
1 
 

 



2 
 

HET IS NOG EVEN WENNEN... 
 

… met de nieuwe organisatie van Zuiderhof, maar de bewoners-
commissie doet erg haar best om het allemaal toch in goede banen 
te leiden. De eerste keer bleek de zaal dubbel verhuurd en in de 
oktober-bijeenkomst werden we geconfronteerd met veel te weinig 
tafels. Bleken er een 
stel afgevoerd te zijn 
naar de Noppes. Met 
haastig aangesleept 
tuin-meubilair kwamen 
we toch nog een heel eind. Men heeft ons beloofd dat het in 
november allemaal in orde is, maar we gaan voor de zekerheid van 
te voren toch even kijken. 
 

Meer dan 70 bezoekers hadden we in oktober, afscheid van Sanja 
en Svenja, een prachtige veilingopbrengst (85% verkocht!!): het was 
een geslaagde avond.  
Ook in november hebben we weer een mooie veilinglijst, maar we 
denken zelfs al vooruit: in december doen we weer een 
benefietveiling (we hebben drie goede doelen!). Er is al aardig wat 
materiaal van veilinghuis Van Dieten binnen, maar daar kan nog best 
wat leuk spul bij. Graag tijdig inleveren, dan komt het in de veilinglijst 
en het hoeven niet per se postzegels te zijn.  
 

Op 28 december laten we – bij voldoende belangstelling – een bus 
naar de Eindejaarsbeurs in Barneveld rijden. Opstappunten in 
Zaandam en 
Purmerend, zie 
de aankondiging 
in dit blad op 
pagina 35 en 36.  
Er is geen 
tentoonstelling, 
er zijn wel heel 
veel handelaren, met een breed assortiment. 
 

Herfst en winter, het zijn mooie tijden om postzegels te verzamelen. 
Op donderdag 15 november hopen we weer op een goed gevulde 
zaal.                                                                                   John Dehé 
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB  
(zie ook www.pprc.nl) 

Voorzitter: John Dehé - Purmerenderweg 181 - 1461 DJ Zuidoostbeemster tel. 
0299-420563 - e-mail: johndehe@gmail.com  
 

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

Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend 
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl  
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Hoofd rondzending: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17 

1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 - e-mail: pprc1942@gmail.com  
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 en bibliothecaris: Juan de Groot - 
Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen – 
e-mail: j.groot89@chello.nl  
 

Gastheer: Rob Grigoletto - Paltrokmolen 4 - 1444 GH Purmerend - 
tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl  
 

Algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 -  1441 RE 
Purmerend- tel. 0299-421957 - e-mail: ad.springer@planet.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, Ad Springer en Rob Grigoletto.. 
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren van 
kopij voor het december nummer uiterlijk donderdag 22 november per  
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com 

 
OP HET OMSLAG 
 

Met een wereldberoemd gebouw starten we een 
nieuwe serie artikelen. Na de reeks over Egypte, 
nu een kleine selectie uit het boek “Rome e.a.”  
Het thema is geschiedenis op postzegels, 
samengesteld uit een van de vele boeken uit de 
nalatenschap van Wil Dedters. Vanaf pagina 18.  

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
mailto:info@deblockfc.nl
mailto:pprc1942@gmail.com
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:j.groot89@chello.nl
mailto:rob.grigoletto@kpnmail.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL 
 
Zo. 28 okt. PV De Zegelaars organiseert een postzegelbeurs van 9.00  
  tot 16.00 uur in De Schakel, Burg. Bickerstraat 46a te  
  Diemen. Handelaren en 5- en 10 cents-boeken zijn volop  
  aanwezig. Entree voor nietleden 1 Euro. Meer informatie bij 
  Loek en Gonny Verschut (020-6942002).  
Zo. 28 okt. FV Heerhugowaard organiseert een ruilbeurs van 10.00 tot 
  15.00 uur in Zalencentrum “De Swan”, Middenweg 178 te  
  Heerhugowaard. 
Ma. 5 nov. De zelfklevende Decemberzegels zijn verkrijgbaar van 5  
  november 2018 tot 5 januari 2019. Nieuw kader Persoonlijke 
  Postzegel December. Vel met 10 gelijke postzegels  
  (decembertarief, zelfklevend). Decemberzegels van 2010 t/m 
  2017 met de opdruk 'December' zijn ook nog steeds geldig. 
  Je hoeft dus niet bij te plakken.  
Za. 10 nov. De Verzamelaar Afd. Zaanstreek - Kennemerland houdt  
  een verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur nu in buurt- 
  centrum De Kolk, Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam.   
  Er zijn Postzegels, Munten, Ansichtkaarten, Suikerzakjes, 
  Sigarenbandjes etc. Voor Info: 075-6354316 / 0639439777. 
Zo. 11 nov. NVPV Alkmaar organiseert van 10.00 tot 16.00 uur de  
  Najaarsbeurs voor postzegels, ansichtkaarten en munten. 
  In Stichting de Rekere 2.0, Drechterwaard 16,  
  1824 EX Alkmaar. - Toegang gratis. - Info : 06-14931087 
Do. 15 nov. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in woon- 

centrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met 
onze gezellige club-veiling, nummer 314, de kavellijst staat 
op de pagina’s 37 tot 41. 

Zo. 18 nov. Grote Veiling van De Posthoorn, met meer dan 900  
  kavels. Locatie: De Stoomhal, Wormer, Rijstpellerij Pakhuis 
  Hollandia, Pakhuisplein 44, 1531 MZ Wormer. Aanvang  
  veiling om 13.15 uur, zaal open 10.00 uur. Meer informatie 
  op www.deposthoornkrommenie.nl 
Do.. 13 dec. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in  
  wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
  Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.  

Noteer ook alvast de volgende data voor 2019 in uw agenda: woensdag 
16 januari en donderdag 14 februari. Onze jaarlijkse grote beurs is op 
zaterdag 19 januari en onze grote veiling is op 16 maart in wijkcentrum  
De Inval.  

http://www.deposthoornkrommenie.nl/
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Het was in oktober weer gezellig druk... 
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Op maandag 10 oktober hebben we afscheid genomen van Svenja 
(links) en Sanja die ons jarenlang voorzien hebben van koffie, 
koekjes, biertjes en gezelligheid. Er is slechts één troost: ons nieuwe 
barteam, aangestuurd door Juan, heeft het stokje op voortreffelijke 
wijze overgenomen. 
Lisanne kon door vakantieverplichtingen in Australië niet bij de 
bloemenhulde aanwezig zijn, maar ook dat gaat goed komen. 

JD 
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MICHEL Europa deel 3 = Südeuropa 2018   
 
In dit derde deel van de Europa set vinden we 
in alfabetisch de volgende landen: Albanië, 
Bosnië en Herzegovina, Fiume,  Italië, 
Joegoslavië, Kosovo, Kroatië, Macedonië, 
Malta, San Marino, Servië, Slovenië, Triëst en 
Vaticaanstad. 
Uiteraard is de opbouw en uitvoering gelijk aan 
alle andere Michel catalogi dus daar zal ik het 
dit keer niet over hebben. 
Wat is er nieuw of vernieuwd? Bij Italië is het gehele gedeelte tot en 
met 1950 op nieuwe onder de loep genomen. Dus inclusief de oude 
Italiaanse Staten. Dit leidde tot het doorvoeren van veel 
verbeteringen en wijzigingen in zowel de tekst als bij de illustraties. 
Bij de" jonge republieken" Kroatië, Montenegro en Slovenië zijn de 
hoofdstukken over de postzegelboekjes en de samenhangende 
zegels opnieuw bewerkt. Bij Joegoslavië zijn waar bekend de 
vervalste opdrukken vermeld. Tevens is Albanië opnieuw 
geredigeerd. De gehele catalogus is nog eens doorgelopen en 
diverse kleine fouten en verschrijvingen zijn gecorrigeerd. Uiteraard 
zijn ook alle nieuwe uitgiften vermeld en zijn er weer veel zegels 
opnieuw ingescand op een hogere resolutie. 

Met 1568 bladzijden, 20.000 illustraties en 83.000 prijsnoteringen is 
deze catalogus weer helemaal uptodate. 
  
Bladzijden: 1568. ISBN: 978-3-95402-273-1 
 
Michel Europa deel 4 = Südosteuropa 2018   
 
In deel 4 worden de volgende postzegel uitgevende landen en 
gebieden behandeld: De Egeïsche eilanden, Bulgarije, Epirus, 
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Griekenland met de autonome republiek Athos, 
Ikaria, de Ionische eilanden, Kreta, Oost-
Roemelië, Roemenië, Samos, Trachië, Turks-
Cyprus en Cyprus. 
 
Ook dit deel is grotendeels opnieuw doorgenomen 
en waar nodig gecorrigeerd, vooral op het 
prijzengebied. Bij Bulgarije (zeker in de periode 
2000/2017), de klassieke Griekse emissies en bij 
Turkije vinden we veel prijsverhogingen. Tevens 
zijn bij Griekenland veel zegels opnieuw 
ingescand. Zowel bij Roemenië als bij Griekenland zijn diverse 
tandingsvariëteiten opgenomen. 
Ook in dit deel zijn de nieuwste uitgaven opgenomen. Al met al 
vinden we in de ze catalogus 1312 pagina's met 18.500 meestal 
kleuren illustraties 73.000 prijsnotaties. 
Ook deze catalogus zal, mede door zijn vele kleurige poszegel 
afbeeldingen, niet alleen de traditionele verzamelaar maar ook de 
thematische verzamelaar kunnen bekoren. 

 
Bladzijden: 1312 ISBN: 978-3-95402-274-8 
 
Gegevens voor beide delen:  "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm 
Taal Duits. Illustraties: Kleur. Schrijver: Schwaneberger Verlag 
GMBH. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 72,00 € per deel. Excl. verzendkosten. Informatie // 
Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-
85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde 
postzegelhandel 
E-mail: europa1@michel.de  Web-site: www.michel.de  
                                                                       Henk P. Burgman (AIJP) 
 

mailto:europa1@michel.de
http://www.michel.de/
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Het velletje Kinderpostzegels dat op maandag 8 oktober j.l. verscheen werd 
ontworpen door Sandra Smulders. 
De Fabeltjeskrant, het onderwerp op de Kinderpostzegels 2018, was een 
dagelijks terugkerende korte televisie-uitzending voor kleuters 
(kijkbuiskinderen) juist voor kinderbedtijd over dagelijkse gebeurtenissen in 
het Grote Dierenbos in Fabeltjesland. De eerste uitzending was op 29 
september 1968 de laatste uitzending vond plaats op 4 oktober 1992. In 
totaal zijn er 1650 afleveringen gemaak. 
Dit najaar, vijftig jaar na dato, komt er een vervolg op de tv-serie. 
Rubinstein Pictures verwierf de rechten en maakte een digitale animatie die 
het uiterlijk van de vroegere poppenserie zo goed mogelijk nabootst. 
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‘Kunt u mij de weg naar Eyjafjallajökull wijzen?’ Bijna zeker dat u deze 
naam niet uit kunt spreken 
  
U kent het wel, u bent in het buitenland en wilt de weg vragen naar een 
bestemming waar u de naam onmogelijk van uit kunt spreken. Heeft u daar 
ook zo’n hekel aan? Vertaald vanuit het IJslands betekent Eyjafjallajökull 
‘eilandbergengletsjer’, en dat is precies wat het is:  
een gletsjer op een vulkaan. Toen de vulkaan in 2010 uitbarstte en het 
gehele Europese vliegverkeer dagenlang stillag kreeg menig nieuwslezer 
het Spaans benauwd. Eyjafjallajökull ligt nabij de bergpas Fimmvörðuháls, 
dus als je je aan Eyjafjallajökull niet wilt wagen kun je altijd nog naar 
Fimmvörðuháls vragen. En dat is de moeite waard want zoals je ziet is het 
er prachtig.  

 
Drie IJslandse postzegels die werden gedrukt met vulkanische as van 
Eyjafjallajökull behoren tot's werelds meest bijzondere zegels in 2010, 
volgens StampNews.com. De zegels, uitgegeven door IJsland Post op 22 
juli 2010, werden tweede. De drie zegels, die de vulkaanuitbarstingen op 
Fimmvörduháls en Eyjafjallajökull verbeelden, bevatten alle vulkanische as, 
van de uitbarsting op 17 april 2010. Ze werden ontworpen door grafisch 
ontwerpers Borgar Hjörleifur Árnason en Hany Hadaya,. 
 
De zegels zijn gedrukt in een conventionele offset print bij de Nederlandse 
drukker Joh. Enschedé met een fijne trachyandesitic as die viel op de 
Eyjafjöll bergketen op 17 april 2010. Trachyandesitic is as van 
vulkaan=magma met een siliciumgehalte van 60 procent die meer dan 
1.100 ° C heet was toen het in contact kwam met de gletsjer, volgens 
IJsland Post.  
De vulkanische uitbarsting begon in Eyjafjallajökull kort voor middernacht 
op 20 maart 2010. In de eerste fase van de uitbarsting, viel magma op het  
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Fimmvörduháls-gebergte. 
Het was vrij weinig en leek 
te eindigen op 12 april.  
Echter ongeveer 24 uur 
later op de avond van 14 
april, zette de uitbarsting 
door en vervolgens kwam 
magma uit de krater van de 
zuidwestelijke piek van de 
gletsjer Eyjafjallajökull. De 
volgende ochtend werden 
vulkanische wolken werden 
gezien over een gebied dat zich uitstrekt tot 30 kilometer naar het zuiden.  
 
Vulkanische as steeg hoog op en werd verspreid over heel Europa. Het 
veroorzaakte uitgebreide verstoringen van het luchtverkeer. De ergste 
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Aangenomen wordt dat in de 
laatste fase van de uitbarsting 250 miljoen kubieke meter as werd 
uitgestoten. De as veroorzaakte ook veel problemen voor de boeren in 
Zuid-IJsland waar tijdens de eerste dagen van de uitbarstingen, honderden 
gezinnen tijdelijk werden geëvacueerd.  
 
Op 21 mei, de vulkanische activiteit aanzienlijk afgenomen en de vulkaan 
geweest rustige sinds, hoewel de uitbarsting nog officieel worden verklaard 
moet. De stempels zijn ontworpen door Borgar Hjörleifur Árnason en Hany 
Hadaya op H2 design. De foto's zijn door Óskar Ragnarsson 
(Fimmvörduháls) en Ragnar Th. Sigurdsson (Eyjafjallajökull, twee foto's).  

Iceland Post 
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MICHEL Europa Deel 1 -  Mittel-Europa 
 
Het verschijnen van de reeks Europa catalogi 
heeft altijd een vast stramien. Eerst het deel 
midden Europa dan zuidwest daarna door naar 
zuid en via zuidoost, noord en west Europa 
naar deel 7 oost Europa. Dit is deel 1 en 
behandelt de landen min of meer gesitueerd in 
midden of centraal  Europa. Deze landen zijn; 
Liechtenstein - Oostenrijk - Zwitserland incl. de 
zegels voor diverse internationale comités - 
Slowakije - de Tsjechische republiek - Tsjecho-
Slowakije - Hongarije - VN Geneve en Wenen 
en "last but not least" West-Hongarije. West-
Hongarije hoor ik u mompelen. Ja dat klopt dit 
is een klein gebied dat in 1921 kortstondig onafhankelijk geweest was en 
dat nog het zelfde jaar tot Hongarije toetrad. Het word ook wel Burgenland 
genoemd en ik vermoed dat dit in Oostenrijk wel verzameld word. Google 
maar eens op Lajtabánság.  Met 79 postzegels (meest opdrukken op 
Hongaarse zegels), 17 niet uitgegeven zegels en 6 port zegels is dit het 
kleinst en afgesloten gebied uit deze catalogus. Ga er maar aan staan. Ik 
denk, maar weet het niet zeker, dat echt gelopen niet filatelistische  brieven 
lastig te vinden zijn. afijn ik dwaal af..... 
 Van alle voornoemde gebieden vinden we de frankeerzegels en waar 
uitgegeven ook de dienst- port- luchtpost- en automaatzegels evenals 
allerlei andere uitgaven.  In deze volgorde worden de zegels, blokken en 
waar uitgegeven de dienst en portzegels etc. van deze landen/gebieden 
redelijk uitgebreid weergegeven. Verder vinden we prijzen voor FDC's; 
tabellen met langlopende series; jaargangtabellen; blokoverzichten en 
overzichten van postzegelboekjes met hun inhoud. Zoals gewoonlijk vinden 
we de prijzen meestal in twee kolommen : * en  = Ongebruikt met gom en 
gebruikt voor de periode grofweg tot en met 1919. Daarna twee kolommen 
voor ** (postfris) en  (gebruikt).  
 Wat is er veranderd c.q. aangepast in deze al weer honderd en derde 
editie? Uiteraard is alle bijgewerkt tot en met de recente uitgaven en zijn 
alle prijzen marktconform aangepast.  Klassiek Oostenrijk en de Zwitserse 
kantonzegels vallen op door uitschieters naar boven. Eveneens zijn 
meerdere tandingsvariëteiten opgenomen bij zwel Oostenrijk als bij de 
zegels van Slowakije. Één Tsjechslowaaks zegel met tanding L 10½ schiet 
boven alles uit. Mi Nr. 36I steeg van 800 € naar 2500 €. Bij Zwitserland 
vinden we veel verbeteringen en aanpassingen bij de postzegelboekjes. 
Verder zijn er weer veel afbeeldingen opnieuw ingescand waardoor veel  
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deplorabele zwart/wit plaatjes vervangen zijn door scherpe en heldere 
kleuren afbeeldingen. 
Ook deze editie is weer uitgerust met een harde kaft en twee leeslinten. 
Met 1347 bladzijden gevuld met 17.000 meest kleurrijke afbeeldingen en 
76.000 prijsnoteringen kan de verzamelaar van een of meerdere van deze 
landen weer een jaar vooruit.  
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal Duits Bladzijden: 1347 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-271-7 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 72,00 € Excl. Verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim, 
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel 
E-mail: europa1@michel.de  Web-site: www.michel.de   
 
 

MICHEL Ganzsachen Deutschland 2018 
 
In deze, alweer 22e uitgave vinden we de postwaardestukken uit de Duitse 
gebieden. Het eerste wat opvalt, maar wat wel te verwachten was, is het 
uiterlijk van de catalogus. Deze is, zoals het de laatste jaren gebruikelijk is 
aangepast. Dus een iets groter formaat en een harde kaft met leeslinten. In 
de loop der jaren zijn er vele duizenden postwaardestukken in de Duitse 
gebieden verschenen. Een compleet overzicht leveren is dan een zware 
taak. Nieuwe vondsten worden, gelukkig, nog steeds door verzamelaars en 
studiegroepen gemeld.  
Nieuw in deze uitgave zijn; Tarieven overzicht voor Beieren, en uitbreiding 

van de overzichten van andere gebieden en 
aanpassing van het hoofdstuk "Reich". 
Meerdere onderdelen, o.a. de geallieerde 
bezetting en de nooduitgiften, zijn verbeterd 
en/of samengevoegd waardoor het e.e.a. 
overzichtelijker en begrijpelijker is geworden. Er 
zijn pakweg 250 nieuwe postwaardestukken 
opgenomen. Verder zijn er veel kleine en 
grotere aanpassingen en verbeteringen 
doorgevoerd. 
Deze catalogus is zoals we van Michel gewend 
zijn opgebouwd in chronologische volgorde en 
behandeld een 26-tal gebieden/onderwerpen. Ik 
zal u niet vermoeien met een complete lijst maar 
neem van mij aan dat het er zéér compleet  

mailto:europa1@michel.de
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uitziet. Behalve vele nieuwe afbeeldingen zijn uiteraard de prijzen 
aangepast en ook veel nieuwe details en, zoals al gemeld, recent 
opgedoken informatie zijn in deze uitgave verwerkt. Een "must have" voor 
de verzamelaar van postwaardestukken. In bijna 900 bladzijden, met 4400 
afbeeldingen, krijgt u een goed overzicht van dit verzamelgebied en voor 
de specialist is er genoeg in te ontdekken. Vele afwijkingen en typen 
worden besproken en waar nodig uitgebreid afgebeeld. De prijssetting is, 
meestal, naar boven bijgesteld.  
De waarderingen, ruim 18.500 prijsnoteringen, voor de diverse stukken zijn 
waar nodig niet alleen voor gebruikt en ongebruikt weergegeven maar ook 
voor speciaal gebruik en/of voor andere mogelijkheden aangegeven. Ook 
hier wordt het e.e.a. voorafgegaan door een uitgebreide uitleg betreffende 
het verzamelen van deze stukken. Waar nodig zijn portotabellen 
opgenomen voor verdere verduidelijking van de noodzaak van sommige 
tarieven,. 
 
Kortom; Dit lijvige boekwerk zal voor de verzamelaar van Duits 
gerelateerde postwaardestukken een onmisbaar hulpstuk zijn waarmee 
zij/hij weer een flinke tijd mee vooruit kan.  

 
Taal: Duits. Bladzijden: 896. Illustraties: Kleur. Verlijmd, 20 x 15 cm. 
ISBN: 978-3-96402-225-0  Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Winkelprijs: excl porto: 98,00 Euro. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim, 
Duitsland en bij de gerenommeerde postzegel-handelaar. E-mail: 
europa1@michel.de  Web-site: www.michel.de   

Henk P. Burgman (AIJP) 
 

mailto:europa1@michel.de
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 AANSCHUIVEN OP DE WOENSDAG … Ook à la carte! 

Telefonisch reserveren uiterlijk tot dinsdag.  
Wo.   7 nov. Zuurkool op Duitse wijze; 

Wo. 14 nov. Biefstukpuntjes; 

Wo. 21 nov. Stamppot boerenkool met slagersrookworst, spekjes,  

                   zoetzuur en jus; 

Wo. 28 nov. Hachee met rode kool en jus. 
 

KERST 2018  Op beide kerstdagen een mooi en heerlijk Kerstmenu.  

  Prijs is € 57,50 p.p. (exclusief dranken). 

Op donderdag 27 december traditioneel onze “Kliekjesdag”. 

Aanschuiven aan lange tafels serveren wij 4 gangen onze laatste luxe 

leftovers van het jaar.  

Prijs is € 35,- p.p. (exclusief dranken). Reserveren kunt u nu al! 
 

GESLOTEN Op woensdag 5 december zijn wij gesloten. 

  Wij zijn met vakantie van 28 december t/m 15 januari. 

Woensdag 16 januari weer geopend vanaf 11.00 uur. 

Max & Liesbeth van Wersch. 

Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster. Telefoon: 0299-743399 

Email: info@brasserieallesmetliefde.nl    

Website: www.brasserieallesmetliefde.nl    

Facebook pagina: http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde 

mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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REGIO BIJEENKOMST NEDERLANDSE 
VUURTOREN VERENIGING  
 

De Nederlandse vuurtoren vereniging organiseert op 
zaterdag 10 november 2018 voor de 6e keer een regio 
bijeenkomst in het Zee- en Havenmuseum, Havenkade 
55, 1973 AK te IJmuiden van 10.30 tot 15.00 uur. De 
toegang is gratis voor iedereen die interesse heeft in 
vuurtorens, o.a. op postzegels, ansichtkaarten, foto’s, 
boeken, techniek, enz… U bent van harte welkom.  

Info: jaaptermes@kpnplanet.nl  of 0251-232054. 
 
INTRODUCTIE NIEUWE REEKS:   
“UIT DE BOEKEN VAN WIL” 
 

Sinds april 2014 publiceren we regelmatig 
artikeltjes over diverse thema’s uit de 
omvangrijke en interessante collectie ‘de wereld-
geschiedenis op postzegels’ van Wil Dedters. 
Over elke postzegel is wel een verhaal te 
schrijven. Wil Dedters zocht bij die verhalen en 
gebeurtenissen uit de geschiedenis naar postzegels om zijn teksten te 
illustreren. Op clubavonden kon hij niet veel geschikte postzegels vinden 
voor zijn thematische collectie en zocht en bestelde hij daarom veel van 
deze postzegels via internet. Helaas overleed Wil vorig jaar in september 
plotseling. We hadden een paar maanden voor zijn overlijden samen al een 
keuze gemaakt voor een reeks artikeltjes over Egypte. Van mevrouw 
Dedters mocht ik een paar weken geleden weer een van zijn vele boeken 
lenen, om daaruit leuke artikeltjes voor ons clubblad samen te stellen. Zijn 
collectie blijft gelukkig intact.  
Het is moeilijk om een keuze te maken uit de meer dan 10 banden. De 
uitgeleende band, met daarin 78 zelfgemaakte pagina’s op A4 formaat, gaf 
hij de titel “Rome e.a.” en als z.g. franse titel “Als U begrijpt wat ik bedoel”.  
In de hoogtijdagen was het Romeinse Rijk een grote, multi-nationale 
supermacht die verschillende volkeren, rassen en religies samenbracht. In 
de straten van Rome kwamen Italianen, Grieken, Syriërs, Noord-Afrikanen, 
Spanjaarden, Galliërs, Kelten en Germanen elkaar tegen. De Romeinse 
wereld was er een van winnaars en verliezers. 
De variatie van onderwerpen in deze band is heel erg groot. Het Romeinse 
Rijk, de keizers en de volkeren waar Rome in het verre verleden mee te 
maken had. Keus genoeg voor deze nieuwe reeks “Uit de boeken van Wil”. 
Veel kijk en leesplezier.                                                              Hans Vaags   

mailto:jaaptermes@kpnplanet.nl
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DE EEUWIGE STAD 
 
Wat in de 8ste eeuw v.Chr. begon als 
een klein dorpje met rieten daken aan 
de oever van de Tiber, groeide uit tot 
een van de rijkste en machtigste 
steden die de wereld ooit heeft 
gekend. Rome was een stad van 
indrukwekkende monumenten en 
dicht opeen geplaatste en met 
marmer beklede bouwwerken. Veel 
zijn gerealiseerd tijdens de regering 
van Constantijn (306-337 n.Chr.). 
Toen bereikte de stad de maximale 
omvang van misschien wel een miljoen         Het Colosseum in 85 en 
inwoners. Ter meerdere eer en glorie                  het gebouw in 1985. 
van zichzelf bouwden de keizers  
tempels en forems, paleizen en triomfbogen. Ook bouwden zij 
theaters, badhuizen en enorme arena’s, zoals het Colosseum. 
Nadat Constantijn in 324 n.Chr. Byzantium tot zijn nieuwe hoofdstad 
uitriep en deze omdoopte tot Constantinopel, begon Rome in verval 
te raken. Plunderingen, aardbevingen en verwaarlozing hebben in de 
loop der eeuwen veel grote bouwwerken met de grond gelijk 
gemaakt.  

 
Het Flavisch Amfitheater, beter bekend als het  
Colosseum, werd gebouwd in de eerste eeuw 
n.Chr. te Rome. Met een omtrek van 527 meter en de hoogte van de 
gevel van 48,5 meter, was het Colosseum het grootste amfitheater 
van het Romeinse Rijk. Men begon met de bouw in het jaar 72, met 
materialen als beton, tuf- en baksteen. Voor de gevel en de zuilen 
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werd gebruik 
gemaakt van 
kalksteen. Na de 
voltooing in het jaar 
80 werd het 
Colosseum ingewijd 
met spelen die 100 

dagen duurde. Het Colosseum bood plaats aan meer dan 50.000 
toeschouwers. Historici schatten dat in de loop der eeuwen tussen 
de 300.000 en 500.000 mensen in het Colosseum zijn gestorven. 

 
Twee grote 
aardbevingen in 
847 en 1349 
brachten grote 
schade toe aan het 
gebouw. Door het 

grote verval van 
het Colosseum 
beschouwden 
belangrijke 
Romeinse 
families het    

  gebouw als een groeve waar eenvoudig 
bouwmateriaal gehaald kon worden voor 
hun nieuw te bouwen kerken en paleizen.  
 
Op 7 juli 2007 werd het Colosseum tot een 
van de zeven nieuwe wereldwonderen 
gekozen. 
Nu wordt het Colosseun bedreigd door 

luchtveront-
reiniging en de 
trillingen van 
het drukke 
langs razende 
verkeer.  
     Wil Dedters  
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◄ Rome, Frans 
velletje uitgegeven in 
2002, in de serie 
Europese 
hoofdsteden. 
 
▼ Het antieke Rome, 
uitgave van Grenada 
uit 2013, met het 
Colosseum, het 
Forum Romanum, 
Ostia Antica, de markt 
van Trajanus, de grote 
thermen van Caracalla 
en rechtsonder het 
Pantheon, maar met 
een foutje van de 
ontwerper, het hier 

afgebeelde gebouw staat niet in Rome maar in Parijs 
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Nieuwtjesdienst 
Speciaal voor de leden van de PPRC 

 

Levering van alle landen in abonnement tegen een speciale clubprijs. 
Ook levering van alle supplementen in abonnement mogelijk. 

 

******************************************************************* 

SPECIALE ACTIE: 
Indien u een abonnement afsluit, kunt u een Davo-album naar keuze 

 bestellen met een korting van 
maar liefst 25% op de winkelprijs! 

Deze actie geldt ook voor de leden die al een abonnement op de 
Nieuwtjesdienst hebben en hun abonnement willen uitbreiden. 

 

******************************************************************* 
Alle Davo stockboeken met 25% korting op de winkelprijs. 

 

E. du Bois, Postbus 1132, 1440 BC  Purmerend 
Tel. 0299-648262 – email : ed.dubois0@gmail.com 

 

 
 
 

 

    
 
 
 
 

      
         Altijd op de tweede zaterdag van de maand van september  
                                      t/m april organiseert 

             De Verzamelaar  afd. Zaanstreek Water- en 

       Kennemerland een gezellige en drukbezochte 

                           verzamelbeurs 
             

          met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 
            

  Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, 
                             Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam. 
                                Info 075-6354316 of 0639439777 
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PRINS OP EEN EILAND 

 

In betere tijden…Centraal staan de Keizer en de Kroonprins. 
 

Op 11 november 2018 is het 100 jaar geleden dat er officieel een einde 
kwam aan de Eerste Wereldoorlog en het leek de historische vereniging 
van Wieringen een aardig idee om mij op die dag een lezing te laten 
houden op het ‘eiland’. Waarom Wieringen? 
 

Tegen het eind van de oorlog vluchtte de Duitse Keizer naar Nederland om 
aan vervolging en berechting in zijn vaderland te ontkomen. Hem werd 
asiel verleend en hij vond onderdak in Amerongen en later in Doorn, waar 
hij een kasteel kocht. Tegenwoordig is dat een leuk museum. In zijn kielzog 
vluchtte zijn zoon, Kroonprins Wilhelm, ook naar het veilige Holland, maar 
hij was minder hoog in rang en dus kennelijk ook minder welkom: hij werd 
geïnterneerd op een onherbergzaam eiland in de Zuiderzee: Wieringen. 
Pas op 10 november 1923 kwam een eind aan de ballingschap van ‘Willie 
von Wieringen’.  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 166 
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Helaas heb ik geen brieven die 
de stille getuigen zijn van het 
verblijf van de Kroonprins, maar 
wel een heleboel 
prentbriefkaarten en aan de hand 
daarvan is wel een mooi verhaal 
te vertellen. Ook trof ik in het 
Nationaal Archief een bijzonder 
verhaal aan over de seksuele 
escapades van Wilhelm, dus 
daar zal ik ze eens mee 
verrassen. Wilhelm onderhield 
als een echte vorst diverse 
buitenechtelijke relaties en heeft 
op het eiland met zekerheid een 
of meer bastaards achtergelaten.  
Het mooist zijn de fotokaarten 
die gemaakt zijn toen zijn 
echtgenote, Kroonprinses 
Cécilie, het eiland bezocht. Het 
leukst zijn de vriendelijke 
sportprenten van Jan Lutz, die 
ook bekendheid genoot als 
illustrator van kinderboeken.    

Twee kaarten als voorbeeld. 
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Nog twee tekeningen van Jan Lutz.  
Het Panopticum op de kaart 
hieronder is een voorloper van het 
wassenbeeldenmuseum.  
Het Amsterdamse Panopticum 
bevond zich in de Amstelstraat. 
In verschillende opstellingen werd 
onder andere de Eerste 
Wereldoorlog uitgebeeld, maar 
deze beelden waren een fantasie 
van de tekenaar. 
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Bezoek van Kroonprinses Cécilie, 
en twee kinderen. Fotokaart 
(september 1919) 
 

De Kroonprins had een slechte 
reputatie voor hij naar het 
eiland kwam (‘De slachter van 
Verdun’), maar maakte zich al 
snel populair. Hij was sportief, 
geïnteresseerd, vriendelijk, 
maakte lange wandelingen, 
toerde rond met zijn motorfiets 
en assisteerde de plaatselijke 
smid met het maken van 
hoefijzers met initialen, die met 
een flinke toeslag voor het 
goede doel verkocht werden.  

John Dehé  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het werk bij 
hoefsmid Jan 

Luyt.gesloten  
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WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP  
DOORGEVEN VOOR 1 DECEMBER 
 

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, 
maar er kunnen redenen zijn om uw 
lidmaatschap op te zeggen. Graag willen 
we u erop wijzen dat opzeggen voor 1 
december a.s. moet gebeuren bij de 
secretaris van de vereniging.  
Het is overigens mogelijk om uw 
lidmaatschap om te zetten in een 
donateurschap. U krijgt dan echter geen 
abonnement op het maandblad Filatelie. 
Donateurs betalen minstens 15 euro per 
jaar. Indien u donateur van de PPRC wil 
worden, dan dient u dat ook voor 1 december a.s. kenbaar te maken.  
Voor opzeggingen en wijzigingen die later bij ons binnenkomen 
moeten we helaas een deel van de contributie voor 2019 rekenen. 

Jeffrey Groeneveld 
 
 

VAN DE PENNINGMEESTER  
 

Zoals onze secretaris hierboven heeft gememoreerd is de situatie  
per 1 december bepalend voor uw 
bijdrage aan onze vereniging voor het  
jaar 2019. Gezien onze zeer gezonde 
financiële positie is uw bijdrage wederom  
niet verhoogd, dus € 30,- contributie; c.q. 
tenminste € 15,- voor het donateurschap. 
 
Wij zien uw betaling gaarne uiterlijk 31 
december 2018  bijgeschreven op de juiste bankrekening:   
NL30 RABO 0166 3643 12  t.n.v. penningmeester PPRC. 
 
Maar  …… veel eenvoudiger is het om éénmalig de doorlopende 
machtiging in te vullen en uw bijdrage wordt dan jaarlijks in januari 
automatisch afgeschreven. Gemak voor u en uw penningmeester, 
dus een win-win situatie. Formulieren zijn te verkrijgen bij                                                                            
                                                                                  Hans de Block 
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VERDI en WAGNER en BELGIE 
 

De 200ste verjaardag van Guiseppe Verdi (1813-1901) en Richard Wagner 
(1813-1883) was voor de Belgische posterijen een welkome aanleiding om 
– middels een serie postzegels – aandacht te vragen voor deze 
wereldberoemde opera-componisten. 
Het werd een heel fraai velletje, waarin 5 verschillende zegels zitten . 

Van links naar rechts in het velletje op de zegels een scene uit:  1. een 
scene uit Das Rheingold van Wagner; 2. een scene uit Don Carlos van 
Verdi; 3. een scene uit Macbeth van Verdi;  4. een scene uit Parsifal van 
Wagner en 5. een scene uit Otello van Verdi. 
 

De op de zegels afgebeelde opera-gebouwen werden gegraveerd door 
Guillaume Broux en het ontwerp kwam van de hand van Jan de 
Maesschalck. Er werd ook een boekje met de zegels uitgegeven. De prijs 
van het boekje is € 5,15. Daarvoor krijgt u een fraai boekje met 5 zegels 
met de frankeerwaarde 1, dus brieven tot 50 gram.  Dat begrijp  niet goed: 
5 zegels voor € 5,15. Kost een brief in België dan €1,03 ?? Nee toch? Op 
de omslag van het boekje staan de portretten van beide kunstenaars. 
Er werd ook een 1e dag velletje uitgegeven, eveneens met de genoemde 5  
zegels, maar hiervan kon ik geen prijs vinden. De zegels werden uitgege-
ven op 13 mei 2013. Af metingen van de zegels 27,66 x 48 mm. Het velletje 
meet 187,17 x 69,73 mm en het boekje meet 192 x 71 mm. Tanding is 11½. 
 

Verdi en Wagner worden beschouwd als de grootste opera-componisten 
van alle tijden. Tussen hun opvattingen over de kunst van opera en de 
uitvoeringen van werken bestaan grote  verschillen, maar allebei waren ze 
voorstander van grootse gebaren  en overdrijving. 
Het is een mooi geheel en de België-verzamelaars zullen er blij mee zijn, 
evenals de thema-verzamelaars van muziek, Wagner, Verdi, opera, enz.   
                      Luc van Veen  
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JOHANNES XXIII, DE PAUS DIE TOT DE VERBEELDING SPRAK 
 

Op 3 september 2000 werd Johannes XXIII door paus Johannes 
Paulus II zalig verklaard en op 27 april 2014 werden hij en Johannes 
Paulus II door de huidige paus Franciscus heilig verklaard. De 
Poolse paus Johannes Paulus II zullen zich velen van ons nog goed 
herinneren. Hij vervulde meer dan 25 jaar het heilige ambt en heeft 
een behoorlijk stempel gedrukt op de wereldgeschiedenis. Hetzelfde 
geldt voor Johannes XXIII, maar omdat hij al meer dan vijftig jaar 
dood is en nog geen vijf jaar paus was, is hij inmiddels wat meer op 
de achtergrond geraakt. Hij stierf op 3 juni 1963, maar terwijl de 
media in 2013 uitgebreid stilstonden bij de dood van president 
Kennedy, die in 1963 werd vermoord, bleef het stil rond de sterfdag 
van Johannes XXIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De paus was op 15 november 1881 als Angelo Roncalli ter wereld 
gekomen in het Italiaanse Bergamo in een eenvoudig boerengezin. 
Na zijn priesteropleiding werd hij hospik en aalmoezenier, maar al 
snel werden zijn diplomatieke gaven opgemerkt en werd hij door het 
Vaticaan op diplomatieke missies gestuurd. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog wist hij tienduizenden joden te redden van de 
concentratiekampen door ze valse geboortebewijzen en uitreisvisa te 
verstrekken. Als gezant van de paus was hij daartoe gemachtigd. 
In 1952 werd Roncalli bisschop van Venetië en bevorderd tot 
kardinaal. In 1958 werd hij door zijn mede-kardinalen gekozen tot 
paus. Gezien zijn leeftijd, hij was inmiddels al bijna 76, werd hij door 
velen gezien als een tussenpaus.                                                     
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Al snel werd echter duidelijk dat hij niet zomaar op de winkel paste.  
Het contrast met zijn directe voorganger Pius XIII kon niet groter zijn. 
Johannes XXIII was nogal stevig (hij hield van lekker eten) en hij had 
een groot gevoel voor humor. Bovendien verliet hij het Vaticaan 
regelmatig om op bezoek te gaan in de stad Rome of zich elders in 
Italië te laten zien. Dat lijkt niet zo bijzonder, maar het was indertijd 
een revolutie: een paus die zich niet in het Vaticaan opsloot, maar 
contact zocht met de mensen. Conservatieve katholieken, de 
Romeinse curie niet in de laatste plaats, leverden kritiek op de 
pauselijke reislust, maar hij trok zich er niets van aan.  
De gemoedelijke paus liet niet met zich sollen. Hij wilde de katholieke 
kerk moderniseren en stak zijn hand uit naar andere religies. Hij 
begroette Joden, die door veel katholieken nog werden beschouwd 
als de verantwoordelijken van de dood van Jezus, met de woorden: 
“Ik ben Jozef, uw broeder”. In het Vaticaan verwelkomde hij onder 
anderen de leider van de Grieks Orthodoxe kerk en de aartsbisschop 
van Canterbury. Het was eeuwen geleden dat het Vaticaan op dit 
niveau contacten had gehad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen de wens in van behoudende krachten zette Johannes XXIII 
zich in voor het bijeenroepen van een Tweede Vaticaans Concilie. 
Van over de hele wereld kwamen vertegenwoordigers van de Rooms 
Katholieke kerk naar Rome om daar te praten over hun kerk. Het 
concilie zou leiden tot een ongekende vernieuwing: voortaan mocht 
de heilige mis opgedragen worden in de eigen landstaal en niet in 
het Latijn, wat tot dan toe gebruikelijk was. Leken kregen een grotere 
rol in de dagelijkse gang van zaken binnen de kerk. Plotseling leek 
alles mogelijk en sommige vooruitstrevende katholieken droomden er 
zelfs van dat spoedig ook vrouwen priester gewijd zouden kunnen 
worden en dat het celibaat zou worden afgeschaft.  
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Johannes XXIII schreef verschillende encyclieken, pauselijke 
documenten waarin hij de kerkleer over bepaalde onderwerpen ter 
sprake brengt. Een van die encyclieken was getiteld Terra in Pacem 
(Vrede op Aarde) en verscheen een aantal weken voor zijn dood. Bij 
het verschijnen ervan riep hij op tot wereldvrede en richtte zich in het 
bijzonder tot de Amerikaanse president Kennedy en de Sovjetleider  
Chroetsjov.  

 

Niemand wist op dat moment dat de paus ernstig ziek was, hij leed 
aan maagkanker, en zijn overlijden kwam dan ook onverwacht. De 
wereld rouwde en kwam woorden tekort om de populaire paus te 
eren. In 1970 werden de eerste stappen gezet om Johannes XXIII 
heilig te verklaren. In 2000 volgde zijn zalig verklaring en in april 
2014 werd hij heilig verklaard. Daarvoor moesten er minstens twee 
wonderen op zijn naam geschreven kunnen worden, maar men heeft 
slechts een wonder erkend, een wonderbaarlijke genezing. De 
overige “wonderen” bleken moeilijker toe te schrijven aan Johannes 
XXIII, maar het stond een heiligverklaring niet in de weg.  
Vlak voor de grote dag gebeurde er overigens iets vreemds. Een 
student kwam om het leven, nadat hij gewond was geraakt door een 
omgevallen Christusbeeld dat was neergezet vanwege de 
zaligverklaring van Johannes Paulus II. De ongelukkige student 
woonde in een straat die naar Johannes XXIII was genoemd..... 

Jeffrey Groeneveld 
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MET DE PPRC NAAR DE EINDEJAARSBEURS 
 

Het PPRC Reisbureau 
heeft weer een mooie 
aanbieding: bij voldoende 
deelnemers gaan we op 
vrijdag 28 december 2018 
met de bus naar de 
Eindejaarsbeurs in de 
Veluwehal in Barneveld. 
Iedereen die deze grote 
beurs weleens heeft 
bezocht zal beamen dat het een van de gezelligste beurzen in 
Nederland is. Er is geen tentoonstelling, maar er zijn wel meer dan 
150 handelaren die postzegels, poststukken, ansichtkaarten, munten 
en alles wat daarbij hoort aanbieden. De handelaren komen uit 
binnen- en buitenland.  
 
De opstapplaatsen en opstaptijden van de bus zijn: 
-  8.15 uur Alkmaar (Wendelaarstraat 1, AHXL Pickup Point 

(oude Wastora)); 
- 9.00 uur Purmerend (NS Station Weidevenne); 
- 9.30 uur Zaanstad (NS Station Kogerveld). 
Om 15.30 uur vertrekt de bus weer naar Noord-Holland, zodat 
iedereen voor het eten terug is.  
 
Dankzij een subsidie van het GSE kunnen we u deze reis aanbieden 
voor slechts € 5,00 per persoon, daarbij zijn de entree van € 3,00 tot 
de beurs en de superdikke Filakrant inbegrepen. u kunt  het bedrag 
te storten op IBAN NL30 RABO 0166 3643 12 ten name van de 
Purmerender Postzegel RuilClub te Purmerend. Graag uw naam, 
aantal personen en “Barneveld” vermelden. Om in aanmerking te 
komen voor de subsidie moeten er minstens 40 mensen meegaan. 
Al uw postzegelvrienden zijn daarom van harte welkom! 
U kunt zich aanmelden bij Jeffrey Groeneveld, bij voorkeur via de 
mail (jeffreygroeneveld@hotmail.com). U kunt zich ook op de 
clubavond aanmelden, maar dan graag door middel van een briefje 
waarop uw naam en emailadres staan en het aantal personen dat u 
opgeeft voor de busreis.                                       Jeffrey Groeneveld 

mailto:jeffreygroeneveld@hotmail.com
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Kavel Cat.,nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

Munten

1 FDC sets 7x 7,00

2 FDC sets 7x 7,00

3 fl. 2,50 Willem III 1847 15,00

4 fl. 2,50 Willem III 1874 15,00

5 2x halve gulden Willem III en Wilhelmina + Duit 1792 Zeeland 10,00

6 Gulden 1892 Wilhelmina hangend haar                                 15,00

7 Bankbiljet 100 gulden 1930 vrouwenkop 10,00

8 Bankbiljet 20 gulden Koningin Emma 1939 15,00

9 fl. 10,00 1970 8,00

10 fl. 50,00 1991 Beatrix en Claus 10,00

11 3 zilveren guldens 1956/63/64 4,00

12 Zakje diverse munten 1,00
13 1-2 Nederland o 80,00 8,00

14 96 Jubileumzegel ** 50,00 5,00

15 98 Jubileumzegel * 70,00 5,00

16 199-202 Kinderserie ** 40,00 8,00

17 239 Goudse Glazen 6c ** 55,00 11,00

18 257-260 Zeemanszegels ** 152,00 30,00

19 278 Luchtvaartzegel ** 70,00 10,00

20 349 Nederland o 45,00 8,00
21 V402 Velletje Legioen ** 145,00 15,00

22 1098b-1102b Amphilex 1977 blokken 9 + 4 ** 14,30 2,00

23 P102 Port 85c ** 19,40 2,00

24 2707 Boekenweekzegel 6,00 2,00

25 2769 Filmzegel Carice van Houten, 8,30 2,00

26 Lp12-13 Meeuwen o 250,00 50,00

27 D1-8 Dienst Armenwet o 240,00 45,00

28 D9-15 Dienst o 62,50 10,00

29 T8 Telegram o 28,00 5,00

30 Kindervelletjes 6 x gestempeld o 3,00

31 FDC E3 gebruikt keurige envelop o 425,00 40,00

32 FDC ITEP op speciale teontoonstellings envelop Utrecht 95,00 4,00

33 Fdc 133 met plaatfout 1052 PM 18 o 20,00 2,00

34 19 3x op Envelop/brief 4,00
35 Blauwdrukken 5x 2,00

36 Ned. 2x Velletje Janneke Brinkman vlinders en Bloemen o 5,00

37 Ned. 1x Velletje Vogels + 1x incompleet o 4,00

38 Kaartje Roltanding o 3,50

39 mapje insteekkaartjes met zegels bod

40 10a Suriname  puntstempel 204 o 30,00 5,00
41 122 Suriname o 23,50 4,50
42 242 Suriname o 17,50 3,50
43 lp 27/28 Suriname x 6,00 1,00
44 308 Blok Suriname ** 80,00 12,00
45 22 Ned. Indie o 37,50 7,00
46 37 Ned. Indie o 25,00 4,00
47 1013-14 CEPT Cyprus 2003 58,00 12,00

48 1035-36 CEPT Cyprus 2004 4,50

49 2966-67 CEPT Albanië 2004 45,00 9,00

50 2290-91c CEPT Griekenland 2005 3,00
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51 1405-06 CEPT Denemarken 2005 2,00

52 1056-57 CEPT Cyprus 2005 5,00

53 Frankrijk Modern 2018 o 3,00

54 Frankrijk Modern 2018 o 3,00

55 Frankrijk Conseil de L'Europe ** bod

56 Frankrijk divers ** bod

57 Frankrijk Affranches postes ** bod

58 Frankrijk Berlin ** 4,00

59 Frankrijk Jean louis Scherrer ** 4,00

60 Frankrijk Maurizio Galante ** 4,00

61 Frankrijk 800e verjaardag Kathedraal v Reims ** 2,50

62 Engeland Mooie serie Uilen 10,00

63 Engeland Mooie serie Vliegtuigen 10,00

64 45B Portugal o 190,00 10,00

65 48B Portugal T12,5 o 75,00 5,00

66 468 Portugal * 40,00 3,00

67 557 Portugal o 40,00 2,00

68 3 en 6 Luxemburg 4x nr. 3,  3x nr. 6 o 10,00

69 433 Deutsches Reich o 65,00 5,00

70 384 Deutsches Reich o 170,00 30,00
71 529/539 Deutsches Reich o 95,00 15,00
72 162 Monaco o 35,00 3,00

73 2 Jamaica o 60,00 6,00

74 7-16 Polen ** 120,00 10,00

75 17-20 Polen */** 240,00 20,00

76 1-3 Polen Zarki o 300,00 20,00

77 4-6 Polen Zarki o 420,00 28,00

78 China op kaartje 5,00
79 Jersey Blok met zegel Nature - Fungi II ** bod

80 141 Aland Postzegelboekje dieren nom. € 3,50 ** bod

81 Israël  Blok met zegel in stervorm ** bod

82 blok 32 Peru 10 blokken uit 2006 thema CEPT 1956-2006 ** 70,00 5,00

83 insteekkaart Ned. nominaal € 23,70 14,00

84 Ned. Antillen rond 2000 150,00 8,00

85 insteekkaart Israël 42 stuks meest gebruikt 3,00

86 insteekkaart Frankrijk 34 stuks + velletje gestempeld 4,00

87 Ned. frankeergeldig zonder gom € 62,00 26,00

88 Pakje brieven o.a. leuk China en Japan 3,00

89 Ned. Map Modern gestempeld Nederland o 10,00

90 875-917 Op grote FDC 2,00

91 899 Op grote FDC2x verschillende envelop 3,00

92 875-917- 937 Op grote FDC 3,00

93 875-917- 937 Op grote FDC 3,00

94 108-111 Montenegro ** 50,00 10,00

95 Ned. Antillen Persoonlijke zegels en Amalia 8,00

96 scott 1953-2002 Vel Vogels ** 42,00 8,00

97 scott 2559 1941 World at War ** 25,00 4,00

98 scott 2697 1942 In to the Battle ** 25,00 4,00

99 scott 2765 1943 Turning the tide ** 25,00 4,00

100 scott 2838 1944 Road to Victory ** 25,00 4,00

101 scott 2981 1945 Victory at last ** 25,00 4,00
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102 scott 3168-72 Classic Movie Monsters ** 27,50 4,00

103 scott 3204 Sylvester en Tweety ** 13,00 2,00

104 scott 3209 re issue 1898 (met vouw) ** 20,00 2,00

105 scott 3288-92 Artic animals ** 23,00 4,00

106 scott 3293 Sonoran Desert ** 20,00 4,00

107 scott 3351 Insect and spiders ** 30,00 5,00

108 scott 3378 Pacafic Rain Forest ** 25,00 4,00

109 Map met China thematisch, meest postfris 3,00

110 Map met ca. 60 poststukken en diversen, bloemen en planten 4,00

111 Map met Belgische duostamps, o.a. Smurfen, Plop, Mega Mindy 4,00

112 Thema natuur, leuk gevarieerd 3,00

113 Frankrijk vier boekjes Rode Kruis 6,00

114 Frankrijk mooi vogelblokje 1,00

115 België bloemen in velletjes, nominaal 20 euro + fdc-sheet 4,00

116 Frankrijk mapje Werelderfgoed (eurowaarden) 2006 2,00

117 Operatie Market Garden, herinneringszegels 1,00

118 twee Postzegelboekjes Frankrijk muziek 2,00

119 Frankrijk, 10 postzegelboekjes 10,00

120 Prestigeboekje Australië, thema rozen 2,00

121 Telefoonkaarten (13) met thema bloemenpracht 1,00

122 Japan, greeting stamps 1,00

123 10 postzegelboekjes, zelfklevers, etc. 8,00

124 Spanje, klederdrachten, postfris bod

125 NL Jaarcollectie 2009 35,00

126 NL Jaarcollectie 2011 50,00

127 NL Jaarcollectie 2012, frankeerwaarde 113 60,00

128 NL Jaarcollectie 2013, frankeerw. 100+ 60,00

129 NL Jaarcollectie 2014,  frankeerw. 95+ 60,00

130 Jaarsets 1976 t/m 1991 5,00

131 stockboekje Suriname incl. wat port 2,50

132 stockboekje Nederland bod

133 stockboekje Luxemburg 4,00

134 stockboekje Nederland o.a. blokjes van 4 2,00

135 Prestigeboekjes in map 55,00

136 Album Davo Luxe Geïllustreerd verzamelen 2000 t/m 2013 10,00

137 Album Ned. in Leuchtturm album begin t/m 1975 **/o 50,00

138 Album Ned. in Leuchtturm album 1976 t/m 96 25,00

139 Album Leuchtturm met Klemstroken 1990-2000 leeg 5,00
140 Album luxe Leuchtturmband met ruitjesbladen incl. cassette 5,00

141 Album Tsjechoslowakije mooie motief series 3,00

142 Album Brieven in album 1ste vluchten leuk 5,00

143 stockboek Nederland met ook ouder postfris 15,00

144 stockboek Nederland uit postzegelboekjes en wat roltanding + div , 2x sb 3,00

145 stockboek Berlijn enz. 4,00

146 stockboek Oostenrijk en Griekenland 7,00

147 stockboek Afrika met o.a. Koloniën 7,50

148 stockboek Oost Europa bod

149 stockboek USA en Canada waarbij betere zegels 25,00

150 stockboek België leuk 7,50

151 stockboek Diversen met veel postfris 5,00

152 stockboek 2x diversen o.a. Noord Afrika en Thailand bod
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153 stockboek Frankrijk in dik stockboek o 20,00
154 stockboek DDR o/*/** 70,00
155 Ned. Collectie gebruikt 1867 t/m 2006 o 1.200,00 25,00

156 Ned. Collectie postfris 1940-1987 ** 1.080,00 50,00

157 Ned. in dik stockboek o 15,00

158 stockboek Denemarken 2x 5,00

159 stockboek Noorwegen 4,00

160 stockboek Vietnam 2x 15,00
161 stockboek Japan 5,00
162 stockboek Japan 15,00
163 stockboek 3x met diversen 5,00

164 Stockboek Duitsland 5,00

165 Stockboek Indonesië 20,00

166 Stockboek DDR 10,00

167 Album Fdc's 5,00

168 Album FDC's Ned. in 2x Luxe Leuchtturm album 7,50

169 Album Leuchtturmband voor pzb. Incl. cassette 5,00

170 Album Leuchtturm band met 1 vaks bladen 3,00

171 Filipijnen 5,00

172 Collectie NL, met beter (oud) materiaal 35,00

173 Mooi stockboek wereld 3,00

174 Wereld Natuur Fonds in 2 luxe albums, veel betere beesten** 15,00

175 Olympische Spelen- collectie (Edel) in 9 banden en twee sb 25,00

176 Willem Alexander en Maxima covers in drie luxe banden 12,00

177 Patento stockboek buitenland, o.a. leuk Rusland en Frankrijk 6,00

178 Map Stadspost 2,00

179 Betere serie Nederland en overzee op stockkaart bod

180 Twee stockboekjes  (A5), thema's, perfins, precancels, blokken 6,00

181 Stockboek Franse gebieden 6,00

182 Dik stockboek USA 10,00

183 Vier stockboeken + 'album' 3,00

184 fdc-album NL 290-363 6,00

185 fdc-album NL, 364-432 5,00

186 fdc-album NL 433-447 5,00

187 fdc-album Suriname 6,00

188 Album met allerlei covers 4,00

189 Stockboek België, veel postfris (en frankeergeldig), ook euro's 15,00

190 Duitsland, + andere landen in sb 2,00

191 Diverse landen in ruitjesalbum, leuk Nederland 10,00

192 Stockboek met allerlei spul 3,00

193 Mooi stockboek Nederland 3,00

194 Luxe stockboek (koperen hoeken) Nederland 5,00

195 Nog zoiets, ook ouder materiaal 5,00

196 Twee stockboeken A5, NL + Overzee 4,00

197 NL 1977-1998 in luxe stockboek 4,00

198 NL 2000-2004 in dik sb zwarte bladen, **, nominaal € 52 30,00

199 Doos met stockboeken, pz-boekjes, hawids, fdc's, etc. 4,00

200 Catalogus NVPH plaatfouten cat. 2016 bod

201 Catalogus Michel Midden Europa deel 1 15,00
202 Catalogus Michel Midden Europa deel 3 15,00
203 Catalogus Michel Midden Europa deel 4 15,00
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ZE ZIJN WEER LEKKER BEZIG... 
 
Met “ze” bedoel ik PostNL, die het dit 
keer presteerde om hun codesticker 
vertikaal te plakken over onze 
adressticker van het oktober nummer. 
Tijdens onze clubavond heb ik bij 
boekjes, die sommige leden hadden 
meegenomen, dezelfde blunder 
geconstateerd. Door het bijna 
onleesbare adres ontving een lid zelfs 
twee boekjes, waarvan een met het 
adres van een ander lid. 
Overigens zijn onze eigen 
adresstickers makkelijk te verwijderen, 
zodat het omslag niet beschadigt.  
Pulk even een hoekje van de sticker 
omhoog en deze is daarna makkelijk en rustig los te trekken.       HV 

Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

204 Catalogus Michel Midden Europa deel 6 15,00
205 Doosje Diversen  bod

206 Doos Ned. 4 insteekboeken ook nominaal 15,00

207 Doos Diverse landen in 5 stockboeken 6,00

208 Tas Lege insteekboeken A5 6x en 8 kleinere 3,00

209 Doos Kilowaar veelzakjes ruim 2,5 kg bod

210 Doos bakjes met zegels gesorteerd per land bomvol, voorzichtigo 7,50

211 Doos Bomvol met zegels op bladen van rzboekjes 10,00

212 Doos Bomvol met zegels op bladen van rzboekjes 10,00

213 Doos Met van alles en nog wat o.a. postfris Frankrijk enz. 5,00

214 Doosje met van alles o.a. veldeeltjes leuk voor plaatfouten 5,00

215 Tasje Mapje covers o.a. brief krt Suriname en diverse enveloppen bod

216 Zak onafgeweekt modern heel leuk 7,00

217 Benefiet Leuke doos poststukken 4,00

218 Benefiet Dik King-stockboek met inhoud 4,00

219 Benefiet Dikke map met albumbladen Nederland (met zegels) b od

220 Benefiet Nog zo'n pak, maar anders bod

221 Benefiet Hawids, grote doos vol 10,00

222 Benefiet Doos Nederland, van alles bod

223 Benefiet Schoenendoos wereld (on) afgeweekt. Avontuur! 5,00

224 Benefiet Mooi album fdc's , geschonken aan de PPRC bod

225 Benefiet Album PTT mapjes, geschonken aan de PPRC bod
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