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EEN VERRASSENDE START 
 
Door een communicatiefoutje bleek in de week van onze eerste 
bijeenkomst dat de zaal dubbel verhuurd was. Het bestuur van de 
Bewonerscommissie heeft er alles aan gedaan om een hier geplande 
vergadering te verplaatsen en met een beetje geven en nemen is dat 
gelukt. De vergadering ging naar het fietsenhok (!) en wij raakten wat 
tafels en stoelen kwijt. Met bijzettafels, 
schragen en haastig aangerukte tuin-
stoelen konden we toch aan de slag.  
Dank aan de Bewonerscommissie en aan 
onze eigen leden die zonder al te veel 
gemor de zaal in orde hebben gebracht. 
 

    Ons nieuwe barteam (Danique en  
    Jacqueline) heeft moeiteloos (?) plaats  
    genomen achter de bar en te midden van  
    alle stoelenconsternatie de catering  
    verzorgd.  
    Van Sanja en haar team zullen we op de 
komende bijeenkomst afscheid nemen.  
 

Los van al het zaalgedoe was de opening van het seizoen zeker 
geslaagd. Het was druk en gezellig, de biljartzaal was zichtbaar 
opgeknapt. We hadden een goede veiling, met als klapstuk een 
wonderdoos die we dankzij Bob nog een beetje kunnen bijvullen en 
opnieuw aanbieden. Voor de komende veiling hebben we weer een 
mooie, gevarieerde veilinglijst opgesteld. 
 

We hopen dat veel leden gehoor 
geven aan het initiatief van 
Regio 3: een busreis naar de 
Postex, voor info zie pagina 6. 
In december zal de PPRC een 
reisje naar de Eindejaarsbeurs► 
in Barneveld organiseren, voor 
meer informatie zie pagina 39.  
Laten we er een mooi postzegel-seizoen van maken, op woensdag 
10 oktober staan alle stoelen en tafels weer voor u klaar. 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 november nummer uiterlijk vrijdag 26 oktober per e-mail 
naar: hansvaagspprc@gmail.com 

 
OP HET OMSLAG 
Een fraai Mexikaans ‘oudje’ uit 1923. Entrega 
inmediata, oftewel onmiddellijke levering, een 
spoedbestelling door een postbode op de 
motor. En links een Cubaanse postzegel uit 
1958 te gebruiken voor een speciale 

bestelling. Twee leuke postzegels om op te nemen in een thematische 
verzameling motoren. Meer motoren vanaf pagina 17.   

 

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 
 
Ma. 8 okt.  Kinderpostzegels 2018. Vel met 5 postzegels in 5   
  verschillende ontwerpen (Nederland 1, gegomd). 
 

Woe. 10 okt. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in  
wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met 
onze gezellige club-veiling, nummer 313, de kavellijst staat 
op de pagina’s 42 tot 45. 

 

Za. 13 okt. 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 / 075 6421723. 
Vrijd. 19 okt. Dag van de Postzegel 2018. Vel met 10 gelijke postzegels  
  (Nederland 1, gegomd) 
19 tot 21 okt. POSTEX, Omnisport,  
Zie ook info       de  Voorwaarts 55.  
op pagina 6                     Apeldoorn, 
                                                                             www.postex.nl 
 

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. 
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. 
 
Noteer ook alvast de volgende data in uw agenda: donderdag 13 
december. En in 2019 woensdag 16 januari en donderdag 14 februari. 
Onze jaarlijkse grote beurs is op zaterdag 19 januari 2019 en onze  grote 

is op 16 maart in wijkcentrum De Inval. veiling 
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Regio 3 organiseert weer een busreis naar Postex 2018 op zaterdag  
20 oktober 2018. 
 

Voor € 7,50 wordt u naar Postex gebracht. Dit is inclusief het 
toegangskaartje van € 5,00. 
De busreis gaat door bij minimaal 40 deelnemers. 
 

Bij voldoende deelname per plaats zijn de volgende opstappunten gepland: 
 

07:40 Beverwijk    Station 
08:00 Alkmaar      Wendelaarsstraat 1, AHXL Pickup Point (oude Wastora) 
08:45 Purmerend  NS Station Weidevenne 
09:15 Zaandam     NS Station Kogerveld 
 

We vertrekken weer om 16:00 van de Omniport in Apeldoorn. 
 

U kunt zich opgeven door € 7,50 per persoon over te maken op 
bankrekeningnummer 
NL08 INGB 000 446 3331 t.n.v. postzegelvereniging Noord-Holland onder 
vermelding  van Postex en uw opstapplaats. 
 

Voor verder informatie:  
Hans Ruiter, 06 20418001 of hansruiter1@quicknet.nl. 

mailto:hansruiter1@quicknet.nl
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                                                                      Laat m’n            En Kimmy, 
                                                                      hand los    zijn we weer 
                                                   man...              vriendjes ? 
                                                                           O                      V 
                                                                            O                    V 

 v    

                                                                                                                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         

 
 
 
Uitgegeven 20 juli 2018. Souvenir velletje 113 x 80 mm. 
 
     Harry, komen wij 
  nu ook op zijn 
  post- 
 zegels 
  te  
 staan?            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noord-Korea vierde ooit het koninklijk huwelijk van prinses Diana en prins 
Charles met een verzameling herdenkingszegels.  
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START MET EEN NIEUWE VERZAMELING  
 
“Ach, elke hobby kost geld” zei jaren geleden 
een goede kennis tegen mij. Op zijn zolder 
had hij z’n ‘visspulletjes’ staan. Tientallen 
hengels en molens van zeer dure, mij 
onbekende, merken in allerlei soorten en 

maten. En hij had een leuk visbootje in recreatiegebied Het Twiske 
liggen en hij ging ook nog jaarlijks met een paar ‘vismaatjes’ op reis 
naar Canada om naar florel ‘te hengelen’ en een trip naar Spanje, 
om op meervallen in de Ebro te vissen. Hij had het allemaal voor zijn 
hobby over... hij kon het betalen... (en zijn vrouw vond het goed). 
Voor postzegelverzamelaars kost hun hobby ook geld. Het ligt er 
uiteraard ook aan hoeveel je aan je hobby wilt en kunt besteden.  
Een abonnement bij PostNL, een buitenlandse postdienst of bij een 
handelaar geeft u de zekerheid dat u alle nieuwe uitgaven ontvangt, 
postfris of gestempeld. Maar hoeveel postzegels ontvangt u zelf op 
uw post? Weinig tot niets. Fax, mail en appjes zijn al jaren de nieuwe 
communicatie mogelijkheden. Dus helaas, daaaaaaaag postzegels. 
Zelfs PostNL promoot de digitale postzegel.  
Als je al jarenlang een landencollectie  verzameld, dan kom je toch 
uiteindelijk bij de duurdere postzegels uit die nog ontbreken. Kopen 
tijdens de grote PPRC veiling of bij een van de grote Nederlandse 
veilinghuizen? Uiteraard hangt daar dan een prijskaartje aan (plus 
opgeld), aan u om te bepalen wat u wilt en kunt betalen..  
Om toch lekker verder te postzegelen, begin eens met het 
verzamelen van een ‘nieuw land’ of begin aan een thematische 
verzameling. Neem een onderwerp dat u interesseert. Kijk voor de 
aardigheid eens tijdens een postzegeltentoonstelling welke leuke 
onderwerpen er zijn om te verzamelen. In de vele stuiverboeken die 
er tijdens onze clubavonden op het biljard liggen is veel leuk 
materiaal te vinden om met een nieuw 
thema of land te beginnen. 
Speciaal voor de thematische verzamelaar 
zijn er in de loop der jaren al veel 
verschillende catalogi uitgegeven. Zo zijn er 
momenteel Michel catalogi te koop over de 
volgende onderwerpen: scheepvaart, 
schaken, paddestoelen, Rode Kruis, katten, CEPT en honden.  
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Hierna bespreekt Henk Burgman de 
nieuw verschenen Michel catalogus 
“Spoorwegen”, een geliefd thema. 
En verder in dit oktober nummer worden 
ook de volgende speciale Michel catalogi 
door Henk besproken nl. Olympische 
Spelen, Europese vogels, Vuurtorens en 
Scouting.                              Hans Vaags 

 
 
 
 
 
 
 

 
MICHEL - EISENBAHNEN - GANZE WELT 
 
In deze al weer 4e uitgave kunnen we naar hartenlust twee hobby's 
combineren. Postzegelen en met treintjes spelen. In 1032 bladzijden 
vinden we een overvloed aan zegels en blokken met op de een of 
andere manier een verwijzing naar treinen en spoorwegen. We 
vinden door stoom en door elektriciteit aangedreven locomotieven, 
rijtuigen, en zelfs complete treinen, stations, spoorbruggen en 
viaducten, jubilea, trams en zelfs speelgoed word niet geschuwd. Het 
is een stortvloed van zegels waarbij soms de relevantie ver te 
zoeken is maar dat komt dan weer doordat Michel complete series 
vermeld ook al zit er slechts één thematisch aansluitende zegel in. In 
de afsluitende inhoudsopgave vinden we rond de 400 landen en 
gebieden vermeld die materiaal met dit thema hebben uitgegeven. In 
totaal zijn er 15000 afbeeldingen en zo'n 40000 prijs waarderingen  
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te vinden. Een dikke pil met genoeg materiaal 
om een paar albums te vullen. Specialiseren 
of keuzes maken is hier het credo. Een 
complete verzameling volgens deze catalogus 
opgezet is denk ik slechts voor een enkeling 
weggelegd. De gehele opbouw van deze 
publicatie is zoals we van Michel gewend zijn; 
Sobere tekst, twee prijskolommen, waar 
toepasselijk worden souvenirvelletjes en 
blokken, boekjes en FDC's apart vermeld en 
geprijsd. De tekst is aangevuld met  kleine 
maar scherpe kleuren afbeeldingen. De toch 
wel veel aanwezige zwart/wit afbeeldingen (o.a. van "onze" 
Nederlandse Antillen uit juni 1992) zijn, zeker bij de oudere emissies, 
helaas niet om aan te zien. Maar Michel belooft dat dit in de 
toekomst steeds verder verbeterd zal worden. De catalogus is 
chronologisch op alfabetische volgorde per land/gebied opgebouwd. 
Dus ook hier vanaf de 4 gebieden met de naam Aden (1949 - 1968) 
via o.a. Hongkong, Luxemburg, Nederlands Indië en Oeganda en 
met Cyprus (1949 - 2010) als afsluitend gebied. Ook deze 
thematische uitgave is op de oude manier geproduceerd dus het 
kleinere formaat, geen harde omslag en geen leeslinten maar wel op 
mooi stevig wit papier. Ik denk dat dit een standaard is geworden 
voor de serie thematische catalogi. Het geheel is redelijk uitgebreid, 
ik vond zelfs zo hier en daar typeomschrijvingen en drukverschillen. 
Uiteraard is ook deze 4e druk weer helemaal up to date met de 
nieuwste uitgaven.  
Ik denk dat ook deze pil wel weer aan genoeg verzamelaareisen 
voldoet om over een paar jaar weer een nieuwe editie te laten 
verschijnen.  
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 
1032. Illustraties: Kleur. "Verlijmd", softcover 21x15 cm.  
ISBN: 978-3-95402-221-2 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH. 
Prijs: 69,80 € Excl. Verzend-kosten.  
Informatie en verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, 
Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim, Duitsland  en bij elke 
gerenommeerde postzegelhandel.  
E-mail: europa1@michel.de Web-site: www.michel.de   

Henk P. Burgman (AIJP) 

mailto:europa1@michel.de
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175 JAAR SPOORWEGEN IN NEDERLAND 

Sinds de aanleg en de ingebruikname van de eerste spoorlijn tussen 
Amsterdam en Haarlem door de “Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij” in 1839, heeft het spoornetwerk in Nederland een grote 
ontwikkeling doorgemaakt. In het begin verliep de spoorontwikkeling 
langzaam, waardoor er in 1860 nog maar 325 kilometer aan spoor lag. De 
regering wilde meer voortgang en besloot daarom een staatsspoorwegnet 
aan te leggen en richtte de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen (SS) op. Daarna ging het snel. In 1885 lag er al 2.610 

kilometer 
spoor en rond 
1900 was het 
huidige 
spoorwegnet 
vrijwel 
voltooid.  
 
 
 
 
 
 
De uitgifte van 
dit kleurrijke 
postzegelvel 
was een 
initiatief van 
PostNL, in 
samenwerking 
met de 
Nederlandse 
Spoorwegen 
en Het 
Spoorweg-
museum in 
Utrecht. Het 
velletje werd 
op 29 oktober 
2014 
uitgegeven. 
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Uitgave Tjechië, 5 september 2018  

Locomotief de 365 en motorwagen “The Silver Arrow” 
Na de oprichting van de Tsjechoslowaakse Republiek hadden de 
staatsspoorwegen van de Tsjechoslowaakse Spoorwegen te maken met de 
slechte staat van haar stoommachines. Het ministerie van Spoorwegen 
kondigde daarom een competitie aan voor een uniform ontwerp van nieuwe 
motoren, wat leidde tot een bestelling van het eerste onafhankelijke 
Tsjechoslowaakse ontwerp van sneltreinmotor nummer 365.0. De drie 
reeksen van een totaal van 40 motoren werden gebouwd door de Eerste 
Tsjechische en Moravische Machinefabriek in Praag tussen 1921 en 1923. 
De lichte verfkleur van motor 365.024 afgebeeld op de zegel komt overeen 
met de foto die in 1923 in de fabriek werd genomen.  
 
Tsjechoslowaakse spoorwegen waren in de voorhoede van de motorisering 
van spoorwegactiviteiten in Europa in de jaren dertig van de vorige eeuw. 
In de tweede helft van de jaren dertig kondigde het bedrijf een wedstrijd 
aan voor een nieuwe motorwagen voor snelle intercity-treinverbindingen. 
Het moest kosteneffectief, snel en comfortabel zijn om te voldoen aan de 
groeiende wegtransportdienst. De gebeurtenissen van de late jaren 1930 
en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog belemmerden het project, 
zodat uiteindelijk in maart 1939 alleen een prototype-wagen de M 260.001 
werd gebouwd. Het uiterlijk kreeg de bijnaam "The Silver Arrow".  
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PALAIS  
DE JUSTICE 
HISTORIQUE  
DE LYON 
 
Op 26 oktober 
2012 gaf La Poste 
deze afgebeelde 
zegel uit.  
Het historische gerechtsgebouw van Lyon, geklasseerd als historisch 
monument, is gelegen aan de quai Romain-Rolland (rechteroever 
van de Saone), in het 5e arrondissement van Lyon, in het hart van 
het oude Lyon. Met zijn vele pilaren voor het gebouw staat het paleis 
ook bekend als ‘le palais des quatre-vingt colonnes’. (het "paleis met 
de vierentwintig zuilen"). In het gerechtsgebouw is het assisenhof 
van de regio Rhône gevestigd, de diensten van het hof van beroep 
van Lyon en de gerechtelijke interregionale administratieve dienst 
‘Centre-Est’. Met de annexatie van Lyon door Frankrijk installeert de 
koninklijke macht een seneschalk (Frankische titel voor een 
belangrijke functionaris en plaatsvervanger van de koning) in het  
"paleis van Roanne" (een gebouw dat inmiddels niet meer bestaat) in 
het centrum van de stad waar vanaf de 15e eeuw een rechtbank was 
gevestigd. Nadat dit gebouw afbrandde in 1622 volgde de bouw van 
een eerste gerechtsgebouw, een nieuw "paleis van Roanne" dat in 
de late 18e eeuw wordt gesloopt. Met een hervorming van de 
juridische instellingen, begint in 1828 de eerste fase van het 
reconstructieproject van het paleis met de aankoop van land en met 

de keuze van architect Louis-Pierre 
Baltard, die de betreffende 
architectuurwedstrijd won. De tweede 
fase, de bouw van het paleis begon in 
1835 en eindigde in 1847. Het is een 
van de mooiste Franse neoklassieke 
gebouwen. In het bas-reliëf beeld-
houwwerk is uitgebeeld ‘De Stad Lyon 
als gastheer der Kunsten, Industrie en 
Landbouw’, uitgevoerd in 1847 door 
beeldhouwer Jean-Francois               
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Legendre-Héral. In 1995 wordt een nieuw gerechtsgebouw gebouwd 
in het district Part-Dieu (3e arrondissement) en daarmee de 
overplaatsing van het ‘tribunal de grande instance’, de 
arrondissementsrechtbank en de handelsrechtbank van Lyon.  
Het hof van beroep van Lyon en het hof van Rhône Assize blijven in 
wat nu het 'historische' gerechtsgebouw is. In 2008 begon een 
ingrijpende renovatie van het paleis, waardoor de werkomstandig-
heden van magistraten, personeel en de ontvangst van het publiek 
werden verbeterd, inclusief het toegankelijk maken voor mensen met 
beperkte mobiliteit. De veiligheid van de gebouwen is ook verbeterd 
en versterkt. Het werk eindigde in mei 2012 met een kostprijs van 
44,85 miljoen euro gefinancierd door het ministerie van Justitie en 
4,8 miljoen euro gefinancierd door de Algemene Raad van Rhône. 
Ter gelegenheid van de formele hoorzitting van het hof van beroep 
van Lyon werd het gerechtsgebouw 14 januari 2013 heropend.  

KNBF nieuwsbrief, augustus 
 

In 2010 kwam de 1ste Nieuwsbrief van de Koninklijke Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen (KNBF) uit. Inmiddels zijn ze 8 
jaar verder en is in augustus Nieuwsbrief nummer 100 gepubliceerd. 
Een groot compliment aan de heer Reinder 
Luinge die er voor zorgt dat deze informatie 
gratis bij u terecht komt. 
De KNBF is de Nederlandse federatie van 
verenigingen, die zich met filatelie 
bezighouden. De KNBF (voorheen NBFV) 
bestaat uit ongeveer 260 verenigingen met 
bijna 34.000 leden. Bij de KNBF zijn, behalve de algemene 
plaatselijke en landelijke verenigingen, ook verschillende 
gespecialiseerde verenigingen aangesloten. De leden van 
gespecialiseerde verenigingen richten zich bijvoorbeeld op de filatelie 
van een bepaald land of een speciaal gebied in de filatelie, zoals 
thematische filatelie, postgeschiedenis en aerofilatelie (filatelie met 
betrekking tot de luchtvaart). Voor veel meer informatie, bijvoorbeeld 
de maandelijkse nieuwsbrief en  gespecialiseerde verenigingen, kijk 
op www.knbf.nl 
 
En dan is er voor de thematische verzamelaar nog de Nederlandse 
Vereniging voor Thematische Filatelie (NVTF) zie www.nvtf.nl 

https://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/filatelie.htm
https://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/postzegelvereniging.htm
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WILDSEIZOEN… 
Vanaf half oktober gaat onze nieuwe kaart in met voor de liefhebber  

ook diverse wild en herfstspecialiteiten. Salades met gerookte 

eendenborst en wildpate, pompoensoep en ons inmiddels zeer 

geliefde gerecht met konijn gestoofd in Beemster bier en appelstroop 

of een heerlijke botermalse hertenbiefstuk komen dan aan bod.  

Ook hebben wij een verrassende vegetarische kastanjestoof 

op het menu.  
 

♥ 

HIGH TEA... 

 
KOM GEZELLIG OP DE THEE BIJ BRASSERIE “ALLES MET LIEFDE” 

♥ 

Voor een High Tea kunt u bij ons terecht alle dagen dat wij open zijn  

vanaf 13.00 tot 16.00 uur. Prijs: € 23,50 p.p. Reserveren is gewenst. 

Uiteraard houden wij rekening met speciale wensen en dieten.  

    

Voor verdere activiteiten bezoek eens onze website, 

 en onze tip: reserveer tijdig om teleurstellingen te voorkomen. 

 
Max & Liesbeth, Maurice en Noëlle van Wersch. 

Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster. 

Tel: 0299-743399. 

Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl  

Reserveren kan ook via: info@brasserieallesmetliefde.nl 

http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
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VOOR DE LIEFHEBBER 

 

Op 28 mei 2018 
presenteerde Åland Post een 
fraai postzegelboekje met 
daarin twee maal vier 
verschillende motoren, 
gefotografeerd door Daniel 
Eriksson. 
Op het omslag van het boekje staat een Zweedse Svalan MC 75 uit 
1951. Gekocht door postbode Algot Mattsson in 1957. Hij gebruikte 
de motor in de winter voor het vervoer van de post over het ijs van de 
noordelijke Vårdö-archipel. Algot's kleinzoon Christer heeft het, voor 
zover mogelijk, in zijn oorspronkelijke vorm hersteld. Nieuw zijn 
alleen de uitlaat pijpen en zadel. 

Een ultiem gevoel van vrijheid, 
dat is de magie van motoren, 
zegt Martin Cromwell-Morgan, 
eigenaar van de Indian Chief. 
die op een van de vier 
postzegels staat. Martin kwam 
zijn motor tegen in Galong, 
Australië, toen hij in 1991-92 
een wereldreis maakte. De 
motor werd het eerst verkocht 
aan het Australische leger in 

1944, na de oorlog werd het gebruikt als een politie motorfiets. Martin 
gaat elk jaar op een motortour door Europa. 
 
 
De oudste afgebeelde motorfiets 
is een Harley-Davidson 1000cc 
uit 1919. Knut Kronström kocht 
de motor in 2008 in Zweden. De 
motor was sinds de vroege jaren 
zeventig, in ontmantelde 
toestand, opgeslagen in een 
kelder. Knut herstelde de  
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mechanische onderdelen, met als doel het oorspronkelijke algehele 
uiterlijk te behouden. Hij won in 2016 de tweede prijs bij het 
onderdeel Classics, tijdens de Norrtälje Custom Bike Show. 
 
Op de derde postzegel staat 
een Harley-Davidson Chopper 
uit de jaren ’80. Gekocht in 
Zweden door Micko Koskinen 
uit Mariehamn in 1989. Deze 
klassieke chopper is een 
allegaartje van onderdelen uit 
verschillende jaargangen.  
 

 
Een moderne 2011 Victory 
Cross Country uit 2011 is de 
vierde zegel.  
Krister Ljungdahl, die een 
motorreparatiewerkplaats in 
Mariehamn runt, heeft er elk 
jaar honderden kilometers met 
zijn motor door Europa 
gereden.  
De MFN (Motor Filatelisten  

Nederland) is een vereniging waarvan de leden zich bezig houden 
met het verzamelen van postzegels en aanverwante zaken 
(postwaarde stukken, (frankeer)stempels, First Day Covers etc.) met 
het thema Motorfiets. De MFN is opgericht in 1987 op initiatief van 
Jan Termaaten. In 2012 werd alweer het 25-jarig bestaan van de 
MFN gevierd. Op dit moment heeft de MFN bijna 100 leden. 
Uiteraard zijn er onder de leden velen die zelf motor rijden, maar ook 
velen die niet (meer) rijden. De leden zijn verdeeld over alle 
denkbare leeftijdscategorieën, van jeugd tot senioren. Het 
belangrijkste doel van de MFN is om motorfilatelisten met elkaar in 
contact te brengen en te informeren. Dit gebeurt vooral tijdens de 2 
ledenbijeenkomsten die elk jaar georganiseerd worden, door middel 
van de nieuwsbrief en uiteraard via de website. Voor veel meer 
informatie zie www.mfnl.nl                                                            HV 

http://www.mfnl.nl/
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Engelse uitgave uit 2005 op fdc: met daarop de Norton F1 1991; 
BSA Rocket 3 (1969); Vincent Black Shadow 1949; Triumph Speed 
Twin 1937; Brough Superior 1930 en de Royal Enfield 1914. 
En een fraai velletje uit Canada, uitgegeven in 2013 met daarop de 
CCM 1908 Lightweight Motor Cycle en de 1914 Indian. 
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TAIWAN: zegel uit set van twee "Prompt Mail Delivery" 20 maart 
1960 FDC met extra stempel (in violet) door Overseas Mailers New 
York, VS. Bekend is de Isle of Man TT, een wegrace voor motoren 
op het eiland Man. De race wordt al vanaf 1907gehouden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Man_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1907
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EEN VAN DE “KROONJUWELEN” VAN DE FILATELIE 
 

De legendarische “Bombay Cover” is een van de drie duurste filatelistische 
producten. De brief is beroemd vanwege zijn twee zeldzame 1- stuiver-
zegels met unieke brede marges.  
Het is een brief gericht aan Thomas Jerrome, Esq., secretaris van de 
Bombay Auxiliary Bible Society. De afzender bleef onbekend tot 1976 toen 
de toenmalige eigenaren van de brief instemden met de opening ervan. Hij 
was de eerwaarde Langrische Banks, die op Mauritius werkte voor de 
British and Foreign Bible Society. De brief werd op 4 januari 1850 van Port 
Louis naar Bombay gestuurd. Sindsdien was het eigendom van een aantal 
verzamelaars totdat de brief op 1 december 2016 eigendom werd van een 
Tsjechische verzamelaar, die bij het internationale veilinghuis David 
Feldman voor de brief € 2.400.000,- betaalde. 
Het velletje met daarop de brief werd op 8 augustus j.l. uitgegeven door de 
Tsjechische Post, ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling PRAGA 
2018, van 15 tot 18 augustus a.s. te Praag. Ter gelegenheid van: 
1. de honderdste verjaardag van de oprichting van de Tsjechoslowaakse 
Republiek, 2. de honderdste verjaardag van de uitgifte van de eerste 
Tsjechoslowaakse postzegel, 3. het 100-jarig jubileum van de oprichting 
van het Postmuseum, 4. De 100ste verjaardag van het einde van de Eerste 
Wereldoorlog, en 5. de 25ste verjaardag van de oprichting van de 
Tsjechische Republiek.                     HV 
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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 075-6421723 
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BEESTENBOEL IN EGYPTE 
 

Dierenmummies werden om een andere reden 
gemaakt dan menselijke mummies. 

 
1. Dieren of delen 
van dieren werden 
gemummificeerd om 
als voedsel te dienen 
voor de overledene. 
2. Sommige dieren 

werden gemummificeerd omdat 
ze huisdier waren. 
3. Andere dieren werden  
gemummificeerd omdat ze aan 
een god waren verbonden. 
4. Gemummificeerde dieren 
werden te koop aangeboden als 
offergave. 
Van de Apis-stier werden de 
inwendige organen apart 
gemummificeerd. In de tempel 

van Anubis (Saqqara) werden honden die naar 
“het veld van riet” gingen (hiernamaals) groot-

schalig gemummifi-
ceerd. Volgens 
schattingen werden er 
ca. 8.000.000 
hondenmummies 
aangetroffen. Veel 
van deze hondenmummies werden het 

slachtoffer van grafrovers die ze gebruikten om akkers te bemesten. 
Dieren waren altijd aan goden gebonden, de mensen in Egypte 
hadden hun eigen dier als talisman. De herkomst van een leger-
éénheid kon je herkennen aan het dier dat ze gebruikten in hun 
banieren e.d.  
De aangetroffen soorten dierenmummies zijn: kat, rund, krokodil, 
hond, ezel, olifant, vis, gazelle, paard, ibis, leeuw, hagedis, vlees, 
aap, ram, roofvogel, kever, spitsmuis en slang..                Wil Dedters 
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TEN STRIJDE 

 
Dit jaar wordt op veel 
plaatsen in Europa 
stil gestaan bij het 
eind van de Eerste 
Wereldoorlog. 
Speciale 
tentoonstellingen  
en herdenkings-
bijeenkomsten, de 
uitgifte van 
postzegels en 
herinneringsboeken. 
In België, waar ik 
onlangs als 
afgevaardigde van 
de KNBF de 
Philexnam-
tentoonstelling 
bezocht (mijn laatste 
klusje), had ik ook 
alle tijd voor wat 
toeristische 
uitstapjes, zelfs over 
de grens. 
Zo verzeilden mijn 
vrouw en ik op een 
stille zondagmorgen 

net over de grens in een dorpje aan de Maas, dat het mooiste van Frankrijk 
moet zijn: Givet. 
Ze hadden daar een paar bijzondere monumentjes opgericht om de Grote 
Oorlog te herdenken: fraaie staaltjes van knipwerk en huisvlijt. Op enkele 
pleintjes waren de struiken zo gesnoeid, dat ze veranderd waren in 
gevechtsklare soldaten, met nephelmen en houten geweren. Langs de 
Maasoever was een struik bijgeknipt tot een dreigend kanon.  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 165 
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Bij de tentoonstelling in Ciney was een flinke Nederlandse delegatie 
aanwezig. De diehards werden geconfronteerd met een prijsuitreiking die 
ruim 2½ uur duurde. Maar we gingen wel met een vracht aan prijzen naar 
huis en we hadden alle kans om ons Frans weer wat bij te spijkeren. 
Ik weet dat in onze vereniging de belangstelling voor tentoonstellingen niet 
heel uitbundig is. Zelf vind ik het altijd een bijzondere ervaring om te zien 
hoe en wat anderen verzamelen, ideeën uit te wisselen en van elkaar te 

leren. En deze keer trof ik ook nog een 
jurylid dat zeer uitgebreid de tijd nam om te 
vertellen hoezeer hij genoten had van mijn 
prentbriefkaarten-verzameling over de 
Eerste Wereldoorlog. 
 
Tentoonstellingen kunnen inspirerend zijn 
en ze brengen je beslist op nieuwe ideeën. 
Mag ik u alvast de busreis naar de 
vernieuwde Postex aanbevelen? Zie de 
aankondiging op pagina 27 in dit blad. 
 
 
                                                                  
 

 



26 
 

Boerenoorlog 
 

Zelf zag ik in België een aantal mooie poststukken en prentbriefkaarten die 
betrekking hadden op de Boerenoorlog (1880-1902). 

  
Het is bovendien een oorlog die veel interessante poststukken, foto’s en 
tekeningen heeft opgeleverd. Bovenstaande brief is een stille getuige van 
die periode, in november 1901 verstuurd van Pretoria naar Purmerend, 
geopend en gesloten door de censuur (‘Opened under Martial Law’) en ook 
nog eens beport, vermoedelijk omdat hij te zwaar was. 
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Net als bij de Eerste Wereldoorlog 
was Nederland hier zijdelings bij 
betrokken. Het ging bij die oorlog 
(eigenlijk waren het twee oorlogen) 
om de strijd tussen de Engelsen en 
de Boeren (ook wel Afrikaners). Dat  
waren afstammelingen van 
voornamelijk Nederlandse kolonisten, 
die als pioniers (Voortrekkers) naar 
de binnenlanden van Zuid-Afrika 
trokken en daar onder meer de Zuid-
Afrikaanse Republiek (Transvaal) en 
de Oranje Vrijstaat stichtten. 
 
Een aantal jaren terug verscheen een 
vuistdik en boeiend boek van Martin 
Bossenbroek over die strijd, die wel  
beschreven is als de oorsprong van 

de apartheid en ‘een voorproefje 
van de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog’. Het is de botsing 
tussen de supermacht Groot 
Brittannië en de twee nietige 
Boerenrepublieken Transvaal en 
Oranje Vrijstaat. Dat veel 
Nederlanders tijdens de Eerste 
Wereldoorlog op de hand van 
Duitsland waren, had onder meer 
te maken met de wijze waarop 
Groot Brittannië zich in de 
Boerenoorlog manifesteerde. 
 
Ik heb me voorgenomen om eens 
te onderzoeken of van deze 
oorlog een mooi verzamelgebied 
te maken is en zal u over mijn 
bevindingen rapporteren in ons 
clubblad. 

John Dehé 
 

Het boek is te bestellen bij onze 
nieuwe adverteerder Het Leesteken  
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AMERIKAANSE GOOCHELTRUC 

De United States Postal Service heeft augustus j.l. een souvenir-velletje 
uitgegeven met drie postzegels waarop door middel van lenticulaire druk 
een goocheltruc getoond wordt. Toepassing van deze druktechniek kennen 
we in Nederland van de postzegel waarop Carice van Houten haar vinger 
in haar keel steekt (2010) en de schaatszegels uit 2006. Naast het velletje 
verschijnt er ook een serie van vijf zegels over de Kunst van de Magie, 
maar zij zijn op de traditionele manier gedrukt. 
Het velletje bevat drie identieke zegels waarop een wit konijn uit een hoge 
hoed tevoorschijn komt. Dat effect wordt bereikt door de zegel iets te 
draaien. Men kijkt naar het drukwerk  door een fijn lenzenrooster, dat als 
een geribbelde doorzichtige laag boven de afbeeldingen is aangebracht. 
Deze techniek kwam in de jaren 1940 op de markt, toen de ontwikkelingen 
op het gebied van kunststoffen de productie van dergelijke fijne 
lenzenroosters mogelijk maakten. De Amerikaanse firma Pictorial 
Productions begon ermee na de Tweede Wereldoorlog.  
Het is de eerste keer dat de USPS gebruik maakt van deze techniek voor 
een postzegel. Andere postadministraties gingen de USPS voor. Naast 
Nederland waren dat Engeland in 2011 (Thunderbirds, de bekende SF 
poppenserie), in 2013 Jersey  (Man of Steel) en Hongkong (bussen) en 
Canada in 2016 (Star Trek).                                   JG 
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MICHEL - OLYMPISCHE SPIELE 
 
De eerste moderne Olympische spelen werden 
in 1896 in Athene gehouden. Ter gelegenheid, 
en als propaganda uiteraard, van deze spelen 
werden speciale postzegels uitgegeven. Pas ter 
gelegenheid van de spelen in Antwerpen (1920) 
werd het een "traditie" om zegels ter 
gelegenheid en/of met een Olympisch motief uit 
te geven. Vele duizenden zegels van vele 
landen en gebieden zouden te pas en te onpas 
het levenslicht zien. Vooral de vele zegels en 
soms ellenlange series van bepaalde plaatjes 
producerende landen hebben het verzamelen van deze zegels geen goede 
naam gegeven. Echter met een doordacht verzamel-idee is er best een 
mooie en interessante verzameling aan te leggen. Tot op heden had Michel 
zich niet aan dit motief gewaagd. Echter deze zomer is er dus een 
catalogus voor dit thema uitgebracht. Het is een flinke pil geworden met 
pakweg 770 pagina's. Het geheel is alfabetisch opgezet. We openen met 
Aden, Kathiri State of Seiyun, gevolgd door Aden, Mahra State en nog een 
tweetal Aden's. Via onder andere België en Belgisch-Congo (slechts één 
serie uitgegeven), uiteraard Griekenland, Noorwegen, Oegande en de USA 
belanden we bij Cyprus (Zypern). Als we de laatste Cypriotische zegel 
hebben bewonderd zijn we pakweg 11.500 illustraties en 30.000 
prijsnoteringen verder. Even over deze illustraties. Tot mijn verwondering 
zijn er enkele emissies die in zwart/wit worden weergegeven. De reden is 
mij onbekend, Navraag bij Michel is onbeantwoord gebleven.  
In het voorwoord lees ik dat er een restrictie is op het opnemen en 
afbeelden van postzegels. Ik zal de uitleg onverkort en onvertaald hier 
weergeven.  
 
" Für die Olympiasieger gilt dabei die Einschränkung, dass sie nur 
berücksichtigt wurden, wenn entsprechende Briefmarken im 
Zusammenhang mit bestimmten Olympischen Spielen ausgegeben 
wurden. So fehlen in diesem Katalog viele Marken, die den zur Zeit des 
Redaktionsschlusses verstorbenen Boxer Muhammad Ali zeigen, der 1960 
in Rom die Goldmedaille in seiner Gewichtsklasse errang." 
 
Ik weet niet wat ik hiervan denken moet. Ik snap best dat je niet alle 
uitgiften met Mr. Ali op hoeft te nemen. Maar waar je de grens trekt is voor 
mij een beetje vaag. Wat ik ook vaag, of beter vreemd, vind is dat er wel 
series opgenomen, en afgebeeld, worden waarin maar een enkele zegel  
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een Olympisch motief heeft. Bijvoorbeeld Vietnam, 2004, een serie met 6 
verschillende ruïnes in Griekenland waaronder de Akroplis, het eiland 
Delsos en de ruïne van Olympia. Ook hier geld in mijn opinie, waar trek je 
de grens van wat nog wel of niet relevant is. 
De nummering van de zegels volgt de nummering zoals in de Michel 
landen Catalogi is weergegeven. Zodoende krijgen de eerste Griekse 
zegels, die voor de spelen van 1896 werden uitgegeven, de nummers 96 
t/m 107 mee. In het begin een beetje verwarrend maar eigenlijk wel logisch. 
Verder is deze uitgave op vrij wit en iets dikker papier gedrukt dan dat we 
van Michel gewend zijn. De harde kaft ontbreekt gelukkig, anders was deze 
pil helemaal niet te tillen geweest. 
 
Bladzijden: 780. ISBN: 978-3-95402-227-4. Prijs: 69,80 € Excl. 
verzendkosten. Tevens in een online versie te verkrijgen voor 34,00 € 
 
Algemene informatie over alle volgende uitgaven: Illustraties: kleur. 
"Verlijmd", softcover 21 x 15 cm. Taal: Duits. Prijzen excl. verzendkosten. 
Schrijver en uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH. Informatie // 
Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716 
Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.  
E-mail: vertrieb@michel.de  Web-site: www.michel.de   
 
 

 MICHEL - VÖGEL - EUROPA 2017/2018
 
In deze alweer vierde uitgave (sinds 2007) 
vinden we een overzicht van zegels, waarop 
vogels zijn afgebeeld, die door de diverse 
Europese landen zijn uitgegeven. De zegels 
worden op alfabetische volgorde, per land, 
opgevoerd. Dus van Albanië tot en met Cyprus = 
Zypern in het Duits. Niet gaan gillen dat dit 
onhandig is als je een bepaalde vogel wilt 
zoeken/vinden. Maar ja een uitgever moet soms 
"lastige" keuzes maken en bij een bepaalde 
beslissing kan je vaak een handige oplossing 
verzinnen. Dus; ja er is een lijst opgenomen met alle, uiteraard Duitse, 
vogelnamen die loopt van Aaskrähe (Corvus corone) die o.a. op een 
Nederlandse zegel te vinden is, tot en met Zypern-Steinschmätzer 
(Oenanthe c), te vinden op een zegel uit.....? Goed geraden! Helaas geen 
alfabetisch overzicht van de Latijnse namen, dat had in mijn opinie wel 

mailto:vertrieb@michel.de
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handig geweest. Afijn... Bij elke uitgave zal er ergens wel wat te wensen 
zijn. 
Uiteraard  is het geheel opnieuw bewerkt en waar nodig gecorrigeerd en 
vinden we, ten opzichte van de voorgaande uitgave (2014), ruim 400 
nieuwe zegels. In totaal zijn er rond de 660 verschillende vogelsoorten te 
vinden waaronder negentien die voor het eerst vermeld worden.  
 In totaal zijn er 5500, scherpe en duidelijke, afbeeldingen te bewonderen 
met 15000 prijsnoteringen. Een andere beslissing die de Michel redactie 
heeft genomen is het opnemen en afbeelden van zegels zonder een vogel. 
Deze zegel(s) maken dan deel uit van een serie waarvan misschien maar 
één zegel waarop wel een vogel te zien is, zodat de gegevens van de hele 
serie beschikbaar zijn. Voor de één meegenomen, terwijl een andere 
verzamelaar het waarschijnlijk overbodig vindt. Verder is er voor gekozen 
om alleen zegels op te nemen waarbij een vogel geïdentificeerd kan 
worden. Dus zegels met schimmige afbeeldingen van vogel silhouetten 
waarvan niet is vast te stellen welke vogel afgebeeld is zult u niet 
tegenkomen.  
 Deze uitgave is nog op de oude wijze verschenen dus in het oude, 
kleinere, formaat en zonder harde kaft en leeslinten. 
Ik denk dat het een geslaagde publicatie is waarmee de verzamelaar van 
Europese zegels met vogels weer een tijdje vooruit kan. Verzamelt u 
vogelzegels van de gehele wereld? Dan zou ik de firma Michel eens 
aanschrijven. Er zijn meerder motief catalogi uitgebracht die wel wereld 
dekkend zijn.  
 
Bladzijden: 494. ISBN: 978-3-95402-217-5. Prijs: 69,80 € 
 

 MICHEL - LEUCHTTÜRME - GANZE WELT
 
Onder deze titel heeft de bekende Michel 
uitgeverij het aangedurfd om een catalogus uit te 
geven waarin postzegels zijn opgenomen met 
vuurtorens als onderwerp. Het is niet de eerste 
thematische uitgave die door Michel is verzorgd 
en ik was er dan ook van overtuigd dat er een 
doorwrocht boekwerk geleverd zou worden. Dat 
het motief vuurtorens (en aanverwante producten 
zoals lichtschepen) een tijdje een populair motief 
was is mij bekend maar dat er materiaal genoeg 
voorhanden zou zijn om er een speciale 
thematische catalogus mee te kunnen vullen bevreemde mij. Afijn. Hier 
voor mij ligt het 232 bladzijden tellende boekwerkje. Het oudste zegel met 
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een afbeelding is uit 1897 (Nieuw Zeeland; alleen 
in gebruik bij een 
levensverzekeringsmaatschappij en al in gebruik 
in 1891 als ik me niet vergis) en de oudste 
afgebeelde vuurtoren is die van Alexandrië, één 
van de zeven wereldwonderen. Beiden kunt u in 
deze publicatie terug vinden. Met 3000 
afbeeldingen en 15000 prijsnoteringen overtrof 
het mijn verwachtingen. Bij het doorbladeren 
overviel mij een vreemd gevoel. De gewoonte van 
Michel om complete series op te nemen al komt het betreffende motief 
maar op één zegel voor is hier een beetje doorgeslagen.  Bijvoorbeeld; 
Mozambique heeft in 2012 een serie van 26 blokken uitgegeven. Elk blok 
bevat 6 postzegels. Het onderwerp van deze serie is : Persoonlijkheden en 
Jubilea. Er worden, gelukkig, maar 9 zegels afgebeeld. Op geen van deze 
9 zegels heb ik een vuurtoren kunnen vinden. Tevens is er een halve 
pagina gevuld met korte omschrijvingen van de afbeeldingen die op de 
bewuste zegels te vinden zijn. Ik heb één blokje gevonden, met Gustaf 
Dalén als onderwerp, met daarop 6 afbeeldingen van vuurtorens. Tevens 
een blokje met de vuurtoren van Charleston. Maar dan moet je wel met een 
vergrootglas aan de slag om de tekst door te spitten. Waarom, als je dan 
toch de hele serie wilt vermelden, dan niet even dat gedeelte accentueren 
zodat het makkelijker zoeken en vooral te vinden is. En plaats dan ook van 
de betreffende zegels een afbeelding. Nog zo iets; op het door Nederland 
in 2010 uitgegeven blokje met "Helden van toen en nu" heb ik helaas geen 
vuurtoren kunnen bespeuren. Misschien ligt dat aan mij en mis ik ergens 
een detail maar.... 

Wel, het boekje is er en ik denk dat de serieuze 
verzamelaar van dit motief wijs genoeg is om te 
besluiten wat hij of zij in zijn of haar verzameling 
wenst op te nemen. Het is een aardige leidraad en 
bespaart natuurlijk het doorspitten van een 
complete wereldcatalogus om de gewenste 
postzegels (en automaatstroken maar helaas géén 
postwaardestukken) met vuurtorens en 
aanverwanten te vinden. 
Een aardig boekje dat, in mijn opinie, behoorlijk 
aan de prijs is maar dat waarschijnlijk wel door de 
fanatieke verzamelaar aangeschaft zal worden.  
 
Bladzijden: 232 ISBN: 978-3-95402-163-5  
Prijs: 69,80 € 
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EERBETOON AAN PIETER 
 
De Winnipeg Philatelic Society 
is de oudste postzegelclub van 
West Canada en organiseerde 
van 4 tot 6 mei van dit jaar hun 
jaarlijkse postzegel en munten 
tentoonstelling, “StampShow 
‘18” in het Sunova Centre, West 
St. Paul, Manitoba. Dit jaar ter 
gelegenheid van 100 jaar 
vrouwen kiesrecht in Canada.  

 
Pieter Farenhorst was jarenlang lid van onze PPRC en bibliothecaris 
van onze toen uitgebreide bibliotheek. Na zijn pensioen emigreerde 
Pieter en zijn vrouw Trudy in 2002 naar Canada. Daar woonde hun 
dochter Annemieke al sinds 1991. 
Helaas is Pieter op 6 augustus 2017 overleden. Maar zijn collecties 
bleven intact. Als een eerbetoon aan een bevlogen verzamelaar/ 
filatelist besloten Trudy▼ en dochter Annemieke om met een deel 
van zijn collectie weer te exposeren.  
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Hier staat Annemieke de trotse dochter van Pieter Farenhorst voor 
een deel van zijn collectie. Dit keer werd er geëxposeerd met de 
volgende collecties van haar vader: Nederlandse Presentatie 
pakketten 1982-1989; Gezondheid; Rode Kruis;  Muziek en Post 
bezorging van het verleden tot het heden. 
Als dochter Annemieke wat meer vrije tijd krijgt, ze heeft momenteel 
nog een erg drukke baan als professor aan de Universiteit van 

Manitoba, 
dan zal ze 
de 
verzame-
lingen van 
haar vader 
voortzetten. 
 
 
 
 
Hans Vaags 
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50 JAAR KINDERBESCHERMING IN LUXEMBURG 

Een klein landje als Luxemburg heeft vanzelfsprekend dezelfde 
problemen als een groot land wanneer het gaat over opgroeiende 
kinderen en alle daarmee verbonden moeilijkheden. Dus bestaat er 
ook in Luxemburg een instelling die zich daarmee  bezig houdt en 
wel  de “SOS Kannerduerf Letzebuerg. Dat is een leuke oude 
schrijfwijze voor Luxemburg. Deze instelling bestaat dit jaar 50 jaar 
en dat is voor de Luxemburgers aanleiding om deze instelling, door 
middel van en postzegeluitgifte eens goed onder de aandacht van de 
mensen te brengen.  

Men bemoeit zich met kinderen, die zijn 
verwaarloosd of mishandelingen ondergaan 
of op een andere manier hun normale 
ontwikkeling niet kunnen doormaken en 
dan op een zijspoor belanden. 
Tegenwoordig verzorgt Kannerduerf 
Letzebuerg zo’n 300 kinderen. Hun 

uitgangspunr is: Geen enkel kind mag zonder enige begeleiding 
mogen op groeien en er moet altijd iemand zijn die hem of haar bij de 
hand neemt en helpt in het bereiken van de volwassenheid. Het 
hoofddoel is voor elk kind een beschermende omgeving te vinden en 
de ontwikkeling van het kind te stimuleren en zijn/haar persoonlijke 
vrijheid te garanderen. 
Pablo Picasso heeft eens gezegd dat in ieder kind 
een kunstenaar zit verborgen. Dat is een mooie 
uitspraak die misschien wel voor ons allemaal 
geldt, maar we moeten die kunstenaar alleen nog 
even in onszelf ontdekken en werken aan de 
ontwikkeling van ons kunstenaarschap. Daarom 
hebben de mensen, die verantwoordelijk zijn voor deze postzegel-
uitgifte er voor gekozen kindertekeningen op de zegel te laten zetten, 
die door de Luxemburgse posterijen op 6 maart dit jaar werd 
uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van SOS 
Kannerduerf Letzebuerg. De tekeningen werden gemaakt door 
kinderen die nu in de instelling wonen. De zegels werden in 4 kleuren 
offset gedrukt bij Bpost Stamps Factory, in Maines, Belgie. Het 
formaat is 40,20 x 27,66 cm.                                           Luc van Veen 
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RONDZENDBOEKJES 
 
Geachte heer Bleijenberg, 
Tot mijn niet geringe verbazing las ik in ons septembernummer uw reactie. 
Een reactie waar ik het in grote lijnen ook nog mee eens ben.   
Het gehele proces van de rondboekjes is namelijk erg arbeids-intensief. 
Dat geldt voor het gehele proces en zeker niet allen voor de inzender, die 
boekjes moet aanschaffen, vullen en de zegels voorzien van een redelijke 
prijs, dan komt  er een hoop vrijwilligerswerk met het samenstellen van de 
rondzending, de terugontvangen boekjes controleren en checken of de 
administratie klopt. Ook ik maakte wel eens een rekenfout. Dat gebeurt 
vast wel vaker. Als laatste de ontvanger van de boekjes. De zending die ik 
zaterdag 1/9 ontving nam ik zorgvuldig door. Ik viste er 3 boekjes uit waar 
mogelijk iets van mijn gading inzat. Die nam ik mee naar boven,  waar ik 
mijn catalogi en albums heb staan. Na circa 2 uur zoeken, bleek dat in 
deze zending niets van mijn gading zat. Voor een zeer groot gedeelte 
bevatte deze rondzending postzegels die nu hoger geprijsd, eigenlijk in de 
stuiverboeken beter op hun plaats waren geweest. Vandaag gebeld met 
het volgende lid op mijn lijst en hem de doos overhandigd. Overigens kreeg 
ik al bij ontvangst te horen dat er weinig interessants inzat. Al met al kostte 
deze zending mij ruim 3 uur van mijn kostbare tijd. 
Mijnheer Bleijenberg, ik ben geen beginnende verzamelaar. In 1950 begon 
ik als 8 jarige voorzichtig met mijn eerste insteekboekjes te vullen met wat 
familie en kennissen mij ter beschikking stelden. Ik ben naast lid van de 
PPRC ook nog lid van een filatelistische studiegroep. Ik begrijp zeer wel dat 
het veel werk is voor de boekjesvullers, echter niet alleen voor hen. Mede 
daarom is het zo belangrijk dat kwaliteit en prijs van het aangebodene al 
die inspanningen doet vergeten. Ik vind dat dit nu nauwelijks het geval is. 
Ook een rondzending die weinig of niets oplevert  vermindert geenszins de 
verantwoordelijkheid van de vrijwilligers van de vereniging en kost hen 
mogelijk evenveel tijd.   
Dan uw uitnodiging dat ik zelf maar eens wat boekjes moet gaan vullen. 
Het lijkt mij dat ik nauwelijks over de juiste zegels beschik.  Uiteraard zou ik 
enkele 10talle stuiverboeken kunnen vullen. Helaas ben ik sinds enkele 
jaren bijna fulltime mantelzorger. Het schrijven van deze reactie, kan ik 
slechts doen ten koste van mijn huishoudelijke taken die nu morgen 
gedaan moeten worden. 
Mijn advies: vul de boekjes met interessante zegels, waarvan de kans 
redelijk groot is dat niet alle ontvangers ze al hebben. Zorg dat de kwaliteit 
onberispelijk is. Ik kan mij voorstellen dat een zeer kostbare zegel voor 
klein prijsje aangeboden mag worden, maar dan wel met duidelijke 
vermelding van het defect. Last but not least: de prijs moet aanzienlijk lager  
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zijn dan men zou betalen  bij een officiële postzegelhandelaar. Immers wij 
zijn verzamelaars en hebben niets te maken met alle lasten van de 
gevestigde handelaar. Of het moet zijn dat u nog steeds ergens hoopt geld 
met uw hobby te kunnen verdienen. In dat geval zou ik u raden uw zegels 
aan te bieden op Catawiki.                                          M.v.g, Peter de Leeuw 
 
 
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 van de bus zijn Alkmaar, Purmerend en Zaanstad. Op 
dit moment is nog niet bekend hoe laat we precies vertrekken, maar we 
streven ernaar om tussen 10.00 en 10.30 uur in Barneveld te zijn. Rond 
15.30 uur vertrekt de bus weer naar Noord-Holland, zodat iedereen weer 
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 . Voorwaarde is wel dat er minstens 
40 mensen meegaan. Al uw postzegelvrienden zijn daarom van harte 
welkom! 
 

U kunt zich tot 26 oktober 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. Verdere details over vertrektijden, opstapplaatsen, etc. staan in 
het volgende clubblad.           Jeffrey Groeneveld 

mailto:jeffreygroeneveld@hotmail.com
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MICHEL - PFADFINDER - GANZE WELT 
 
In de zich steeds meer uitdijende rij met 
thematische catalogi hier de eerste druk met als 
onderwerp Scouting. In goed  Duits uiteraard 
Pfadfinder geheten. Ook hier houdt Michel zich 
aan de door hem of haar (?) zelf opgelegde 
regels voor thematische catalogi; Per land, 
alfabetisch en dan op datum van uitgifte 
ingericht. Series waarin minimaal één zegel met 
het beoogde motief voorkomt word in zijn geheel 
opgenomen en vaak ook allemaal afgebeeld. 
Zegels worden voorzien van twee prijskolommen 
n.l. tot 1919 voor ongebruikt en gebruikt daarna 
voor postfris en gebruikt. Verder, indien uitgegeven, vinden we prijzen voor 
blokjes, postzegelboekjes en FDC's etc. De meeste illustraties zijn in kleur. 
Ruim 100 jaar na de oprichting van de padvindersbeweging (1907) door 
Generaal Baden Powell is deze tak van sport nog immer een van de 
populairste thematische verzamelgebieden. Hoewel er in 1900 door Zuid-
Afrika reeds een nooduitgifte met de  afbeelding van voornoemde Generaal 
werd uitgegeven is dit niet de eerste Scouting zegel ter wereld. Het zegel is 
wel in deze catalogus opgenomen. Het eerste zegel met een Scouting 
onderwerp/afbeelding werd in 1925 uitgegeven door Hongarije en wel als 
onderdeel van een serie met als onderwerp sport! Ook de Tsjechische 
semiofficiële lokale "revolutie" zegels die door Scouts in 1918 werden 
gebruikt om de lokale post te bezorgen worden niet overgeslagen. Tevens 
vinden we in deze catalogus weer vele uitgiftes die te pas en te onpas door 
op geld beluste postadministraties werden en nog steeds worden 
uitgegeven. Maar de vele wel serieus te nemen postzegel uitgevende 
landen vinden we hier natuurlijk ook in terug.  Wederom een ieder moet zelf 
beslissen wat er verzameld word en wat er wel of niet in de verzameling 
opgenomen word. 1400 Uitgiften aan zegels, blokjes etc. (en ook hier 
helaas geen postwaarde stukken) uit ruim 260 landen zijn opgenomen. Na 
3000 afbeeldingen en 18000 prijsnoteringen verder vinden we dan als 
afsluiting nog een inhoudsopgave en wat informatie betreffende de Duitse 
ArGe Pfadfinder e. V. 
Ook dit boekje zal door de fanatieke Scouting verzamelaar, ondanks de 
stevige aanschafprijs, wel op waarde worden geschat. 
 
Bladzijden: 272. ISBN: 978-3-95402-197-0 Prijs: 69,80 € 
 

Henk P. Burgman (AIJP) 
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

Munten

1 Onze gulden, een munt om nooit tevergeten bod

2 Jaarset 1992 10,00 1,50

3 Jaarset 2000 10,00 1,50

4 Jaarset 2001 12,00 2,00

5 fl. 50,00 1987 Juliana en Bernard 50 jaar 30,00 10,00

6 fl. 50,00 1990 vier vorstinnen 30,00 10,00

7 fl. 50,00 1991 Beatrix en Claus 30,00 10,00

8 Juliana 80 jaar-1989- Proof zilver, 25 gr. 925/1000 9,00

9 Muntsets Nederland fdc tussen 1976 en 1991 (14) in luxe bak 15,00

10 Naslag 3 gulden zilver 1823B-proof, 33gr.,  1000/1000 20,00

11 Reich, 5 Mark zilver, 1929A  (Ebay 125 euro) 50,00

12 1-3 Koning Willem 3 waarvan nr 3 mooi o 240,00 24,00

13 NL 90-96 Jubileum 1913, paren ** 250,00 20,00

14 NL 129-130- (130 is gerepareerd) o 285,00 8,00

15 NL 134-135, Toorop ** , hoekvouw ** 100,00 5,00

16 NL 203-207 Rode Kruis postfris ** 75,00 8,00

17 NL 208-211 Kind 1927 o 10,00 1,00

18 NL 220-223 Kind 1928 o 13,00 1,00

19 NL 225-228 Kind 1929 o 18,00 1,50

20 NL 232-235 Kind 1930 o 35,00 3,00

21 NL 278 Luchtvaartfonds o 13,00 1,00

22 346-349 Wilhelmina * 544,00 40,00

23 V2563 Vel Tulpen o 2,50

24 V2623-34 Vel Braille o 3,00

25 NL 446 (Kinderzegels) in compleet vel ** 40,00 4,00

26 1110 c Grouwel 6-strip 25c type II ** 40,00 4,00

27 NL D 25-26 Cour o 20,00 2,00

28 NL PV1-2 Postpakket-verreken o 64,00 5,00

29 NL rolt 85, mooi gebruikt paartje o 32,00 2,00

30 NL Decemberzegels 2000 in hangmap ** 2,00

31 Rembrandt fdc 1956, beschreven 65,00 4,00

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

33 pz  50 postzegelboekje uit 1941 ** 100,00 25,00

34 Postzegelboekje Jetix 1 met persoonlijke zegels 3,00

35 Postzegelboekje Jetix 3 met persoonlijke zegels Sinterklaas 3,00

36 Postzegelboekje Jetix 3 met persoonlijke zegels Sinterklaas 3,00

37 Indonesië Riau opdrukken 3,00

38 Suriname 340-344 o 14,00 1,00

39 Groot Brittannië SG 3,00

40 Danzig 1-14 * 8,50 1,00

41 510-513 Aruba ** 12,00 2,00

42 524-527 Aruba ** 12,00 2,00

43 528 Aruba Blok ** 12,00 2,00

44 541-42 Aruba bloemen blokjes ** 8,00 2,00

45 564-67 Aruba Johannes Vermeer ** 10,00 2,00

46 FDC 1 Suriname met adres (Dorcas) 60,00 bod

47 Belgie spoorzegels ** 22,50 3,00

48 Belgie spoorzegels **  bod

49 Belgie spoorzegels ** 30,00 4,00

50 383-4 Belgie spoorzegels ** 45,00 5,00



43 
 

Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

51 67-75 Belgie Portzegels ** 45,00 5,00

52 76-82 Belgie Portzegels ** 25,00 3,00

53 976-78 Belgie 1953 ** 65,00 6,00

54 2815-26 Belgie Vel ** 12,00 2,50

55 2815-26 Belgie Vel o 12,00 2,00

56 867/71 Belgie en blok 23 * 150,00 17,00

57 Belgie bezette geb. * bod

58 Eupen en Malmedy * 112,00 10,00

59 2055-2059 Duitsland o 12,00 1,00

60 49 Duitse bezetting o 300,00 20,00

61 60 Duitse bezetting o 280,00 20,00

62 689-90 Deutsches Reich o 10,00 bod

63 Deutsche Reich kaart div zegels o 5,00

64 4 Baden o 30,00 2,00

65 2x reich? o 5,00

66 Berlijn 2 blokjes ** bod

67 216,219-221 Saar o 104,00 9,50

68 1 Denemarken o 70,00 7,00

69 10 Denemarken o 100,00 10,00

70 19 Denemarken o 70,00 7,00

71 131-142 Denemarken */** 120,00 12,00

72 Ten.Rotterdam 22-10-1946 St. laurenskerk o 1,00

73 275/560 Juliana serie Ned.Antillen ** 47,50 3,50

74 1t/m 14 Faeröer ** 35,00 3,50

75 Engeland kaartje met  Machin zegels ** 3,50

76 Engeland boekje zk  Machin zegels ** 20,00 4,00

77 o.a, blok 13 Oostenrijk div. blokken + zwartdruk Elisabeth o/** 18,80 4,00

78 bl 62 Frankrijk Nicosie ** 2,00

79 277-278 Aland ** 2,40 bod

80 bl 198 Hongarije ** 9,00 bod

81 1-20 Berlijn 13x postfris en 7x met plakker **./* 360,00 30,00

82 3724-25 Frankrijk vel Tour de France ** 15,00 5,00

83 Frankrijk modern op diverse stockbladen o/** 5,00

84 99-128 Ned Indie mist 1 zegel bod

85 mapje Rondzendboekjes DDR 2,50

86 RZ Rondzendboekjes 4x bod

87 map Nederland met diverse veldelen gebruikt bod

88 Cept op bladen ongeveer 324 zegels 2,50

89 Spoorwegzegels 80 stuks en 3 verzendbewijzen. 2,50

90 blok 142 Frankrijk Parijs ** 3,00

91 3900 Frankrijk jaar van de Haan 2005 ** 7,00

92 blok 195 Le Salon du Timbre 2012 ** 10,00

93 scott 3105 Endangered Species 1997 ** 22,00 4,00

94 scott 3136 The world of the Dinosaurs ** 22,00 4,00

95 scott 3139/40 Pacific 1997 ** 52,00 10,00

96 scott 3142 Classic american aircraft ** 25,00 5,00

97 scott 3151 American dolls ** 25,00 5,00

98 scott 4074 Samuel de Champlain ** 13,00 2,50

99 scott 4474 Hawaiian rain forest ** 15,00 3,00

100 scott 3409 Probing the vastness of space ** 25,00 5,00

101 scott 4384 Civil right pioneers ** 10,00 2,00
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

102 Map met China thematisch, meest postfris 6,00

103 Map met diverse postzegelboekjes, verschillende landen 3,00

104 Nog zoiets, andere boekjes 3,00

105 Map met ca. 60 poststukken en diversen, bloemen en planten 5,00

106 Map met Belgische duostamps, o.a. Smurfen, Plop, Mega Mindy 6,00

107 Thema natuur, leuk gevarieerd 5,00

108 Map thema natuur, zegels, boekjes, covers 5,00

109 Nederland postfris in map met 25 euro nominaal bod

110 Map met Nederland postfris, nominaal € 38 25,00

111 Nederland postfris in map met 25 euro nominaal 20,00

112 Nederland op stockkaarten met Boekenweekzegels en nominaal 4,00

113 Nederland vanaf nr 2 gebruikt in stockboek 5,00

114 SB Ned. 1998 t/m 2006 incl achterin trein zegels enz. bod

115 Stockboek Ned postfris tussen 1950 en 1976 hoge waarde 1000++ 25,00

116 Stockboek Ned postfris begin t/m 1950 25,00

117 sb Frankrijk heel veel modern o 15,00

118 USA in sb heel mooi 10,00

119 sb diversen 5,00

120 sb/map Australie 5,00

121 Davo album Berlijn o 500,00 25,00

122 sb Scandinavie 6,00

123 sb Belgie 150,00 5,00

124 sb Engeland 3,00

125 sb Roemenie 2,50

126 sb Hongarije

127 Nederland sb vele velletjes met nominaal  265  euro (Dorcas) 172,00

128 Ned  Davo album met zegels  wo rond 1930  */**/o  (Dorcas)   8,00

129 sb  Nederland met  modern  en ongestempeld   (Dorcas) 7,00

130 sb  div landen  o.a. Spanje  (Dorcas)    4,00

131 Polen in insteekboek meest gestempeld (Dorcas) 3,00

132 sb met wo  Canada, Oosterrijk  ook Ned met nom   (Dorcas) 4,00

133 Album met 1e dag env  ook euros    (Dorcas) 7,00

134 Stockboek 'Allerlei' , veel Oostblok, Cuba, Duitsland, Kroatië 10,00

135 Stockboek Albanië, wordt niet vaak aangeboden 12,00

136 Duitsland in superdik, overvol stockboek 20,00

137 Duitsland in stockboek t/m 2015 4,00

138 Duitsland Rijk en verder, *, ** 4,00

139 Duitsland, + andere landen in sb 4,00

140 Engeland- klassiek -2002 8,00

141 Engeland, ongebruikt en postfris + Nepal 4,00

142 Engeland, klassiek, diversen, machins 3,00

143 Malta (veel thema's) in stockboek, ook ** 4,00

144 Wereldalbum + Ned. Overzee   in 2 stockboeken 10,00

145 Stockboek België, veel postfris (en frankeergeldig), ook euro's 30,00

146 Ringband met fdc's (en andere covers) Nederland 4,00

147 Griekenland, Cyprus en Portugal, ook veel oud materiaal 8,00

148 fdc's Suriname in 2 albums, waarbij mooi Davo 10,00

149 fdc's Antillen in album 4,00

150 Suriname in fdc-album (Importa) 4,00

151 Luxe stockboek blauw croco (Karel V) 3,00

152 Dukaat album met oude zegels bod



45 
 

 

Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

153 Stockboek met o.a. Vaticaanstad en Engeland ** 3,00

154 Nederland fdc's in 3 albums 9,00

155 Commonwealth Jubilee FDC's in luxe uitvoering 10,00

156 boekje beleef de natuur zonder zegels bod

157 Catalogus Duitsland 2017/2018 12,50

158 Catalogus NVPH 2018 8,00

Dozen

159 3 lege albums van BRD  1950 - 2000   (Dorcas)    5,00

160 Doosje diversen 2,50

161 Doosje diversen 5,00

162 Doosje Nederland zegels uit pzb. bod

163 Doos met 4 albums Nederland losse bladen rond 1990   (Dorcas)    11,00

164 Doos  kilowaar  meest Nederkand  ong  1.5 kilo     (Dorcas)  11,00

165 Schoenendoos met losse zegels ook in zakjes Nederland   (Dorcas)   3,00

166 Postzegelmapjes 1- 428   in 8 luxe albums + Davo, nom. € 528 325,00

167 Ziggo Doos met prachtig thematisch materiaal, veel flora, rozen 12,00

168 Schoenendoos Asics met divers thematisch materiaal 5,00

169 Kistje met Ptt-mapjes 5,00

170 Doos met fdc's NL en overzee bod

171 Pakje zwarte A5-insteekkaarten (nieuw)-benefiet 4,00

172 Schoenendoos met met van alles bod

173 Doosje met drukwerkrolstempels bod

174 Grote doos Nederland, meest afgeweekt en fdc's 3,00

175 Kistje Canada 3,00

176 Kistje met mooie sigarenbanden voor het goede doel bod

177 De hele wereld in een grote doos voor het goede doel bod

178 Leuke snuffeldoos voor het goede doel bod

179 Doosje met oude poststukken en kwitanties (Italië) 5,00

180 USA in Victoria-album, in aantallen voor de specialist bod

181 USA in aantallen bod

182 USA in keurig stockboek 3,00

183 Mooi stockboek zwarte bladen Duitsland 3,00

184 Filisafe zwarte bladen, België 4,00

185 Diverse landen in Victoria-album, o.a. aardig België 3,00

186 Australië in mooi dik stockboek 5,00

187 Nederland 1980-1997 in Davo christal 5,00

188 Nederland Davo luxe IV, leeg, 1990-1996 5,00

189 Ruitjesalbum met aangetekende brieven Nederland 3,00

190 Koffer vol voor het goede doel bod

191 200 Blanco Leuchtturm (ruitjes)bladen 8,00

192 Mooi blikje Hawids 4,00

193 Kistje Frankrijk oud en recent 5,00

194 Filatelie Informatief in 4 delen 4,00

195 Australië in zelf gemaakt album + luxe Edel stockboek 5,00

196 NL 1990-2000, gebruikt in luxe Davo, vrijwel compleet 20,00

197 NL 2001-2016, gebruikt deels op luxe bladen, leuk om voort te zetten 6,00

198 Doos Yverts 2003, 2004, o.a Frankrijk, Moinaco, West-Europa 3,00

199 Mooie doos wereld (on)afgeweekt 5,00

200 Twee stockboeken wereld, aardig gevuld, ongeordend 3,00
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