DOEN!
Een paar keer per jaar komt uw bestuur bij elkaar om plooien glad te
strijken, noten te kraken en beleidslijnen uit te zetten. Meestal merkt u daar
niet (meteen) zo veel van, maar uit de laatste vergadering wil ik toch een
paar puntjes lichten.
● Er komt een extra clubavond op woensdag 27 maart, die geheel in het
teken zal staan van de naverkoop van de Grote Veiling. Hierdoor kunnen
we de financiën sneller afwikkelen.
● Jeffrey en Ron moesten de - weer zeer geslaagde - Regionale Ruildag
aan zich voorbij laten gaan. De Bond had een extra vergadering
uitgeschreven om te praten over de bestuursproblemen en zij bleken bereid
dit offer te brengen. Misschien horen we de komende clubavond iets meer
van onze vergadertijgers.
● De verloting halverwege de avond wordt afgeschaft. Belangrijkste reden
is een gebrek aan serieuze prijsjes. Maar er komt iets voor in de plaats dat
ook leuk is. Bij iedere veiling worden een paar kavels gratis weggegeven.
● Ad Springer heeft een reglement Rondzendverkeer opgesteld. Het wordt
verstrekt aan nieuwe deelnemers, maar u kunt het ook op de website
vinden. Ad en Ron willen graag nieuwe boekjes ontvangen, op voorwaarde
dat daar geen Nederland of Duitsland in zit, want daar is genoeg van.
● Hans Vaags kan wel weer een paar stuiverboeken hebben. Zorg voor
origineel materiaal, want het standaardspul blijft gewoon zitten.
● De Inval gaat in de toekomst de deuren sluiten, maar wij hebben nu al
ons oog laten vallen op drie mooie locaties in Purmerend voor de
Regionale Ruildag en Grote Veiling in 2014. Regeren is vooruitzien.
En verder: de aanmelding voor de bustocht naar Essen valt tegen. U kunt
voor € 25 naar een van de mooiste beurzen in Europa, waar ook nog het
Europese Kampioenschap thematische filatelie aan gekoppeld is. Drie
leden (Piet Struik, Jeffrey Groeneveld en John Dehé) doen mee en er
hoeven geen spandoeken en dweilorkesten in de bus, maar zo’n
buitenkansje laat u zich toch niet ontgaan?!!! Op donderdag 14 februari
(Valentijnsdag!) zien we elkaar weer in Zuiderhof. Dat is tevens de laatste
mogelijkheid om materiaal voor de Grote Veiling in te leveren en een plaats
in de bus te reserveren. Ik zeg: doen!
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. 82.53.14.690 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 maart nummer uiterlijk vrijdag 22 februari bij mij thuis, of per e-mail naar:
hans.vaags@tiscali.nl

OVER DE STUIVERBOEKEN EN HET RONDZENDVERKEER
Er zijn in december en januari weer veel stuiverboeken afgerekend met de
inzenders De interesse voor de stuiverboeken tijdens de clubavonden is
nog steeds erg groot. Dus zijn nieuwe “verse” stuiverboeken weer welkom,
ook nu 5 boeken per inzender en deze Inleveren bij Hans Vaags. Ook ons
hoofd rondzending Ad Springer kan weer nieuwe rondzendboekjes voor de
secties gebruiken.
De rondzendboekjes kunt u inleveren tijdens de clubavond of bel hem eerst
even, 0299-431957.
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
Do. 14 febr.

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. 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
Ma. 25 febr. Postzegels: 2x Mooi Nederland Marken en Walcheren.
100 jaar Burgers Zoo.
Zo. 10 maart Postzegelbeurs van pv IJmuiden, in buurtcentrum “De Spil”,
Frans Halsstraat 29, 1971 VZ IJmuiden, van 11.00 tot 15.00
uur. Gelegenheid om te ruilen en er zijn handelaren
aanwezig. Toegang en parkeren is gratis.
Woe. 13 mrt. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in
“Wooncentrum Zuiderhof”, Zuiderhof 16, ZO Beemster.
Za. 23 maart ONZE JAARLIJKSE GROTE POSTZEGEL VEILING in
Wijkcentrum De Inval, Karekietpark 16, 1444HV Purmerend,
zie ook pagina 5.
Ma. 25 mrt. Postzegels: Da’s toch een kaart waard! En 1001 vrouwen.
Woe. 27 mrt. Purmerend extra PPRC clubavond met de naverkoop van
kavels van de Grote Veiling, in “Wooncentrum Zuiderhof”,
Zuiderhof 16, ZO Beemster
Do. 11 april Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in
“Wooncentrum Zuiderhof”, Zuiderhof 16, ZO Beemster.
Woe 15 mei Let op ! Gewijzigde datum ! (was eerst 9 mei).
Purmerend, laatste clubavond/ledenbijeenkomst PPRC van
seizoen 2012-2013 in “Wooncentrum Zuiderhof”.
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie
het maandblad Filatelie, februari-nummer.
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U komt dit jaar toch
ook naar onze achtste

GROTE VEILING
van POSTZEGELS,
MUNTEN en papiergeld

Nu met ruim
1000 kavels !!!
OP ZATERDAG 23 MAART
in “Wijkcentrum De Inval”
Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend
OOK TAXATIE MOGELIJK VANAF 10.00 tot 12.00 UUR
BEZICHTIGEN VAN DE KAVELS VANAF 10.00 UUR
AANVANG VAN DE VEILING OM 13.15 UUR
Alle stuiverboeken liggen ook weer klaar voor u!

Ook staat de kavellijst op www.pprc.nl
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
Februari, we gaan de goede kant op. Het wordt alweer
langer licht. Wij verlangen naar de zomer, maar dat zullen
vele van u waarschijnlijk ook doen.
2013 het jaar van de Snake (slang), in de Aziatische
landen een rede om in tal van landen een of meerdere
postzegels uit te geven. Zo ook in Canada op 8 januari
met een P zegel (63 cent) een souvenir velletje
van $ 1,85 (buitenland) tevens een souvenir velletje
van $ 3,65 (1 zegel van $ 1,80 en 1 van $ 1,85).
14 januari kwamen er niet minder dan 10 verschillende zegels uit en twee
souvenir velletjes. We beginnen met de eerste 5 hier onderstaand
afgebeeld. Het zijn vijf zegels uit een serie met als onderwerp Canada’s
trots. Dat trots slaat op de nationale vlag met zijn maple leaf, waarop de
Canadezen erg trots zijn. Tevens is hier van een souvenir velletje met alle
vijf afgebeelde zegels.

Van de zelfde datum is de hiernaast afgebeelde zegel
(P). Ja inderdaad, van koningin Elizabeth.
Het is nog steeds 14 januari waarop onze aandacht
uitging naar de baby dieren die in het wild leven. Ook
hiervan is een souvenir velletje van $ 4,92.
De volgende uitgave zal op 17 januari zijn. Maar hoe
die eruit ziet? Daarvoor zult u een maandje moeten
wachten.
Trudy en Pieter Farenhorst
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 17)
Het maken van de fundering.
Wanneer de onderlaag uit
zand bestaat en de
belasting van het huis niet
te groot is kun je
rechtstreeks op het zand
funderen.

Gemetselde fundering
wordt ook wel
“op staal” funderen
genoemd.

Maar er wordt niet echt
op staal gefundeerd.

Sommige frankeermachinestempels kan je voor
diverse onderwerpen gebruiken o.a. Fundament
maar ook voor Spachtel die de stukadoor gebruikt
en ook bij het schilderwerk met het woord Lack-und
Farbenfabriken.
Voor een heimachine heb ik nog geen postzegel
gevonden. Maar een paar jaar geleden stonden er
in Weidevenne heimachines genoeg dus snel een
foto gemaakt en op het web van postNL een “postwaardestuk” gemaakt.
Maar helaas is dat maakwerk en mag niet bij een tentoonstelling worden
gebruikt.
Dus wanneer iemand voor mij een postzegel kan vinden met een
heimachine er op graag.
Herman Verhoef
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 116
Dubbeltje Belge

Van ons lid Peter de Leeuw kreeg ik bovenstaande briefkaart, verstuurd
tijdens de Eerste Wereldoorlog op 21 oktober 1917 van Overveen naar Den
Haag.
Peter: ‘De geadresseerde is mijn grootvader van moederszijde. Hij werkte
ruim 25 jaar bij Deerns en Westeringh te Den Haag, de eerste jaren als
verwarmingsmonteur. De afzender, Arthur Diericke, was bij mijn opa in de
leer.
Naar alle waarschijnlijkheid was Diericke een Belgische militair. Veel
Belgen ontvluchtten hun land bij het uitbreken van de oorlog. De soldaten
werden in kampen geïnterneerd, maar in de loop van 1915 kregen zij vaak
toestemming om in groepjes of als ‘enkeling’ buiten de kampen werk te
zoeken. Ze stonden dan nog wel onder militair toezicht. Diericke was
vermoedelijk aan het werk gezet in Huize Duinrust in Overveen, een
10

rusthuis voor welgestelde ouden van dagen. Later – in de Tweede
Wereldoorlog – trokken de Duitsers erin. (Zie 1940-1945.bloemendaal.nl)
Diericke mocht deze kaart vermoedelijk portvrij versturen als hij op het
postkantoor zijn militaire legitimatiebewijs liet zien.
Wat de kaart vooral bijzonder maakt is de bedrukking aan de linkerzijde:
Dubbeltje Belge. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben tientallen, meest
particuliere, organisaties zich ingespannen om het leed van de door de
oorlog getroffen Belgen te verzachten. Voor de fondsenwerving verzorgden
zij optredens,
organiseerden
concerten en collectes.
Ze gaven speciale
penningen uit,
briefkaarten of
vignetten.
Dubbeltje Belge was
een van die
liefdadigheidscomités,
met een secretariaat in
Amsterdam. De
opbrengsten van de
acties kwamen ten
goede aan een veel
grotere organisatie, het
Comité National de
Secours et
d’Alimentation. Hulp en
eten dus.
Er zijn twaalf
briefkaarten uitgegeven
door dit comité, elk
tegen een prijs van 10
cent. Bekende
kunstenaars, waaronder
Jozef Israels,
verzorgden de
afbeeldingen, die
allemaal een
symbolische voorstelling bevatten van de oorlog en haar gevolgen. De
afbeelding van ‘De onoverwinnelijke’ werd ook gebruikt om de omslag van
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een van de beste boeken over België en de Eerste Wereldoorlog te
illustreren.

De afbeeldingen op de kaarten
verschenen ook als sluitzegels,
een voorbeeld is hieronder te
zien.
Ook zijn de afbeeldingen
bekend op penningen en
affiches.
Het comité Dubbeltje Belge
werd kort na het sluiten van de
wapenstilstand (11-11-1918)
opgeheven. Het had zijn werk
gedaan. De penningen,
kaarten, zegels en andere
documenten zijn er de stille
getuigen van.
John Dehé
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VAN HET PPRC-REISBUREAU
Ik heb er al enkele keren over geschreven, maar onze bus rijdt op zaterdag
4 mei 2013 slechts naar Essen als we voldoende deelnemers hebben. De
deelname aan deze bustocht naar één der grootste beurzen in Europa is
momenteel nog maar erg matig.
Indien wij op 1 maart niet de vereiste 30 deelnemers hebben om de prijs op
slechts € 25,00 te houden, zal ik de bus helaas moeten afzeggen.
Kijk voor meer informatie op www.briefmarkenmesse-essen.de en U wordt
vanzelf enthousiast. Meldt U daarom snel -per mail of telefonisch- aan bij
Ron Versteyne (gegevens staan op pagina 2) en U reist met ons mee naar
dit mooie, gezellige en interessante evenement bij onze oosterburen.
OPVALLENDE ZAKEN !
Ik kwam in een doos iets tegen wat
mij intrigeerde. Drie driehoek-zegels
met daarop; Calabria , Sicilia en daar
tussen het jaartal 1908 verder de
waarde(?) 10 filler. Ik heb geprobeerd te achterhalen waar deze zegels
vandaan kwamen, maar niemand kon mij uitsluitsel geven. OostenrijkeHongaars keizerrijk werd gesuggereerd ivm de 10 filler, ook cinderella
zegels werd geopperd. Dus wie weet het mysterie te ontwarren. Geef de
oplossing in het volgende clubblad. O ja, men kan een bod op de zegels
uitbrengen.
Ron Tel
DE GULDEN POSTZEGEL IS STRAKS ONGELDIG
Met ingang van 1 november 2013 mag u gulden postzegels niet meer
gebruiken om uw brieven en pakketjes te versturen. Gebruikt u na 1
november toch nog gulden postzegels, dan wordt uw post als
ongefrankeerd beschouwd. De geadresseerde ontvangt dan een portokaart
om alsnog de verzendkosten te betalen. Tot 1 november mag u de gulden
postzegel voor frankering gebruiken, u moet echter wel bijplakken tot het
nu geldende tarief. De gulden postzegels kunt u niet inwissselen tegen geld
of andere postzegels. De verzamel-functie van gulden postzegels blijft
bestaan. U kunt ze alleen niet meer gebruiken voor frankering van brieven
en pakketjes.
13

14

“DE KLEEREN MAKEN DEN MAN…” (en Fashion de vrouw…)
Het is een bekend oud Hollands spreekwoord en
het was ook de titel van een Nederlandse zwart-wit
film uit 1957 met o.a. Kees Brusse en Andrea
Domburg.
Deze maand op het omslag 8 zegels uit “De Grote
Britse mode serie”. Op 15 mei 2012 gaf de Royal
Mail tien nieuwe eersteklas
postzegels uit met een aantal
ontwerpen van de meest gerenommeerde Engelse
mode-ontwerpers. De ontwerpen van Hardy Amies,
Norman Hartnell, Granny Takes a Trip, Ossie Clark
met Celia Birtwell, Tommy Nutter, Jean Muir, Zandra
Rhodes, Vivienne Westwood, Paul Smith and
Alexander McQueen tonen enkele van de meest
opwindende jaren van Britse mode.

Een thema verzameling over
kleding is leuk om op te zetten,
(dames?) of dit nu fashion is
(modern of vintage), klederdrachten, uniformen of onze voorouders in
berenvelletjes. Kortom er is heel veel materiaal met daarop van alles
afgebeeld wat er nu of heel
vroeger werd gedragen.

Op deze pagina nog enige modemerken uit Engeland, Frankrijk, Portugal,
Ierland en klederdrachten uit de Oekraïne.
Hans Vaags
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VAN DE PENNINGMEESTER / LEDENADMINISTRATIE
Het heeft niet zo mogen zijn dat ik na 1 januari onderuit gezakt kon blijven
zitten. Helaas heb ik toch weer een aantal leden moeten aanspreken omdat
zij nog even in gebreke waren gebleven om aan de verplichting te voldoen.
Natuurlijk is hier geen sprake van onwil, men is het gewoon even vergeten.
Zij, die de contributie echter op 24 januari nog niet hadden betaald, krijgen
gelijk met dit clubblad nog een brief met een betalings-herinnering.
Weest U zo goed om het vandaag nog even te regelen.
Tenslotte hebben wij ook onze kosten; wij bezorgen U iedere maand een
keurig verzorgd verenigingsblad, wij betalen elke maand een flink bedrag
om het maandblad Filatelie bij U op de deurmat te laten vallen, wij moeten
elke maand een zaal huren om met heel veel leden gezellig bijeen te zijn.
Voor al deze zaken is geld nodig en daar zorgen onze leden voor.

DE LETTER G STAAT O.A. VOOR
GALAPAGOS EILANDEN
De Galapagos eilanden in de Stille Oceaan werden
in 1973 door Ecuador geannexeerd en vormen nu
een provincie binnen dat land.
Voor de Galapagos eilanden
werden aan het einde van de jaren ’50 van de vorige
eeuw postzegels uitgegeven, welke ook in Ecuador
voor frankering konden worden gebruikt.
Op het eiland Floreana was een hulppostkantoor
gevestigd, waar de toeristen hun
brieven en kaarten in een houten ton, die als
brievenbus diende, konden deponeren. De in deze
‘brievenbus’ afgegeven brieven kregen verschillende
nevenstempels. Landnaam op postzegels: Islas
Galapagos. Ik heb slechts één exemplaar, hier rechts, kunnen vinden.
Postzegels verschenen in de jaren 1957-1959. Valuta op de zegels: 100
centavos = 1 sucre.
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MACHIN TYPE POSTZEGELS MET EEN GASMASKER
In mei 2003 werden in een kunstgalerie in Brighton enige grote
postzegelportretten van het ons zo bekende machinkopje getoond
waarop koningin Elisabeth een gasmasker opheeft. Deze zegel
afbeeldingen waren door ex-popster, nu kunstenaar James Cauty
gemaakt als protest tegen de Britse deelname aan de oorlog met
Irak.
Het betrof zegels met
1st, 2nd en 3rd in drie
verschillende kleuren.
Deze grote prints
waren flink prijzig,
echter gelijkertijd
werden deze
afbeeldingen ook op net iets groter postzegelformaat (voorzien van
een vierzijdige lijntanding) maar tevens ook in een geniet boekje (met
gesneden randen) verkocht. Echter Royal Mail (en misschien ook wel
Her Majesty) waren
“not amused”
hierover. Medio juni
2003 kreeg Royal
Mail het voor elkaar
dat deze portretten
en zegels
verwijderd en uit de
verkoop gingen. In
augustus werden
de zegels etc.
vernietigd, dit
vanwege een
inbreuk op het
copyright wat Royal Mail heeft op het gebruik van het machinkopje.
Na een golf van publiciteit in kranten en vooral postzegelbladen
probeerden Britse Machin verzamelaars zegels te pakken te krijgen
wat lastig bleek te wezen.
Zoiets komt pas in de publiciteit en dus ook de vraag ernaar als het
kwaad al geschiedt is…
Henk Rijneveld, sgBritannia
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o
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**
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Omschrijving
Cat. w
Oostenrijk, Zwaan met Swarovsky-kristallen, echt gebruikt
Luxe briefje 1911, stempel Victoria Falls Rhodesia
Utrecht provincievel + 6x 100 jaar NBFV, nom. € 6,50
Duitsland, geschenkmapjes, exklusivdruck,
Duitsland, Unesco 200?, boekje met 10 zegels, nom. € 5,50
Duitsland Sonnenuntergang 2009, boekje, nom. € 5,50
Frankrijk 1988 Marins et Explorateurs, mooi boekje
Zuid-Afrika, 'Explore', boekje 1998
Australia, Outback Services, boekje nom. $ 4,50
Thema computers op stockkaartje
Vanuatu, onderwaterpostkantoor op stockkaartje
3 Stockkaartjes met leuk thematisch restmateriaal
Doosje NL frankeergeldig, gulden-waarden, fl. 131,00
NL. provincievellen en andere eurozegels, nom. € 40,00
NL hoge waarden Regina, fosforesc., nom. fl. 22,00
The Beatles en andere pers. Zegels
België Olympische Spelen 1984 blok + serie 1976
Vogels (22)
Vogels pzb. (4+9)
Vissen pzb.(4) Vlinders (4)
150 jaar Belgie, blok +5
Belgica 82
Olympische Spelen blok + 2 zegels
Olympische Spelen blok + 2 zegels
Koningshuis, blokken en zegels
Nederland frankeergeldig, nom. fl. 150
Nederland + overzee, leeg Davo-album
Mooi stockboek met wat Duitsland, ook **
Israel klein album met fdc's
Israel verzameling in Davo, met wat betere series
Catalogus Nieuw-Zeeland 2010
Catalogus Australië 2008
Doosje met meer dan 100 maximumkaarten
3 stockboeken, veel thematische zegels
2 stockboeken, ook iets frankeergeldig Nederland
Mooi stockboek, leuke thema's, Zuid-Amerika **
2 stockboeken met van alles, ook postfris
Leuk rommeldoosje (on)afgeweekt, brieven, kaarten
40 enveloppen fdc's pz-boekjes en fosforesc.
2 blikjes met zegels, stempels, perfins, (oud!)
2 albums met ca 90 fdc's
Nederland Overzee in Holland-album
2 stockb. met o.a. thematisch motorfietsen en schilderkunst
2 prachtige insteekboeken met zegels en blokken, ook **
3 stockboekjes Importa met zegels
1 stockboek Polen
Doos met 8 kleine ringbanden en insteekkaarten
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Inzet
1,00
2,00
2,50
2,00
2,00
2,00
1,50
1,00
1,00
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2,00
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18,00
16,00
3,50
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1,00
2,00
3,00
2,00
1,50
1,50
2,00
1,50
4,00
20,00
bod
5,00
3,00
10,00
bod
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2,00
4,00
2,00
4,00
4,00
4,00
5,00
2,00
1,00
2,00
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Cat. nr.

Omschrijving
Cat. w
1 Leuchtturm stockboek met wat zegels en fdc's
Verzameling Duitsland in luxe stockboek
o/*/**
Antiek Kabe-album 1934, let op: losse zegels
Trein Oostenrijk 2010 xxx
Trein Oostenrijk 2011 xxx
Trein Oostenrijk 2012 xxx
Blok Polen 2011 mooi gest.
Europa Montenegro 2006 blok xxx
Europa Bosnië Servië 2005 blok xxx
Kaartje vogels IJsland
Kaartje Finland
274-277
** Zomerzegels 1935
130,00
681-82
** Europazegels 1956
45,00
** Going for gold
FDC E529
1214-1215
o Zwitserland velletje met treintjes
7,00
Blok 23
o Zwitserland blok met schepen
6,00
Kaartje
Strippen rolzegels Duitsland
Kaartje
Strippen rolzegels Duitsland
Kaartje
Strippen rolzegels Duitsland
Kaartje
Port betaald zegels
Persoonlijke postzegel boekje
Australia Pers postzegel schaars xxx
Belgie
Velletje strip figuren
Belgie
FDC strip figuren
Envelop
** Pzb Nederland ± fl.100,00
Envelop
** Velletjes Nederland nominaal ± fl. 145,00
Envelop
Brieven etc zien
Kinderbedank kaarten 4x
FDC E49
Blanco
35,00
Nota uit 1879
Purmerender Courant, m. 10 ct. 1872 en puntst. Purmerend
Brieven
Pakketje, hele aardige poststukken
FDC
Cept Saar en Duitsland
50,00
Brief
Hannover Messe
FDC
Sneeuwwitje
25,00
Turkije
Kaartje
Puntstempels
24 oude zegels met o.a. puntstempel Purmerend
1093P,1093PM
Plaatfouten
14,00
424PM,427PM1
Plaatfouten
11,00
1390PM5
Plaatfouten in blok
7,00
172bP,380PM en 381PM
69,00
Malta
38 postfris enkele gestempeld
Engeland
Poststuk met perfin London 1942
Brief
5x met betrekking scheepspost
Brief
4x strafport
Kaart
50 zegels Rode Kruis
Bladen
Oud Duitsland
220,00
Bladen
Davo luxe bladen Curacao
Albumbladen
Collectie schepen, zegels fdc's enz.
Canada en iets Italie
hoog
Kaarten Philatelie
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Inzet
1,00
10,00
bod
2,00
2,00
2,00
bod
2,00
3,00
bod
bod
25,00
9,00
3,00
1,00
1,00
4,50
4,50
4,50
bod
5,00
1,50
7,50
9,00
20,00
25,00
bod
2,50
5,00
10,00
3,00
3,00
bod
2,00
bod
5,00
2,00
1,50
2,00
5,00
bod
bod
bod
bod
0,50
10,00
bod
1,00
bod
bod

Kavel
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Cat. nr.
Stockboekje
Stockboekje
Stockboekje
Stokboekje
Stokboekje
Stokboekje
Stokboekje
Stockboek
Stockboek
Album
Album
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Hongarije
Stockboek
Stockboek
Stockboek
EDB
Doos
Doosje
Doosje
Doosje
Doosje
Doos
Doosje
Doos
Doosje
Doosje
Doosje
Doosje
Kistje
Doos
Doos
Blik
Doos
Doos

Omschrijving
Cat. w
Diversen leuk
Aantekenstrookjes enz
Frankrijk
Diversen
o.a. Ierland
Engeland
o.a. iets China
Nederland gebruikt en postfris/nominaal
Diversen
Zwitserland
Davo met diversen
Wereld mooie plaatjes
Oost Europa en Oostenrijk
Leeg met zwarte bladen
Wereld
Spanje
Scandinavie incl. postfris
Diversen
Diversen
Bulgarije en sport
Nederland
Diverse landen
In 5 nette stockboeken, is de prijs al waard
Wereld
Leeg opdruk Berlin
Leeg opdruk BRD
Davo album met EDB's
Onafgeweekt modern Ned. euro's en twee stockboeken
Dieren en planten
Diverse landen
Duitsland onafgeweekt in 5 doosjes
Zwitserland en Duitsland
Diverse o.a. agenda 2013
Nederland
Duitsland onafgeweekt
Afgeweekt diversen
Paarden zegels
Indonesie
Polen poststukken
Voormalig Britse gebieden
Nederland onafgeweekt met mooie euro zegels en blokken
Onafgeweekt wereld
Belgie
Duitsland onafgeweekt modern 1 kilo
Wereld onafgeweekt 1 kilo

Inzet
2,00
10,00
2,50
bod
bod
bod
bod
10,00
2,50
bod
bod
2,00
2,00
2,00
1,00
6,00
18,00
bod
bod
4,00
4,00
7,50
10,00
5,00
1,00
1,00
4,00
5,00
bod
bod
bod
bod
4,00
4,50
12,50
bod
1,00
2,00
1,00
2,00
3,00
3,00
1,00
3,00
3,00

Tijdens onze clubavond op donderdag 14 februari a.s. is de laatste
mogelijkheid om materiaal voor de Grote Veiling in te leveren.
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