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BARRE TIJDEN ZIJN HET, OOK VOOR VERZAMELAARS
We hebben moeten besluiten de geplande november-bijeenkomst
niet door te laten gaan. De recreatiezaal
van Zuiderhof is voor de bewoners en
ook voor ons gesloten. Vervangende
zaalruimte was niet beschikbaar en
omdat we vanuit Den Haag te horen
kregen dat er nog meer gestreefd moest
worden naar een beperking van het
aantal contact-momenten en
reisbewegingen was het voor ons duidelijk: geen bijeenkomst en ook
geen kijkdag voor een schriftelijke veiling.
Jammer, want de schriftelijke veilingen van september en oktober
liepen best goed. Inzenders blij, kopers blij en de penningmeester
was ook dik tevreden. Laten we maar hopen dat er in december nog
iets mogelijk is. Wel is er deze maand nog de mogelijkheid kavels te
kopen uit de retourenlijst die u in dit clubblad aantreft.
Dankzij de sponsoractie van de Rabobank is de clubkas weer een
beetje gevuld.
Leden met een
rekening bij de
Rabobank
konden een stem
uitbrengen op
onze vereniging
en dat heeft
gewerkt. Dank
aan die leden en
aan de bank
natuurlijk.
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Sinds ik een bezoekersteller in onze website
geplaatst heb, kan iedereen zien hoe vaak de
site bezocht wordt. Het zijn er zo’n 50 per
dag en dat is niet alleen de redacteur van de rubriek Wij Lazen voor
U (Maandblad Filatelie) opgevallen, maar we kregen ook een reactie
uit België. De Belgische verzamelaar Kurt Lambrecht vond onze site
en ons clubblad zo interessant dat hij vroeg of hij wat bijdragen
mocht leveren. Daar hebben we natuurlijk ja tegen gezegd.
Een van de voordelen van de website is dat we daar in deze
onzekere tijden actuele informatie kunnen geven over het wel en wee
van de vereniging. Gaat de december-bijeenkomst door? U leest het
op www.pprc.nl.
John Dehé
VERKOOPLIJST RESTANT
KAVELS VAN SEIZOEN
2019/2020
Hierbij bieden wij U de mogelijkheid om de resterende kavels van
postzegels e.d. te kopen tegen de inzetprijs plus 5%.
Kavels kunnen afgehaald worden bij de veilingmeester en worden
verkocht aan de eerste die zich voor een kavel meldt (bieden hoeft
bij deze restant verkoop dus niet).
Graag opgeven welke kavels u wilt kopen bij de veilingmeester per
telefoon 0620489611, WhatsApp of per email pzh.bert@quicknet.nl
Bij de kavels krijgt u een factuur die U aan onze penningmeester kan
voldoen.
Met vriendelijke groeten,
Bert Huisenga
Email: pzh.bert@quicknet.nl
Zwaansvliet 13
1462 NE Middenbeemster
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AANGEBODEN / GEVRAAGD
Om deze Corona-tijd door te komen is het toch leuk om met je
hobby bezig te zijn. Wilt u iets kwijt van uw verzameling of juist iets
toevoegen. Hiertoe biedt ons clubblad nu de mogelijkheid.
U kunt uw “aanbod of gevraagd” zenden aan Hans Vaags per e-mail
hansvaagspprc@gmail.com, of bel even 0299 426287.
AANGEBODEN
Stockboeken zo goed als nieuw, witte bladen, 8 pag. € 1,-; 32 pag.
€ 2,50; 64 pag. € 5,-.
info: Hans Vaags tel. 0299 426287
Nederland verzameling postzegelmapjes + alle losse zegels van
nr. 1 t/m 200 (1982-1998) in 10 DAVO-albums met cassette
Nederland mapje munten 30 rijksdaalders en 18 guldens
Juliana/Beatrix (geen zilver) info Hans de Block tel. 0299-413640

DÉ BOEKHANDEL VAN PURMEREND
EN OMGEVING
Het Leesteken | Zuidersteeg 2 | 1441 BD Purmerend | T 0299 771834
Info leesteken.nl
___________________________________________________________________________________________

VOOR 23.00 UUR BESTELD, VOLGENDE DAG IN HUIS. GEEN VERZENDKOSTEN

WWW.LEESTEKEN.NL
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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 of 0611235333 - 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 en algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 1441 RE Purmerend- tel. 0299-421957 – e-ail:ad.springer@planet.nl
Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek† Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek†, Ron
Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste: John
Dehé, Piet Struik, Joop de Groot†, Cor Boon, Ad Springer en Rob Grigoletto.

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren van
kopij voor het december nummer uiterlijk donderdag 26 november per
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...)

OP HET OMSLAG (en nog iets anders...)
Door alle Corona toestanden helaas geen clubavond in november. De komende
maanden wordt het weer stevige winterkost eten, soms met een lekkere rookworst.
Om toch nog met uw hobby bezig te blijven, het volgende... We houden een
naverkoop van kavels van het hele jaar die niet zijn verkocht. Dus niet bieden maar
slechts de prijs betalen die op de lijst staat, plus 5%. Dus koopjes scoren... zo
houden wij u een lekkere ‘voordeelworst’ voor. Bert regelt het allemaal voor u, dus
bel of mail hem welke kavels u wilt gaan kopen en hij regelt het. Mooier kunnen we
het u niet aanbieden.
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DE HEMA HEEFT DIT KEER GEWONNEN VAN UNOX
Is het spreekwoord 'het zal me worst wezen' of is het 'het zal me
EEN worst wezen'? Wat maakt het uit, als ie maar lekker is !
In de nieuwe postzegelserie Typisch Nederlands heeft PostNL op
2 januari postzegels uitgebracht waarop de populaire rookworst de
hoofdrol speelt. In ons land werken we jaarlijks tientallen miljoenen
rookworsten weg. Uit de hand of bij typisch Nederlandse gerechten,
zoals erwtensoep of stamppot van boerenkool of zuurkool.
Wat voor Nederlanders heel gewoon is, vinden buitenlanders vaak
heel bijzonder. Die aparte aspecten van onze samenleving figureren
in de nieuwe serie Typisch Nederlands. De serie Typisch Nederlands
is de opvolger van Mooi Nederland, een serie die 15 jaar lang is
verschenen.
Het ontwerp van Typisch Nederlands - rookworst is van de hand van
grafisch ontwerper Edwin van Praet. De foto’s zijn gemaakt door
Scrambled Media. Bij de fotosessies werd niet over 1 nacht ijs
gegaan. Van Praet: “Voor de postzegels hebben we verschillende
rookworsten getest. De rookworst van de HEMA bleek het beste te
werken, omdat die de rondste is. Zo loopt de worst mooi mee met de
ronding van het bord.”
In deze serie
zijn inmiddels:
wortelen,
hagelslag,
tompouce en
bitterballen
uitgegeven.
Negerzoenen
en jodenkoeken zal
PostNL niet
aandurven om
toch maar
lekker correct
te blijven
Hans Worst
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Gisteren een vegetarische rookworst van namaakvlees gegeten, mijn
conclusie: “dit nepvlees is echt niet te pruimen”.
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MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN ?
MIJN NAAM IS KURT LAMBRECHT
Ik werd te Gent geboren op 11.09.1967, maar woon
nu in het Franstalige landsdeel en ben werkzaam in
de staalverwerkende industrie. Postzegels bijhouden
deed ik vanaf mijn zevende, vooral omdat mijn
oudere broer ook postzegels verzamelde. Het was
natuurlijk een wereldverzameling. Begin jaren 80 kwam ik dan
toevallig in contact met een voorzitter van een postzegelclub in Gent
en werden zowel mijn broer als ikzelf er lid van.
De wereldverzameling werd een landenverzameling (België) en er
groeide interesse voor afstempelingen en postgeschiedenis. Samen
met mijn broer bezocht ik voorverkopen en beurzen, eerst in België
en later ook over de landsgrenzen. Mijn eerste deelname aan een
propagandatentoonstelling (= buiten competitie) was in 1986.
Mijn hoofdverzamelingen zijn:
● Gebruik van de postzegels ‘Promotie voor de export’ (1948/1949) – Groot Zilver – 2007
(regionaal) en Groot Zilver 2012 (nationaal).
● Gebruik van de strafportzegels ‘fijne cijfers’ (1922-1945), in opmaak.
● De Belgische postwaardestukken.

● De Wereldtentoonstelling te Gent (1913).

● Belgische postgeschiedenis, (Algemeen en gespecialiseerd: Gent en de regio Gaume)
● Mobiele postkantoren (België, Frankrijk, Zwitserland, Nederland, Duitsland, Verenigde
Staten).
● Spoorlijnen in de regio Gaume (Belgische deel).
● Wijn (Thematisch en open klasse)

● Staal (Thematisch en open klasse)

Ik schrijf bijdragen voor diverse filatelistische tijdschriften en geef
voordrachten in het Nederlands en het Frans over diverse
filatelistische onderwerpen.
Ik ben lid van een 10tal clubs in België (in Vlaanderen, Brussel en
Wallonië), voorzitter van de postzegelclub van Florenville (sinds
2014) en provinciaal commissaris postgeschiedenis bij de Koninklijke
Landsbond van Belgische Postzegelkringen voor de provincie
Luxemburg.
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BELGIË – NEDERLAND
Een nieuwe rubriek zonder prententie (als dit te Vlaams of Belgisch
klinkt, lees dan maar: kapsones): een poststuk verstuurd uit België
naar Nederland, dat om de ene of andere reden toch opmerkelijk is.

Drukwerk verstuurd onder band van Gent naar Amsterdam in 1896.
Port: 5 centiemen/50 gram. Frankering: strip van 5 handrol
voorafgestempelde zegels van 1 centiem, type ’Rijkswapen’, zonder
strookje, gezien niet van belang buiten België. De oplage van deze
waarde bedraagt maar liefst 1.134.000stuks (gewone- en préozegels
samen).
Dag van uitgifte: 1.9.1893, als eerste Belgische postzegel met
‘zondag-strookje’. Op de rugzijde aankomststempel. In principe was
de frankering met voorafgestempelde zegels (préo) niet toegelaten
bij verzending naar het buitenland.
Kurt Lambrecht
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Winkel Haarlem, PostBeeld-Megastore
Kloosterstraat 17
specialiteiten: In Haarlem hebben we het
beste van filatelistisch Nederland
samengebracht.
De unieke PostBeeld voorraad is hier nu
aangevuld met de voorraden van Medo uit
Rotterdam en van de NPMH/Bulterman uit
Amsterdam. Daardoor hebben wij een winkel
kunnen creëren met een zeer grote wereldvoorraad postzegels (series en los),
posthistorie, postwaardestukken, fdc's,
munten, bankpapier, catalogi, handboeken,
albums (nieuw en 2e hands) en andere benodigdheden etc.
Tevens in deze winkel: honderden laaggeprijsde collecties en partijen, munten en
een grote uitzoekhoek zegels a 10c per stuk.
Winkel Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
specialiteiten: Klein maar fijn, met een verrassende
stock postzegels, Munten en Partijen is er in deze
winkel midden in Leiden telkens weer iets nieuws te
vinden.
Ook altijd wel het een en ander wat (nog) niet op
onze internetsite staat.
Kantoor, PostBeeld Kloosterstraat 21,
2021 VJ Haarlem, tel: 023-5272136
Openingstijden
winkels: woensdag t/m zaterdag 10-17 uur,
kantoor: maandag t/m vrijdag 10-17 uur.

Internet: www.PostBeeld.nl (webwinkel)
www.postzegelblog.nl (magazine)
www.freestampcatalogue.nl (catalogus)
Tevens in Haarlem: Onze Modelbouwwinkel Hobbyprof.nl, Gen. Cronjéstraat 86.
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ZWEDEN 900-1400 (Historische notities 14)
De Zweedse Vikingen (Waregers) ondernemen omstreeks de tiende
eeuw tochten in Oost Europa. Waregers (Varjagen, Warjagen of
Varangiërs) is een benaming voor Vikingen of Noormannen die
vanuit Scandinavië naar het oosten trokken, om handel te drijven, om
te dienen als huursoldaat of om zich er te vestigen.
Op uitnodiging van de Slaven en Finnen komen ze onder Rurik in het
gebied bij Nowgorod. Ca. 1000 worden ze gekerstend, kerstening is
het historische bekeren, vaak massaal, van niet-christelijke (veelal
heidense) volkeren tot het christendom.. Olav (995-1022) uit de
dynastie van Uppsala wordt in 1008 gedoopt. Na de dood van z’n
zonen is er een opvolging van de Stenkils. Stenkil, geboren
omstreeks 1030, stierf omstreeks 1066, was koning van Zweden
rond 1060-1066. Na de Stenkils krijgen we de Sverkers. Huis
Sverker, het koningshuis gevormd door Sverker I en zijn
afstammelingen. Na het afzetten van de Sverkers wordt Erik
◄ Knutsson koning. Er wordt
gezegd dat hij de eerste bekende
Zweedse koning was die werd
gekroond
In 1164 werd het aartsbisdom
gesticht van Uppsala, met Stefan ►
als bisschop. Na Knutsson krijgen
we de Birgers. Jarl Birger (1250-1266) sluit vrede met
Noorwegen en Denemarken, waarvan de laatste een
gedeelte van Zuid Zweden in het bezit heeft met
Lund als belangrijkste centrum.
Stichting van de dom in Lund in 1146 ►

Birger zelf verovert Zuid Finland. Hij
bevordert de stichting van steden,
o.a. ◄ Stckholm en kerken en zorgt
eveneens voor een uitgebreide wetgeving voor het
hele land. Hij geeft de Duitse Hanze privileges omdat hun schepen
(koggen) beter voldoen dan de Scandinavische roeiboten, In 1161 is
er de vestiging van de Hanze op het eiland Gotland in de stad Visby.
Magnus Ladulaas (1275-1290) beschermt de boeren tegen de adel,
het gevolg is dat er toen een adel ontstond uit de geslachten van
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◄ de stad Visby

Magnus Ladulas►

rijke boeren. In 1279 het statuut
van Alsnõ, waarin onder meer
staat dat strijders te paard worden
vrijgesteld van belastingen. Heilige
Brigitta (1303-1373) is de dochter
van Birger Pederson, adellijk
rechter te Finsta. Ze was een Rooms-Katholiek mysticus die wordt
vereerd als heilige. Brigitta werd op 13 jarige leeftijd uitgehuwelijkt
aan de edelman Ulf Gudmarsson; zij kregen acht kinderen. Hoewel
zij rijk was, werkte ze elke dag op het platteland en gaf ze dagelijks
arme mensen te eten. Zij stichtte de kloosterorden van de
birgittinessen en birgittijnen en ook scholen en ze verzette veel
sociaal werk.
◄ Brigitta was raadgeefster van koning Magnus II
Eriksson. Op latere leeftijd verhuisde ze naar Rome
en bemoeide zich met de kerkpolitiek o.a. om te
bemiddelen tussen de Engelsen en de Fransen. De
paus resideerde in die tijd in het veiliger Avignon.
Birgitta vond dat de paus moest terugkeren naar
Rome, maar dit was niet naar de zin van de meeste
Franse kardinalen. Uiteindelijk zou de heilige
Catharina van Siena dit toch voor elkaar krijgen.
Birgitta is bekend geworden door haar visioenen en boodschappen,
aan haar geopenbaard door, naar haar overtuiging, de Heer zelf. In
de kluiskerk van Warfhuizen in Groningen wordt nog een fragment
bewaard van de tafel waaraan ze schreef.
Na een pelgrimstocht naar het Heilig Land sterft Brigitta te Rome in
op 23 juli 1373. Haar dochter Catharina vervolgt het werk van haar
moeder en bouwt het klooster af. Het lichaam van Brigitta wordt
overgebracht naar Wadstena, de plaats van het eerste klooster in
Zweden. In het jaar 1391 wordt zij door paus
Bonifatius IX heilig verklaard.
Wil Dedters
Het Glimmingehus is een burcht in de Zweedse gemeente
Simrishamn in Skåne län. Het kasteel is gebouwd door de
Deense admiraal Jens Holgerson Ulfstand. In 1499 werd
begonnen met bouwen en in 1506 was het klaar.
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KiKa-KERSTSTOLLEN ACTIE !
Kerst komt er aan! Dit kan zelfs Corona niet laten
annuleren.
De marathons van Tokyo en New York gingen
helaas niet door dit jaar, maar ik heb op 31 oktober
een volledige marathon van 42,195 km in de
Beemster gelopen! Volgend jaar loop ik in Tokyo
en New York (als deze weer door gaan). Voor kinderen met kanker is
opgeven geen optie, dus ik geef ook niet op!
Afgelopen jaar hebben jullie van de vereniging een heerlijke kerststol
gekregen! Dit jaar kunnen jullie deze zelf bestellen. De volledige opbrengst
is voor KiKa! Deze kerststol is bereid met roomboter en amandelspijs en
gevuld met krenten en rozijnen en afgewerkt met amandelschaafsel en
weegt maar liefst 1 kg!
Bestel nu alvast je kerststol(len) voor € 9 per stuk! Wil je bestellen? Dit kan
tot uiterlijk 1 december. Mag per whatsapp 06-52383974, email
lara_1313@hotmail.com of via mijn vader Bert Huisenga.
Ik bezorg de kerststollen in de omgeving
Beemster/Purmerend. Daarbuiten graag afhalen
in Middenbeemster of € 1 bezorgkosten. Voor
bekenden en grote aantallen maak ik graag een
uitzondering. De kerststollen worden geleverd
rond 18 december.
Tip 1
Ook erg leuk om cadeau te doen
mensen die je erg dankbaar bent en graag
een kleinigheidje geeft met de kerstdagen
Tip 2
Zelf
geen trek? Doneer
via mij een stol
aan een
bejaardentehuis!
Ik breng deze
gedoneerde stollen
naar bejaardenhuizen in omgeving
Beemster/Purmerend. Zo steunt u KiKa en geeft
u ouderen wat lekkers in 1 klap!
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 183
BACK OF THE BOOK: TUBERCULOSEBESTRIJDING
We pakken Wikipedia erbij: Tuberculose is een ernstige, soms besmettelijke
bacteriële infectieziekte, veelal veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis.
Deze bacterie werd in 1882 ontdekt door Robert Koch. Door gebruik van meerdere
daartoe geschikte antibiotica tegelijk is tuberculose tegenwoordig meestal goed te
behandelen. Tuberculose behoort anno 2018 wereldwijd tot de tien meest
voorkomende doodsoorzaken. De sterfte aan de ziekte is mondiaal gezien
ongeveer gelijk aan die door verkeersongevallen.
Postzegels worden vooral sinds 1920 ook ingezet om mensen te bewegen “goede
doelen” financieel te steunen en aandacht te vragen voor ‘minderbedeelden’. In
Nederland was er eerst veel weerstand om via “weldadigheidszegels” geld in te
zamelen voor uiteenlopende zaken. Toch was in de eerste 125 jaar de helft van
alle zegels een toeslagzegel.
Rusland gaf als eerste Europese land in 1905
weldadigheidszegels uit. De opbrengst ging naar
wezen van de militairen die in de RussischJapanse oorlog gesneuveld waren. De
wereldprimeur had Australië, het toenmalige
Britse Nieuw-Zuid-Wales. In 1897 werd het
zestigjarig jubileum van Koningin Victoria met
twee zegels herdacht. Met een tienvoudige
toeslag zamelde men geld in voor een nieuw
ziekenhuis.
Nederlandse Tuberculosezegel
Nederland was het tweede Europese land dat
begon met toeslagzegels. De tuberculosezegels
uit 1906 waren de eerste, mede op verzoek van
Koningin Emma. Tuberculose was volksziekte
nummer één. De Raad van State was tegen
vanwege de precedentwerking. Ook in de
Tweede Kamer vond men dat men beter
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rechtstreeks geld kon overmaken naar het goede doel dan via deze omslachtige
omweg. Deze zegels waren twee weken verkrijgbaar en uitsluitend in Amsterdam.
De Nederlandse tuberculose-zegels zijn ontworpen door Professor
A.J.Derkinderen, een in die tijd bekende schilder, glasschilder, etser en lithograaf.
De zegels werden gegraveerd door H.Raeder. De voorstelling op de 3 zegels (1, 3
en 5 cent) geeft in het midden het Nederlandse staatswapen weer, omgeven door
symbolische figuren (aren, water, zon en een vogel) voor lucht, licht en
levenskracht.
In hetzelfde jaar, 1906, gaf Roemenië vier series van elk vier toeslagzegels uit,
hetgeen door verzamelaars sterk werd afgewezen. Door deze reacties stopten de
meeste landen met het uitgeven van deze zegels. In Nederland kwam de volgende
toeslagzegel pas in 1923 weer uit.
Jule: geen postzegel
In veel Scandinavische landen zijn de Jule-zegels
populair. Het zijn geen postzegels maar plakplaatjes die
heel erg op postzegels lijken. Je kunt ze als velletje
kopen, de opbrengst is meestal bestemd voor de
tuberculosebestrijding. Ook van Amerika, Canada, ZuidAfrika, Nederland en (bijvoorbeeld) Duitsland zijn zulke
zegels bekend.
In de beginjaren van de 20e eeuw werden op diverse
plaatsen verenigingen opgericht voor de bestrijding van
TBC.
De Deense anti-TBC-vereniging begon als eerste met het inzamelen van geld door
het uitgeven van JULEN-zegels. Julen staat voor Kerstfeest.
De hiernaast afgebeelde "kerstzegel" uit 1904 toont
het portret van de Deense Koningin Louise van
Hessen-Kassel, echtgenote van de latere Koning
Christiaan IX.
Meer dan 4 miljoen van deze zegeltjes werden
verkocht voor 0,02 Deense kronen per stuk. Het is
echter geen postzegel en uitsluitend bedoeld als
bijplakker of sluitzegel. De opbrengst van de
zegelactie van Denemarken was voldoende om in het
oude Kasteel Kolding een sanatorium in te richten
voor TBC-patiënten.
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Rechts: twee voorbeelden van Nederlandse tbczegels. ‘Geen frankeerwaarde’ luidt de tekst op
het linker zegel. Toch zijn ze ook als ‘postzegel’
op brief bekend.
Het zijn geen postzegels, maar je kunt van dit
soort (kerst)zegels toch een prachtige
verzameling aanleggen, zeker van de zegels van
de Scandinavische landen.
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In zo’n verzameling kun je losse zegels,
verzameld op land en jaar, mooi aanvullen
met complete vellen en poststukken. Wie zijn
verzameling echt serieus wil aanpakken,
schaft zich een catalogus aan.
Een bespreking van deze catalogus is te
vinden op pagina 22 en 24 en op de website
van de Scandinavië- vereniging:
(http://www.nfvskandinavie.com/
boekbesprekingen-algemeen.php

(afbeelding overgenomen van: https://filavaria.nl/TBC.htm)
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John Dehé – Wordt vervolgd
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OUDEJAARSBEURS HOUTEN 28 EN 29 DECEMBER 2020

Beste verzamelaars,
Zoals bekend zijn dit najaar als gevolg van Corona bijna alle grote
filatelistische evenementen geannuleerd zoals de beurzen in Den
Bosch (Hertogpost), Apeldoorn (Postex), Barneveld
(Eindejaarsbeurs), Antwerpen (B) en Sindelfingen (D). Ook
Hilversum (Filateliebeurs) na de jaarwisseling is al geschrapt. Zelf
moesten wij in het voorjaar Filanumis in de Expo Houten afblazen en
ook de Oudjaarsbeurs Groningen (samen met Philatelisten
Vereniging Groningen) hebben we op deze te kleine locatie moeten
annuleren.
Mede op verzoek van een aantal postzegelhandelaren en ook hun
ervaring in september 2020 dat in de Expo Houten een grote beurs
coronaproof gehouden kan worden, willen we een tweedaagse
decemberbeurs in de Expo Houten organiseren. Doordat Barneveld
is afgeblazen is er ruimte ontstaan op de beurskalender in de week
tussen kerst en oud en nieuw. Omdat standhouders en
verzamelaars mogelijk toch al de data 28 en 29 december 2020 in
de agenda hadden staan is voor die data gekozen.
Met de laatste ontwikkelingen rond COVID denken we de beurs eind
december daadwerkelijk volgens ons coronadraaiboek te kunnen
gaan organiseren. Omdat niets nog zeker is, maken we uiteraard nog
wel een voorbehoud.
Betreft: Oudjaarsbeurs Houten op 28 december (09.30-17.00 uur)
en 29 december (09.30-16.00 uur) in de Expo Houten.
Voor vragen info@wbevenementen.eu of 050-5033926
Alle actuele info over deelnemers en online kaartverkoop op
www.wbevenementen.eu
link https://www.wbevenementen.eu/evenement/oudjaarsbeurshouten-28-december-en-29-december-2020/
Wouter Beerekamp
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JULEMÆRKER Norden 2012 – 2017
De laatste AFA publicatie betreffende “Jule
zegels” was al weer van 2012. Dat was
een geheel vernieuwde en uitgebreide
versie van deze gewilde catalogus, die
door de samenwerking van de uitgever
met de Deense vereniging van Kerstzegelverzamelaars (Danmarks
Julemærkesamler Forening) tot stand was
gekomen. Bij het verschijnen van deze
uitgebreide uitgave was besloten dat het
de laatste uitgave zou zijn waarin alle
Julemærker in terug te vinden zou zijn. Het
was de bedoeling om eens in de vijf jaar een supplement uit te
brengen. De "dikke" uitgave versloeg mijn stoutste dromen.
Dit supplement gaat verder waar de vorige ophield, dus alle nieuwe
uitgaven van de Noordse landen plus Estland vinden we terug. Niet
alleen de officiële vignetten maar ook de vele niet officiële zoals van
kerken, hulpinstellingen en gemeenten zijn bijgewerkt. Verder
worden er vele nieuwe vondsten en correcties van voor 2012
opgenomen. Verder zijn de secties IJsland en Noorwegen extra
uitgebreid met diverse nieuwe instanties en fondsen die ook zegels
uitgegeven bleken te hebben.
Alle zegels worden in kleur afgebeeld bij meerdere afbeeldingen per
vel worden zelfs de hele vellen getoond. De afbeeldingen van zegels
zijn gereduceerd tot 50-75 % en die van hele vellen tot 25-75 %.
Daar waar nodig word verwezen naar de paginanummers in de
"dikke" uitgave. Een voorwoord, ook in het Engels, ontbreekt niet en
achterin staat een gedetailleerde inhoudsopgave. Deze publicatie is
dus een aanvulling op de vorige uitgave. Mocht u deze eerste gemist
hebben dan kan ik mededelen dat ze nog in beperkte mate
verkrijgbaar is.
Dus als u Scandinavische "Julemerker" verzamelt is het, denk ik, wijs
om snel een exemplaar aan te schaffen want ik vermoed dat ze geen
voorraad gaan aanhouden van deze “bijbel” van de Kerstzegels ►
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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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noch van deze
aanvulling.
Taal: Deens.
Bladzijden: 152.
Illustraties: Kleur.
Verlijmd: 21 x 15
cm. ISBN-10: 877012-426-4
Uitgever: AFA
Forlaget &
Danmarks
Julemærkesamler
Forening.
Winkelprijs: 125,00 DKK, excl porto Informatie // Verkrijgbaar bij: AFA
Forlaget, Kvindevadet 42, DK-5450 Otterup, Denemarken. E-mail:
afa@afa.dk Web-site: www.nordfrim.dk
Henk P. Burgman (AIJP)
VAN DE PENNINGMEESTER – contributie / donatie 2021
Ook in deze `”Corona-tijd” gaan de financiële verplichtingen voor de
club gewoon door.
Dus s.v.p. uw (wederom niet verhoogde)
contributie voor 2021 ad € 30,- voor leden
of tenminste € 15,- voor donateurs
overmaken naar de juiste bankrekening,
t.w. NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. PPRC.
Wilt u dit vóór 31 december a.s. doen.
Maar ………….veel eenvoudiger is het om éénmalig de
doorlopende machtiging in te vullen en uw bijdrage wordt dan
jaarlijks in januari automatisch van uw bankrekening afgeschreven.
Formulieren zijn te verkrijgen bij ondergetekende.
Wilt u switchen van lid naar donateur, van donateur naar lid of uw
lidmaatschap opzeggen, doet u dat dan s.v.p. vóór 1 december
bij onze secretaris Jeffrey Groeneveld.
Hans de Block
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De U.S.Post gebruikte een verkeerde foto
van het Vrijheidsbeeld voor deze postzegel
De Statue of Liberty-zegel, uitgegeven op 1
december 2010 door de U.S.Post, staat niet het
originele standbeeld van New York op. De zegel
toont de replica van het Vrijheidsbeeld in het New
York-New York Hotel and Casino aan de Las
Vegas Strip in plaats van het originele standbeeld
van het Vrijheidsbeeld in New York.
Het probleem werd voor het eerst opgemerkt door de postzegelverzamelaar. US Post kocht de foto voor het ontwerp van deze postzegel
bij een extern foto-agentschap. Volgens de BBC heeft het postkantoor zijn
excuses aangeboden voor zijn fout, maar is het niet van plan de postzegel
uit de verkoop te halen. Er zijn drie miljard exemplaren van het deze
postzegel gedrukt.
Frankrijk schonk het Vrijheidsbeeld in 1886 aan de
Verenigde Staten. Het Vrijheidsbeeld is een
standbeeld in de New York Bay. Het beeld staat
symbool voor de vrijheid, een van de kernwaarden
van de Verenigde Staten, en geldt bovendien als een
teken van verwelkoming van iedereen: terugkerende
Amerikanen, gasten en immigranten.
HV
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JAPANSE “ECHO” BRIEFKAARTEN
Op 20 januari 1981 werd in Japan het binnenlands posttarief voor
briefkaarten drastisch verhoogd, van 20 naar 40 yen. Om het grote
verschil enigszins te compenseren werd het tarief tot 31 maart (het
eind van het fiscaal jaar) 30 yen en op 1 april 1981 40 yen.
Het ministerie van Post en Telecpommunicatie schreef op 23 juni
1981 een wedstrijd uit om een naam te geven aan een briefkaart met
advertenties. Er waren totaal 8300 inzenders op de prijsvraag en op
26 november 1981 werd de officiële naam ‘Echo”briefkaart, zodat het
propaganda effect van de briefkaart zich als een echo zal
verspeiden. Maar er zat ook een verwijzing in naar economy
(economie) omdat de briefkaart met advertentie 5 yen goedkoper is
en tevens veel verschillende aspecten en ontwikkeling van de
huidige Japanse economie toont.
De eerste twee nationale
uitgaven van briefkaarten met
advertenties verschenen op 7
juli 1981, met daarop de
advertenties van grote
bekende merken Toshiba en
Honda.
De briefkaart kostte 35 yen, 5
yen goedkoper dan de
aangegeven frankeer-waarde;
deze 5 yen korting wordt
betaald door de adverteerder.
Op het zegel staan de
‘wolkenkrabbers’ van Shinjuku
in Tokyo.
N1, Nationale uitgave met
eerste dagstempel (duif) 7 juli
1981, oplage 10 miljoen
N2, Nationale uitgave met
eerste dagstempel (duif) 7 juli
1981, oplage 10 miljoen. Kaart formaat is 10 x 14,8 cm, afgebeelde
briefkaarten zijn op 50% van de ware grootte afgebeeld.
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Er volgden na de Nationale nu
de Semi-nationale Echo
briefkaarten. De eerste twee
briefkaarten waren zonder
schrijflijnen op de andere zijde.
S1a Semi-nationale uitgave,
verscheen op 15 october 1982,
met eerste dagstempel, in een
oplage van 3 miljoen, de
Nissan autofabrikant
S2a Semi-nationale uitgave,
verscheen op 15 october 1982,
met eerste dagstempel (maan
en ster) in een oplage van 2
miljoen, Tsukiboshi schoenen.
Dezelfde kaarten maar dan
met schrijflijnen op de andere
zijde kregen de nummers S1b
en S2b.
Op 1 october 1981 begon men met de
Prefectuur uitgaven (P). Een prefectuur is
een bestuurlijk onderdeel in Japan. te
vergelijken met een provincie, Japan is
verdeeld in 47 prefecturen,
Er bestaan 4 verschillende soorten
P11, Osaka prefectuur
prefecturen; to, exclusief de
10 october 1981, oplage
hoofdstedelijke prefectuur Tokio;
200.000 met reclame voor
dō, voor de eilandprefectuur Hokkaido;
de uitgeverij van de zeer
fu, voor de stadsprefecturen Kioto en
populaire Dick Bruna boekjes
Osaka;
ken, voor de overige 43 prefecturen.
“Echo” briefkaarten, deels verwerkt met gegevens uit
de Japanse Sakura catalogus van 1984 (waar de Echo
briefkaarten toen nog in vermeld stonden).
De nummering en uitgave gegevens komen uit de
speciale Echo briefkaarten catalogus van 1987, 2de editie.
Hierin stonden 17 nationale uitgaven, 14 semi-nationale uitgaven en 1924 prefectuur
uitgaven, die in 53 data zijn onderverdeeld (zie pagina 29).
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WAAR KRIJG JE TEGENWOORDIG NOG:
DESKUNDIG ADVIES VAN DE ECHTE VAKMAN?

ZE HEBBEN ALLES; ZE WETEN ALLES !
● Loodgietersbedrijf ● CV-installaties ● Sanitair ● Alle soorten kranen
● Alle toestellen en materialen voor gas,water, afvoer, verwarming en stadsverwarming

VERKOOP VAN ALLE ARTIKELEN EN MATERIALEN !
Uw speciaalzaak is
Nieuwstraat 31-33 - 1441 CK Purmerend - Tel. 0299-423908
www.sandersloodgieters.nl
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-De prefectuur uitgaven:
1. P1 - P16, 1 october 1981, 16 stuks
2. P17 - P29, 1 december 1981, 13 stuks
3. P30 - P78, 1 februari 1982, 49 stuks
4. P79 - P128, 1 maart 1982, 50 stuks
5. P129 - P181, 1 mei 1982, 53 stuks
6. P182 - P235, 1 juni 1982, 54 stuks
7. P236 - P286, 2 augustus 1982, 51 stuks
8. P287 - P337, 1 september 1982, 51 stuks
9. P338 - P341, 1 october 1982, 4 stuks
10. P342 - P403, 1 november 1982, 62 stuks
11. P404 - P458, 1 december 1982, 55 stuks
12. P459 - P506, 1 februari 1983, 48 stuks
13. P507 - P553, 1 maart 1983, 47 stuks
14. P554 - P557, 1 april 1983, 4 stuks
15. P558 - P610, 2 mei 1983, 53 stuks
16. P611 - P671, 1 juni 1983, 61 stuks
17. P672 - P677, 1 juli 1983, 6 stuks
18. P678 - P724, 1 augustus 1983, 47 stuks
19. P725 - P775, 1 september 1983, 51 stuks
20. P776 - P788, 1 october 1983, 13 stuks
21. P789 - P836, 1 november 1983, 48 stuks
22. P837 - P881, 1 december 1983, 45 stuks
23. P882
17 januari 1984
24. P883 - P910, 1 februari 1984, 28 stuks
25. P911 - P947, 1 maart 1984, 37 stuks
26. P948 - P962, 2 april 1984, 15 stuks
27. P963 - P1017, 1 mei 1984, 55 stuks
28. P1018 - P1058, 1 juni 1984, 41 stuks
29. P1059 - P1084, 2 juli 1984, 26 stuks
30. P1085 - P1121, 1 augustus 1984, 37 stuks
31. P1122 - P1171, 1 september 1984, 50 stuks
32. P1172 - P1189, 1 october 1984, 18 stuks
33. P1190 - P1235, 1 november 1984, 48 stuks
34. P1236 - P1284, 1 december 1984, 49 stuks
35. P1285 - P1294, 11 januari 1985, 10 stuks
36. P1295 - P1330, 1 februari 1985, 36 stuks
37. P1331 - P1376, 1 maart 1985, 46 stuks
38. P1377 - P1401, 1 april 1985, 25 stuks
39. P1402 - P1434, 1 mei 1985, 33 stuks
40. P1435 - P1474, 1 juni 1985, 40 stuks
41. P1475 - P1515, 1 juli 1985, 41 stuks
42. P1516 - P1544, 1 augustus 1985, 29 stuks
43. P1545 - P1581, 2 september 1985, 37 stuks
44. P1582 - P1621, 1 october 1985, 40 stuks
45. P1622 - P1674, 1 november 1985, 53 stuks
46. P1674 - P1705, 2 december 1985, 31 stuks
47. P1706 - P1719, 6 januari 1986, 14 stuks
48. P1720 - P1748, 1 februari 1986, 29 stuks
49. P1749 - P1785, 1 maart 1986, 37 stuks
50. P1786 - P1811, 1 april 1986, 26 stuks
51. P1812 - P1841, 1 mei 1986, 30 stuks
52. P1842 - P1888, 2 juni 1986, 47 stuks
53. P1889 - P 1924, 1 juli 1986, 36 stuks

De ‘Echo’ briefkaarten blijken een onuitputtelijke bron te zijn voor
thematische- en postwaardestukken verzamelaars, in tien jaar na de eerste
uitgave zijn er inmiddels al meer dan 2500 verschillende uitgegeven.
HV
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Michel Apenninen-Halbinsel 2020
In dit 5e Europa deel vinden we als
"hoofdland" Italië met daarbij uiteraard
Vaticaanstad en San Marino. Als toegift
krijgt u ook nog de zegels uitgegeven voor
Fiume en Zone A van Triëst erbij.
Over de opbouw en de "lay-out" van de
Michel catalogi hoef ik u niets meer te
vertellen denk ik. Elke verzamelaar van
postzegels hier in Nederland kent deze
catalogi, mag ik veronderstellen.
In deze catalogus vinden we, van Italië,
niet alleen de reguliere postzegels maar,
uiteraard ook de dienst- pakket- en portzegels etc. De zegels
uitgegeven door de "oud Italiaanse staten", de voorlopers noem ik ze
maar even oneerbiedig, zoals die van de stadsstaten en andere
onafhankelijke gebiedsstaten Napels, Modena, Sardinië enzovoort
worden niet vergeten. Ook de zegels voor door Italiaanse troepen
bezette gebieden tijdens de 1e en de 2e wereldoorlog kunnen we
terug vinden evenals die van de overgangsperiode 1943-1947 en de
diverse lokale uitgaven en privé post. En dan mag ik de uitgaven van
de buitenlandse postkantoren (Kreta, Levant etc.) uiteraard niet
vergeten. Nieuw is, maar dat hadden we ook al in eerdere delen van
deze vernieuwde Europa reeks gezien, dat zegels met een overdruk
nu een verwijzing naar de basis zegel hebben mee gekregen. Wel zo
handig! Een afbeelding van de overdruk zonder het zegel zou
wenselijk zijn. Dit gebeurt soms wel maar vaak ook weer niet.
Ook deze uitgave is bij de opsplitsing, van het vroegere deel 3,
geheel opnieuw tegen het licht gehouden en zijn er meerdere
correcties en redactionele verbeteringen doorgevoerd. De prijzen zijn
naar het huidige, pre-Corona, niveau gebracht en veel illustraties zijn
opnieuw ingescand. Van diverse langlopende series kunnen we nu
tabellen vinden die het opzoeken van individuele zegels of waarden
vergemakkelijkt. Ook tabellen met waarderingen voor complete
jaargangen en blokken komen we tegen. De twee leeslinten die in de
oude, veel dikkere, delen van de Europa reeks aanwezig waren zijn
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verdwenen. Dat vind
ik persoonlijk wel een
gemis. Jammer. Van
alle nog postzegel
uitgevende landen
zijn alle nieuwe
uitgaven tot en met
februari opgenomen.
Deze uitgave telt rond
de 31.000
prijsnoteringen op 640
bladzijden en met
ruim 7000, veelal
kleurige, afbeeldingen
is het niet allen een
goede catalogus
geworden maar ook
een kleurig reisboek,
"Buon viaggio".
Schrijver:
Schwaneberger
Verlag GMBH. Taal:
Duits. Bladzijden: 640
Illustraties: Kleur.
"Gebonden",
hardcover 23 x 15,5
cm.
ISBN: 978-3-95402335-6 Uitgever:
Schwaneberger
Verlag GMBH. Prijs:
€ 49,80 Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij:
Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.
E-mail: europa@michel.de Web-site: www.michel.de
Henk P. Burgman (AIJP)
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Max & Liesbeth van Wersch
Middenweg 146
1462 HK Middenbeemster
Telefoon: 0299-743399
U kunt alleen bij ons
telefonisch reserveren.

Ons restaurant is vanwege het Coronavirus
helaas tijdelijk gesloten... maar....
we gaan door met onze afhalen en bezorging service
Bekijk ons afhaal- en bezorgmenu op onze website.
Lunchgerechten – Download afhaal- en bezorgmenu
Vrijdag t/m zondag vanaf 12.00 uur afhalen. Vanaf 11.00 uur kunt u al
bestellen!
Dinergerechten – Download afhaal- en bezorgmenu
Woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur afhalen. Bestel voor 16.30 uur, dan
staat U eten op tijd klaar! Vanaf 12.00 uur kunt u al bestellen!
High Tea
Woensdag t/m zondag kunt u bij ons een heerlijke High Tea bestellen om
ook af te halen. € 19,50 p.p.
Mail: info@brasserieallesmetliefde.nl
Website: www.brasserieallesmetliefde.nl
Facebook pagina: http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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Cat .nr.

1
2
3 Coin card
4 Coin card
5 Coin card
6 Coin card
7 Coin card
8 Coin card
9 Coin card
10 Coin card
11 Coin card
12 Coin card
13 Coin cards
14
Munten
15
Ned.
16
Ned.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

AU31-33
144-148
184
283-286
331
556-560
LP9
USA
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
886-888

pzb
brf

546
101
94A
91Ab
365
106
106
131 1A

Omschrijving
Munten
0 Eurobiljet Beemster Wereld erfgoed
Kennismakings met de euro
Het Beemster vijfje
Jheronimus Bosch vijfje
Nederlansche bank vijfje
Het Waterloo vijfje
Het Waterland vijfje
Het Japan vijfje
Het Rietveld vijfje
Het vredespaleis vijfje
Het Grachtengordel vijfje
Het Manhatan Vijfje
Het Tulpen vijje,Van Nelle vijje, Wadden vijfje.
zakje met 168 centen
Muntset 1999
Muntset de eerste van de eeuw
Postzegels
Automaat stroken
Ned
Ned
nr 286 postfris
Kerken serie
Ned. 1931
10x precancels
uit pb serie Curiosa 2020
idem bloemen 2020
idem vlinders 2020
idem dieren 2020
Yvert nr. 1558/69, 1570/81, 1657/68 + serie vacances 2020
Yvert nr. 1683/94, 1657/68, 1398/09,+ serie vacances 2020
Amphilex 1967 met toegangs bewijs
Jaarset 1988
rondzendboekje divers
Engeland 9 pzb 1 aangebroken(£ 8,50)
nr 8 op kwitantie met puntstempel 44
Diverse enveloppen oa. kinderbedankkaarten etc.
Presentation Pack GB British Films
Presentation Pack GB British Council
Jaarset 1980 Ierland
Velletje Botswana historische monumenten
Jaarset 1980 Cyprus
Vietnam diverse series
6x Rondzendboekjes Nederland en divers
Deutches Reich
Engeland
Finland
Finland
Zwitserland
Belgie
Belgie
Bayern
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Cat.w. Verkoop
prijs
6,00
4,00
7,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
15,00
2,00
2,50
5,00

*
*
*/**
**
**
*

35,00
60,00
30,00
11,00
90,00
30,00

**

28,00

**

50,00

**
**
**
**
**
o
**
o
o
*
**
o
**
*

2,50
110,00
25,00
75,00
100,00
106,00
106,00
120,00

2,00
3,50
7,50
5,00
2,00
13,50
3,00
1,50
2,50
2,50
2,50
2,50
7,00
7,00
1,50
2,00
1,00
4,00
10,00
2,50
1,50
1,50
3,00
1,00
3,00
5,00
6,00
3,00
10,00
2,50
5,00
9,50
7,50
7,50
6,00

52
132 1A
53
9
54
852
55
54 II
56
59 II
57
395
58
225
59
71
60
600-02
61
28
62
FDC's
63 Suriname
64 Suriname
65 Zonnebl.35
66
42-60
67
120
68
289-292
69
926-933
70
943-962
71
911-937
72
842/6
73
895/6
74
1038
75
1040
76
2028
77
561/565
78
p 12
79
d25/d26
80
22a z.g.
81 lp117/120
82 lp134/136
83
134/135
84
244/247
85
172/175
86
141/144
87
blok 10
88
751/776
89
322/326
90
e30
91
e36
92
e38
93
e85
94
276/279
95
286/288
96
327/341
97 458b/490b
98 v928/933
V1491b
99 t/m 1501b
100
ned.
101
671/675
102
3138b
103
DX 5
104
DX18
105
5 strip 3501/02

Bayern
Helgoland
Oostenrijk
Deutsche post
Deutsche post
DDR
BRD
Deutsche post
Griekenland
Noorwegen
3x Eerste vlucht env. Suriname en Antillen(Dorcas)
127/29, 137/40, 146/149 (Dorcas)
285-294 (Dorcas)
Indonesie (Dorcas)
Berlijn
Berlijn
DDR
DDR
Geall. Bezetting
Geall uitgave
nederland 5 max.kaarten 1e dag uitgifte
nederland 5 max.kaarten
carnet frankrijk
carnet frankrijk
carnet frankrijk
zwitserland
nederland
nederland
suriname
lebanon
lebanon
nederland
nederland
ned.indie
suriname
indonesie
indonesie
ddr nr 323 met plakker pfr 120.-- min 17,-FDC Nederland
FDC Nederland
FDC Nederland
nederland + serie
ddr
ddr
ddr
ddr
ddr
Beatrixzegels
Kerstzegels 2019
Rembrandt serie 1956
Zakenpostzegel 2014
Eng.Pr. Met x886b 10p typeII
1996 EK Voetbal
Rolzegels 2017 Amersfoort dragerpapier
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*
*
**
o
o
**
o
o
**
o

55,00
70,00
30,00
90,00
220,00
16,00
40,00
40,00
90,00
110,00

*
52,00
*
55,00
*
150,00
o
60,00
o
40,00
**
65,00
**/o
68,00
o
140,00
o
75,00
o
1,90 +
xx
3,00 +
xx
16,00
xx
22,00
xx
10,00
o
28,00
o
35,00
o
20,00
(x)
33,00
x
22,00
x
39,00
o
50,00
o
65,00
o
18,50
x
30,00
xx
90,00
xx
130,00
xx
103,00
o
17,50
o
25,00
o
25,00
onb
9,00
xx
18,00
xx
300,00
xx/x
130,00
xx
48,00
xx
40,00
pf
84,00
g
**
35,00
**
6,00
pf
25,00
pf
18,00
**
23,50

3,00
5,00
2,50
5,00
11,00
1,00
2,00
2,00
5,00
7,50
2,50
5,50
5,50
15,00
5,00
4,00
6,00
6,00
14,00
7,00
1,00
1,00
2,50
3,00
1,50
4,00
3,50
2,00
2,00
3,50
6,00
5,00
6,50
2,00
3,00
7,00
8,00
8,00
1,50
2,00
2,00
1,00
2,00
40,00
13,00
5,00
4,50
8,00
1,00
3,50
1,50
5,00
4,00
9,00

Op zaterdag 12 december (hopelijk... bel eerst) organiseert

De Verzamelaar afd. Zaanstreek Water- en
Kennemerland weer een gezellige en drukbezochte
verzamelbeurs
met ansichtkaarten, postzegels, munten etc.
Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk,
Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam.
Info 075-6354316 of 0639439777
Vanwege Corona maatregelen bel eerst voor meer Info
075-6354316 of 0639439777
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106
USA
107 Mi6927/38
108 Mi6380/91
109 Mi6344/55
110 Mi6322/33
111 Mi6178/89
112 Mi6263/74
113 Mi6162/77
114 Mi6000/11
115
116 Mi7342/53
117 Mi7308/19
118 Mi7287/98
119 Mi7262/73
120 Mi7226/37
121 Mi7018/29
122 Mi6395/06
123 Mi6414/25
124 Mi6450/59
125 Mi6487/98
126 Mi6500/11
127 Mi6580/91
128 Mi6635/46
129 Mi6648/59
130 Mi6667/78
131
132
133
Map
134
135
136
137
138
139 stockboek
140 stockboek
141 stockboek
142klein stockb
143
144 Engeland
145 Engeland
146 Engeland
147 Engeland
148 Engeland
149
map
150 stockboekje
151 stockboek
152 stockboek
153 stockboek
154 stockboek
155 stockboek
157 stockboek
158
envelop
159
envelop
156

Div. automaatstroken 1955
Frankrijk
o
Frankrijk, Het gehoor, een van de vijf zintuigen
o
Frankrijk, Mineralen
o
Frankrijk, mooie Franse stadhuizen
o
Frankrijk, Oogen van 10 verschillende dieren
o
Frankrijk, Kijken, een van de vijf zintuigen
o
Frankrijk, Vakantie vieren
o
Frankrijk, Voor felicitaties
o
Frankrijk, blok 6 Philex France 82, +zegels en toegansbewijs pf
Frankrijk, 60 jaar Asterix en Obelix 2019
o
Frankrijk, bloemen 2019
o
Frankrijk, vrouwelijk naakt in de beelhouwkunst 2019
o
Frankrijk, vissen 2019
o
Frankrijk, stoffen voor de Afrikaanse markt 2019
o
Frankrijk, Foto's vanuit de ruimte 2018
o
Frankrijk, Hanen
o
Frankrijk, Schilders en hun schilderijen
o
Frankrijk, Voetbal
o
Frankrijk, Vakantie
o
Frankrijk, Bloemen
o
Frankrijk, Planeten
o
Frankrijk, Glas-in-lood ramen
o
Frankrijk, Landschappen uit de hele wereld
o
Frankrijk, De dieren van de Chinese kalender
o
Belgie, series postfris
Zwitserland, serie postfris
Amphilex 1977 in complete vellen (1137-`1140)
**
Vel Indonesie klederdrachten Jaar 2000
**
Stockkaart Canada (Dorcas)
Stockkaart Engeland (Dorcas)
Stockkaart Frankrijk 50 stuks (Dorcas)
Stockkaart Belgie 41 stuks (dorcas)
Ned Antillen (Dorcas)
o/**
Indonesie 850 zegels (Dorcas)
Belgie 800 zegels (Dorcas)
vlaggen vellen
Map FDC's nederland beschreven
Stockbl. Machins dimes
o
stockbl. 6xMachins incl combinaties
0/*
Bladen met 5x FDC's machins uit Prestige boekjes
Bladen met Definiteves op fedç en brief
Stockboekje met Machins
Canada jaarboek 1984 en 1985 met iets zegels
DDR
o
Ned. Antillen, suriname en paar zegels Spanje
Ned. Antillen
verzameling Hongarije
sb VN ongeveer 120 zegels met vlagstempels
Australie van Klassiek tot modern
dik leeg
Diverse velletjes zilverenzegel,1581 en euro velletje
Diverse velletjes
doosje pzb ruim 25 stuks
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25,40
18,00
21,50
18,00
20,00
18,00
18,00
16,80
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
26,00
19,00
19,00
16,00
19,00
21,50
19,00
19,00
22,80
20,00

240,00

100,00

1,50
5,00
3,00
3,50
3,00
3,50
3,00
3,00
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,50
3,00
3,00
2,50
3,00
3,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,00
2,00
10,00
15,00
2,00
2,00
2,00
2,00
5,00
3,00
4,00
2,00
2,00
2,00
6,00
5,00
3,00
3,00
2,00
10,00
6,00
5,00
5,00
4,00
12,50
3,00
3,00
2,00
5,00

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

catalogus

Doos vol met zakjes, stockboekje enz
Doos vol met zakjes, stockboekje enz
Doos diversen met envelopeen zegels enz.
Doos zegels in rondzendboekjes(inhoud van de boekjes)
Doos Lege stockboeken en boekjes ook davo luxe blanco bladen
Trommel Lege insteekkaartjes
Doos rondzendboekjes(52X) veel postfris pzb europa
sb diverse thema's
Grote doos met van alles en nog wat.
Australie let op zitten losse zegels in.
Pakket leuke enveloppen
Doos met 200 verschillende FDC's
Catalogus, Yvert Frankrijk 2005
Catalogus Nederland 2013
Michel Europa deel 1 midden europa 2019/20 nieuw
idem deel 2 Zuidwest-europa
idem deel 3 Zuid europa
idem deel 4 Zuid-oost europa

catalogus
catalogus
catalogus
catalogus
catalogus i dem deel 6 Wes t europa

37

5,00
5,00
5,00
7,50
5,00
2,00
150,00
3,00
20,00
3,00
2,50
9,00
1,00
5,00
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
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