GEMENGDE GEVOELENS
Ik geloof dat het niet de eerste keer is dat ik dit kopje gebruik, maar
beter kan ik het op dit moment niet formuleren. Terwijl we in
jubelstemming waren over de recordopkomst op onze
oktoberbijeenkomst, kwam het droevige bericht dat Nico ter Hofstede
was overleden. Nico was erelid van de vereniging en dat was niet
zomaar. Meer dan 40 jaar (!) had hij de penningen van de club
beheerd, altijd vriendelijk, altijd in voor een gezellig praatje, al die
jaren een echte steunpilaar voor de vereniging. De uitvaart heeft in
besloten kring plaatsgevonden, een aantal leden van de vereniging
was bij de condoleance aanwezig. Wij wensen Nel - zijn vrouw - en
zijn familie veel sterkte toe.
En dan het goede nieuws. Eigenlijk is dat tweeledig. Meer dan 80
leden, donateurs en gasten waren op 10 oktober naar Zuiderhof
gekomen om te postzegelen. Het paste maar net, met flink wat
aangesleepte stoelen en een overvol stuiverboekenhok. Ook op de
veiling werden de records gebroken, de biervoorraad bleek maar net
toereikend. Fantastisch, en ook mooi hoe velen na afloop zich
inzetten om de zaal weer toonbaar te maken.
Ook de beurs in Weidevenne, twee dagen
later, was een groot succes en werd door
veel leden van de vereniging bezocht. In
totaal waren er meer dan 250 bezoekers.
Alle lof voor Ron Versteyne die samen met
Wouter Beerekamp dit evenement
gerealiseerd heeft en dank aan Rob
Grigoletto en Hans Vaags die te midden van
veel oranje clubbladen de vereniging
gepromoot hebben. De opbrengst: veel goodwill en zeker drie
nieuwe leden. Filatelie in een dip? Niet in Purmerend.
Voor de novemberbijeenkomst staan de extra stoelen al klaar.
Stuiverboeken, gezelligheid, een leuke veiling en als bonus een
filatelistische lezing van Jeffrey Groeneveld over de Watersnoodramp van 1953. Er zijn vele redenen om op 13 november naar
Zuidoostbeemster af te reizen.
John Dehé
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OP HET OMSLAG
Aan de hand van filatelistisch
materiaal zal Jeffrey Groeneveld tijdens onze clubbijeenkomst op 13 november het een
en ander over de dramatische
stormramp van 1953 vertellen.
Hier links het “verdronken”
postkantoor van Stavenisse,
zie ook pagina 12 en 13.
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
Ma. 4 nov.

Za. 9 nov.

Za. 9 nov.

Zo. 10 nov.

Kinderpostzegels, velletje met zes verschillende zegels.
Sinterklaas, velletje van tien, vijf verschillende illustraties.
Kerstpostzegels 2013, vel met 20 verschillende zelfklevende
postzegels, € 11,00.
De Verzamelaar afdeling Zaanstreek-Waterland houdt haar
maandelijke verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur in
Buurthuis de Kolk, Heijermansstraat 129 te Zaandam. Voor
meer info: Rita & Wim (075 6354316) of Jan (075 6421723).
Grote beurs met postzegels, munten, ansichtkaarten en
toebehoren van WB-evenementen, samen met Cor Verlooij.
Alweer de 8e editie. Van 10.00 tot 16.00 uur in Sporthal De
Vliethorst. Burg. v.d. Haarplein 9, 2251 CT Voorschoten.
NVPV afd. Alkmaar organiseert de Jaarlijkse Najaarsbeurs
met prima handelaren, zoekboeken, ansichtkaarten en
ruilen. Van 10.00 tot 16.00 uur in het Clusius College,
Drechterwaard 10, 1824EX Alkmaar. Parkeren en toegang is
gratis.
Info telefonisch 072-5333906 of email: info@nvpv-alkmaar.nl

Woe. 13 nov. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster.
De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met een lezing over
de stormramp van 1953 en onze maandelijkse veiling, de
kavellijst staat op pagina 22, 23 en 24.
Za. 23 nov. P.V. Huizen e.o. organiseert haar grote najaarsbeurs van
10.00 tot 17.00 uur in de Zenderkerk aan de Borneolaan 30,
1276 NS Huizen. vanaf 14.00 uur zal de veilingmeester
zo'n 5 à 600 kavels afslaan. De toegang is gratis en er is
voldoende parkeergelegenheid.
Zo. 24 nov. PV De Posthoorn organiseert haar jaarlijkse GROTE
VEILING met circa 1000 prachtige kavels, o.a. uit
nalatenschappen. In de Raadhuissstraat 57, Koog aan de
Zaan, ingang Verzetstraat (achter Albert Heijn). De toegang
voor deze dag in De Lindeboom is gratis. Voor de kavels
en meer informatie kijkt U op www.deposthoornkrommenie.nl
Woe. 11 dec. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster.
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie
het maandblad Filatelie, november-nummer.
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Nico ter Hofstede, 1928-2013
Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Op 7 oktober, een paar dagen na zijn
85e verjaardag, overleed Nico ter
Hofstede. Wij wisten dat hij al een tijd
ernstig ziek was, maar toch kwam zijn
overlijden voor iedereen onverwachts.
In 1962 kwam Nico als penningmeester in het bestuur van de PPRC
en hij heeft die functie 43 jaar lang
vervuld, altijd opgewekt, altijd precies tot in de kleine centjes.
Bij elkaar opgeteld hebben Jan Ellenbroek, Han Zwertbroek en Nico
ter Hofstede meer dan een eeuw lang als dagelijks bestuur in mooie
harmonie de vereniging geleid, tot ze in april 2005 hun functies
overdroegen. Bij die gelegenheid ontving Nico de zilveren
Bondsspeld van de KNBF en werd hij tot erelid van de vereniging
benoemd.
In de jaren daarna bleef Nico een trouwe bezoeker van de
clubavonden, op een vaste plek in de zaal, en deden hij en Nel mee
aan de PPRC-reizen. Hij was trots op zijn club, maar soms ook wat
bezorgd. Groeiden die Grote Veilingen ons niet een beetje boven het
hoofd?
Hij was ook een enthousiast verteller, over zijn verzamelingen, leuke
stempeltjes op brieven en kaarten, maar de laatste jaren vooral over
zijn vakantie-uitstapjes en buitenlandse reizen. Dat is voorbij, maar
Nico zal in onze herinnering blijven.
JD
5

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 122
Nico ter Hofstede (1928-2013)
In 1997 verscheen ‘Loont den bode’, mijn onderzoek naar de
geschiedenis van de post in Purmerend, de Beemster en De Rijp.
Voor dat boek heb ik heel wat archieven doorgespit, maar de meer
recente geschiedenis vind je in die archieven niet terug.

Nico ter Hofstede in de morsehoek
Gelukkig was daar Nico ter Hofstede, penningmeester van onze
PPRC, oud-postman. Nico wist niet alleen prachtige verhalen te
vertellen over zijn werk bij de PTT, hij had ook grote hoeveelheden
documentatie, mooie foto’s en zelfs wat oude poststempels. Daar
had hij zich bij de zoveelste verbouwing van het Purmerender
postkantoor over ontfermd, voordat anderen ermee vandoor gingen.
Nico was zelf een enthousiast verzamelaar van poststukken en leuke
stempelafdrukken.
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Nico kwam in 1946 bij de PTT, na een opleiding van een half jaar in
Alkmaar. In 1986 ging hij in de VUT. Behalve het bestelwerk heeft hij
zo’n beetje alle denkbare taken vervuld op het postkantoor. De PTT
was er ook voor de telefoon en de telegrammen, dus het leren van
morse hoorde ook bij zijn opleiding.
Uit Loont den Bode: ‘In het begin deed ik vooral loketwerk. Je had
een vroege en een late dienst. De vroege dienst begon om 5 uur, de
eerste uren deed je voornamelijk administratief werk: het inschrijven
van aangetekende stukken, steekproefsgewijze controles op het
gewicht van de
poststukken. Tussen
8 uur en half 9 vond
de uitreiking van de
speciale stukken
plaats, bijvoorbeeld
aan de
postbushouders.
Om half 9 gingen de
loketten open. Op
de Herengracht had
je twee loketten, in
tijden van heel grote
drukte kon er nog
een derde open.
Het ene loket was
het zegelloket, op
het andere kon je
terecht voor
geldzaken en
Belasting2e van links: Nico ter Hofstede
aangelegenheden.
Dat was heel strikt gescheiden. Als je zegels had gekocht en je
moest ook nog iets financieels regelen, een girootje of zo, dan kon je
bij het andere loket achteraan de rij gaan staan. En er waren altijd
rijen bij de loketten. Het zegelloket was tot zeven uur open, maar het
geldloket sloot om drie uur.
Lees verder op pagina 11
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Dat was onverbiddelijk. Even voor drieën nam één van ons plaats
achter de rij om iedereen weg te sturen die nog probeerde aan te
sluiten.
Maar je deed natuurlijk niet alleen loketwerk. Je was ook belast met
het sorteren van binnengekomen correspondentie en het
verzendklaar maken van de uitgaande post, bundelen, labelen.
De expeditie van de post vond ik de jaren vijftig meestal plaats per
trein of bus. Je had een speciale dienstregeling waarin stond met
welke treinen post aangevoerd werd. Er gingen dan twee bodes naar
het station, meestal met de bakfiets om de depêches op te halen of
weg te brengen. Ik kan me nog herinneren dat een van de bodes, ik
meen dat het Bram van der Meer was, door een ongelukkige
manoeuvre met bakfiets en al in het water langs het postkantoor
terecht kwam. Hingen even later overal in het kantoor brieven te
drogen.’
Nico ter Hofstede en zijn mooie verhalen. We zullen hem missen.
John Dehé

Het postkantoor aan de Herengracht
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 23)
Vloeren uitgevoerd in beton.

Gewapend beton bestaat uit een massa van steenachtige delen
(toeslagmateriaal) en wordt verbonden en aangevuld met een
bindmiddel (cement) en zand (mortel) en een wapening. Het
toeslagmateriaal is grind met een korrelgrootte van ± 5-80 mm. Rond
WOII was de verhouding cement-zand-grind tussen 1 : 2½ : 3 en
1 : 2 : 3.

In het verleden werd de betonmortel op het werk gemengd.
Cementfabriek in Opole in de provicie
Opper-Silenzië. Opole viel in 1327 in
handen van het Duitse Rijk (Koningkrijk
Bohemen). In de jaren 1945 – 1947 is de
oorspronkelijke Duitse bevolking met geweld verjaagd en is hun plaats ingenomen door op hun beurt verjaagde Polen.
Deze woonden in het oosten en dit gebied zou voortaan tot de Sovjet-Unie
of Litouwen behoren.
De ingedrukte zegel op
dit postwaardestuk is
op verzoek lager op de
envelop gedrukt door
de posterijen, zodat er
plaats over bleef voor
reclame.

Betonvloeren zijn er
in verschillende uitvoeringen: ter
plaatse gestort, maar
ook aan te voeren
in vloerelementen.
Herman Verhoef
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DE RAMP VAN 1953
Het was dit jaar precies zestig jaar geleden dat
Nederland werd getroffen door een ramp van
ongekende omvang. In de nacht van 31 januari op
1 februari 1953 braken de dijken door in het
zuidwesten van het land, waardoor grote delen van
Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant onder
water kwamen te staan. Daarnaast waren er ook overstromingen in
het noorden, zoals op Texel, maar die hebben minder in de
schijnwerpers gestaan.
Tijdens onze clubbijeenkomst op 13 november zal ik het een en
ander over deze dramatische gebeurtenis vertellen aan de hand van
filatelistisch materiaal.
De ramp had allerlei gevolgen
voor de post. Allereerst omdat
door de overstroming de
postverbindingen met de
getroffen gebieden waren
verbroken. Sommige konden
snel (provisorisch) worden
hersteld, soms duurde het
maanden voordat de verbindingen weer normaal waren. Bij de
ramp werden verschillende
postkantoren beschadigd, een
aantal onherstelbaar. Meestal
was men nog wel in staat om de
geldkas te redden, maar niet
altijd konden postzegels en
andere waardepapieren veilig gesteld worden.
De militairen die in het rampgebied werden ingezet, konden gebruik
maken van de portvrijdom regeling die van kracht was voor militairen
in actieve dienst. Zij moesten hun post voorzien van de tekst militair
in noodgebied.
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Ten slotte was er het probleem van de geëvacueerden, die ondanks
herhaalde verzoeken in de kranten en via de radio, niet altijd
meldden waar ze verbleven.

Het hier afgebeelde poststuk werd op 9 februari vanuit Den Haag
naar Zierikzee verstuurd, dat gedeeltelijk onder water stond. Een
deel van de bevolking was geëvacueerd. Op het poststuk staan tal
van aantekeningen. Blijkbaar kon het niet bezorgd worden, er is met
potlood “geen gehoor’ op geschreven en een pijl wijst naar een tekst
die met pen geschreven is: “Na telefonisch overleg met ’t hoofdpostkantoor weer gepost, daar ’t onbegrijpelijk voorkomt dat ’t Havenpark, het hoogste deel van de stad, onbereikbaar zou zijn. Gaarne
nog een poging doen of inlichting geven”. Een tweede bezorgpoging
was echter ook niet succesvol getuige de vermelding linksonder
“tweede bezorging geen gehoor”. Blijkbaar kwam er
na een paar dagen wel informatie over de Dames
Platteel. Met rood potlood werd er “Geëvacueerd”
op de brief geschreven en vervolgens ging hij
voorzien van het stempel RETOUR AFZENDER /
NIET BEREIKBAAR op 17 februari terug naar Den
Haag.
Jeffrey Groeneveld
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
Drie september was de dag dat de posterijen hier
een leuke verrassing had voor de verzamelaars, met
nodige
en
onnodige
uitgaven
voor wat
postzegelverzamelaars betreft, over
ijshockey clubs in Canada.
Was het gewoon bij 7 zegels
gebleven, niets aan de
hand, maar waarom een
lawine van bijartikelen naast
de gemelde postzegels, dat
is niet normaal meer.
Op 10 september, nadat we
een beetje van de schrik
waren bekomen, kwam een
serie van vijf zegels met een afbeelding van Superman.

We sluiten met een toeslagzegel op 30 september
en wel van een dubbeltje tbv Canada Post
Community Foundation. Wat geen bezwaar zal
opleveren. In het december nummer zullen wij u
berichten over wat er na september nieuw is
uitgekomen. Tot dan.
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Trudy en Pieter Farenhorst
“ONZE BEURS”
Als vrijdagavond om half tien, de basketballers van The Earlybirds,
hun bezwete lijven richting de douche begeven, beginnen wij
onmiddellijk met z’n vieren om de zaal gereed te maken voor de
filatelistische invasie van de volgende ochtend. In twee uur tijd
hebben we tapijt gelegd, tafels / stoelen geplaatst en uitgelijnd. Voor
ons kan het postzegelfeest beginnen.
Om half acht zijn we weer present en de eerste handelaar staat ons
al op te wachten. Toch nog snel even wat foto’s geschoten van de
hal zonder al het materiaal. De handelaren van velerlei pluimage
druppelen binnen en ieder krijgt zijn stekkie aangewezen. Ach, deze
mensen zijn niet anders gewend om regelmatig, soms zelfs
wekelijks, hun waren zodanig te plaatsen dat het voor de bezoekers
duidelijk is waar zij moeten zijn en wat zij willen kopen, voor vaak
heel aardige prijzen.
Kort voor 10 uur nog snel even een paar foto’s want de handel heeft
alle tafels ingericht, een rijke samenstelling van heel veel moois.
In de voorhal wordt door enkele vroege vogels, sommigen kwamen
al om negen uur, lekker koffie gedronken en direct voor de entree
hebben Hans en Rob hun PPRC-informatiekraam al zeer vakkundig
ingericht. Ook onze gewaardeerde collegae John van Beelen en Frits
Klijn van Heerhugowaard en Hans Ruiter met Jan van Oostveen van
P.V. Noord-Holland uit Oudorp zijn deze zaterdag vroeg opgestaan
om hun vereniging “aan de man” te brengen tijdens deze regiobrede
1e Noord-Hollandse Postzegelbeurs.
Als Wouter Beerekamp om 10 uur de deuren opent, stroomt het
publiek al direct in grote getale naar binnen en zit de stemming er
meteen goed in. Als ik om kwart over elf weer enkele foto’s maak, is
goed te zien dat heel veel verzamelaars al zoveel jaren veel tekort
zijn gekomen, want zo’n grote beurs in een hal waar verlichting
absoluut een 10 krijgt toebedeeld, hebben we eigenlijk nog niet
eerder meegemaakt in onze provincie. Natuurlijk zakt de
belangstelling ’s middags wat in, dat is tegenwoordig bijna
gebruikelijk bij alle beurzen.
Maar terugkijkend op dit evenement kan ik alleen maar trots zijn dat
alles is gelopen zoals ik het tevoren had gehoopt. WB-evenementen
15

Lees verder op pagina 19
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mag zich met een bezoekersaantal van ruim 250 mensen zeer gelukkig
prijzen.
En Gerben, de beheerder van deze hal en uitbater van het horecagedeelte,
had ook een prima dag en nog niet eerder zo druk meegemaakt.
Na een zeer korte evaluatie hebben wij reeds besloten dat deze beurs, wat
ons betreft, een jaarlijks terugkerend festijn gaat worden. Wij hebben al een
optie genomen op zaterdag 11 oktober 2014.
Rest mij nog een woord van dank te richten aan Wouter Beerekamp want
zonder zijn hulp was het mij niet gelukt, ons PPRC-bestuur wil ik graag
bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en natuurlijk onze PPRCleden die de beurs in grote getale hebben bezocht.
Zij die kwamen, hebben genoten, zij die wegbleven, hebben veel gemist.
Ron Versteyne
DE CONTRIBUTIE

Vaak wordt mij gevraagd waarom we niet een los briefje bij het clubblad
voegen zodat iedereen meteen ziet dat contributie moet worden
betaald. Ook wordt mij nog regelmatig gevraagd waarom wij geen
acceptgiro’s bijsluiten. Welnu, we zitten al enige jaren bij een andere
bank en daar hebben wij geen andere mogelijkheden dan de contributie
gewoon aan U te vragen. U doet Uw vereniging alleen maar een heel
groot plezier om Uw contributie op het juiste moment even aan ons over
te maken. Ook wij hebben onze verplichtingen zoals voldoen van het
bondslidmaatschap, het verzenden van het Maandblad, de drukkosten
van ons clubblad en de zaalhuur moet betaald worden.
Ik ben U dankbaar als alle bedragen op 1 januari op onze rekening
staan.
De penningmeester
FILAMANIFESTATIE 2014

Natuurlijk weet U ondertussen dat wij, in navolging van het grote succes
in 2012, een volgende Filamanifestatie organiseren op 12 en13 april in
Wijk aan Zee. Wilt U meedoen aan de tentoonstelling (cat. 2, 3 of
propaganda), vraag dan een inschrijfformulier aan bij Jeffrey
Groeneveld. Bent U bereid om ons te helpen met de opbouw op vrijdag
of de afbraak op zondag, neemt U dan contact met mij op. Wij zien de
reacties graag tegemoet.
Ron Versteyne
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MODERNE BELGEN EN OUDE GROENTE
Vergeten groenten als aardpeer en pastinaak herontdekt en op een
postzegel gezet.
Op 7 maart 2011 gaf België een heel leuk velletje uit. De illustratrice Marijke
Meersma tekende een serie van 5 hele oude soorten groente en de posterijen
maakten daar een mooi geheel van.
Marijke Meersma is free lance illustratrice. Ze tekent boekomslagen, prentenboeken, illustraties naar de natuur, historische taferelen voor musea, enz. ernz.
Ze werkt o.a. voor de Nationale Plantentuin in Meise. Zaden, bloemen en
vruchten vormen samen één prent. De prenten hebben veel waarde en vormen
ook een ondersteuning bij internationale informatie naar bepaalde plantengroepen. Ze is helemaal thuis in de wereld van bloemen, planten en bomen.
Van links naar rechts
staan op de 5 zegels
de volgende oude
soorten groenten
afgebeeld: Aardpeer
en truffelaardappel,
bisschopsmuts, dit is
een pompoenras,
paarse wortel en
pastinaak, warmoes
en kardoen.
Wilt u geloven dat ik
geen van de genoemde soorten ken? Ze heeft de groenten opgezocht in de bibliotheek van de
Nationale Plantentuin, in de biologische winkel in haar woonplaats en bij
mensen, die deze groenten nog kweken in hun eigen tuin.
De waarde van elk zegel is 1 Wereld, dus brieven tot 20 gram buiten Europa.
Het velletje kost € 5,50. De afmeting van de zegels is 27,66 x 40,2 mm en het
velletje meet 166 x 100 mm. De tanding is 11½. Het gebruikte papier is wit,
niet fosforescerend en ze werden gedrukt door Stamps Production Belgium in
gecombineerde rasterdiepdruk. De tekst op het velletje is in het Nederlands en
in het Frans. België is tweetalig, Nederlands en Frans en het is mij een raadsel
waarom ook nog een “First Day Sheet” wordt uitgegeven. Het gewone velletje
heeft die Engelse tekst niet.
Een medewerker van de Nationale plantentuin beweert dat je pastinaak,
warmoes en aardpeer tegenwoordig weer gewoon in de supermarkt kan
kopen. Hij zegt ook dat wortelen vroeger wit waren. Het waren de
Nederlanders die de oranje variëteit begonnen te kweken en nu kennen we
alleen oranje wortels.
Zit de liefde voor het koningshuis zo diep?
Luc van Veen
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WE ZIJN INMIDDELS BIJ DE LETTER M VAN MACAO
Macao was een Portugees gebied aan de mond van de
rivier de Kanton in China. Zie ook bij de postzegels van
Timor. Macau is een klein gebied van twintig vierkante
kilometer op het schiereiland Macau en de twee
bijbehorende eilandjes Taipa en Caloane. In 1557 werd
Macau door de Portugezen ingenomen. Portugal kreeg
hierdoor een unieke positie en beheerste de handel met
Canton.
Macau bleef tot 1999 in Portugees bezit.

Geschiedenis
Tot 1841, toen de Britten een concessie voor Hong Kong kregen, was
Macau het enige deel van China onder koloniaal bestuur. Alle buitenlandse
handelsmachten probeerden een handelsvestiging in China te krijgen,
maar alleen de Portugezen slaagden daarin. De Verenigde Oostindische
Compagnie (VOC) trachtte in 1622 Macau te veroveren, maar de aanval
faalde.
De handel van de Portugezen met China stortte in toen de Britten zich in
1841 in Hong Kong vestigden. De haven van Macau had niet de goede en
beschutte ankermogelijkheden van Hong Kong. De opkomst van Hong
Kong werd daarom de ondergang van Macau.

Gokken in casino's
In 1847 legaliseerden de Portugezen het gokken in hun voormalige kolonie
Macau in het zuiden van China. Macau werd synoniem voor casino's,
misdaad en verstoorde levens. De gokindustrie groeide verder na de
overgave van Macau aan China. Macau passeerde in 2007 Las Vegas als
gokhoofdstad van de wereld.

Landnaam op postzegels is Macao en de postzegels verschijnen al
vanaf 1894.
Valuta op de zegels: v.a. 1884: 1000 reis = 1 milreis, v.a. 1904: 78 avos = 1
rupee en v.a 1913: 100 avos = 1 pataca.
Ron Versteyne

POSTZEGELS AANGEBODEN
Nico de Schaaf (Oosthuizen) heeft een grote hoeveelheid postzegels in blokjes van
4 te koop/ te ruil en veel (meest buitenlandse) zegels met firmaperforaties. Nu met
het juiste telefoonnummer 0299-401223.
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Kavel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Cat. nr.
Munten
Munten
Canada
Israel
Munten
Briefstukje
167-170
304-316
312-315
556-560
592-595
60
1200
Dienst 25-26
Dienst 27-43
Port 80-106
Port 61-68
Port 69-79
pv 1 - 2
TG 8
PW 2
PW 3
PW 6

fdc
Pr 10
Pr 13
Pr 22
België

pzb
pzb
pzb
yv 380-85
yv 565-66
yv 576-580
Yv 5081-92

Omschrijving
Cat. w.
Kilo munten allen verschillend
Kilo munten allen verschillend
Zilveren munten, jaarset 1979 proof
Jaarset 1974 proof
Munten GB en Scandinavië
Curaçao met nr. 8
€ 70,00
Ned. Indië
*
€ 17,50
Ned. Indië
**
€ 13,00
Suriname
**
€ 28,00
Ned. Kerken
*
€ 100,00
Itep
*
€ 100,00
Met stempel Purmerend
o
Zegel met tevens frankeerstempel fl. 0,00
Dienstzegels
o
€ 20,00
Dienstzegels
o
€ 21,85
Portserie
**
€ 65,00
Port 1923 - 1924
*/o
€ 22,00
Port
o
€ 10,00
Postpakket verekenzegels
o
€ 64,50
Telegramzegel 30 ct.
o
€ 25,00
Postbewijs
o
€ 15,00
Postbewijs
o
€ 90,00
Postbewijs
o
€ 12,50
Gest. velletjes V2672-81, 2194/5, 2210, 2222
€ 31,00
Velletje pers. zegels Het Jonge Schaap, Zaandam
Idem, een ander beeld
FDC Zomer 1949
FDC E21
€ 85,00
FDC E28
€ 45,00
Postwaardestuk met kerst 2005
Diverse 395-404
€ 35,00
Going for gold
€ 30,00
Prestige boekje Karel Appel met FDC
€ 18,00
Paddenstoelen
€ 18,00
Zilveren zegel en blokje
€ 25,00
Duitsland
o
€ 330,00
Oostenrijk kaartje postfris
**
Oostenrijk kaartje gestempeld
o
Kaart Disney zegels
o/**
Liefdadigheidszegels Messina
Ierland 12 stuks
€ 75,00
Europa 27 boekjes
Engeland 26 boekjes
Frankrijk minieme plakker
*
€ 45,00
Frankrijk minieme plakker
*
€ 35,00
Frankrijk minieme plakker
*
€ 60,00
Frankrijk
o
€ 14,40
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Inzet
€ 7,50
€ 7,50
€ 15,00
€ 2,00
bod
€ 7,00
€ 3,00
bod
€ 4,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 1,00
bod
€ 4,00
€ 2,00
€ 10,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 12,50
€ 5,00
€ 3,00
€ 18,00
€ 2,50
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 3,00
€ 0,50
€ 2,00
€ 9,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 9,00
€ 25,00
€ 8,50
€ 5,00
€ 5,00
bod
€ 10,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 9,00
€ 7,00
€ 12,00
€ 3,00

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Yv 5104/27
pzb

2821/25
2837/42
2864/67
2881/84
2889/93
2899/2002
2917/20

pzb

14-27
42-54
55-67
162-173

Frankrijk
Finland vogels
Finland velletje vogels
IJsland serie roof vogels
Oostenrijk blokje 2013
Oostenrijk blokje 2013 Paarden
Oostenrijk blokje 2013 Trein en boot
Oostenrijk blokje 2013 CEPT
Oostenrijk Treintje
Oostenrijk Treintje
Oostenrijk Treintje
Oostenrijk Treintje
Oostenrijk Treintje
Oostenrijk Treintje
Oostenrijk Treintje
Oostenrijk Treintje
Oostenrijk helikopter
Oostenrijk stoomboot
Oostenrijk stoomboot
Oostenrijk stoomboot
Oostenrijk diversen gestempeld
Taiwan vlinders 2013
Taiwan vogels uilen
Zweden ijsjes
Zweden planten en vruchten
Zweden vakantie parken
Zweden hanen rassen
Zweden bloemen
Zweden brieven
Zweden natuur
Japan
Japan
Vlinders Tuvula
Namibië dieren, vogels en bloemen
Nederlands Indië op 3 stockkaarten
Nederland + Overzee op grote insteekkaarten
GB, vel Smilers, 2000
GB, Man, etc.8 leuke velletjes en blokjes
Nieuw Zeeland, militaire uniformen
Aland, 10 postfrisse zegels 1997
Birds of Ireland, prachtige fdc
San Marino 1993, Europese landen. Leuk
Slangen uit Tanzania
Jersey prestigeboekje autobussen
Tristan da Cunha 1954, prachtige serie
Idem, zeedieren (1961)
Tristan da Cunha, Resettlement 1963, postfris
Tristan da Cunha, landschappen
Luxemburg, 'Machine labels'
Frankrijk postzegelboekjes, meest Rode Kruis
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o
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
o

€ 28,80

€ 175,00
€ 130,00
€ 40,00

€ 6,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 1,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 2,50
bod
€ 2,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 5,00

o
o
o
o
o
o
o

€ 6,00
€ 9,80
€ 5,20
€ 5,20
€ 7,00
€ 5,60
€ 5,60

€ 100,00

€ 2,00
€ 9,00

**
**

**
**
**
**

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

Stockboekje
Stockboekje
Stockboekje
Stockboekje
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek

Kistje
Doosje
Doosje
Doosje
Doosje
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos

Canada, oude auto's / voertuigen mooi vel (1993/1996)
Liechtenstein Dienst 1976 postfris op albumblad
€ 8,50
Albumbladen met oud Frankrijk
Album met diverse brieven enz.
Nederland o.a. 1923 uitgezocht op tanding
o
hoog
Diverse landen
o
Oud Bayeren
o
Liechtenstein, iets o en verder ** in klein stockboek
€ 300,00
Diverse landen 800 zegels
Franse Zone Sovjet zone ruim 1000 zegels
Europa CEPT ruim 850 zegels
Duitse staten ongeveer 1200 zegels
Duitse Reich en staten 390 zegels
Oud Duitsland ongeveer 300 zegels
Duitsland 420x Adolf
Filisafe leeg zwarte bladen
Filisafe leeg zwarte bladen
Filisafe leeg zwarte bladen
Davo witte bladen
Mooi Patento stockboek, met NL en Indon.
België op album bladen, dienst, trein, etc.
€ 90,00
Europa, 2001, 60 covers, thema water, talen, Europa
Nederland en overzee
Europa
Wereld
Doosje poststukken thema Verenigd Europa
Klein doosje afgeweekt meest groot formaat div. landen
Mooie doos met onafgeweekt Ned. vele euro'
Bruine doos onafgw. Nederland en Buitenland 2.5 kg
Doos onafgeweekt, meest Nederland 2 kg
Doos Wereld (on)afgeweekt
Doos poststukken, mooi divers
Trommel met eerstedagbladen Duitsland, Oostenrijk

€ 3,00
€ 2,00
bod
€ 7,00
€ 10,00
bod
bod
€ 25,00
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
€ 8,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 2,00
bod
bod
€ 5,00
€ 4,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

BENEFIETVEILING IN
DECEMBER !
We willen uw aandacht vragen voor onze bijeenkomst in december.
We houden dan weer onze benefietveiling om de clubkas te
spekken. U stelt (gratis) wat materiaal beschikbaar, wij vinden er een
blije koper voor. En als u toch aan het zoeken bent in uw kasten: we
nemen tijdens onze clubavond op 13 november graag ook weer
materiaal voor onze grote veiling in ontvangst.
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