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POSTZEGELS EN UILEN...
Op de laatste clubavond vlogen de uilen door de
zaal: presentieprijsjes uit de nalatenschap van
mijn schoonmoeder. Ze had een kast vol van die
beesten, in allerlei soorten, uitvoeringen en
materialen. Het waren vooral vakantie- en
verjaardagscadeautjes én geliefd speelgoed van
de (achter)kleinkinderen. Oma overleed in juni en
wat doe je dan met zo’n verzameling?
Ik moest denken aan al die postzegelcollecties die
ons aangeboden worden. Ook eens met liefde
verzameld, maar na het overlijden van de
verzamelaar op zolder beland. En dan komen ze
bij ons terecht, vaak met de mededeling: “Ach het geld maakt niet
zoveel uit, misschien is een ander er nog blij mee. “
De veilingen zijn misschien wel de belangrijkste pijlers onder het
succes van de vereniging, naast natuurlijk de stuiverboeken, het
rondzendverkeer, het mooie clubblad en de gezelligheid, in de zaal
en aan de bar. In die veilingen wordt heel veel materiaal uit
nalatenschappen aangeboden en hoewel veel daarvan op elkaar lijkt
(Nederland in een Davo-album!) komt er toch zoveel tevoorschijn dat
we iedere keer weer een fraaie lijst kunnen
presenteren, met voor elk wat wils. De veilinglijst van
oktober is er weer een mooi voorbeeld van.
Het succes van de uilen zal een vervolg krijgen, al
was het maar om Willem en Rita te steunen die hun
uil spontaan weggaven aan iemand die hem wel heel
erg graag wilde hebben. Zij hebben straks de eerste
keus.
Toch nog een puntje van zorg: de Filamanifestatie. Het aantal
aanmeldingen voor de tentoonstelling valt tot nu toe tegen. Vlak bij
huis (in Diemen) kunt u uw verzameling laten zien en beoordelen,
door een zeer positief ingestelde jury. Schiet mij of Jeffrey eens aan
als u twijfelt.
Tot op 12 oktober in de Zuiderhof, of een paar dagen later op de
Postex, waar u mogelijk wat tentoonstellings-inspiratie op kunt doen.
John Dehé
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... EN UILEN OP
POSTZEGELS
Uilen zijn roofvogels
die vooral 's nachts of
in de schemering
actief zijn. Nederland
is niet erg rijk aan
uilensoorten. Van de
177 soorten komen
er slechts acht in
Nederland voor nl.:
1. Kerkuil (Tyto alba)
2. Ransuil (Asio otus)
3. Bosuil (Strix aluco)
4. Velduil (Asio
flammeus)
5. Steenuil (Athene
noctua)
6. Oehoe (Bubo
bubo) 7. Sneeuwuil
(Nyctea scandiaca)
8. Ruigpootuil
(Aegolius funereus)
Van deze acht soorten zijn de eerste vijf
min of meer algemeen De oehoe,
sneeuwuil en ruigpootuil zijn een stuk
zeldzamer en worden beschouwd als
dwaalgasten.
De uilen behoren tot de orde Strigiformes
met in totaal 177 soorten. Deze zijn
onderverdeeld in twee families: de
Tytonidae oftewel kerkuilen met 15 soorten
en de Strigidae met 162 soorten.
Bij kerkuilen vindt men voldoende
verschillen van de andere uilen om ze in
een aparte familie te plaatsen. Recent
onderzoek wijst er zelfs op dat de twee
families helemaal niet nauw verwant zijn,
maar alleen gelijke kenmerken vertonen
vanwege een gelijk gerichte ontwikkeling (convergentie evolutie)
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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: Ad Springer - De Oeverlanden 253 - 1441 RE Purmerend
tel. 0299-421957 - e-mail: ad.springer@planet.nl
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: Rob Grigoletto - Paltrokmolen 4
1444 GH Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl
Bibliothecaris: Juan de Groot - Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend
tel. 0299-777161 - e-mail: j.groot89@chello.nl
Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek† Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek, Ron
Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste: John
Dehé, Piet Struik, Joop de Groot, Cor Boon en Rob Grigoletto..

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren
van kopij voor het november nummer uiterlijk vrijdag 21 oktober
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com
OP HET OMSLAG
Op 29 maart 2016 verscheen het nieuwe postzegelvel Postcrossing met tien postzegels met
de waardeaanduiding Internationaal 1 en het
internationale Priority-logo. Op iedere postzegel staat een kleurrijke impressie van een bekende toeristische
bestemming in Nederland, van de Deltawerken en Marken tot de Hoge
Veluwe en van de bollenvelden tot de Nachtwacht. Met deze postzegels wil
PostNL weer meer aandacht besteden aan de website Postcrossing.com
Meer over Postcrossing leest u op pagina 20 e.v.
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL
Za. 8 okt.

De Verzamelaar afd. Zaanstreek-Waterland houdt van
september t/m april een verzamelbeurs in buurthuis de
Kolk, Klampersstraat 1, 1502 V.P. Zaandam. De
verzamelbeurs is van 10.00 tot 14.00 uur en er zijn
postzegels, munten, ansichtkaarten, suikerzakjes,
sigarenbandjes etc. Voor info 075-6354316 / 075-6421723

Woe. 12 okt. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze
297ste clubveiling, de kavellijst staat op de pagina’s 36 tot 39.
Vrij. 14, za. 15 en zo. 16 oktober nationale postzegelshow POSTEX 2016
in de Americahal, Laan van Erica 50, 7321 BX Apeldoorn.
Met op zaterdag de 31e dag van de jeugdfilatelie (10.0017.00 uur). Gratis toegang voor kinderen tot 18 jaar. Verkoop
speciale persoonlijke apen-postzegel - Quiz - Filamarathon
en nog veel meer!
Zo. 30 okt.
Filatelie Vereniging Heerhugowaard e.o. organiseert een
Ruilbeurs in Zalencentrum “de Swan” Middenweg 178, 1702
HE te Heerhugowaard van 10.00 tot 15.00 uur.
Zo. 13 nov. NVPV afd. Alkmaar organiseert van 10.00 – 16.00 uur de
traditionele Najaarsbeurs voor postzegels, munten en
ansichtkaarten in Stichting de Rekere 2.0, Drechterwaard 16,
1824 EX Alkmaar. Toegang gratis. Info : 072-5124689
Nieuwe uitgaven:
12 oktober Verlichting – Daan Roosegaarde: postzegelvel met 10
verschillende postzegels (gegomd) - Scheepsmodellen van het Maritiem
Museum: postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd)
16 oktober Dag van de Postzegel 2015: postzegelvel met 10 gelijke
postzegels (gegomd)
2 november Kinderpostzegels 2015: postzegelvel met 6 verschillende
postzegels (gegomd)
24 november Decemberzegels 2015: postzegelvel met 20 postzegels,
waarvan 10 verschillende (zelfklevend)
Data voor het nieuwe seizoen van de PPRC, tot eind 2016, zijn:
woensdag 9 november en woensdag 14 december.
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PostBeeld.nl
De grootste postzegelwinkel op internet
Megavoorraad postzegels,
postwaardestukken, posthistorie,
numismatiek en benodigdheden.
Te zien en te bestellen via internet en in onze winkels
Amsterdam: PostBeeld-NPMH, Nieuwezijds Voorburgwal 302, 020-6223765
Haarlem: PostBeeld, Kloosterstraat 17, 023-5272136
Leiden: PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3, 071-5123233
Rotterdam: PostBeeld-Medo, Nieuwe Binnenweg 255a, 010-4768643
kijk op onze website voor de openingstijden van de winkels
Onze websites zijn: online winkel: postbeeld.nl
online wereldcatalogus: freestampcatalogue.nl online magazine: postzegelblog.nl
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KASTELEN OP POSTZEGELS
De meeste Europese landen hebben
af en toe burchten en kastelen
afgebeeld op hun postzegels. En bij
kastelen hebben we een eigen beeld
namelijk hoge zware stenen muren,
torens, schietopeningen en de
geschiedenis van ridders en
zwaardvechters.
Dat ook in Japan kastelen bestaan
zal velen minder bekend zijn, ze zijn
er echter wel en al sinds de 4e eeuw.
En de ridders zoals wij die ons
voorstellen, waren in Japan de
Samoerai krijgers. Ook in Japan zijn
kastelen bedoeld om de inwoners te
beschermen tegen overvallers van
buiten af. Het doel van Japanse
kastelen was overal hetzelfde.
Verdedigingswerken tegen
overvallers.
De eerste kastelen werden gebouwd
uit eenvoudige houtpalissaden
waaruit zich op de langere duur een
fort ontwikkelde. De manier van
bouwen zoals in Europa, dus steen
op steen, heeft zich in Japan nooit
ontwikkeld. De bevolking rondom het kasteel had in Japan weinig te
verwachten van de kasteelheer. Bij een aanval zocht de
burgerbevolking een vluchtweg in de omliggende bossen en
landerijen, het kasteel was alleen voor de kasteelheer en zijn familie.
Door de bouwwijze waren de Japanse kastelen met name kwetsbaar
voor aanvallen met vuur en het afsnijden van de wateraanvoer.
Er zijn niet veel originele kastelen meer over in Japan, in de
middeleeuwen waren er zo’n 400.
Waardering voor de Japanse kastelen is pas ontstaan in de 20e
eeuw. In de periode van ‘interne vrede’ – van het begin van de 17e
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eeuw tot ongeveer 1870,
werd het erg rustig in Japan.
In deze zogenaamde
Tokugawa periode waarin
Japan zich van de rest van de
wereld isoleerde. Daarna
werden kastelen gemoderniseerd.
De Japanse post heeft
inmiddels zes fraaie blokjes
uitgegeven met daarop
Japanse kastelen.
Bron: DBZ, Katrin Westphal

Links het blokje 1 dat
verscheen in 2013 en rechts
een strip uit blokje 5 uit 2015.
Blokje 6 verscheen op 8 april
van dit jaar.

NIEUWE STUIVERBOEKEN ZIJN
WEER WELKOM
In september zijn achtien stuiverboeken met de diverse inzenders
afgerekend. Dus... we kunnen weer nieuwe ‘verse’ stuiverboeken
gebruiken, voor op de biljarttafel en in de zaal.
De belangstelling voor de stuiverboeken is tijdens onze clubavonden,
onze jaarlijke grote beurs en de grote veiling nog steeds erg groot.
Nieuwe stuiverboeken worden bij Hans Vaags, Jan de Zwaan,
Gerard Stalenberg of een van de bestuursleden ingeleverd,
maximaal 5 per lid/donateur. De praktijk leert dat men voor
kleinformaat postzegels van langlopende series meestal geen
belangstelling heeft. Ook is het niet zinvol om b.v. 10 of 20 maal
hetzelfde kleine postzegeltje in een stuiverboek te doen. Ook zijn er
inmiddels al leden/donateurs, die reeds vergevorderd zijn met hun
land- of thema-verzameling en daarmee ‘een beetje vastlopen’, die
nu met een ‘nieuw ‘ land (b.v. Japan??) of thema zijn begonnen.
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OOK BIJ ONS…
Zondagmiddag 6 november de culinaire Beemster Amusetour.
6 restaurants, 6 amuses, 6 wijnen en uniek vervoer.
Informatie en kaarten bestellen via:
http://www.fortresortbeemster.nl/beemsteramusant/
********************************
LUNCH. DINER. HIGH TEA. HIGH WINE.
Ook kunt u bij ons terecht voor het vieren
van een feestje of jubileum.
********************************
ONS ADRES
Middenweg 146. 1462 HK Middenbeemster,
Tel: 0299-743399.
info@brasserieallesmetliefde.nl
www.brasserieallesmetliefde.nl
*******************************
OPENINGSTIJDEN
Woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur lunch,
vanaf 17.00 uur diner.
Maandag en dinsdag open op speciaal verzoek.
*******************************
Wij hopen u binnenkort te verwelkomen in onze Brasserie.
Max & Liesbeth, Maurice en Noëlle van Wersch.
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
Oktober, de ganzen zijn weer vertrokken naar het warme
zuiden om in het voorjaar weer terug te keren als de winter
voorbij is. Nog even en koning winter gaat hier weer regeren.
Hopenlijk met
niet te straffe
hand. We
starten deze
keer op 26 mei
jl met
postzegels met
afbeeldingen
van reeds lang
uitgestorven
dieren
en wel met
Dinosaurussen.
Het zijn vijf verschillende P zegels. Hier een afbeelding van het
souvernir velletje a $4.25 De losse zegels hebben exact dezelfde
afbeelding.
Op 12 juli was u het zelfde
bedrag kwijt als u het souvenir
velletje had aangeschaft van
de birds van Canada welke
vanaf die datum verkrijgbaar
was. Ook deze zijn P zegels
zoals u ziet. Ook nu hebben
wij gekozen voor een
afbeelding van het velletje.
Hopenlijk komt de afbeelding
in het boekje goed tot zijn
recht, want niet alle zegels
zijn even scherp van afbeelding.
Volgende maand kunt u weer een nieuw stukje verwachten over wat
er dan weer te melden is omtrent nieuwe uitgiften van postzegels in
Canada.
Pieter Farenhorst
11

De nieuwe Canadese boekjes.
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STICHTING KINDERPOSTZEGELS BLIJFT OPTIMISTISCH

Chantal Janzen heeft 27 september j.l in Amsterdam de eerste
Kinderpostzegels 2016 besteld. Dit jaar sieren de tekeningen van Fiep
Westendorp de postzegels en kaarten, ter ere van haar 100e geboortedag.
De officiële verkoop ging woensdag 28 september van start. Ruim 160.000
zevende- en achtstegroepers gingen op pad om de nieuwste collectie
kinderpostzegels en kaarten te verkopen.
Chantal Janzen kocht de postzegels van kinderen die geholpen zijn door
Kinderpostzegels. Eén van hen, de 12-jarige Chelsea, heeft met haar
moeder in de vrouwenopvang gewoond. Chantal Janzen bezocht de
vrouwenopvang om te zien hoe Kinderpostzegels kinderen als Chelsea
helpt.
Chantal Janzen:”Ik hoop dat heel Nederland de Kinderpostzegels, kaarten
en andere producten gaat bestellen. Deze kinderen hebben al zoveel
meegemaakt. Als ze dan in de opvang terechtkomen is het belangrijk dat
ze weer gewoon kind kunnen zijn.”
Met de opbrengst van de verkoop steunt Kinderpostzegels projecten die
kansen creëren voor kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland. In
Nederland financiert Kinderpostzegels onder andere projecten om kinderen
in de vrouwenopvang te helpen bij het verwerken van hun traumatische
ervaringen.
Voor het vijfde jaar op rij deden minder kinderen mee met de verkoop van
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Kinderpostzegels. In 2008 waren dat er nog zo'n 240 duizend. Ook de
opbrengsten voor het goede doel lopen terug.
Raken de Kinderpostzegels, die al sinds 1948 worden verkocht, zo
langzamerhand uit de mode?
Irene Gouwens van Stichting Kinderpostzegels denkt van niet. 'We hebben
vorig jaar nog 9,5 miljoen euro opgehaald, dat vind ik een indrukwekkend
bedrag.' Bovendien is de postzegelactie volgens de stichting nog altijd
'veruit de grootste' scholenactie van Nederland: meer dan de helft van alle
basisscholen doet mee.
Het stokkende enthousiasme voor de postzegels - dit jaar met afbeeldingen
van Fiep Westendorp - valt op twee manieren te verklaren: er worden
minder kaarten en brieven verstuurd en scholen worden in toenemende
mate bedolven onder goededoelenacties. 'Dat eerste probleem vangen we
op door ook usb-sticks, pleisters en linnen tasjes te verkopen', zegt
Gouwens. 'De postzegels zijn trouwens nog altijd het populairst.'
Het tweede probleem is taaier. Van de 5.550 basisscholen die in 2012
meededen, zijn er dit jaar nog ruim 4.000 over. 'Wij krijgen gestoord veel
uitnodigingen binnen van goede doelen die acties organiseren', zegt
Miranda Schipperijn van basisschool de Albatros, een van de afhakers.
'We moeten kiezen.' De school in Almere vindt dat kinderen te weinig
opsteken van de verkoop van postzegels. 'Bovendien willen we onze
leerlingen niet bij onbekenden laten aanbellen. En als ze steeds bij familie
moeten leuren is ook zo vervelend.'
Stichting Kinderpostzegels blijft optimistisch. 'We zien dat de daling
terugloopt', zegt Gouwens. Daarbij wordt er hard gewerkt aan een manier
om bij de tijd te blijven door de jaarlijkse actie te digitaliseren. 'We kijken of
we een manier kunnen vinden waarbij kinderen op hun mobieltje
postzegels kunnen verkopen.'
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.49)
beroepen en opleidingen in de bouw: vervolg op de loodgieter.

Het sanitair komt voor een groot deel bij de firma
Sphinx vandaan.
De loodgieter
uit aflevering 48
Sphinx stond samen met de porseleinfabriek van de Regouts in de
19e eeuw in de schijnwerpers van de publieke belangstelling. Naar
aanleiding van aanhoudende klachten over erbarmelijke vormen van
kinderarbeid stelde de Tweede Kamer in 1887 een officieel
onderzoek in. Uit onderzoek van de enquêtecommissie blijkt dat het
bedrijf zich inderdaad op grote schaal van kinderen bediende. De
340 jongens en 314 meisjes tussen de 12 en 16 jaar van de 2100
werknemers van de aardewerk afdeling bleken daarbij zo ongezond
dat velen volgens de kamercommissie niet ouder dan 30 jaar konden
worden.
.
Het warme water
werd geleverd door
een gasgeyser of een
electrische boiler soms
werd deze door
nachtstroom verwarmd.

Klein gereedschap van
de loodgieter.

Wordt vervolgd.

Herman Verhoef
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PROBOSCIDEA, DE ENE SLURF IS DE ANDERE NIET...
De slurfdieren of olifantachtigen (Proboscidea) zijn de orde van
zoogdieren waartoe mastodonten, mammoeten en olifanten behoren.
_______________________________________________________
Taxonomische indeling
Orde: Proboscidea (slurfdieren)
Familie: Numidotheriidae†
Familie: Moeritheriidae†
Familie: Barytheriidae†
Familie: Deinotheriidae†
Geen rang: Elephantiformes
Familie: Mammutidae† (mastodonten) ►
Geslacht: Mammut†
Soort: Mammut americanum†
(Amerikaanse mastodont)
Familie: Gomphotheriidae†
Familie: Stegodontidae†
Familie: Elephantidae (olifanten en
mammoeten) ►
Geslacht: Elephas
Soort: Elephas maximus (Aziatische olifant)
Ondersoort: Elephas maximus indicus (Indische olifant)
Ondersoort: Elephas maximus maximus (Ceylon-olifant)
Ondersoort: Elephas maximus sumatranus (Sumatraanse
olifant)
Ondersoort: Elephas maximus borneensis
(Borneodwergolifant)
Soort: Elephas falconeri† (Siciliaanse dwergolifant; kwam voor
op eilanden in de Middellandse Zee)
Geslacht:Loxodonta
Soort: Loxodonta africana (Afrikaanse savanneolifant)
Soort: Loxodonta cyclotis (Afrikaanse bosolifant)
Ondersoort: Loxodonta cyclotis pumilio (Afrikaanse
dwergolifant)
Geslacht:Mammuthus (uitgestorven)
Soort: Mammuthus primigenius (Wolharige mammoet) †
Soort: Mammuthus columbi (Amerikaanse mammoet) †
In totaal zijn er zo'n 150 soorten bekend.
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◄ Stegodon
Ze zijn het nauwste
verwant aan de
zeekoeien en de
klipdassen.
De orde stamt uit
Afrika en heeft een lange en bewogen geschiedenis. De meeste
vertegenwoordigers zijn echter uitgestorven, hoewel dit voor een
aantal soorten pas vrij recent (einde van de laatste ijstijd of nog later)
is gebeurd. Eritherium uit het Laat-Paleoceen is het oudst bekende,
kleinste en primitiefste slurfdier.
Wil Dedters

Paleomastodont, Oligoceen

Mammut, Miocee/Pleistoceen

Platybelodon, Mioceen

Mammuthus, Pleistoceen

Amebelodon, Mioceen

Indische olifant (Elephas maximus)
18
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“POSTCROSSING”,
WIE VAN U HEEFT ER
ERVARING MEE ?
Bent u een “Postcrosser?”
zo ja, laat mij eens weten
wat uw ervaringen zijn met
dit fenomeen. Ik heb nog
nooit tijdens een onze
clubavonden van iemand
gehoord dat hij/zij aan
Postcrossing deelnam.
Annett Borchert is een van de 40.000 Duitse “Postcrossers”, hier met een aantal ontvangen kaarten.

De volgende cursieve tekst is van PostNL:
“Ontvang kaartjes van overal ter wereld. Vind jij het
ook leuk om kaartjes te schrijven én te ontvangen?
Met Postcrossing ontvang je échte kaartjes van
personen die wereldwijd actief zijn. Zo reis je vanuit
je eigen woonkamer naar landen waar je misschien nog wel nooit van hebt
gehoord… Je leert zo meer over de wereld en verschillende culturen.
Spreekt dit jou aan? Dan is Postcrossing
echt iets voor jou! Je schrijft een kaartje
naar iemand die je niet kent, waar ook ter
wereld. Dan ontvang jij weer een kaartje
terug en je weet niet van wie. Je stuurt
bijvoorbeeld een kaartje naar iemand in
Italië en ontvangt een kaartje terug uit
Japan. Zo blijft het spannend welk kaartje
er op jouw deurmat valt.”
Postcrossing is een internationaal
briefkaart-uitwisselingsproject. Het werd
op 13 juli 2005 opgezet door de uit Portugal afkomstige Paulo Magalhães.
Postcrossing is nadien uitgegroeid tot een uitwisselingsproject met ruim
612.000 gebruikers (maart 2016) uit 211 verschillende landen. In augustus
2016 werd de 37.000.000ste postkaart die via postcrossing werd verstuurd
ontvangen. Begin 2016 namen vijf keer zoveel vrouwen als mannen aan
het project deel. Inmiddels heeft een aantal landen postzegels uitgegeven
om Postcrossing te promoten. Maar wereldwijd zijn het nog te weinig
postzegels om daarmee een aardige thematische collectie op te zetten.
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Nadat iemand op de website
van Postcrossing een account
heeft aangemaakt, kan hij als
deelnemer een adres
aanvragen waarnaartoe hij een
ansichtkaart moet sturen. Bij het
aanvragen van een adres krijgt
hij ook een Postcard ID te zien. Dit is een code
bestaande uit twee letters (de landcode, in het
geval van bijvoorbeeld Nederland dus NL) en
enkele cijfers. Deze code moet hij op de kaart
schrijven, zodat de ontvanger de kaart kan registreren. Wanneer een kaart is geregistreerd, krijgt een
andere persoon het adres van de verzender,
waardoor elke deelnemer één kaart krijgt voor elke kaart die hij verstuurt.
Interesse? meld je gratis aan op
www.postcrossing.com en lees hoe Postcrossing
werkt. En mail mij eens over uw oude en nieuwe
ervaringen met uw deelname aan Postcrossing.
Hans Vaags

DECEMBERZEGELS EN NOG MEER PRIJSVERHOGINGEN
De prijs van de Decemberzegel van PostNL wordt dit jaar € 0,65. PostNL
introduceert dit jaar een bijzonder vel met 21 Decemberzegels. De prijs van
de speciale postzegel voor wensen rond kerst en nieuwjaar is 8 eurocent
lager dan de normale postzegel en 1 eurocent hoger dan vorig jaar. De
speciale Decemberzegels zijn vanaf 14 november 2016 in een vel met 21
zegels te koop voor € 13,65. Alle decemberzegels vanaf
2010 zijn nog steeds voor uw kerstpost te gebruiken.
Tot en met 6 januari 2017 kan de Decemberzegel binnen
Nederland gebruikt worden op decemberwensen met een
gewicht tot en met 50 gram. Dat is 30 gram meer dan het
gewicht dat gebruikelijk geldt. Na 6 januari kan de zegel
gewoon gebruikt worden als er wordt bijgefrankeerd tot het geldende tarief.
Een brief of ansichtkaart versturen kan volgend jaar flink duurder worden.
PostNL mag de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2017
namelijk gemiddeld met 8 procent verhogen, aldus de Autoriteit Consument
en Markt (ACM). Welke prijzen PostNL in 2017 zal hanteren, wordt pas
later dit jaar bekend gemaakt.
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Zaterdag 15 oktober 2013 werd het eerste velletje
Nederlandse Postcrossing postzegels overhandigd
aan Paulo Magalhães op de postzegelbeurs Postex
in Apeldoorn. De PPRC was die zaterdag met de
bus naar Apeldoorn vertrokken en een aantal van
onze leden heeft ook de presentatie van het eerste
vel Postcrossing postzegels bijgewoond.
◄ Paolo Magalhães begon zijn verhaal met de
opmerking dat hij 6 jaar geleden tot de conclusie
kwam dat het hij het erg jammer vond dat de
hoeveelheid ‘bijzondere’ post (ofwel de persoonlijke
post waar mensen moeite voor doen) alsmaar
minder werd. Alleen
nog met vakanties
kreeg hij kaartjes
van vrienden die
nog de moeite
namen om elkaar
kaartjes te sturen.
Op welke wijze, zo
vroeg hij zich
af, zou hij kunnen
stimuleren dat
mensen die het
leuk vinden om
kaartjes te krijgen,
elkaar kaartjes
zouden kunnen
sturen? Dat was de
basis voor het idee
achter
Postcrossing.com.
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Bijzondere collecties en internationale vriendschappen
Elke postcrosser
heeft zo zijn eigen
drijfveren om deel
te nemen. Andrea
van den Broek (40)
verstuurde tot op
heden 1.159
postcross-kaarten.
“Ik heb nu uit 236
landen en nietonafhankelijke of
officieel erkende
gebieden een
kaartje ontvangen.
Het wachten is nog
op een kaartje uit
het CentraalAfrikaanse Gebied
en Republiek
Congo.” Leonie van
den Engel (34 jaar
en 645 postcrosskaarten) bouwt
vooral nieuwe
internationale
vriendschappen op.
“De laatste jaren
zijn postcrossvrienden uit onder
andere Zuid-Afrika,
Singapore en
Amerika bij mij in
Nederland op bezoek geweest. Zelf bezocht ik een aantal Europese postcrossvrienden.”
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DE BLOCK
FINANCIAL
CONSULTANCY
Het adres voor deskundige informatie en
professionele begeleiding op het gebied van
* financiële- en fiscale planning
* fiscale (on)mogelijkheden van (expirerende)
lijfrentepolissen en gouden handdrukken
Maak vrijblijvend een afspraak:
tel: 0299 – 41 36 40 email: info@deblockfc.nl internet: www.deblockfc.nl
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 148
DE FILATELIE PROMOTEN

Alleen al voor het interieur zou je er zo naar binnen stappen: de Helderse
postzegelhandel, in de Koningsstraat op nummer 101. Niet meteen naast
de deur voor leden van de PPRC, maar dat hoeft ook niet, want Cees van
der Wel stapt zo bij u naar binnen.
Samen met zijn vrouw werkt hij al een hele tijd aan een fantastisch middel
om de filatelie te promoten: geen flyers of ronkende advertenties, maar een
serie filmpjes op het internet, waarmee hij inmiddels tot over de grenzen
bekend is geworden.
Zijn cursus behandelt heel veel uiteenlopende onderwerpen, variërend van
het maken van postzegelpakketten tot de Olympische Spelen. Het gaat om
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relatief korte filmpjes (1-5 minuten) die een verrassende kijk op onze hobby
bieden. Inmiddels zijn er 19 afleveringen verschenen. Zeker voor
buitenstaanders en de jeugd zijn ze interessant, maar ook meer ervaren
verzamelaars kunnen van deze cursus nog heel wat opsteken.
Dit zijn de inmiddels (vanaf 2013) verschenen afleveringen:

Deel 1: algemeen postzegels verzamelen
Deel 2: het opbergen van postzegels
Deel 3: tandingen, misdrukken en plaatfouten
Deel 4: poststempels van Nederland
Deel 5: fdc’s en maximumkaarten
Deel 6: luchtpost en censuur
Deel 7: tandingen en vervalsingen
Deel 8: zelf een landenalbum maken
Deel 9: verkopen van een collectie
Deel 10: 50 tinten grijs
Deel 11: geschiedenis en vormgeving van de postzegel
Deel 12: stadspost en persoonlijke postzegels
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Deel 13: automaatboekjes en combinaties
Deel 14: Afweken van postzegels en het vinden van watermerken
Deel 15: luchtpost, roltanding en port
Deel 16: een kunstwerk van postzegels
Deel 17: het verenigingsleven
Deel 18: het maken van postzegelpakketten
Deel 19: Olympische spelen
-De filmpjes zijn te vinden op You Tube. Tik bijvoorbeeld in:
https://youtu.be/W8t9PxRjZ9s
en de aflevering over de
Olympische Spelen verschijnt.
-U kunt ook met Google
zoeken naar Cursus Filatelie.
U ontdekt dan ongetwijfeld
nog veel meer leerzaams.

- Als u naar de website van Filamanifestatie gaat, staan alle filmpjes keurig
voor u op een rijtje.
http://filamanifestatie.nl/cursus-postzegels-verzamelen-youtube-filmpjes/
Cees van der Wel mailde: “Wij hebben met onze cursus filatelie
al zo vaak nieuwe jonge klanten in onze winkel mogen begroeten.
Een week of twee terug kwam er een mevrouw uit Alkmaar bij ons in de
winkel die zich voorstelde als "herintreedster ". Heerlijk toch om op zo`n
manier mensen te kunnen inspireren en motiveren.
Volgens mij is de cursus op de site van de KNBF nog niet terug te vinden ?
De cursus heeft inmiddels al 65.000 views gehad en mijn vrouw en ik zijn
ze nu ook in het Spaans, Duits en Engels aan het vertalen.
We krijgen van over de hele wereld positieve reacties.”
De hoogste tijd dus om hier eens te gaan kijken, om inspiratie, kennis of
ideeën op te doen? En aan een plaats op de website van de KNBF wordt
gewerkt.
John Dehé
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Voor overzicht deelnemers zie www.wbevenementen.eu
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WAS VROEGER ALLES BETER ?
Alleen domme mensen hoor je regelmatig zeggen dat vroeger alles
beter was. Mijn geheugen gaat niet veel verder dan zo’n 65 jaar
terug. Beter was het toen beslist niet in mijn geheugen. Hoogstens
waren veel zaken wat overzichtelijker. Je had één telefoonbedrijf,
één regionaal ziekenfonds, waar de meesten verplicht bij waren
aangesloten en alleen de PTT mocht de post verzorgen. Weinig
keuzemogelijkheden, maar ook geen stress of je toevallig niet ergens
teveel voor betaalde.
Zo begin jaren 50 was op- filatelistisch gebied ook de keuze redelijk
beperkt. Je had landen verzamelaars. Hier waren de “Nederland en
overzee” verzamelaars ver in de meerderheid daarnaast ook een
zeker percentage die in het een of andere buitenland gespecialiseerd
waren. Ik kende zelfs wat oudere heren die toen nog de hele wereld
spaarden. Een ander filatelistisch voordeel uit die tijd was dat je met
vrij grote zekerheid kon stellen dat de investering in je verzameling
geen weggegooid geld was. Had je geluk kon je zelfs je verzameling
als een vorm van geldbelegging beschouwen.
Al die zekerheiden zijn nu verdwenen. Zelfs onze PostNL gedraagt
zich als een postbedrijf uit een derde wereldland en de kans dat je
verzameling enige waardevastheid biedt is nagenoeg nihil. De trend
om steeds meer over te schakelen naar themaverzamelingen stelt
ook vaak teleur omdat de enthousiaste themaverzamelaar het risico
loopt te verzanden in een aanbod van themazegels die wel duur zijn
maar eigenlijk nauwelijks als postzegels te beschouwen zijn.
De Ceres Zegels van Portugal en alle bijbehorende
gebieden
Emissie 1923►
Het is dus interessant om uit te kijken naar
verzamelgebieden die weinig aan investering vergen
en de verzamelaar niet voeren in de armen van op
geld beluste postbedrijven. Daarom zou ik de aandacht
willen vragen voor de Portugese “Ceres zegels”. Alleen al in
Portugal verschenen van deze wel zeer langlopende serie, emissies
in 8 verschillende jaren lopend van 1912 tot 1930. Bleef het hier nu
bij maar bij diverse series bestaan tandingen papiervariëteiten. Plus
nog twee series met opdrukken.
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Emissie
1924/26

De Cereszegels werden echter niet alleen in Portugal uitgegeven.
maar ook in alle gebieden die bij het Portugese koloniale imperium
hoorden.
Nog steeds bij Portugal behoren de archipels van Madeira en de
Azoren. Soms via een eigen emissie, maar vooral de Azoren
maakten heel veel gebruik van zegels van het moederland door die
van een opdruk te voorzien.
Ceres zegels van Portugal
emissie 1912 met opdruk voor
de Azoren
We kunnen hier stellen dat het
een verzamelgebied, betreft dat bijna een onuitputtelijke gelegenheid
biedt om echt te verzamelen. De meeste zegels zijn beslist niet
kostbaar. Heel vaak kom je ze tegen in de zogenaamde
stuiverboeken. Maar vergis u niet, er zijn kostbare uitzonderingen
zoals de 14 centavo van 1920 die in gebruikte staat gecatalogiseerd
staat voor een paar 100 euros. De inzenders van stuiverboeken
nemen vaak niet de moeite om uitgebreid te zoeken in een speciale
catalogus, welke variëteit nu wel of niet in waarde het stuiverboek
niveau verre overstijgt.
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Bekijken we de voormalige Portugese koloniën dan hebben ook die
alle één of meerdere Ceres zegels series uitgegeven Dan spreken
we over: Angola, Mozambique, Guinee, São Tomé, Timor en India.
Ook vaak weer met de nodige verschillen per serie in tanding en
papier.
Angola emissie 1925/1926
Ik zou onze leden die eens iets anders willen gaan
verzamelen, maar aarzelen welk thema zij nu eens
zullen nemen, willen adviseren om beslist de
Cereszegels eens in overweging te nemen. Het lijkt
een weinig glossy thema, maar het kan erg spannend worden,
doordat er plotseling een zeer waardevolle zegel kan worden
gevonden in een goedkoop stockboek van de veiling of een
toevallige vondst in een stuiverboek.
Wie over dit onderwerp meer wil weten kan met mij contact
opnemen.
Peter de Leeuw - peter@arboleeuw.nl
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DOUTZEN OF HELENE?
PostNL bracht 12 september
een postzegelvel uit met daarop
tien zwart-wit foto’s van
Nederlands beroemdste
fotomodel Doutzen Kroes.
Speciaal voor deze postzegels
‘doutzen, mode & muze’
verzorgde topfotograaf Anton
Corbijn de fotografie en was de grafische vormgeving van Julius
Vermeulen. “De vormgeving met blauwe cirkels verwijst op een
speelse manier naar de verschillende variaties van het thema mode”,
hoe bedenk je het... Doutzen is een bekend fotomodel en een ex
Victoria Secret engeltje, maar of deze uitgave nu een bijdrage is om
de Nederlandse cultuur op postzegels te promoten lijkt mij sterk.
Het is gewoon weer een zeer commerciële uitgave van Post NL.
Bij deze Doutzen zegels dacht ik: “zijn er geen andere vrouwen die
eigenlijk meer een postzegel verdienen, omdat ze veel meer
gepresteerd hebben en iets moois hebben nagelaten.’ Een mooi
voorbeeld is volgens mij Helene Emma Laura Juliane Kröller-Müller
(1869). Tussen 1907 en 1922 koopt zij samen met haar man bijna
11.500 kunstwerken aan. Daarmee is haar verzameling een van de
grootste privécollecties van de 20ste eeuw. Ze kocht niet alleen
schilderijen en tekeningen, zoals 91 schilderijen en 185 tekeningen
van de schilder Vincent van Gogh(1853-1890). Maar ook schilder-,
beeldhouw-, teken- en prentwerk van Redon, Seurat, Braque,
Picasso en Mondriaan. Ook kocht zij kunst uit vroegere perioden, tot
in de vijftiende eeuw, zoals Grieks keramiek en schilderijen uit China
en Japan.
Even photoshoppen met een oude zwart-wit foto en rechts bovenin
een zonnebloem, als verwijzing naar de fraaie Van Gogh collectie, en
zie hier een voorbeeld hoe het eerbetoon aan Helene eruit kan zien.
Het Kröller-Müller Museum was het levenswerk van Helene KröllerMüller. Het museum werd in 1938 geopend in Nationaal Park De
Hoge Veluwe, het voormalige enorme landgoed van het echtpaar,
waar de kunstverzameling is te bewonderen. Haar favoriete
schilderijen zijn in een aparte zaal ondergebracht. Een jaar na de
opening van het museum overleed zij.
Hans Vaags
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EEN WERELDBEROEMDE AUSTRALISCHE MUZE
Eén van de meest opmerkelijke vrouwelijke operazangers van de 20e
eeuw. Dame Joan Alston Sutherland (1926-2010) was een Australische
dramatische coloratuursopraan bekend om haar bijdrage aan de
renaissance van het belcanto repertoire uit de late jaren 1950 tot de jaren
1980. In Venetië kreeg ze in 1960 de bijnaam La Stupenda (de Prachtige).
Australië gaf in 2004 twee postzegels ter ere van haar uit, als onderdeel
van de 'Australian Living Legends "serie.

Joan Sutherland ontving:
1961 - Orde van het Britse Rijk
(Verenigd Koninkrijk),
op 30 december 1978 bevorderd tot Dame
Grootkruis in de OBE
1975 - Orde van Australië
1991 - Order of Merit (Verenigd Koninkrijk)
2004 - Kennedy Center Honors
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Cat. nr. Omschrijving
Herdenkingsmunt 700 jaar Wormer Tolvrij
30 en 33 met langstempel MARUM
98 fl. 1,00
*
99 2½ gulden
*
100 fl. 5,00 met minieme plakkerrest luxe
*
R71-73 roltanding
*
R90-R93 roltanding
*
R94-R97 roltanding
*
24p plaatfout
o
89p plaatfout
*
2040pm plaatfout in hangmapje
**
Frankrijk, serie "beste wensen" uit 2015
o
Frankrijk, serie "franse stadhuizen" uit 2015
o
Frankrijk, serie "mineralen" uit 2016
o
Mi5958/64 Frankrijk, serie Renaissance
o
Mi 5983/94 Frankrijk, serie reukzin
o
MI 3342-51 Belgie
o
nr 85 Berlijn
o
Duitsland Blok
Moldavie vogels 2015
***
Recent Noorwegen
o
Berlijn uit 1953
o/**
Berlijn diversen
o/**
Reich uit 1938/42
o
Reich diversen
o
Duitsland vliegtuigen
Berlijn diversen
Zwitserland klassiek
o
Zwitserland diversen
48-59 Ned.Indie 1903 (nr. 52 ontbreekt)
o
1--19 West-Nieuw-Guinea: Untea zegels
*
Blok 14 Belgie 1941 Muziekkapel Koningin Elisaneth
**
2x Mapje automaatzegels en mapje Cour de Justic (Dorcas)
Stockkaart Nederlandsch Indië
o
Stockkaart Nieuw Guinea
*
Stockkaart Bloemen 4 vellen beleef de seizoenen
**
Stockkaart Frans Hals 4 vellen
**
1685 USA pf Vel vlaggen 1976
1757 USA Vel Wildlife 1978
1912/19 USA Vel Ruimtevaart 1981
1937/38 USA Vel Yorktown 1981
1942/45 USA Vel Desert plants 1981
China FDC's
Nederland postfris, nominaal 170 euro
50 jaar,
1995, 3 prestigeboekjes
**
United Nations 1997,
Terracotta
leger, 3
prestigeboekjes
**
UN 1998 Slot Schönbrunn, 3 prestigeboekjes
**
UN 1999 Australië Werelderfgoed, 3 prestigeboekjes
**
UN 2000 Spanje Werelderfgoed, 3 prestigeboekjes
**
UN 2008 2008, Klimaatverandering, 3 prestigeboekjes
**
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Cat. w.

70,00
150,00
300,00
150,00
60,00
60,00
35,00
14,00
16,00
17,00
17,00
17,00
16,80
16,80
50,00

30,00
121,00
21,00
44,00
150,00
15,00
46,00
1400,00
800,00
11,00
65,00
9,00

$
$
$
$
$

12,50
13,50
19,20
17,50
14,00

Inzet
5,00
bod
12,50
30,00
65,00
30,00
12,00
12,00
5,00
2,00
4,00
3,00
3,00
3,00
4,50
4,50
1,50
6,00
1,00
2,50
3,00
12,00
2,00
3,00
2,00
2,50
4,00
20,00
15,00
bod
5,00
bod
5,00
1,00
1,00
7,50
7,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,00
125,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

UN 2010 One planet, one ocean, 3 prestigeboekjes
**
Bund, met postfris, o.a. pzboekjes, en gebruikt
Jaarsets USA 1972 t/m 1984, 13 stuks
Panama Kanaal, poststukken en documentatie
Map 1914/1918, zegels o.a. Duitsland
Oude correspondentie tussen twee verzamelaars, met postst.
Japan, Ryukyu, poststukken en correspondentie
Far Oer-brieven, correspondentie, documentatie
Denemarken, Slesvig, Ijsland (zegels, poststukken)
België, Antarctica + Ned. Willem Barendsz, incl. doc
blikje wereld met o.a. aardig Frankrijk en koloniën
Map post(waarde)stukken Japan + albumbladen China, Japan
Stockboek Prachtig boek vol Ned Indie incl Japanse bezettting
o
Stockboek Portugal, Azoren en Madeira
o/**
Album Thema Vissen heel leuk
Album West berlijn lindner album 1948-1973
**/o
Album West berlijn lindner album 1974-1990
**

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Davo album
Album
Davo
album
Davo
album
Davo
album
Davo
album

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Album
Album
Stockboek
Stockboek
Ordner
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek

95
96
97
98
99

Album
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Album
Album

Deutsschland met Danzig 1871-1945
Frankrijk + kolonie 1849-1963 zien
Engeland + stockboek met oa veel perfins
Zweden + stockboek met moedern leuk
Nederland + stockboek met Ned en div.
Alderney leeg luxe band met st-luxe bladen t/m 2009
Verzameling USA in Schaubek album
Verameling Duitsland ongeveer 700 zegels
1000x Hongarije
Azie
Tunesie
Denemarken en Berlijn
Polen met oud zien

hoog

**
hoog
o
o
o
$ 315,00

o
o
**/o
**/o

wereld album
**/o
Luxemburg veel zegels
Duitsland enz
diversen
vol met stockbladen europese landen oa Belgie Scandinavie enz
Spanje meer dan 900 zegels
VS veel modern
o
Zwitserland ook modern 2x
o
Canada / Nieuw Zeeland ook modern 2x
o
Italie stockboek 32 x 2 zwart
o
Finland VEEL 3x
o
Noorwegen VEEL 3x
o
Portugal veel, ook modern
o
Indonesie 16 blokken jaren 60
**

Ned ca. 80 blokken incl. automaatstroken en plm 9
Stockboek euro frankeergeldig
Suriname voorraad blokken 1964-1975 EN na 1977 16
Stockboek t/m 40 excl. 33
Album Brazilie zegels ook in zakjes
Album oud album met diverse landen
Stockboek diversen
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5,00

5,00
12,00
30,00
3,00
4,00
2,00
3,00
2,00
6,00
6,00
3,00
15,00
30,00
15,00
20,00
30,00
25,00
35,00
90,00
35,00
30,00
10,00
7,50
30,00
2,00
5,00
4,00
10,00
3,00
8,00
5,00
40,00
bod
bod
5,00
5,00
5,00
4,00
3,00
8,00
9,00
9,00
5,00
4,00

**

7,00

**

4,00
4,00
1,00
1,00

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Album
Album
Album
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek

2x diversen o.a. Zwitserland (Dorcas)
dik luxe stockboek USA, zwarte bladen
dik luxe Davo-stockboek Azië
dik luxe Leuchtturm-stockboek USA, band iets beschadigd
drie stockboeken USA, deels in aantallen
pak blanco albumbladen, o.a. Davo en Importa
Mooi Nederland luxe Davo band in cassette
Stockboek A5, NL gebruikt en postfris
album Nederland, 601 t/m 1042, met betere series **
album Nederland 1396-1807, o, *, **
album Nederland 1043-1095
leeg stockboek, nieuw
mooi st.boek diversen, o.a. Vaticaan, postz. boekjes NL, poststukken
Canada in 2 keurige stockboeken
USA op stockkaarten in 2 ringbanden
Afrikaanse landen (Marokko, Tunesië, Egypte), mooi stockboek
Afrikaanse landen, vervolg, mooi stockboek
Midden Oosten , stockboek als nieuw
Azië
Luxe Collectie Nederland 1985-2006 in drie albums +
Importa bladen 2007 nominaal 275 euro
Stockboek Patento sb A5 met Crouwel postfris
Stockboek NL in twee mooie stockboeken met oud en postfris + iets buitenland
Vijf stockboekjes A5, met o.a. China en Korea
Stockboek Stockboek A5 met o.a. Griekenland en Japan
Album PTT-mapjes tussen 3 en 168, 64 stuks
Album met eerstedagbladen in cassette, 2x
Stockboek drie keurige stockboeken wereld, met bijzonder materiaal
Stockboek Importa stockboek Nederland, zwarte bladen
Album Dag van de Postzegel, Jubileum enveloppen in luxe cassette
Stockboek diverse thema's en landen, veel materiaal (bruin)
Stockboek mooi stockboek met veel paren en blokken, + Duitsland
Stockboek NEderland, van alles wat, met ouder en Stadspost Purmerend
Album album met fdc's Regina, Crouwel , Cour, etc
Stockboek Europese landen in keurig sb
Album NL 1977-1990 in luxe Davo
Stockboek Nederland postfrisse blokken, kindervelletjes, diversen
Album album met maximumkaarten
Album album met fdc's Suriname, met oudere
Album collectie Zuid-Afrika 1961-1987 in luxe Davo
o/**
Stockboek Patento stockboek met NL Overzee, gebruikt en ongebruikt
Album Fdc NL –loketstempels, blokjes (nom. 9 euro) + thema’s (o.a. schepen)
Album Davo christal Ned. Indië & Nw. Guinea (leeg)
Album Ned. Antillen 1965-1986 in Davo chr.
Album Twee albums met Eerste Dag Bladen
Stockboek Stockboek en album NL, postfrisse blokken, veldelen, ook Untea
Stockboek Nederland, vooral gebruikt, met oud materiaal
Stockboek Indonesië in twee albums, o.a. Davo-christal 1964-1979, meest **
Stockboek met Zuid-Adrika, mooi materiaal
Album Davo Album Ned. Antillen
Album België in ruitjesalbum
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3,00
8,00
8,00
6,00
6,00
5,00
4,00
2,00
15,00
10,00
8,00
6,00
8,00
6,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
225,00
3,00
8,00
3,00
3,00
4,00
5,00
10,00
3,00
3,00
4,00
4,00
3,00
7,00
3,00
25,00
6,00
6,00
25,00
20,00
6,00
10,00
4,00
12,00
3,00
6,00
4,00
25,00
10,00
15,00
2,00

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Stockboek
Album
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek

Boek
Boek
Michel
Michel
FDC
Doosje
Doosje
Doos
Doosje
Doos
Doos
Doos
Doosje
Doos
Doos
Blik
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos

Groen Fil-i-safe stockboek, Nederland Overzee
FDC's Suriname
Stockboek Duitsland met wat fdc's Olympische Spelen
Groot Brittannië in 3 stockboeken, ook postfris
Nederland gebruikt in 2 stockboeken, vanaf 1876
Hongarije in keurig stockboek
twee stockboeken diverse landen
Ringband met velletjes, fdc's, veldelen, etc
met poststukken, waarbij betere fdc's
Sigarenbandjes in twee stockboeken
De wereld in 19 Bruintje Beer plakboeken
Voor de specialist: China, Japan in Bruintje Beer
Benders, A Postal History of Curacao, standaardwerk
Gespecialiseerde catalogus Tsjecho-Slowakije
Catalogus Duitsland 2015-2016
Catalogus Japan enz
Pakket met 158x FDC beschreven en onbeschreven
o/**
2000 diverse zegels
2500 diverse zegels
poststukken oud en nieuw etc
onafgeweekt Denemarken
o
onafgeweekt wereld
o
Nederlands Indie gebruikt stempels?
o
Zak onafgeweekt Belgie
afgeweekt
2000 diverse zegels
zwarte Hawid stroken
diversen
met veel zakjes met zegels leuk
11x A5 stockboekjes met van alles
4x stockboeken en album (Dorcas)
afgeweekt in zakjes en mooi jaarboek Canada zonder zegels (Dorcas)
met van alles wat (Dorcas)
ongeveer 4 kilo Nederland (Dorcas)
meest Nederland in zakjes (Dorcas)
2,5 kg afgeweekt wereld
o
1 kg afgeweekt Zwitserland, ook oud
o
fdc's etc. Nederland
wereld (on)afgeweekt, veel Nederland en GB
oude ansichten, Canada en USA, leuk
met album Nederland, brieven, fdc's, lege sb

Wereld (on)afgeweekt in plastic bak en kistje
Doos Grote doos poststukken, diverse landen, A t/m Z
Doos Poststukken Duitsland, veel Reich
Snij-apparaat voor Hawid-stroken + stroken
Importa lamp voor fluor detectie, nieuw in doos
Postzegelmapjes 1 t/m 50 in sigarenkistje
Doos met stockboeken klein formaat, hele wereld
Doos USA, grote doos met stockboeken, doosjes, bladen
Doos grote doos wereld, beter materiaal (benefiet)
Koffer vol zegels voor de wintermaanden (benefiet)
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4,00
10,00
3,00
9,00
5,00
2,00
bod
3,00
10,00
bod
8,00
bod
5,00
5,00
8,50
2,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
5,00
3,00
bod
bod
4,00
5,00
1,00
4,00
15,00
10,00
5,00
12,00
8,00
5,00
5,00
4,00
3,00
3,00
bod
4,00
4,00
20,00
15,00
4,00
8,00
4,00
5,00
5,00
8,00
10,00
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