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IN DE
STARTBLOKKEN

Er zijn leden,
bestuursleden zelf,
die bij de eerste bijeenkomst
nog gewoon op vakantie zijn.

Maar ik sprak ook iemand
die bekende dat hij zich stierlijk
verveelde en dat hij verlangend
uitzag naar de opening van het
nieuwe postzegelseizoen.
Dat willen we graag horen
. We zijn er klaar voor, we
hebben verse veilingkavels, diverse nalatenschappen, een berg winkeldochters van de firma Van
Dieten (voor het goede doel) en ook de stuiverboeken staan weer in de startblokken. Zonder hun
baasje, want Hans plant zijn vakantie altijd in september, maar we
hebben een goede tweede man, Jan de Zwaan.
In het clubblad mist u een paar adverteerders. De grootste stelde dat
de PPRC een vereniging is die zo goed draait dat we ook wel zonder
de hulp van het veilingbedrijf kunnen. We hebben tevergeefs
geprobeerd de NPV op andere gedachten te brengen. Het is waar,
het gaat goed met de club. De zaal is altijd gezellig en goed gevuld,
de verkooppercentages in de veiling maken indruk en iedereen is
jaloers op ons barteam. Toch zou het wel aardig zijn als zich een of
twee nieuwe adverteerders melden. We houden ons aanbevolen
voor suggesties, want we krijgen straks natuurlijk ook weer te maken
met stijgende portokosten.
Voor de eerste avond op
woensdag 11 september hebben
enkele leden van de vaste
‘sjouwploeg’ zich afgemeld, dus als
u denkt: ik help wel even een
handje, bent u vanaf 6 uur van
harte welkom.
We rekenen weer op een volle zaal.
John Dehé
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Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren van
kopij voor het oktober nummer uiterlijk vrijdag 20 september per e-mail
naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...)

OP HET OMSLAG
De Eiffeltoren kreeg haar naam door
monsieur Gustave Eiffel, die overigens
niet de ontwerper was. De toren weegt
7300 ton, inclusief 2,5 miljoen klinknagels
exclusief de fundering. Afhankelijk van de
omgevingstemperatuur kan de toren 15 cm in hoogte veranderen
door het uitzetten of krimpen van het metaal. Meer op pagina 19.
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL
Woe. 11 sept. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.En met
onze veiling nr. 311, kavellijst staat op de pagina’s 32 tot 36.
Za. 14 sept.

De Verzamelaar Afd. Zaanstreek Water- en Kennemerland
houdt een verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam.
Er zijn postzegels,munten, ansichtkaarten, suikerzakjes,
sigarenbandjes etc. Voor info: 075-6354316 of 0639439777

Zo. 15 sept.

Beurs van PV Noord-Holland, van 10.00 tot 15.00 uur in
wijkcentrum ‘De Oever’ Amstelstraat 1, 1823 EV
Alkmaar/Oudorp

Zo. 22 sept.

Beurs van PV de Zegelaars, van 10.00 tot 16.00 uur in
‘De Schakel’ Burg. Bickerstraat 46a, 1111 CC Diemen.

Za. 28 sept.

GROTE ALGEMENE VERZAMEL- EN
ANSICHTKAARTENBEURS
Voor alle informatie zie pagina 26.

Do. 10 okt..

Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.

Noteer ook de volgende data voor de PPRC clubavonden in 2019. Voor
november is de nieuwe datum woensdag 20 november, woensdag 11
december en donderdag 9 januari 2020. De grote regionale beurs is op
zaterdag 18 januari 2020. Datum voor de grote veiling is nog niet bekend.

DIT CLUBBLAD GEHEEL IN KLEUR BEKIJKEN ?
En uiteraard ook lezen... dat kan. Elke
maand staat ons clubblad ook op onze
site www.pprc.nl Geeft u zich op bij een
van onze bestuursleden en u ontvangt
elke keer een mailtje als er weer een
nieuw clubblad is verschenen. Dan stopt
de verzending van het clubblad per post,
dat scheelt onze vereniging maandelijks erg veel portokosten.
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Wekenlang even geen postzegels, maar wel
lekker ontspannen en heerlijk genieten van een
mooie zonnige zomer, met af en toe een dipje
in de temperatuur. Een echte Nederlandse
zomer..
Maar ook af en toe wat stuiverboeken tellen om
met de inzenders af te rekenen. In ons mei
nummer schreef John over de ‘rekentalenten’
in de stuiverboekenhoek. Dus vanaf september
de uitgenomen postzegels graag in de
daarvoor beschikbare bakjes doen en niet de
postzegels alvast in de meegenomen catalogus of in het
eigen stockboek stoppen. Er wordt helaas structureel
meer uit de boeken gehaald dan er wordt afgerekend.
Steekproeven houden? en natellen? liever niet, maar
misschien in de toekomst mogelijk wel noodzakelijk...
INTRODUCTIE NIEUWE REEKS: “UIT DE BOEKEN VAN WIL”
Van mevrouw Dedters mocht ik weer twee boeken lenen, uit de
nalatenschap van haar man Wil, een omvangrijke en interessante
collectie ‘wereldgeschiedenis op postzegels’. Dit keer mocht ik de
banden 1 en 2 lenen. De inhoud van beide banden was ‘de eerste
1500 jaar geschiedenis van West Europa’. Totaal 236 pagina’s in A4
formaat. Tientallen verschillende onderwerpen uit de geschiedenis
van noord tot zuid Europa, maak daar maar eens een keuze uit...
Het “Oude Europa” was er een van oorlogen, liefde en bedrog,
samenzweringen, verraad, moord, intriges, winnaars en verliezers.
Wat mij wel is opgevallen is dat landen als Frankrijk, Spanje,
Portugal, Italië en Engeland veel meer postzegels hebben
uitgegeven over hun geschiedenis dan ons landje. Nederland was
wel vaak het slachtoffer van de op macht belustte grotere Europese
landen. Dus een keuze maken uit de vele door Wil beschreven
onderwerpen vond ik erg moeilijk. Dus heb ik deze nieuwe reeks de
volgende titel gegeven ‘Historische notities’, zodat er veel variatie en
verschillende onderwerpen aan bod komen en b.v. niet tientallen
pagina’s over “Het Heilige Roomse Rijk”, hoewel dit ook een erg
interessant onderwerp is.
Hans Vaags
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CENSUUR DOOR POSTNL, “PIKANT.... HOEZO PIKANT?”

Ze hebben wel wat gemeen,
postzegelhandelaar Cees van der
Wel en de Helderse kunstschilder Ap Kooistra. Beiden hebben hun zaak
aan de Koningstraat en ze houden van hun stad De Helder. En dus moest
het er een keer van komen, een gezamenlijk project.
De Helderse Postzegelhandel was van plan om een nieuwe, persoonlijke
Helderse postzegel op de markt te brengen, onder de titel ’I love Den
Helder’, met als beeldtenis een wulps vrouwenportret geschildert door
Kooistra, met op de achtergrond het Marsdiep en de Helderse skyline met
uiteraard de iconische vuurtoren Lange Jaap.
Maar... de nieuwe postzegel kwam niet op de markt. PostNL had het
ontwerp van een wulpse vrouw wier tepels dankzij haar doorschijnende
niemendalletje goed te zien zijn, aangemerkt als ’aanstootgevend’ en had
het na levering van slechts een velletje afgekeurd, dus geen nabestelling
meer mogelijk..
„Is het geen giller?”, zegt postzegelhandelaar Cees van der Wel, die er de
humor wel van inziet. „Een beetje preuts is het wel. Ik heb ze geprobeerd
uit te leggen dat we d’r hier in Den Helder niet van opkijken als ze los in het
bloesje zitten, maar kennelijk zien ze dat bij PostNL anders.” Van der Wel
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gaat kijken of er bezwaar mogelijk is tegen de
beslissing. Er is volgens hem al veel belangstelling
voor de zegel waarmee hij en de schilder Den Helder
willen promoten.
Volgens PostNL woordvoerder Dagna Hoogkamer
staat PostNL open voor een gesprek. Ze wijst op de
algemene voorwaarden voor dergelijke zegels, met
onder artikel 4.5 de eis dat afbeeldingen niet mogen
’ingaan tegen de goede zeden’ of aanstootgevend
mogen zijn. „En dit is toch een pikant plaatje”. Met de
achtergrond van het ontwerp is weinig mis, erkent het
bedrijf.
Op de voorgrond staat echter een blonde dame in een
doorschijnende japon met de getatoeëerde woorden 'I
love Den Helder' boven haar borsten. “Dankzij haar
nietsverhullende uitdossing zijn niet alleen haar borsten,
maar ook haar tepels goed te zien. En er zit volgens mij
ook nog een piercing in", vult de woordvoerder aan.
"Wie zelf postzegels ontwerpt, moet zich aan een
aantal voorwaarden houden. In dit geval is artikel 4.5
van toepassing", legt ze uit. Wie de voorwaarden er
op naslaat, leest dat persoonlijke postzegels niet in
bestelling worden genomen als de afbeelding
onwettig, kwetsend, beledigend, aanstootgevend of
immoreel zijn, ingaan tegen de goede zeden of
nadelig kunnen zijn voor derden. Volgens het
postbedrijf gaat het in dit geval om een 'pikant
plaatje', dat in strijd is met de goede zeden. Van der
Wel vindt dat 'niet helemaal steekhoudend'.."Dat is
Zo mag het wel..
meten met twee maten", oordeelt de postzegelhandelaar. Want PostNL geeft zelf ook postzegels uit met pikante foto's."
Hij doelt onder meer op een serie uit 2016, waarvoor topmodel Doutzen
Kroes uitdagend voor de camera van Anton Corbijn poseerde. "Zij stond er
ook vrij bevallig op.
De publiciteit die het ene velletjtje kreeg was erg groot. Zeker toen bleek
dat een nabestelling door PostNL werd geweigerd. Dus bestelde van der
Wel nu nieuwe velletjes met daatop de zwarte balk met het woord
CENSUUR en dit ontwerp werd wel geleverd. En dat leverde nog veer
meer publiciteit op, zelfs internationaal. En ook veel bestellingen.." Een
leuke reactie van een krantenlezer over de Helderse postzegel “Hoezo
pikant, gewoon een kwestie van goed afstempelen en de boel is bedekt!”
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VAN UW EX-GASTHEER
Vanaf 2006 - bij het aantreden van het nieuwe bestuur - heb ik o.m.
de taak op me genomen het presentieboek bij te houden en de
uitgifte van de biednummers te begeleiden.
Waar bij veel filatelistenverenigingen het ledenaantal terug loopt,
heeft de PPRC al vele jaren een vrijwel constant aantal
leden/donateurs.
En het mooie is, dat gemiddeld zo’n ruim 30% daarvan zeer
regelmatig de clubavonden bezoekt, zoals bijgaande grafiek laat
zien. Hierin zijn dan niet de leden meegeteld die verzuimd hebben
hun handtekening in het boek te zetten.
De piek in 2013-14 is veroorzaakt door (helaas!) het opheffen van
enkele verenigingen rond Purmerend; veel van hun leden stapten
over naar de PPRC.
Onze gezellige zaal in Zuiderhof is af en toe zelfs bijna te klein aan
het worden en ook het stuiverboekenzaaltje heeft beslist niet over
belangstelling te klagen.

Gemiddeld aantal aanwezigen op onze clubavonden
Ik hoop dat ook in de komende jaren het aantal bezoekers stabiel zal
blijven. In ieder geval zal uw nieuwe gastheer Ad Springer hen
verwelkomen!
Rob Grigoletto
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DE BOURGONDISCHE NEDERLANDEN (Historische notities 1)
De Grote Raad der Nederlanden te Mechelen was vanaf de
vijftiende eeuw het hoogste rechtscollege in de Nederlanden. In het
Frans sprak men van le grand conseil des Pays-Bas à Malines, in het
Duits van der Grosse Rat der Niederlände zu Mecheln. De Raad was
inderdaad bevoegd voor Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige
gebieden. In het Luxemburgs zegt men nog altijd "mir ginn op
Mechelen" (wij gaan naar Mechelen)
als men zijn laatste troef wil uitspelen. De Grote Raad zetelde eerst in
het Schepenhuis van Mechelen en
vanaf 1616 in het Hof van Savoye
aan de Keizerstraat. De hofraad
reisde aanvankelijk mee met de
hertog, maar Karel de Stoute liet
voor het eerst in 1473 zijn gerechtelijke raad achter in Mechelen, die
Grote Raad der Nederlanden
vandaar de benoeming Parlement van Mechelen
kreeg. Na zijn dood in 1477 werd dit parlement door
zijn dochter Maria van Bourgondië, ter gelegenheid
van het Groot Privilege, weer afgeschaft. Het Groot
Privilege of Groot Privilegie was een akte met een
reeks gunsten die door Maria van Bourgondië
werden verleend op 11 februari 1477 aan de StatenGeneraal van de Nederlanden.
◄ Jeroen van Busleyden, 1417-1517, een van de raadsheren

De slinger ging telkens heen en weer tussen de centralisatiedrang
van de vorsten en het particularisme van de Staten. Ook de Franse
koning zag een parlement in Mechelen, als tegenhanger van het
parlement van Parijs, niet zitten. Niettemin
liet Filips De Schone de Grote Raad vanaf
1504 opnieuw permanent in Mechelen
verblijven. In de zestiende eeuw groeide de
territoriale bevoegdheid van de Grote Raad
van Mechelen. Door de vestiging van het
gezag van keizer Karel V over Doornik
Doornik
en het Doornikse, Utrecht, Friesland, Overijssel en Gelre omvatte
gebied nu het geheel van de XVII Provinciën.
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◄ Filips, bijgenaamd de Schone
(Philippe le Bel) (Brugge, 22 juni 1478Burgos, 25 september 1506) was
heerser over de landen die tezamen de
Habsburgse Nederlanden en de Kroon
van Castilië worden genoemd. Hij was
de zoon van Maximiliaan van Oostenrijk
en Maria van Bourgondië.
Maria van Bourgondië (Brussel, 13 ►
februari 1457- Brugge, 27 maart 1482) was hertogin van
Bourgondië, Brabant, Limburg en Gelre, gravin van
Vlaanderen, Artesië, Holland, Zeeland, Henegouwen,
Namen en Franche-Comté, en vrouwe van Mechelen.
Het “Oosters Huis”, Hanzehuis te Antwerpen ►

Ondanks het verdrag bleven de spanningen met de
Hanze bestaan en op 24 juli 1442 verklaarde het
voorheen neutrale Bremen de oorlog aan Holland,
Zeeland, Friesland en Vlaanderen. Een maand later
gaf Filips toestemming aan Amsterdam om een
vloot uit te rusten en begon een oorlog die vier jaar
zou duren en waarbij de Bremer kaper Grote Gherd
in 1443 bij de Sont dertien voornamelijk Zeeuwse schepen wist te
kapen. De oorlog werd in 1446 met de Vrede van Harderwijk
beëindigd. Ruim tien jaar later ontstonden er ook problemen tussen
Amsterdam en Dantzig en een definitieve vrede met de Wendische
steden volgde pas in de zestiende eeuw. De Wendische
stedenbond ontstond in 1259 tussen de Hanzesteden Lübeck,
Stralsund, Wismar, Rostock, Kiel, Hamburg, Lüneburg, Greifswald,
Stettin en Anklam. Het doel was de beveiliging van de handelswegen
te land en ter zee.
◄ Hanze verbond
vanaf 13e eeuw
Oorlog met
Bremen 1442 ►

Na de plotse dood van Karel de Stoute sloeg Lodewijk XI van
Frankrijk bliksemsnel toe. De Fransen bezetten het kernland van
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◄ Karel de Stoute
Praalgraf te Brugge,
van Karel en zijn
dochter Maria ►

Margaretha van
Oostenrijk, ►
de dochter van
Maximiliaan en Maria

Bourgondië, Franche-Comté en de
Charolais, en rukten op in Picardië
en Artesië. De Sommesteden
openden de poorten voor het

oprukkende leger, al bood Artesië
hardnekkig weerstand. De koning probeerde tevens zijn zoon en
dauphin Charles te laten huwen met Maria van Bourgondië, de
eenentwintigjarige dochter van Karel de Stoute. Zij was nog niet in de
gelegenheid de aanval van de Franse koning het hoofd te bieden,
aangezien het leger van haar vader vernietigd was, en er in de
steden in de Nederlanden opstanden heersten. De redding kwam
van keizer Frederik III. Diens zoon, Maximiliaan van Habsburg,
huwde met Maria, nadat zij haar verloofde daartoe zelf had
aangeschreven, en de keizer zond een leger om Lodewijk XI te
verdrijven. Maximiliaan werd op 18 augustus 1477 door het volk als
bevrijder verwelkomd. De steden waren zich bewust geworden van
het Franse gevaar, toen de koning met veel geweld Doornik bezette.
In Antwerpen wachtte Johanna van Castilië ►een
grandioze ontvangst en een officiële plechtigheid. Op
19 oktober nam ze haar intrek inLier. De volgende
dag arriveerde Filips vanuit Tirol, waar hij met zijn
vader op jacht was. Amper hadden de toekomstige
echtelingen één blik gewisseld, of de vonk sloeg
over. Tegen elke hofetiquette in liep het koppel
zwijgend - ze spraken elkaars taal niet - de deur uit
en lieten de verstijfde hovelingen achter voor wat ze
waren. Ze gingen samen gewoon op zoek naar een
priester om hen ter plekke in de echt te verbinden,
zomaar midden op een Lierse straat
Wil Dedters
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 172
KEES DE TIPPELAAR
In een vorige aflevering (170) schreef ik over
Leonard Corneille Dudok de Wit. Dat was
naar aanleiding van een ansichtkaart die ik
in een partijtje poststukken aantrof.
Toen ik op internet ging zoeken, kwamen er
meer kaarten tevoorschijn die door deze
bijzondere man verstuurd werden. De
mooiste staat hieronder, verstuurd in
november 1898 van Breukelen naar ’sHertogenbosch. Tarief van 2½ cent. Op de
beeldzijde bevat de kaart enige
mededelingen en daardoor kon hij niet tegen
drukwerktarief verzonden worden.

15

Beeldzijde van de kaart op de vorige bladzijde

De adreszijde van deze kaart lijkt sprekend op de kaart die ik in een vorige
aflevering liet zien. Weer een wonderlijke adressering: ‘Het
prentbriefkaarten wonder schatje R. Martens’. De aanduiding in de
linkerbovenhoek is dezelfde als op de kaart van 14 maart 1902 en komen
we ook op andere kaarten tegen.
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In Breukelen was
Kees een
beroemdheid; het
standbeeld in het
dorp is daar een
stille getuige van. In
zijn landhuis had hij
een museum
ingericht, met allerlei
voorwerpen die hij
op zijn wandeltochten in verre
streken verzameld
had. In de tuin van
zijn villa nestelde
een ooievaar.
Over Kees werden
vele anekdotes
verteld, vooral over
de rare dingen die
hij bedacht om
andere mensen in
de maling te nemen.
Zo had hij een
oprolbaar zebrapad
gemaakt waarmee
hij automobilisten in
en rond het dorp
verraste.
Van het wassenbeelden museum in
Amsterdam had hij
een aantal poppen gekocht die ook door hun afmetingen levensecht waren.
Hij had er een paar opgesteld langs de oever van de Vecht, mooi achter
zijn huis. Toen er een boot aankwam, gooide hij één van die poppen in het
water, riep luidkeels om hulp en sprong er zelf achteraan. Aan boord van
het schip heerste grote consternatie, de stuurman draaide bij en probeerde
hulp te verlenen. Maar Kees had inmiddels samen met zijn tuinman ‘de
drenkeling’ gered en dankte de bemanning hartelijk voor de aangeboden
17

Kees (op de fiets) met zijn poppenverzameling voor Huize Slangevecht

M. Verkuil schreef een mooie biografie over Kees de Tippelaar (1985)
John Dehé
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DE IJZEREN DAME IS JARIG
Of zoals de Fransen haar
liefkozend noemen “La Dame de
Fer”, die dit jaar haar 130e
verjaardag viert. De Eiffertoren
vernoemd naar Gustave Eiffel
(1832-1932) die in 1868 de firma
G. Eiffel et Cie. stichtte.
◄ Eiffel legde in Frankrijk
honderden spoorbruggen
aan. De Eiffeltoren werd
tussen 1887 en 1889
gebouwd ter gelegenheid van
de wereldtentoonstelling van
1889; de Eiffeltoren zou de
monumentale toegang tot de tentoonstelling worden.
De toren is ontworpen door de ingenieurs Maurice
Koechlin en Émile Nouguier, twee medewerkers
van Gustave Eiffel.
Op de bouwplaats is het aantal werknemers nooit boven
de 250 geweest. De reden hiervoor is dat een groot deel
van het werk al tevoren was gedaan in de fabrieken van
Eiffel. Voor het ontwerp zijn vijftig ingenieurs twee jaar
bezig geweest met het tekenen van 5.300 tekeningen
van details van de Eiffeltoren. Van elk van de 18.038
smeedijzeren stukken van de Eiffeltoren is een schets
gemaakt, een aantal daarvan staan op de postzegel van
Wallis er Futuna. De toren heeft een hoogte van 325
meter, met zijn 116 antennes.
De toren ontvangt
tegenwoordig jaarlijks meer
dan zes miljoen bezoekers en
is daarmee het meest
bezochte monument ter
wereld. Op 28 november 2002 verwelkom-de de
Eiffeltoren zijn 200 miljoenste gast. Momenteel zijn er 25
schilders in dienst voor het onderhoud van de toren en
om het roesten tegen te gaan. Het schilderen duurt
ongeveer zeven jaar, daarna is de oude laag versleten
en begint men opnieuw.
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Michel Deutschland-Spezial Band 1 und 2
De meest bekende Michel catalogus is ongetwijfeld
de Duitsland Speciaal. Deze alweer 49e uitgave is
zoals we ondertussen gewend zijn in twee delen
uitgegeven.
Deel 1 bevat de uitgaven vanaf 1849 tot en met de
laatste uitgaven van het 3e Rijk (April 1945). Hier
vinden we de zegels, boekjes, lokaal uitgaven,
bezettingszegels, de uitgaven van de oud Duitse
staten, de uitgaven die gebruikt zijn bij de
buitenlandse postkantoren en koloniën, de
Abstimmingsgebiete, Saargebiet, Danzig enz. enz.
In dit deel zijn de volgende veranderingen c.q. vernieuwingen (t.o.v. de
2018 editie) te vinden : Bij het Saar gebied, Gdansk, Memel, Allenstein en
Upper Silesia zijn veel type variaties evenals kleuren schakeringen en
plaatfouten vermeld. Bij de bezettingsuitgaven m.b.t. tot WO II en veldpost
is veel extra informatie vermeld. Bij vooral Sudetenland zijn veel,
opwaartse, prijs aanpassingen te vinden. Ook nu weer is er aandacht
geschonken aan het vervangen van zwart/wit illustraties door kleuren
afbeeldingen. In dit deel vinden we ongeveer 5.900 afbeeldingen en ruim
95.500 prijswaarderingen.

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.
Informatie over onze extra grote Algemene beurs, zie pagina 26.
Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk,
Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam.
Info 075-6354316 of 0639439777
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Deel 2 bevat alle latere uitgiften dus vanaf de
Geallieerde bezetting vanaf medio 1945 tot en met
de huidige BRD inclusief de DDR en de uitgaven
voor Berlijn. Uiteraard vinden we ook de vele lokale
en privé uitgaven van vlak na de beëindiging van de
2e wereldoorlog hierin terug evenals de zegels van
Saarland en de diverse bezette zones. De vele door
DDR uitgegeven dienstzegels en labels ontbreken
niet. Dit deel bevat 9.700 afbeeldingen en 114.000
prijswaarderingen. Vooral bij de uitgaven van de
Russische bezettingszone zoals de verschillende
watermerken vinden we nieuwe toevoegingen. Ook
de nieuw gevonden watermerk variant bij het
"Notopfer Berlin" zegel is opgenomen. Bij de zegels van de BRD vinden we
nieuw gevonden plaatfouten en type variaties. Vooral bij de naoorlogse
zegels zijn de prijswaarderingen behoorlijk opgelopen.
Uiteraard zijn deze catalogi volgens het bekende Michel principe opgezet
waarbij over het algemeen het bekende systeem van twee prijsnoteringen
voor zegels + een voor het zegel op brief gehanteerd wordt. Bij vooral de
uitgaven van de DDR vinden we nog een derde waardering voor zegels die
filatelistisch ontwaard zijn, denk o.a. aan de voorafstempelingen etc.
Een speciale catalogus zou die titel niet kunnen dragen zonder ook
speciaal te zijn. In deze twee delen vinden we vele honderden extra
afbeeldingen waarmee verschillende typen, watermerken, papiersoorten,
afwijkingen en varianten gemakkelijker te onderscheiden zijn. Daar waar
nodig vind u een gedegen en heldere uitleg om deze extra zaken voor de
verzamelaar te verduidelijken. Uiteraard ontbreken de tabellen met tarieven
voor de diverse gebieden en een steekwoordenlijst niet. Veel
prijswaarderingen zijn weer, vooral naar boven gericht, bijgesteld en
voldoen weer aan het huidige marktniveau.
Beide delen zijn ook in de online bibliotheek te vinden. Kijk hiervoor op
www.michel.de.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 1216 +
1440. Illustraties: Kleur. Verlijmd, softcover 22,5 x 15 cm.
ISBN: 978-3-95402-238-0/-239-7. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: per deel € 89,90 Excl. verzendkosten. De online delen kostten
€ 69,00. Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH,
Industriestrasse 1, DE 82110 - Germering, Duitsland / Elke
gerenommeerde postzegelhandel
E-mail: europa1@michel.de Web-site: www.michel.de
Henk P. Burgman (AIJP)
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al 32 jaar tot uw dienst!
● Breed assortiment
● Scherpe prijzen
● Persoonlijke service
● Kwaliteit gewaarborgd
● www.stamps-dns.com
€ 10 KORTING OP UW AANKOOP*
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u
maar liefst € 10 korting op uw volgende
aankoop bij Stamps-DNS. Bekijk dus snel
ons assortiment op www.stamps-dns.com
en maak uw keuze uit onze aanbiedingen.
* Vraag naar de voorwaarden.
Lid van:

Dirk N. Sluis
B. de Vriesstraat 10 - 1622 AC Hoorn
Tel: 0229-261611
Mob/GSM: 0655 884387
Email: sales@stamps-dns.com
www.stamps-dns.com
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PAPRIKA ANNUUM – PAPRIKA DUS, OP FRAAI ZEGEL,
“GROENTENBLOEMEN” ONDERDEEL VAN EEN SERIE
Het is nog niet zo gek lang geleden, dat we de paprika in West-Europa
alleen maar konden kopen in speciale winkels, maar dat is inmiddels
verleden tijd. In talloze maaltijden zit tegenwoordig paprika verwerkt,
hoewel sommige mensen, (waaronder ik) niet van paprika houden.
De afgebeelde zegel is een onderdeel van
een serie waarin elk jaar een aantal
bloemen van eetbare planten worden belicht
en dit jaar dus o.a. de paprika.
De plant groeit als een lage struik, die
maximaal 1,50 meter hoog wordt. De
puntige bladeren zijn tussen 5 en 25 cm
lang en tussen 3 en 15 cm breed, De
bloesems zijn meestal witachtig,
groenachtig of bezet met purperen vlekken
en groeien alleenstaand aan de 1 cm lange bloemsteel. Als de bloem
helemaal open is dan is de bloemkroon helemaal vlak en de vruchten
hangen meestal naar beneden. Gecultiveerde planten leven meestal maar
één jaar. De paprika behoort tot de aardappelfamilie. Ik weet wel dat de
bloem van de aardappelplant giftig is, maar ik weet niet of dat ook voor de
paprika geldt.
In de kas moet er tussen januari en maart worden gezaaid. De plant bloeit
dan in juni tot augustus en men kan oogsten tussen augustus en oktober.
Oorspronkelijk komt de plant uit Centraal-Amerika, vermoedelijk Mexico.
Na de reizen van Christoffel Columbus verspreidden verschillende
variëteiten zich met rasse schreden over de wereld, eerst naar Noord- en
Centraal-Europa, toen naar de balkanlanden, waar zij door de Turken
werden geïntroduceerd en toen verder naar India en Perzië. Heel veel jaren
werd de plant in het noorden van Europa alleen gecultiveerd vanwege de
fraaie bloemen. Berichten over het gebruik van de vruchten als groente
worden pas genoemd in de twee helft van de 17e eeuw.
In Zwitserland wordt de plant eigenlijk overal verbouwd, als het maar onder
de 800 meter boven de zeespiegel blijft.
De verschillende variëteiten bevatten allemaal een andere hoeveelheid
capsaicin, de stof dit de peper zo scherp maakt. Zoete paprika's bevatten
bijna geen capsaicin, maar bv. de cayennepeper bevat daarentegen 30.000
tot 50.000 maal meer van deze stof dan de zoete paprika. Paprikaplanten
houden als ze buiten worden geteeld van een warme zonnige locatie.
Gewenste temperatuur tussen 21 en 30 graden Celsius. Jonge planten ►
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moeten veel en regelmatig water hebben en als de vruchten komen, moet
er meer worden bemest. Het weghalen van de eerste knop, veroorzaakt
meestal meer takken en gewoonlijk meer vruchten.
Eet smakelijk, maar mij niet gezien!!
Dag van uitgifte was op 30 april 2013. Ze werden gedrukt in 4-kleuren
offset door Johan Enschedé en hebben een maat van 33 bij 28 mm.
Natuurlijk is het een zelfklever met aan alle 4 zijden een serpentine tanding.
Het witte papier werd voorzien van een optische witmaker. Luc van Veen

Afdeling Zaanstreek Water-Kennemerland

GROTE ALGEMENE
VERZAMEL- en
ANSICHTKAARTENBEURS
op zaterdag 28 september 2019
van 09.00 tot 14.00 uur
in Sporthal de Struijck
Prof. Struijckenstraat 19
(ingang oostzijde no. 132)

1502 RV Zaandam
Informatie en reserveringen:
Dhr. J. Zandbergen 06-39439777
of
Dhr. W. Loman 075-6354316
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VOOR VELEN JEUGDSENTIMENT OP KINDERPOSTZEGELS

Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 gaan op 25 september voor de 71ste
keer langs de deur om deze postzegels en andere producten te verkopen.
Pietje Bell uit 1914. De oorspronkelijke titel van dit kinderboek was Pietje
Bell of de lotgenoten van een ondeugden jongen.
De Drieling te paard uit 1987. De auteur van het boek is Trix van Brussel.
Uit het leven van Dik Trom uit 1948. Auteur C. Joh. Kieviet heeft dit boek in
1891 geschreven, met illustraties vanJohan Braakensiek.
Kruimeltje uit 1923. Schrijver van het boek is Chris van Abkoude, de
illustrator Pol Dom.
De schippers van de Kameleon uit 1948. Van de jeugdboekenserie De
schippers van de Kameleon zijn de eerste zestig delen door Hotze de Roos
geschreven.

POSTZEGELPRIJS MAG WEER GAAN STIJGEN VAN DE ACM
De Autoriteit Consument en Markt heeft PostNL toestemming gegeven om
de postzegelprijs naar € 1,- te verhogen. PostNL voert deze verhoging van
16,4% niet uit, nog niet. Maar volgend jaar zal het wel naar ruim 90 cent
gaan, maar de verwachting is dat de prijs is 2021 een euro wordt.
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Onze openingstijden …
Geopend van woensdag t/m zondag, vanaf 11.00 uur
voor koffie met gebak.
Lunch vanaf 12.00 uur en voor het diner
zijn wij vanaf 17.30 uur geopend.
Maandag en dinsdag zijn onze vaste sluitingsdagen.
Aanschuiven op de woensdag, € 10,95 p.p. …
Ook à la carte! Reserveren gewenst tot uiterlijk dinsdag!
Wo. 4 sept: Wrap met gehakt, groenten, salade en guacamole;
Wo. 11 sept: USA Burger met frites;
Wo. 18 sept: Kipsaté;
Wo. 25 sept: Andijviestamppotje met gehaktbal, spekjes en jus.
Mosselen …
Ze zijn er weer …
Op de dagen dat wij open zijn weer volop genieten van mosselen.
Op klassieke wijze met stokbrood, salade, frites en sausjes.
Graag op reservering. € 19,50 p.p.
Gesloten …
Vrijdag 6 september zijn wij de gehele dag gesloten.
Max & Liesbeth van Wersch.
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster, Tel: 0299-743399.
Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl
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‘HEEL HOLLAND BAKT’ EN POSTNL BAKT ZE WEER BRUIN...
In december vorig jaar gaf PostNL een z.g. postset “Heel Holland bakt” uit.
Uiteraard inhakend op het succes van het veel bekeken populaire tv
programma met die naam. Dus commercieel erg interessant. De
eurotekentjes begonnen al te glinsteren in de ogen van de marketing boys.

De postset bestaat uit vijf maxikaarten en een postzegelvel met vijf
verschillende gegomde, persoonlijke postzegels. Op de kaarten en op de
postzegels staan kleurrijke foto’s van populaire taarten en gebak. Je zou er
trek in krijgen...zo lekker ziet het er uit, maar ja, ik moet een beetje op m’n
gewicht letten, dus ik sla dit keer al dit lekkers maar over. Op het postzegelvel staat de voltallige jury van Heel Holland Bakt.
Even rekenen, voor de hele postset betaalt u
€ 8,95:
de vijf postzegels kosten 5x € 0,87
=
€ 4,35 _
Blijft over
€ 4,60 dit is dus het
bedrag dat U betaalt voor de vijf ansichtkaarten, a € 0,92 per stuk.
Wie verstuurt er tegenwoordig nog briefkaarten? Ik bijna niet meer...
En zeker niet meer als PostNL doorgaat met het verhogen van de tarieven
Van de Autoriteit Consument en Markt mag PostNL de basis prijs al
verhogen tot € 1,00, ik ben benieuwt wanneer het zo ver is. Hans Vaags
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Michel West-Afrika 2019. Band 5, deel 1 & 2
Onder deze titel is deel 5 van de zogenoemde
“Übersee” set op de markt gekomen.
Om alle misverstanden uit te sluiten: Het is het
5e deel van de reeks Übersee catalogi. Dit
vijfde deel is, zo als gewoonlijk, opgesplitst in 2
aparte delen.
Deel 1 behandelt de landen A tot en met G;
zijnde: Benin met Dahomey, Burkina-Faso met
Opper Volta, Ivoorkust, Frans West-Afrika,
Gambia, Ghana met de Goudkust, Guinee met
Frans-Guinee en Guinee-Bissau met Portugees-Guinee.
In Deel 2 vinden we de rest, H tot en met Z; Kameroen, Kaapverdië,
Liberia, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone en
Togo.
Dat veel van deze landen door sommige verzamelaars zogenoemde
“plaatjes landen” worden genoemd, is alom bekend. Edoch door
deze overvloed aan plaatjeszegels is het een gebied dat door de
thematische verzamelaar veelvuldig doorzocht wordt op zoek naar
passende motieven en afbeeldingen. Bijvoorbeeld Guinee. Dat heeft
13 358 losse zegels en 2977 velletjes of blokken uitgegeven. Door
deze overvloed van zegels en series, met soms wel tientallen zegels,
en de vele blokuitgaven, kunnen niet alle afzonderlijke zegels en
blokken afgebeeld worden. De catalogi moeten wel handelbaar
blijven.
Veel prijzen, maar niet allen, zijn aangepast, of worden nu voor het
eerst vermeld. We vinden nog vele -,- waarderingen. Dit zijn items
die niet of nauwelijks door de Michel jongens en meisjes zijn te
waarderen. Oorzaak is meestal het ontbreken van deze items op de
open markt. Vele duizenden afbeeldingen van zowel zegels als
blokjes/velletjes zijn opgenomen en/of verbeterd. Volgens de
inleiding is dit een tijdrovend werkje, daar kan ik me wel iets bij
voorstellen, en nog niet voltooid. Dit houdt in dat nog vele zegels niet
in kleur zijn opgenomen maar zoals gezegd; er wordt aan gewerkt.
Misschien dat een volgende uitgave wel geheel gekleurd is. Bij de
meeste velletjes zijn de afmetingen vermeld wat wel handig is als
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men zijn eigen bladen maakt dan weet je welk formaat stroken je
nodig hebt.
Het zijn volwaardige Michel catalogi waar niet alleen de thematische
collectioneur maar ook de verzamelaar van deze specifieke landen
veel informatie uit kan halen. Deel 1 heeft, t.o.v. de voorgaande
uitgave, er pakweg 500 nieuwe afbeeldingen en 8000 nieuwe
nummers bij gekregen. Bij deel 2 zijn dit er respectievelijk 2800 en
7000.
Alle bekende Michel onderdelen zijn aanwezig en het geheel is in de
bekende "nieuwe" Michel opzet uitgevoerd. Dus met harde kaft en
twee leeslinten. De beide delen bevatten pakweg 22.000
afbeeldingen en zo’n 132.000 prijswaarderingen. Twee landkaarten,
in kleur, en een steekwoorden lijst complementeren beide uitgaven.
Deze twee delen zijn ook als E-boek verkrijgbaar voor 69,00 Euro
per deel.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 800
+ 928. Illustraties: Kleur zwart/wit. Verlijmd, hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN 978-3-95402-256-4 (Deel 1) ISBN:978-3-95402-236-6 (Deel 2)
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH. Prijs: 89,00 (per deel) €
Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger
Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering, Duitsland / Elke
gerenommeerde postzegelhandel. E-mail: europa1@michel.de
Web-site: www.michel.de
Henk P. Burgman (AIJP)
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Kavel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Cat.nr. Omschrijving
Cat.w.
Munten
Doos Munten jaarsets
Album Munten Nederland
Curacao fl 2,50 1944
fl. 10,00 1970
fl. 1,00 1963
fl. 1,00 1929
fl. 0,50 1905
zf
55,00
fl. 0,50 2x 1921 en 1922
4x 1/10 gulden, 10ct,25ct 50ct
Cassette SAIL- ECU SET 1995 zilver met certificaat
Munt States of Jersey
Set Spaanse munten in etui WK 1982
20 EURO 1996 (Huygens) zilver in cassette
2 1/2 ECU 1993 Maastricht in cassette met cert.
Muntmeesterpenning 2001 zilver in cassette
Munthouder Gerzon met 20x 10 cent 1941 zilver
Muntbiljet 2 1/2 gulden 1949
2x Vijfguldenbiljet 1966 en 1973
Surinaamse bankbiljetten oud
Oude bankbiljetten divers
Set Turkse bankbiljetten en munten
3x Set oude Chinese munten
Album met muntsets EU landen (KIKA)
Album Leuchtturm voor Euro munten 2x nieuw (€ 49,90) (KIKA)
Album euro coin collection (KIKA)
Album Importa voor muntsets nieuw (KIKA)
Kistje munten (met zilver) en muntenalbum (leeg)
Postzegels
2 en 5 3 zegels
o
80,00
12 mooie zegel
o
200,00
48 Kl.rondst. "Amsterdam 12" zeldzaam op fl. 5,00
o
575,00
49 Kroningsgulden
o
150,00
136-138 136 met minieme plakker
*/**
200,00
141-143 Kind 1924
**
35,00
199-202, 208-11 Kiderseries
o
18,00
225/ 264 Kind 1929, 1930, 1933
o
58,00
238-239 Goudse Glazen
*
50,00
244-247 ANVV, luxe gestempeld
o
65,00
270/292 Kind 1934, 1935, 1936
o
44,00
346-349 Koninging Wilhelmina
o
99,00
348 Konijnenburg 5 gld , luxe op postbuskaart
brf
50,00
487-489 Koningin Juliana Hartz
o
17,50
536 En Face, 5 gld op postbuskaart
brf
10,00
542-543 in blok van 4 met velranden
**
36,00
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Inzet
10,00
5,00
7,00
7,00
3,00
3,00
7,50
4,00
5,00
50,00
1,00
2,00
10,00
10,00
12,00
10,00
4,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
7,50
7,50
3,00
4,00
3,00
8,00
20,00
50,00
15,00
25,00
3,00
2,00
5,00
4,00
6,00
4,00
9,00
4,00
bod
bod
3,50

Kavel
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Cat.nr.
556-560
lp 6-8
7
7
7
8

fdc E 42
fdc E 51
2
Blok 2
106-108
1978-79
2146-49
2657/58
128,
703-706
2,4
5, 7

182-189
190-195
578-580
602-605
606-613
622-629
Blok 1
Blok 8
Blok
Blok
Blok 15
Blok 20

Omschrijving
Kerken postfris
Mercurius
plaatfout Mast 15
plaatfout Mast 13
plaatfout Mast 7, puntstempel 22
plaatfout Mast 7
Twee pz-boekjes nr. 6
pz-boekje 9d (fosfor?)
Prestigeboekjes 4x 32 2x 57 en 58
Prestigeboekje BZN
Prestigeboekje VU
Prestigeboekje Tour de France, met 9x1
4 enveloppen met portzegels
6 verschillende kerstvelletjes
Mapje diverse blokken 6x
Mapje diverse kinderblokken 10x
1960 Vluchtelingen en E 44 Gezondheid
Zomerzegels 1962 onbeschreven open klep
Ned. Indië
Servie Duitse bezetting 1941 (semendria hilfe)
Moldavie cept
Griekenland cept
Griekenland cept
Joegoslavie cept
144-48,150 Frankrijk
Frankrijk
Franse Kolonieen
Monaco
Monaco
Italie Fiume 1922
Italie Fiume 1924
Italie Fiume 1924
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Australie 2x Getand en ongetand
Australie
10 + 10I, 2x 1 met tentoonstellings opdruk
13 + 13I, 2x 1 met tentoonstellings opdruk
4 x incl verschillende opdrukken
Australie vogels
Nieuw Zeeland meest motief
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**
o

**
**
**
**
**

Cat.w.
90,00
14,00
100,00
100,00
100,00
125,00
150,00

**
**
**

o
**
**
**
**
**
*/**
**
*
o
*/**
*/**
*/**
*/**
*/**
*/**
*/**
*/**
**
**
**
**
**
**
**
**

35,00
225,00
300,00
120,00
80,00
35,00
45,00
145,00
15,00
85,00
140,00
67,00
56,00
50,00
28,00
150,00
320,00
180,00
90,00
260,00
100,00

Inzet
5,00
bod
10,00
15,00
15,00
20,00
10,00
8,00
12,00
3,00
3,00
4,00
5,00
4,50
bod
bod
2,00
3,50
17,50
45,00
12,00
8,00
3,50
4,50
12,00
2,00
4,00
10,00
7,00
4,00
4,00
2,00
12,00
26,00
15,00
8,00
20,00
17,50
7,50
1,00
4,00
2,50
5,00
4,00
bod

Kavel
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Cat.nr. Omschrijving
Cat.w.
Inzet
rzb Oostenrijk
2,5
5 gelopen rondzendboekjes
3,00
4 gelopen rz boekjes NL en Overzee
8,00
10 gelopen rz noekjes wereld
5,00
371-72 Nieuw Zeeland kleinbogen
**
7,50
1686-9 USA Bicentienials 4 blokken
**
5,00
2216-19 en 2814 USA Presidenten en Moonlanding
**
9,00
102-103 Macedonie cept
**
160,00
16,00
45-46 Bosnie Herz.
**
60,00
6,00
Band Provincie vellen (Nom. € 84,00)
50,00
Map Brieven Frankrijk met mooie zegels modern
5,00
Jaarboek Deutschland 1987, met zegels
2,00
Jaarboek Deutschland 1992 met zegels
2,00
Jaarboek 1996 Deutschland, met zegels
2,00
Jaarboek Zwitserland 1989, blokjes gestempeld
2,00
Nederland Jaarsets 1995-2001 in luxe boek
8,00
Royal Mail, Special Stamps, nr. 11. Luxe boek met zegels
15,00
Idem, deel 12
15,00
Kl.stockb. Nederland met modern gestempeld (Dorcas)
o
4,00
Stockboek Oostenrijk en Malta (Dorcas)
3,00
Stockboek Usa en Vaticaan (Dorcas)
3,00
Stockboek Nederland met velletjes ook nominaal € 114,00 (Dorcas)
55,00
Stockboek Diverse landen ook Ned en Nominaal (Dorcas)
15,00
Stockboek Verzameling Ned incl Velletjes en Nominaal (Dorcas)
27,00
Album Collectie schepen postfris
25,00
Album Collectie schepen postfris
25,00
Album Geillustreerd verz. 2000-2010 (Nom. €480,00)
310,00
Album Geillustreerd verz. 2011-2014 (Nom. € 455,00)
295,00
Album FDC's 2x (KIKA)
5,00
Nederland in album en stockboek enz.(KIKA)
10,00
Albums 2x restant Nederland
bod
Stockboek Treinen
6,00
Stockboek diversen
2,00
Stockboek Belgie inzakjes postfris incl postzegelboekjes
5,00
stockboek 3x divers
5,00
Stockboek 4x met Frankrijk stroken met zegels en stempels
8,00
stockboek 3x met wat Nederland (KIKA)
bod
Nederland fdc's (1991-1992) in Davo (als nieuw)
5,00
Mooi stockboek NL, o, **, zwarte bladen; iets buitenland
3,00
Nederland 1978-1995 in twee stockboeken
15,00
NL in Davo vanaf 1864, leuk om aan te vullen
15,00
Rusland, België, Liechtenstein, leuk!
15,00
Servië en Joegoslavië in Schaubek, stockboek en bladen
75,00
Postzegelboekjes, meer dan 60 stuks, veel telblokken
50,00
Nederland fdc's vanaf 1980 in drie kleine albums
3,00
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Kavel
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
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

Cat.nr. Omschrijving
Cat.w.
NL in Davo-christal, 1960-1985 ** compleet met combinaties
Album met fdc's Nederland vanaf E27 en Suriname Onafhankelijk
Holland album met verzameling Nederland en Overzee
Sb groen met leuk klassiek en R-strookjes
Jaarsets 1991-1993
Luxe Davo band Nederland 2000-2003, geen zegels
Davo band NL, iets zegels
Mooie collectie Duitsland in mooie albums:
Diverse landen in mooi Leuchtturm sb, oa NL in blokken van 4
Bund gebruikt 1949-1974, in Davo
Bund gebruikt 1975 tot 1990 in luxe Davo
Bund gebruikt 1990 tot 2000 in luxe Davo
Bund in luxe Davo 2000 t/m 2008, gebruikt
Bund, luxe Davo I en II, deels klemstroken, leeg
Nederland 1990-1999 in luxe Davo
Vier mooie stockboeken, 2 leeg, Indonesië, Afrika
Mooi sb, diverse landen meest Oostblok
Keurig mandor sb, Zweden en Hongarije
Mooi Leuchtturm Sb NL, recent, persoonlijk, combinaties
NL in Leutchtturm sb
Patento sb wereld, goed gevuld
Ringband met diverse poststukken
Davo album automaatboekjes, gebruikt, 66 stuks
Zweden in Schaubek, 1984-2000, meest o, ook wat boekjes
Album voor ansichtkaarten, groot formaat
Deutsche Post, diverse presentatiemapjes (23x)
Diverse landen, mapjes, fdc's, jaarset Finland 1984, etc
NL, jaarset 1987, mapjes, Sail, kindervelletjes
Schoenendoos Van Bommel met mooie poststukken
Doosje met betere en recente postzegelboekjes NL
Leuk doosje met ansichtkaarten en diversen
Doos (Caleche) met div. landen (on)afgweekt. Veel Frankrijk
Doos wereld onafgeweekt
Doos
doos
album
Cat
Literatuur
SG
SG
cat
cat
Literatuur

Doos jaarsets Nederland, Hawids, ptt-mapjes
Met diverse stockbladen met zegels leuk
diverse insteek kaartjes enz
2x voor ansichtkaarten 6 vaks en 4 vaks(KIKA)
Ned 2013
Filatelie informatief 4 delen
Commonwealth & British Empire 1840-1970
British Commonwealth part 1 en 2
Machinestempels
Vierkantestempels Ned-oost-Indie
Bladen over thematisch verzamelen
Safe Hawid snijder nieuwprijs €36,50 (opbrengst KIKA)
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Inzet
10,00
20,00
15,00
bod
5,00
5,00
bod
4,00
20,00
20,00
20,00
20,00
12,00
10,00
6,00
3,00
3,00
5,00
bod
bod
bod
6,00
4,00
bod
3,00
2,00
2,00
3,00
10,00
3,00
3,00
4,00
5,00
5,00
bod
5,00
bod
bod
5,00
bod
2,00
2,50
bod
10,00

Kavel
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Cat.nr.
Doosje
doosje
doos
Doos
Doos
Doosje
Doosje
Doos
Doos
Kistje
Doos
Doos
Kistje
Doos
Doos
Doos
Doosje
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos

Omschrijving
Telefoonkaarten
Briefkaarten
zegels op rondzendblaadjes
Brieven en ordner met brieven enz
Rondzendboekjes diverse landen
Rood frankeringen oa 60 jaren
Postzegelboekjes + catalogi
**
Literatuur en catalogi
diverse doosjes briefstukken enz leuk
Bomvol zakjes Nederland postfris
**
diversen
Schoenendoos vol brieven
FDC's
FDC's
vol zakjes met zegels
vol zakjes met zegels
Belgie inzakjes postfris incl postzegelboekjes
Grote doos met doosjes zakjes enz leuk uitzoeken
kilowaar ruim 1,5kg veel Nederland (Dorcas)
Onafgeweekt buitenland ongeveer 1 kilo (Dorcas)
Zegels stockkaaarten enz.(Dorcas)
div. albums en stockb. Ned. Euro's, Rusland (Dorcas)
Losse zegels in zakjes Ned. Ongeveer 2,5kg (Dorcas)

Cat.w.

Inzet
bod
bod
4,00
7,50
5,00
bod
5,00
bod
5,00
10,00
2,00
bod
bod
bod
bod
bod
10,00
15,00
10,00
6,00
4,00
5,00
Bod

GA OOK EENS MEEDOEN MET HET RONDZENDVERKEER
EN/OF BOEKJES MAKEN
Onze PPRC zomerstop is alweer voorbij. Tijdens de zomervakantie
zijn er weer een aantal boekjes afgerekend met de inzenders.
Met 9 sectiehoofden bedienen we 56 deelnemers met rondzendverkeer boekjes, die momenteel rond gaan in Purmerend, Volendam,
Edam, Monnickendam en De Rijp.
Ook in het nieuwe seizoen 2019-2020 worden er uiteraard weer
rondzendingen verzorgd. Nieuwe blanco boekjes zijn bij mij
verkrijgbaar tijdens onze clubavonden. U kan de volle boekjes ook bij
mij inleveren. Ook kan u mee doen met de rondzendingen om uw
verzameling aan te vullen. Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven
bij Bert Joosten, telefoon 423315 of per e-mail
pprc1942@gmail.com
Bert Joosten, hoofd rondzending
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