uitgestort. Dat is heel erg leuk, maar 

ook het ontzegelen daarna is dikke pret. 

Als we nog zin hebben, maken we van de 

mooiste zegels daarna een ‘kunstwerk’ 

en gaan we op zoek naar achterblijvers 

onder het tapijt. 

Filatelie heeft vele gezichten, ook de 

verenigingsactiviteiten in 2012 hebben 

dat laten zien. Ik hoop dat 2013 voor u een mooi en gezond jaar 

wordt, met heel veel (postzegel)plezier. Ik hoop ook dat op uw lijstje 

met goede voornemens alvast twee data staan: maandag (!) 7 

januari: clubavond en zaterdag 19 januari: Regionale Ruildag. 

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:  Jeffrey Groeneveld  -  De Goedemeent 1  -  1447 PT  Purmerend   
tel. 0299-463850  -  e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl 
 

Penningmeester:  Ron Versteyne  -  Sumatra 37 - 1448 AV  Purmerend   
tel. 0299-431137  -  e-mail: r.versteyne@upcmail.nl  -  Bankrekening 1663.64.312 
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. 4839028 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Redacteur clubblad:  Hans Vaags  -  Bazuinstraat 29  -  1443 JC  Purmerend  
tel. 0299-426287  -  e-mail: hans.vaags@tiscali.nl 
 

Veilingmeester:  Bert Huisenga  -  Zwaansvliet 13  -  1462 NE  Middenbeemster  
tel. 0299-683587  -  e-mail: pzh.bert@quicknet.nl 
 

Coördinator Werkgroep “Thema” en van de Regionale Ruildag: Rob Grigoletto  
Paltrokmolen 4  -  1444 GH  Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail: 
r.grigoletto5@upcmail.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, Nico ter Hofstede en Han 
Zwertbroek 
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 maandag 28 januari bij mij thuis, of per e-mail naar: 
hans.vaags@tiscali.nl  

 
OP HET OMSLAG 
2013 is “Het jaar van de slang”. Op 12 december vorig jaar gaf de Filippijnse 
Post twee postzegels uit, een zegel van Php10.00 en een van Php 30.00 
(oplage elk 110.000) en een blokje van Php 80.00 (10.000 stuks) ter 
gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar De Chinese dierenriem heeft 12 
tekens (dieren) rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit, aap, haan en 
varken. Weet u niet of u misschien volgens de Chinese dierenriemtekens ook 

een slang bent, kijk dan eens op pagina 15. 

mailto:versteyne@upcmail.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 

Vr. 28 en za. 29 dec. Eindejaarsbeurs Internationale Postzegelbeurs met  
  o.a. heel veel handelaren, van 10.00 tot 17.00 uur. In de  
  Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld. Entree  
  € 3,00 per persoon, jeugd t/m 16 jaar gratis. Voor meer  
  informatie zie: www.eindejaarsbeurs.nl 
2013   

Woe. 2 jan. Persoonlijke postzegels (gegomd) Reinier Paping 
  Persoonlijke postzegels (zelfklevend) Eekhoorn 
Ma. 7 jan. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in  

  “Wooncentrum Zuiderhof”, Zuiderhof 16, ZO Beemster.  
  De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze  
  veiling, zie de kavellijst op pagina 18, 19 en 20.      
Za. 19 jan. onze jaarlijkse Grote Regionale Postzegelbeurs. Voor alle 
  verdere informatie kijk op pagina 5 van dit nummer. 
27/26 en 27 Stichting Filateliebeurs organiseert de 25e Filateliebeurs in 

januari  Achmea Health Centre, Industrieweg 10, 1231 KH  
  Loosdrecht. Ruim 3000 m2 filatelie met handelaren en  
  gespecialiseerde verenigingen. Maandblad Filatelie  
  exposeert en PostNL en Deutsche Post zijn aanwezig.  
  Vrij. 25 van 13 tot 18 uur, za 26 van 10 tot 17 uur en zo 27  
  van 10 tot 16.30 uur. Meer info zie: www.filateliebeurs.nl  
Zo. 27 jan.  PV Heerhogowaard houdt een Grote Najaarsbeurs van  

  10.00 tot 15.00 uur in de Swan, Middenweg 178, 1702 HE  
  Heerhugowaard. Stuiverboeken, ruiltafels, handelaren,  
  rondzendboekjes etc. Marjan Versteyne is aanwezig met  
  haar persoonlijke postzegels. Meer info kijk op  
  www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl 
Ma. 28 jan. Mooi Nederland Staphorst en Bunschoten-Spakenburg. 
  125 jaar Arcadis/Koninklijke Nederlandse Heidemij  
Za. 16 febr.  Postzegelmanifestatie Noord 2013 te Roden. Zeer grote,  
  goede en gezellige beurs in het noorden des lands o.a.  
  Persoonlijke postzegels, Deutsche Post en info over  
  Scandinavië aanwezig. Van 10.00 tot 16.00 uur in  
  Sportcentrum De Hullen, Centuurbaan Zuid 6 te Roden.  
  Zie voor meer informatie: www.wbevenementen.eu  
Zo. 17 febr.  Jaarlijkse Grote Ruilbeurs  van PV Castricum van 10.00 tot  
  16.00 uur in dorpshuis De Kern, Overtoom 15, 1901 EW  
  Castricum. Zie voor informatie www.pvcastricum.nl  
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegeluitgaven, zie het 
Maandblad Filatelie, januari-nummer. 

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl/
http://www.wbevenementen.eu/
http://www.pvcastricum.nl/
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ZATERDAG 19 JANUARI 2013 
organiseren wij onze 45e jaarlijkse 

GROTE REGIONALE 

POSTZEGELRUILBEURS 
De jaarlijks te houden grootste postzegelbeurs van Noord Holland  
staat weer voor de deur. Dit keer niet op de laatste zaterdag van  

januari, maar nu op zaterdag 19 januari,  
in onze nieuwe beurslocatie, namelijk 

 

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

 
Een beurs waarvoor verzamelaars en handelaren traditiegetrouw van 

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

met 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!  
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 19 januari 2013 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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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
 

De feestdagen zijn weer voorbij. Tijd om de 
nodige pondjes er weer af te zien te 
krijgen. Ook de kortste dag hebben we 
gehad, dus kijken wat 2013 ons zal brengen, laten we 
hopen dat het een goed jaar voor ons allen zal zijn. We 
starten deze aflevering op 17 september met een zegel - net 
als voorgaande jaren - met 10 cent toeslag tbv. de Canada 

Post Foundation. Zo als u ziet is het een P (61 cent) zegel met 10 cent 
toeslag. Wat dat betreft zijn ze hier in Canada een stuk bescheidener dan 
in Nederland met de vele jaarlijkse toeslagzegels. 
11 Oktober gingen we naar het postkantoor voor de volgende drie zegels, 
waarvan tevens een souvenir velletje verscheen. Een uitgave ter 
gelegenheid van 150 jaar toewijding aan hun land, voor Het Royal Highland 
Regiment, het Royal Hamilton Light Infantry en het Royal Regiment of 
Canada. Hier onder een afbeelding van de drie betreffende postzegels. 

 
 
 
 
 
 
 

Op 15 oktober was het de beurt aan de onvermijdelijke drie kerstzegels, 
deze keer met afbeeldingen van kerstmiskoekjes. Met de waarden van 61 
cent (P) zegel voor binnenland, 1 dollar 5 cent voor naar de USA en 1 
dollar 80 cent voor de overige bestemmingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

De afgebeelde zegels zijn een gedeelte van het souvenirvelletje. Op 
dezelfde datum nog een kerstzegel en wel Madonna en kind. Dit was de 
eerste aflevering van het nieuwe jaar 2013. Tot de komende maand. 
      Trudy en Pieter Farenhorst 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.15) 

Het graven van de fundering. 
                              
      
 

“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.15) 

Het graven van de fundering. 
“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.15) 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.16) 
                   De sociale zekerheid van de bouwvakkers 

 
Minister Ds. A.S.Talma van  
landbouw, Nijverheid en Handel 
kwam in 1910 met een plan dat  
er één loket zou komen voor:  
de Invaliditeitswet, de Ziektewet  
en  een sociaal Zekerheidsstelsel.                   

                                                                                        De vrije beroepen,dat    
                   zijn nu onze ZZP’ers 
                    in de bouw.         

              

                   
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Achterzijde van een postwaardestuk van de Postdienst te Brussel ( 1937). 
 
De Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid werd  in 

België ingesteld door de Koninklijke besluiten van 27 en 31 juli 1935. Het 
maakt deel uit van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg. Vanaf 
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het begin waren er 55 Gewestelijke Burelen. In 
1938 werd dit terug gebracht naar 44 ingevolge de 
vermindering van het aantal werklozen. 

 

Afval moet tijdens de bouw gescheiden worden 
ingezameld zodat het weer kan worden gerecy-
cled. 

Het rapport van 
het Economisch 
Bureau van de 
ING meld over het 
jaar 2007: totaal 
hoeveelheid  
afval was. 
60 miljoen ton. 
Hiervan werd: 
hergebruikt  83% 
verbrand      14% 
gestort           3% 
 
In het begin van de 
twintigste eeuw werd 
al afval gerecycled. 

 
De bouw brengt meer dan een derde van de totale hoeveelheid voort. 
In de andere landen van de Europese Unie wordt slechts: 
hergebruikt  43% , verbrand   5%,  gestort  52%. 
 

 
 
 
Romneyloodsen, ook 
wel nissenhutten 
genoemd, worden 
geplaatst om over 
beschutte werkruimte 
te beschikken zoals 
een zaagloods.  

Dit is afhankelijk of er veel op het werk zelf wordt gemaakt. 
               Herman Verhoef 
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Hondenwerk 

 

Op zondag 20 januari organiseert de Vereniging Historisch 
Purmerend een verenigingsmiddag (Concordia, 14.00 uur) waarop 
Bert Willemsen een ‘dialezing’ geeft over de hond als trekdier. 
Dat kan voor velen een interessante lezing worden, want trekhonden 
hebben in het verleden een belangrijke rol gespeeld bij het 
postvervoer en in het leger (tijdens de Eerste Wereldoorlog), waar ze 
ingezet werden voor licht (?) transportwerk. Een Beemster hond 
heeft zelfs de archieven gehaald.  
 
In juli 1915 moesten eigenaren van trekhonden  in de Beemster 
(‘mannelijk geslacht, 65 cm schofthoogte’) zich op bevel van de 
militaire autoriteiten met hun dieren melden op de speelplaats van de 
lagere school in Schermerhorn. Hector, de hond van J. Hartog uit 
Middenbeemster, blonk uit en werd als ‘hond 742’ toegevoegd aan 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 115 
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het 15e regiment Infanterie. Zijn baasje kreeg een schadeloosstelling 
van fl. 40, maar die nam daar geen genoegen mee. Dat leverde een 
briefwisseling op die vier maanden duurde. Hartog eiste, met een 
berekening van gemaakte onkosten, fl. 60; de burgemeester 
probeerde met een bod van fl. 50 te bemiddelen, maar uiteindelijk 
hakte de Commissaris van de Koningin de knoop door: fl. 40 en geen 
cent meer. Bij de infanterie werden honden als Hector vooral ingezet 
voor het verslepen van mitrailleurs in lastig terrein 

 
De eerste acht honden die door het Nederlandse leger aangekocht werden. 
Hector staat derde van rechts. Onze Hector? 

 
In ‘Loont den bode’ (1997) beschreef ik al hoe de Beemster  
postbode Joh. Grüne officieel toestemming had voor het gebruik van 
een hondenkar voor het overbrengen van post in de uitgestrekte 
polder. Dat speelde rond 1912, maar al eerder waren er initiatieven. 
 
Aan het hoofd van kleine hulppostkantoren op het platteland stond 
een ‘brievengaarder’. De brievengaarder van Watergang, K. Groot, 
gebruikte de hondenkar om brieven uit Purmerend op te halen. In 
‘Veertig Poststukken’(2002) staat een mooie foto van Groot, met 
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vrouw en honden. Hij was in staat om met zo’n kar (bespannen met 
twee honden) de reistijd van twee uur naar Purmerend te halveren 
en gesteund door die positieve berichten, begon de posterij-inspectie 
een onderzoek naar de mogelijkheden van dit bijzondere 
postvervoer. 
Uitkomst was dat hondenwagens alleen gebruikt mochten worden op 
die trajecten waarbij de postbode minimaal een half uur te lopen had. 
Onderzoek had aangetoond dat men aan ‘onderhoud’ van de hond 
ongeveer fl. 1,25 per dag kwijt was en dat het gebruik van een rijwiel 
altijd goedkoper was. Hondenkarren mochten alleen ingezet worden 
op plaatsen die per fiets niet of slecht bereikbaar waren. 
 
Onlangs kocht ik op een veiling onderstaand briefje dat in juli 1894 
van Watergang (hulppostkantoor sinds 1870) via het postkantoor van 
Ilpendam naar Haarlem verstuurd werd. De brievengaarder van 
Watergang zette zijn langstempel over de postzegel en bracht de 
brief naar Ilpendam. De kantoorhouder daar plaatste een 
kleinrondstempel. Het is heel goed mogelijk dat het vervoer van 
Watergang naar Ilpendam per hondenkar ging. Nee, ik heb geen 
harde bewijzen. 
 

 
 
John Dehé 
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VAN DE PENNINGMEESTER/LEDENADMINISTRATIE 

 
Met de contributiebetaling gaat het de goede kant op, veel van onze 
leden hebben reeds aan hun verplichtingen voldaan. Wij hebben 
aangegeven dat betalen op 30 december een uitstekende reden is 
om zelf zo lang mogelijk van te ontvangen rente te kunnen genieten. 
Ik ben benieuwd of ik na 1 januari met de armen over elkaar kan 
gaan zitten en geen achterstallige contributie meer hoef te innen. 
Natuurlijk heeft het al diverse keren in ons clubblad gestaan dat U 
Uw lidmaatschap mag beëindigen (hoewel we dat natuurlijk liever 
niet zien). U dient dit echter ALTIJD voor 1 november aan te geven, 
want wij draaien anders weer op voor de extra kosten bij de bond en 
voor het Maandblad. Helaas was er ook nu weer een lid die ons 
begin december pas verwittigde. Bovendien is het bij iedereen 
bekend dat U het lidmaatschap kunt omzetten naar lidmaatschap 
zonder het Maandblad te ontvangen. Ook deze voorkeur dient U voor 
1 november kenbaar te maken. Helaas, ook hier leden die dit niet 
doorgeven en doodleuk een bedrag van € 15,00 op onze rekening 
overmaken. Dat kan natuurlijk niet, want ook wij moeten ons aan de 
regels houden. Het bestuur zal zich binnenkort beraden hoe deze 
communicatie in betere banen geleid kan worden. 
Onze dank is groot, Ron Versteyne 
 
VAN HET PPRC-REISBURO 
 

Op zaterdag 4 mei 2013 
maakt onze PPRC-bus 
weer een mooie reis 
naar het buitenland. Wij 
bezoeken de grote 
beurs met 
tentoonstelling in Essen. 
Kijk voor meer 

informatie op www.briefmarkenmesse-essen.de en U wordt vanzelf 
enthousiast. Voor slechts € 25,00 p.p. reist U met ons mee naar deze 
mooie, gezellige en interessante happening bij onze oosterburen.  
Geef U snel op (per mail of telefonisch) bij Ron Versteyne. 

http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
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2013 HET JAAR VAN DE SLANG 
 

De Slang, of serpent, is één van de meest 
bekende en herkenbare dieren uit de 12-jarige 
cyclus van de Chinese dierenriem. De slang zit 
aan de andere kant van het spectrum in de 
Chinese dierenriem en is het symbool van yin-
energie (koel /vrouwelijk). De slang is een wijs teken, dat raadselachtig is. 
De slang zit vol met onuitgesproken geheimen. Dit teken wordt beschouwd 
als het meest onweerstaanbare teken, dat iedereen, die in zijn aanwezig-

heid is, kan betoveren. Slangen, hoewel koel en 
gereserveerd aan de oppervlakte, kunnen intens en 
hartstochtelijk zijn in wat zij geloven. Zij baseren zich 
op hun eigen oordeel en zullen geen mislukking 
goedkeuren. 
De slangen zijn naar verluidt financieel gelukkig en 
leren goed van hun gemaakte fouten. En hoewel 
sympathiek aan anderen, slangen zijn normaliter 

gierig. Zij kunnen berekenend zijn en weigeren om mee te gaan in 
enthousiaste ideeën van anderen. Zij kunnen hartstoch-
telijk zijn maar zijn ook bezitterig en willen alleenrecht. 
De slangen vinden macht, rijkdom en bekendheid 
onweerstaanbaar en zullen hun doelstellingen bereiken. 
 

Chinees Nieuwjaar of lentefestival is het belangrijkste 
Chinese feest en duurde vroeger wel 15 dagen. Tegen-
woordig is het teruggebracht tot een week. 
Nieuwjaarsdag valt jaarlijks op een andere datum, maar 
altijd tussen 21 januari en 20 februari. Dit jaar begint het 
Chinees Nieuwjaar op 10 februari 2013. Oorspronkelijk was het Chinees 
Nieuwjaar het symbool voor het begin van het landbouwseizoen. 

Tegenwoordig is het een nieuw begin. Maar voor 
dat aan het nieuwe jaar kan worden begonnen, 
wordt het oude afgesloten. Men koopt nieuwe 
kleding, gaat naar de kapper, schulden worden 
betaald en het huis wordt schoon gemaakt. Mensen 
kopen de bloemen en planten ook voor hun eigen 
woning ten teken van geluk en voorspoed. 

Inmiddels geven al erg veel landen jaarlijks zegels uit ter gelegenheid van 
het Chinees Nieuwjaar. Mogelijk een aardig thema om te gaan verzamelen.
               Hans Vaags  
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IN HET POSTZEGEL-ALFABET ZIJN WE NU BIJ FRANS SOEDAN 
 

Het Franse Soedan was een gebied in midden Afrika dat in 1944 werd 
ingedeeld onder Frans West-Afrika, maar in 1958 een republiek werd 
binnen de Franse gemeenschap. In 1959 ging het behoren tot de Mali-
Federatie. In 1960 werd Mali vervolgens een zelfstandige 
republiek. 
 

Postale geschiedenis 

Het Franse Soedan was sinds 1892 een Franse kolonie. In 
1895 werd het ingedeeld bij het Franse koloniale bezit Frans 
West-Afrika en in 1904 bij het Franse Soedan. Het land droeg 
tijdelijk de naam Senegambië en Niger. In 1906 werd het 
Opper-Senegal en Niger en in 1921 weer Frans Soedan. 
Tussen 1894 en 1901 verschenen 19 postzegels van het koloniale 
eenheidstype. Tussen 1921 en 1944 verschenen postzegels met de 
landnaam “Frans Sudan”. Daarna werden postzegels van Frans West-
Afrika gebruikt. In 1960 ontstond de onafhankelijke staat Mali. 
 

Landnaam op postzegels 
Postzegels Franse koloniën met opdruk Soudan Fais; Soudan Francais en 
eigen postzegels met inschrift Soudan Francais. Periode waarin zegels 
verschenen: 1894 – 1942, valuta is 100 centimes = 1 franc. 

                                          
NIEUW ABONNEMENT BIJ PostTNL 

V.a. januari start PostNL met een nieuw geweldig 

leuk abonnement van Nederlandse zoogdieren, te 

beginnen met de EEKHOORN. 

Men geeft gedurende één jaar iedere maand drie 
verschillende zegels uit. Natuurlijk voelt U er niets 
voor om elke maand een vermogen uit  te geven 
voor deze zegels, welke U per vel van 10 stuks 
moet kopen.  
Gelukkig is Marjan Versteyne bereid om deze 
abonnementen voor U aan te schaffen. 
Heeft U dus interesse in de losse zegels, dan 
neemt U gewoon bij haar een mini-abonnement 
voor slechts € 3,00 per maand en bent U eind 

2013 de trotse bezitter van 36 prachtige zoogdieren op schitterende 
postzegels. 
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KAVELLIJST VOOR VEILING no. 266, JANUARI 2013 
1   Zuid-Afrika, Nelson Mandela, prestigeboekje   2,00 

2  ** Groot Brittannië, Greeting Stamps 35,00 2,00 

3  ** Idem, met Paddington  2,00 

4  ** Zwitserland, bergen, strip van 3 (2006)  1,00 

5  ** Stripfiguren: verkeersveiligheid, leuk blokje  1,00 

6  ** Kuifje en Sjors en Sjimmie  2,00 

7  ** Eiland Man, het treintje Bertie, serie  1,00 

8  ** Guernsey, getallen en symbolen, leuk thematisch  1,00 

9  ** Nederland, persoonlijke streekpost: Radio Caroline, velletje 1,00 

10 846-859  Duitsland, industrie  1,00 

11 504/507  Wilhelmina/Juliana 6,50 1,00 

12   Hoge waarden Regina, nominaal fl. 73  8,00 

13   Nederlandse Antillen, postzegelboekjes (inhoud) 25,00 2,00 

14 pb37 o Nederland, postzegelboekje 37 14,00 1,00 

15   12 postzegelboekjes, Nederland, nom. Fl. 30  3,00 

16   DDR, ruimtevaart 1961 op fdc's   2,00 

17   Suriname, Man in space, 1961, 2 blokken  5,00 

18   Nederland, 3 dure kindblokken  55,00 3,00 

19   Nederland, Tien voor je kaart/  brief.. 30,00 2,00 

20   Drie albums (klein formaat) met fdc's Nederland  3,00 

21   Uit de verzameling van…. leuk boekje  bod 

22   Alles over het verzamelen van postzegels, leerzaam ! bod 

23   Mooi stockboek vol Duitsland  3,00 

24   Mooi stockboek Engeland/Koloniën  3,00 

25   Nog mooier stockboek wereld  3,00 

26   FDC/album Ned. Met 75 blanco fdc´s  3,00 

27   Leuk kistje boordevol Noorwegen  3,00 

28   Sigarenkist vol Nederland  bod 

29   Sigarenkist met de hele wereld, leuk spul, ook **  3,00 

30   
Meer dan 100 fdc´s Nederlandse Antillen met pakje Nederlandse 
extra 4,00 

31   Zegels en fdc´s Nederlandse Antillen  3,00 

32 1194-97 ** Ned. in blokjes van 4 14,50 2,00 

33 
1198-
1200+1215 ** In blokjes van 4 11,20 2,00 

34 Diversen  In blokjes van 4 10,40 2,00 

35 1225-26  In blokjes van 4 8,00 1,50 

36 1228-31  In blokjes van 4 12,00 2,00 

37 Diversen  In blokjes van 4 10,00 2,00 

38 Diversen  In blokjes van 4 15,00 3,00 

39 Diversen  In blokjes van 4 27,00 5,00 

40 Div. ** 858, 894-898, 912-916 10,70 1,00 

41 Div. o Blokken 10,00 1,50 

42 Div. ** Nederland 25,00 2,50 

43  o Mooi Nederland Woudrichem velletje echt gelopen  1,00 

44  ** Prestige boekje van de Zonnebloem  7,00 

45  ** Prestige boekje van Majoor Bosshardt  7,00 

46 yvert nr 1422 ** Philatec Paris 1964  30,00 5,00 

47  ** Congo vliegtuigen  2,00 
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48  ** Diverse vliegtuigen  2,00 

49  ** Velletje Frankrijk Rode Kruis  7,00 

50  o Velletje Frankrijk Olympische Spelen gestempeld  3,00 

51   postblad  0,50 

52 665-668 * Duitse Reich 16,00 1,50 

53 161 o Duitsland Bund 20,00 2,00 

54 163 o Duitsland Bund 35,00 3,00 

55   Australië  3,00 

56   Diverse motief  bod 

57 Oostenrijk * Klederdrachten  5,00 

58 S63,64,65 o Zwitserland met tussenstrook  2,00 

59  * Zwitserland automaatzegels  2,00 

60   Zwitserland 2 pzb Olympiade in Sydney 2000  2,00 

61   Zwitserland automaatzegels  2,00 

62   Recent Monaco  1,00 

63   Kaartje Afrika   bod 

64   Kaartje Puapua New Guinea  bod 

65   Kaartje Caribian, Barbados, Malediven, Jamaica enz.   bod 

66   Kaartje treinen  1,00 

67   Frankrijk groot kaart recent 20,00 2,00 

68   4x kaart recent wereld  1,00 

69   Recent Oostenrijk dieren  bod 

70   Recent Hongarije  bod 

71   Oud Bolivia  bod 

72   Oud Peru luchtpost  bod 

73 Kaartje  Luxemburg  7,00 

74 Kaartje  Liechtenstein  7,00 

75 Envelop ** Postfris Litouwen  4,00 

76 Envelop ** Postfris Kroatië   8,00 

77 Envelop ** Postfris Slovenië  4,00 

78 Envelop ** Postfris Letland  4,00 

79 Envelop ** Postfris Estland  3,00 

80 Envelop ** Postfris Macedonië  3,00 

81 Envelop ** Postfris Moldavië  2,00 

82 Rondz.b  Nederland  2,00 

83 Rondz.b  Nederland  2,00 

84 Rondz.b  Nederland  2,00 

85 Rondz.b  Nederland  1,00 

86 Rondz.b  Nederland en Duitsland  2,00 

87 FDC-Malta  Mooie envelop met schepen serie  bod 

88 Isle of Man  Mapje one Penny Black 150th anniversary  3,00 

89 Brieven  Mapje diverse fdc's enz  bod 

90 Map  Blokken Oostenrijk  ? 

91 Fdc's  Pak FDC's ongeveer 140 stuks ook wat beschreven  7,50 

92 Fdc's  Vervolg nr 216 t/m 347  7,50 

93 Blokken  Meer dan 50 blokken wereld   7,50 

94 Fdc's  Aruba 1 t/m 61 335,00 20,00 

95   EDB's  bod 

96 Catalogus  Denemarken AFA catalogus 2010 nog nieuw  5,00 

97 Catalogus  Scandinavië AFA catalogus 2010 nog nieuw  5,00 
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98 Stockboekje Israel  
5,00 

 

99   Safe blokken album   5,00 

100   Safe blokken album   5,00 

101   Safe bladen 7 vaks    4,00 

102   Safe bladen 3 vaks   4,00 

103 Stockboek  Engeland  5,00 

104 Stockboek  Azië met iets China  9,00 

105 Stockboek  Diversen  2,00 

106 Stockboek  Suriname postfris  9,00 

107 Stockboek  Diversen  3,00 

108 Stockboek  o.a. Scandinavië  6,00 

109 Stockboek  o.a. Midden Oosten en veel diversen postfris  20,00 

110 Diversen  Stockboekjes, zakjes mapjes Joh. Enschede  7,50 

111 Doosje   Onafgeweekt leuk   3,00 

112 Doosje   Onafgeweekt   bod 

113 Doosje  Afgeweekt  1,00 

114 Doos  Diversen in doos onafgeweekt en afgeweekt Ned.  20,00 

115 Doos  Afgeweekt  2,00 

116 Doos  Duitsland on- en afgeweekt  7,50 

117 Doos  Duitsland on- en afgeweekt  7,50 

118 Doos  Grote doos diversen  30,00 

119 Doos  Duitsland onafgeweekt  5,00 

 

VAN HET RONDZENDVERKEER 

 

Om meer inzicht te krijgen in hoeveel nummerstempels zijn uitgegeven, 

willen we graag weten, wie een nummerstempel heeft en deze niet 

gebruikt. Verder is het, om kosten voor de vereniging te besparen, prettig 

om deze niet-gebruikte stempels (op clubavonden) bij ons in te leveren. Het 

kan ook zijn dat i.v.m. overlijden ergens nummerstempels liggen. Mocht U 

dit weten, dan zouden wij dat graag horen.  

We gaan veranderen van bank in verband met de kosten. Met ingang van  

1 maart 2013 wordt de rekening bij de ING bank opgezegd en moeten 

(mag nu ook al) de betalingen gedaan worden bij de Regiobank, 

rekeningnummer 82.53.14.690. Om de kosten per overschrijving zo laag 

mogelijk te houden worden de rondzenders verzocht om de uitnamen tot  

€ 5,00 in een envelop met naam te doen. En nu we het er toch over 

hebben, om verschillen te vermijden, is het aan te bevelen om bij een 

uitname direct de stempel te plaatsen en het verschuldigde bedrag op een 

blaadje te noteren en dit later op te tellen.  

Veel postzegelplezier in 2013 toegewenst door      Ad Springer en Ron Tel 


