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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars    
datum:     1 maart 2017  -  11e jaargang - nummer: 135 

 De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars OVVP en belangstellenden. 

Redactie:  secretariaat.ovvp@gmail.com  -  jrluinge@kpnmail.nl    website:  www.oosterhouterpost.nl  

 

 
De Nieuwsbrief van de OVVP is een mededelingenblad met informatie over zaken die spelen binnen de 

vereniging,  bestemd voor de leden van de vereniging en belangstellenden. Bezoekt 

u ons ook eens op www.oosterhouterpost.nl of scan de QR code met uw mobiele 

telefoon. 

Opgeven voor een (gratis) abonnement op de OVVP Nieuwsbrief via 

secretariaat.ovvp@gmail.com   - mocht u de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen (wat wij 

natuurlijk niet hopen) dan is een berichtje aan secretariaat.ovvp@gmail.com voldoende. De 

Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP. 

 

 

 

Ledenbijeenkomst:  
 
Op de februari ledenbijeenkomst waren 40 leden aanwezig. Wel iets minder dan op de meeste 

ledenbijeenkomsten hetgeen wellicht wordt veroorzaakt doordat het deze keer op donderdag was en niet 

op woensdag i.v.m. beschikbaarheid van de zaal.  Ook in maart zal de ledenbijeenkomst nog een keer 

op donderdag zijn, daarna terug naar de woensdagavonden.   

De vergadering werd begonnen met een ogenblik van stilte i.v.m. het overlijden van de heer Karel van 

den Bosch.  

De verzamelaars dag in Etten Leur was niet goed bezocht. Ook van de aanwezige leden van deze avond 

waren slechts enkelen naar Etten Leur geweest.  

Aan de Quiz van Jan-Dirk de Koning werd enthousiast meegedaan. Leuke en interessante vragen. De 

einduitslag wordt bekend gemaakt aan het eind van het seizoen.  

De veilinglotto werd gewonnen door de heer P. Schippers. 

 
Volgende bijeenkomsten:  
Woensdag   donderdag 16 maart 2017; woensdag 19 april 2017; woensdag 17 mei 2017; woensdag 21 

juni 2017; woensdag 20 september 2017; woensdag 18 oktober 2016; woensdag 15 november 2017; 

woensdag 20 december 2017. 

N.B.: de februari en maart bijeenkomsten zijn niet op de woensdagavond maar op donderdag-

avond vanwege het niet beschikbaar zijn van de zaal.  

 
 
 

 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdag 4 februari 2017 waren er in totaal meer 

dan 100 bezoekers. Fantastisch !!!  Gezellig. Veel ruilen en verhandelen.  U ziet, 

postzegelen is zeker geen afgelopen zaak. Als u het afgelopen (filatelistische) jaar niet 

geweest bent, komt u dan eens op de eerste zaterdag van de maand. Maakt u van de 

gelegenheid gebruik en kom eens kijken, kopen en ruilen. Gezellig en nuttig voor uw 

verzameling. (Open 13.00 – 16.00 u) 
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Voor 2017 zijn de data voor de Brabantse Filatelistendagen:  1 april 2017, 6 mei 2017, 3 juni 2017, 

2 september 2017, 7 oktober 2017, 4 november 2017 en 2 december 2017. 

 
 

 
 
 
Ruilen: 
 

Tijdens de ledenbijeenkomsten (en tijdens de Brabantse Filatelistendagen en tijdens de soosmiddagen) 

kan natuurlijk altijd onderling worden geruild. Vaak wordt al gebruik gemaakt van de mogelijkheden 

onderling te ruilen voorafgaand aan en na afloop van de veiling. Neemt u eens wat dubbel materiaal 

mee. Wie weet raakt u wat van uw dubbele materiaal kwijt en vindt u bij uw collega verzamelaar net 

dat ontbrekende zegeltje. 

 

 
Voordelig zegels en benodigdheden kopen bij nieuwtjesdienst: 
 

Bij onze nieuwtjesdienst kunt u voordelig en gemakkelijk de nieuwe uitgiften van 

postzegels, eerstedagenveloppen, mapjes, albums en alles wat u verder voor uw 

hobby nodig heeft, kopen of abonnementen nemen. Vraagt u eens na bij Joop 

Hofkens, hoofd nieuwtjesdienst, j.hofkens@hetnet.nl of  overlegt eens met hem 

over de mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop is daar altijd 

aanwezig, met zijn voorraden en met zijn adviezen.  

 
 

Rondzendverkeer – inzenden boekjes: 
 

Voor ons rondzendverkeer hebben wij steeds (dringend) goede boekjes nodig  met vooral goed 

materiaal. Over het algemeen wordt goed verkocht uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige 

zegels en poststukken kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te plakken. Informatie bij 

hoofd rondzendverkeer: Ludwig Engst tel. 0162 684934  l.engst@hetnet.nl . Rondzendboekjes kosten  

Є 1,25 per boekje.  

 
Artikelen Nieuwsbrief: 
Als u een leuk (filatelistisch) verhaal heeft over welk filatelistisch onderwerp dan ook, dan zullen we 

dat graag opnemen. En, mocht u een verhaal hebben maar het liever niet zelf schrijven, het bestuur – de 

redactie -  is graag bereid een handje te helpen. 

 

 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl


3 

 

 
 
 
 
 
Nieuwsbrief en OP op www.oosterhouterpost.nl  
Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website 

opgenomen en wel in Pdf-vorm of leest u hem eens door  
hier te klikken.  (Ctr+klik) - En kijkt u eens op onze website.  

 

 

Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

Wilt u wat meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, kijkt u dan eens op hun 

websites: 

1. Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/   

2. Bergen op Zoom, Delta Oost: http://delta-oost.jimdo.com   

3. Bergen op Zoom, Onderling Contact: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/   

4. Breda, Baronie,’82: www.baronie82.com   

5. Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/   

6. Drunen, PV Philatron: http://www.philatron.nl/   

7. Etten Leur, Filatelica: West Brabant www.filawb.nl   

8. Helmond, FV De Helmveste: www.dehelmveste.nl  

9. ’s-Hertogenbosch, FV ’s-Hertogenbosch: http://www.hertogpost.nl/   

10. FV De Bevelanden, Kloetinge  www.postzegelclubdebevelanden.nl  

11. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

12. Roosendaal, PV Roosendaal: http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/   

13. Tilburg, VPT Tilburg http://vpt-tilburg.nl/  

14. Volkel-Uden: www.pzv-volkel-uden.com 

 

 

Jo Toussainttoernooi: 
 

Het "Jo Toussainttoernooi" wordt gehouden op zondag  5 maart 2017 in het Wijkcentrum “Titus 

Brandsma", Tweede Oude Heselaan 386, 6542 VJ Nijmegen, tel.: 024 - 3774893. 

 

Op de Postzegeltotaaldag 2017 die wordt georganiseerd door Filatelistenvereniging ‘Noviopost’ uit 

Nijmegen  zal op 5 maart 2017 van 10.00-16.00 u,  het Jo Toussainttoernooi 

worden gehouden in Wijkcentrum ‘Titus Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 

386, 6542 VJ  Nijmegen.  

De inschrijving voor dit nationale bekertoernooi staat open. Aanmelden bij Piet 

Grutters: p.grutters@upcmail.nl of tel. 024-3556644. Verdere informatie: Jan 

op den Camp: jan.opdencamp@t-online.de tel. 0049 2826916843. 

 

 

 
 

Nieuw Postkantoor Oosterhout: 
 

Voor velen van u zal het geen nieuws zijn. Maar Oosterhout heeft er sinds augustus 2016 een 

postkantoor bij, al heet het officieel Business Post Oosterhout. Zo'n business point is speciaal bedoeld 

voor zakelijke klanten, maar de exploitanten in Oosterhout, Noud Struijk en partner Gerry Oomen, 

rekenen ook 'gewone' consumenten tot hun doelgroep.  

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://eu.data.smic.nl.s3.amazonaws.com/Publish/41458/79/41458ISSUE79_BbgG_RGBWeb.pdf
http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
http://www.baronie82.com/
http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
mailto:p.grutters@upcmail.nl
mailto:jan.opdencamp@t-online.de
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Dus kunnen er bij het nieuwe kantoor aan de Fazantstraat 19 in Oosterhout niet alleen grote of grote 

aantallen pakketten worden aangeboden en afgehaald, maar kunnen klanten er ook terecht voor 

postzegels, een visakte, verhuiskaarten of verzenddozen. En vanaf september zitten er ook nog 

wenskaarten in het assortiment. 

PostNL heeft geen eigen postkantoren meer. Wel zijn er op tweeduizend plaatsen servicepunten, waar 

consumenten terecht kunnen voor zaken waarvoor ze vroeger bij het postkantoor moesten zijn. In 

Oosterhout kan dat bij de Read Shop (Kerkstraat) en bij de Primera in winkelcentrum Arendshof. 

En daar is nu dus een business point bij gekomen, waarvan er in Nederland in totaal tweehonderd zijn. 

PostNL is er volgens woordvoerder Dick Kors blij mee dat er ondernemers zijn die zich voor dat doel 

in willen zetten. 

Noud Struijk (58) zat 41 jaar in de bouw en wil tot zijn pensioen iets totaal anders gaan doen. Dus 

reageerde hij op een oproep om het zakelijke postpunt dat stopte in de Gamma (Oostpolderweg) over te 

nemen. Struijk heeft nu vierhonderd postbussen in de zaak, waarvan er nog een aantal vrij zijn. "En we 

kunnen er bijplaatsen. Geen probleem." 

Zoals hij ook voldoende opslagcapaciteit heeft, zodat klanten af te halen pakketten desnoods een tijdje 

kunnen laten liggen. "Er komen hier dagelijks 15 tot 20 containers met pakjes binnen", klinkt het trots. 

Parkeergelegenheid is er ook voldoende, belooft Struijk: veertien eigen plaatsen én gratis. 

Het business point aan de Fazantstraat is open sinds 2 augustus 2016. Het is op werkdagen open van 

8.00 tot 18.30 uur en op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur. (BN / De Stem – 160801). 

 

 

 
Multilaterale 2017 in ’s-Hertogenbosch  
 
In de Maaspoort in ’s-Hertogenbosch wordt van 25 tot en met 27 augustus 2017 een groot postzegel 

evenement  georganiseerd: MULTILATERALE HERTOGPOST 2017.   

Een Multilaterale tentoonstelling is een nationale tentoonstelling in categorie 1, met internationale 

deelname. Het gaat om een samenwerkingsverband van vooral Duitssprekende  landen: Nederland, 

Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Liechtenstein, Zwitserland en Slovenië.  Het gaat bij de 

tentoonstelling om  ca. 900 kaders, die volgens een verdeelsleutel aan de participerende landen 

toegewezen worden.  Postorganisaties van de deelnemende landen, handelaren en veilinghuizen zullen 

acte de présence geven. Bovendien zullen rond het evenement diverse activiteiten ontwikkeld worden, 

die niet allemaal filatelistisch van aard zijn. 

Iemand die wil deelnemen aan de tentoonstelling moet in categorie 2 tenminste 70 punten gehaald 

hebben. Een reglement (“Ausstellungsbedingungen”) is te vinden op de website: 

http://multilaterale2017.nl/. Daar staan ook de verschillende klassen waarin geëxposeerd kan worden én 

een aanmeldingsformulier.  

Het gaat bij de tentoonstelling om  ca. 900 kaders, die volgens  een verdeelsleutel aan de participerende 

landen toegewezen worden.  Voor Nederland zullen naar verwachting zo’n 100 kaders beschikbaar 

http://multilaterale2017.nl/
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komen. Aanmelding voor de tentoonstelling is mogelijk tot en met 31 december. Meer informatie, een 

reglement en een aanmeldingsformulier op de website: www.multilaterale2017.nl 

Graag sporen wij Nederlandse inzenders aan zich op te geven voor de tentoonstelling, om te laten zien 

waar Nederland filatelistisch staat. 

 

 

 

Filakids:  

 

Op zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 vindt in Hamont (B) Filakids 2017 plaats. Zoals de naam al zegt 

is dit postzegelevenement vooral gericht op de jeugd. 

Met een uitnodiging aan veel scholen in en rond Hamont, ja zelfs aan Nederlandse scholen, werd de 

vraag gesteld om mee te doen met een ontwerpwedstrijd. Hieraan hebben veel, ja heel veel kinderen 

(ruim 1700) gehoor gegeven. 

Tijdens dit evenement zijn er dag vullende activiteiten en een 

tentoonstelling. Voor iedere verzamelaar tot en met 18 jaar is er 

wat te doen. Als onderdeel van Filakids 

vindt op zaterdag 13 mei de  

“ dag van de JeugdFilatelie “   plaats 

met als thema:   “Het Verre Oosten” 

Volwassen filatelisten zijn ook van harte 

uitgenodigd om dit postzegelfeest bij te 

wonen. Er zijn flink wat handelaren 

aanwezig en bpost zal er zijn met een stand waar je je eigen persoonlijke 

postzegels kan laten maken. Omwille van de aanwezigheid van bpost is de 

inkom gratis! 

Filakids wordt georganiseerd door JFVL (Jeugd Filatelistische Vrienden 

Limburg) met medewerking van K.L.B.P , KNBF , JFN , bpost , PostNL en 

anderen. 

 

Openingstijden: zaterdag 13 mei van 10.00 tot 17.00 uur; zondag 14 mei van 10.00 tot 16.00. 

Adres: De Posthoorn, Groenstraat 6, 3930 Hamont (B). Voor meer informatie:  

www.filakids.jouwweb.nl 

Zijn er dan nog vragen bel dan: Giel van Hulten 00 31 (0)495-533492 of Jean-Paul Groenen 00 32 (0)11-

448531 

 

 

Verzamelaars boos op krassend PostNL: 
 

Postzegelverzamelaars zijn woedend op PostNL die met een inferieure pennenstreek letterlijk een streep 

zet door de verzamelwaarde van postzegels.  

“Voor verzamelaars is dit een ongekende ramp!”, zegt Martijn Bulterman, voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH). Hij ziet niet alleen het geliefde dagstempel verdwijnen 

van de zegels, ze worden met een kras ook ‘effectief kapotgemaakt’.  

“De zegels hebben dan geen enkele verzamelwaarde meer. Een postzegel die met de pen is ontwaard, 

kan linea recta de prullenbak in.” 

PostNL heeft sinds 1 januari de handstempels op postkantoren en andere locaties laten vallen. Alle 

poststukken met barcode en gefrankeerd met postzegels, worden daar niet meer afgestempeld maar 

voorzien van wat inkt uit een doodgewone pen.  

Alleen via de verzamelaarsdienst Collectclub van PostNL kunnen verzamelaars hun postzegels nog laten 

stempelen, maar deze optie neemt de NVPH niet serieus. Het levert veel rompslomp op en de 

afstempeling is ‘eenvormig en identiteitsloos’. In sorteercentra wordt nog wel gestempeld maar van deze 

gedateerde metalen rolstempels worden verzamelaars ook niet vrolijk. 

"PostNL zegt dat dit efficiënt is, maar voor verzamelaars in zowel Nederland als het buiteland is dit 

verschrikkelijk", zegt Marike Timmermans, woordvoerder van de NVHP. "Een postfris zegel zonder 

http://www.multilaterale2017.nl/
http://www.filakids.jouwweb.nl/
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stempel is het meeste waard. Daarna komen zegels met dagstempel. Een postzegel met een kras is niets 

waard", legt Timmermans uit. 

Voorman Bulterman snapt er niets van. “De populariteit van persoonlijke postzegels neemt dag na dag 

toe. In het buitenland krijgt de postzegel veel meer waardering en wordt de waarde erkend. Er is geen 

enkel land waar er zo belabberd wordt omgegaan met de postzegel als in Nederland.” 

Een woordvoerder van PostNL kent de klacht van de verzamelaars. "Sinds januari zijn de processen 

vereenvoudigd", zegt ze tegen deze krant. "De dagtekenstempel is afgeschaft. We begrijpen de 

teleurstelling, en we zijn met elkaar in gesprek over alternatieven." (Telegraaf – 170126 – Lorraine 

Marlisla).  

 
Terug naar de basis (08). 
 

Soorten postzegels: het materiaal. 

Er is een tijd geweest dat er geen discussie hoefde te ontstaan over het materiaal waarvan de postzegel 

werd gemaakt. Pas nadat de postzegel andere functies kreeg dan opplakken voor frankering werd ander 

materiaal dan PAPIER gebruikt als basis van de postzegel. Maar, in procenten uitgedrukt heel weinig, 

ook INKT en GOM behoren doorgaans tot de materialen van de postzegelfabricage, evenals 

detectiemiddelen (gemakshalve FLUOR of FOSFOR genoemd)  voor de sorteermachines.  

Over al deze aspecten zijn diverse boekwerken geschreven en we kunnen in dit bestek slechts wat 

voorbeelden behandelen van zaken die iedere verzamelaar, dus ook de niet-specialist kan tegenkomen.  

Papierkwaliteit: 

Papier dat bedrukt moet worden moet aan bepaalde eisen voldoen. Om enkele belangrijke zaken te 

noemen: de inkt moet hechten, het kleine beeld van een postzegel moet voldoende scherpte hebben (de 

inkt mag dus niet uitvloeien) en er moet voldoende sterkte zijn om 

zegels ‘fatsoenlijk’ van elkaar te kunnen scheiden bij een tanding. De 

gebruikte druktechnieken stellen verschillende eisen aan het te 

gebruiken papier. In de  (goede oude) tijd 

van de staatsbedrijven kwam er nog een 

aspect bij: de postzegels waren een 

visitekaartje van de staat. Vaak waren de 

meest gangbare frankeerzegels voorzien 

van het portret van het staatshoofd en het 

was ondenkbaar daar een zootje van te maken. Behalve 

een verantwoord ontwerp betekende dat een kwalitatief hoogwaardige 

uitvoering, zijnde 

de combinatie van druktechniek en papierkwaliteit 

binnen een verantwoord kostenplaatje. Hiernaast 

een voorbeeld van een “postzegel” van een 

dubieuze kwaliteit papier dat niet goed wil 

scheuren met  een rafelige rand als gevolg. Niet 

alleen het papier is dubieus, maar ook het land dat 

toestaat dat deze zegels worden uitgegeven. (Omdat u deze dingen natuurlijk niet in uw verzameling wil 

hebben zal het in de praktijk geen probleem zijn…) Een bekende maatregel om de sterkte van het papier  

te verhogen is het mengen van het papier (als het nog ‘pap’ is) met zijden draadjes. Vooral bij oudere 

Zwitserse zegels komt dit voor (o.a. Michel nrs 36-44 en 50-57) en ook bij Oostenrijkse zegels (Michel 

nrs. 284-292) Soms kan de verzamelaar nog een onderscheid maken in de kleur van de draadjes.  In het 

Zwitserse voorbeeld zitten slechts enkele draadjes (in de afbeelding moeilijk zichtbaar), maar in de 

Oostenrijkse zegel krioelt het er van.  

In tijden van oorlog en de daaraan vaak gekoppelde papierschaarste moeten de drukkerijen zich soms 

behelpen met slechtere kwaliteit en dat vertaalt zich in het resultaat. Een bekend voorbeeld zijn de 

‘Germania’ zegels van het Duitse Rijk. 
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De Michel catalogus onderscheidt hier ‘Friedensdruck’en ‘Kriegsdruck’  (van 1915-1919). De laatste 

heeft als kenmerk “verschwommenes unklares Druckbild”, wat wil zeggen dat de afbeelding niet scherp 

is en de inkt enigszins is uitgevloeid. Het land Beieren gaf toen nog eigen zegels uit en daar zien we een 

soortgelijk verschijnsel. Om deze verschillen beter te kunnen zien raadplege men de Michel catalogus. 

Papier kan op allerlei manieren verschillen qua dikte, doorzicht, glans en kleur. Sommige papiersoorten 

hebben een bijzondere naam, zoals het dikke, gelige  ‘Japanpapier’ dat we o.a. tegenkomen op de hier 

afgebeelde Oostenrijkse zegel uit 1951.  

Veel meer over papier staat in een lezenswaardig artikel in het Maandblad Filatelie 

nummer 12 van december 2016. Hierin staat veel informatie over de vervaardiging 

van papier en de vele soorten daarvan. Veel postadministraties geven bij de uitgifte 

van nieuwe series aan welk papier wordt gebruikt. Deutsche Post doet dat ook, op 

haar website. Veel variatie zit daar bepaald niet in. Alle gegomde uitgiften van de 

laatste jaren, bij vier verschillende drukkerijen, werden gedrukt op ‘Gestrichenes, 

weißes und fluoreszierendes Portwertzeichenpapier DP II’: gestreken wit 

fluorescerend postzegelpapier.  

(Sjoerd Bangma – wordt vervolgd) 

 

 

Zwitserse post zet laatste benzinescooter op stal 
 
Swiss Post, de Zwitserse posterijen, verricht de laatste 

jaren heel veel werk om duurzame oplossingen te 

vinden voor de activiteiten die het bedrijf ontplooit. 

Ten faveure van een gunstige klimaatverandering is de 

blik daarbij ook gericht op de wijze waarop de post in 

Zwitserland gemotoriseerd wordt bezorgd. In het kader 

van dit alles heeft Swiss Post onlangs de allerlaatste 

door benzine aangedreven postscooter met pensioen 

gestuurd. Dit betekent dat nu alle scooters van dit type 

buiten gebruik zijn gesteld. Alle circa 6.300 twee- en 

driewielige postvervoermiddelen worden nu elektrisch 

aangedreven; ze rijden uitsluitend op groene stroom. Het betekent ook dat er een CO2-reductie van 

ongeveer 4.600 ton per jaar is gerealiseerd. En dat is nog niet alles; de versleten batterijen die uit dit 

scooter- en wagenpark afkomstig zijn zullen zodanig worden opogeknapt dat ze toch nog goede 

diensten kunnen bewijzen. Er loopt daartoe op dit moment een proef in het Zwitserse Spreitenbach.  

(AIJP – 170124). 

 

ONAANVAARDBAAR 
 

Per 1 januari 2017 hebben de postagentschappen (of hoe winkels met een PostNL-hoekje tegenwoordig 

ook genoemd worden) geen stempels meer. Pakketten en andere  bijzondere stukken die je met 

postzegels gefrankeerd ter verzending aanbiedt kunnen daar  dus niet meer worden afgestempeld. De 

PostNL-dienstorder is om de postzegels maar met een ballpoint te bekrassen. Penvernietiging is voor 

postzegelverzamelaars een absolute gruwel, onaanvaardbaar.  
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Hoe is het mogelijk dat zo iets binnen PostNL wordt bedacht? PostNL is trots op de 200-jaar posthistorie 

die het bedrijf kent. PostNL is trots op de postzegels die zij uitbrengen. PostNL wil het 

postzegelverzamelen stimuleren. Dat gaat zo niet, zo ga je niet met je culturele erfgoed om! Mooie 

postzegels uitgeven en dan de dienstopdracht geven die vervolgens met pen en viltstift te bekrassen. Het 

is echt ongehoord! 

Natuurlijk is de KNBF direct in actie gekomen. Er zijn goedwillende, filatelie-georiënteerde mensen 

binnen PostNL (overigens wel telkens minder…), maar deze mensen lopen ook vast in de PostNL-

organisatie. Zijn juristen van PostNL mensen die alleen problemen opwerpen en blokkeren in plaats van 

mensen die meedenken hoe je problemen kan oplossen?  

De KNBF is voortdurend, vrijwel dagelijks, in gesprek met PostNL. Het duurt allemaal lang. Te lang. 

Zo lang er geen oplossingen zijn en de dienstorder tot penvernietiging niet is ingetrokken, gaat de 

penvernietiging verder. Toch vind ik dat we de goedwillende PostNL-mensen nog even de kans moeten 

geven mogelijkheden te vinden om tenminste de schade te beperken. Maar ten principale blijft: de 

dienstorder moet worden ingetrokken. De ontwaarding van zegels moet op een fatsoenlijke wijze 

plaatsvinden. Acties en zelfs juridische stappen komen nu helaas naderbij. 

 

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF (Nieuwsbrief KNBF – februari 2017) 

 

 

De KNBF heeft zich sterk gemaakt voor de filatelist. Zo hoort het ook natuurlijk, maar dat wil niet altijd 

zeggen dat het gemakkelijk is beslissingen van een organisatie als PostNL terug te laten draaien. Leest 

u onderstaand persbericht:   

 
Persbericht KNBF (170223) 
 

PostNL heeft in overleg met de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) 

besloten binnenkort in al zijn Retail vestigingen pakketten en aangetekende zendingen die met 

postzegels gefrankeerd zijn, weer te gaan afstempelen. Hiermee komt PostNL tegemoet aan de wens 

van filatelisten en postzegelhandelaren die aandacht hebben gevraagd voor het ontwaarden van de 

postzegels met een pen.   

  

PostNL heeft sinds 1 januari 2017 de dagtekeningstempels in al zijn Retail vestigingen afgeschaft en 

voorgeschreven dat postzegels op gefrankeerde pakketten en aangetekende stukken met pen moeten 

worden vernietigd. Het is in de ogen van postzegelverzamelaars en klanten die met zorg hun postzegels 

aanschaffen onaanvaardbaar dat de prachtige postzegels die PostNL uitgeeft met balpen en viltstift 

worden bewerkt.  De KNBF heeft sindsdien dan ook intensief overleg gevoerd met PostNL om deze 

maatregel terug te draaien. PostNL stelt nu na consultering van de KNBF de specificaties van de nieuwe 

stempels en de planning van de uitrol vast. De uitkomsten communiceren partijen gezamenlijk richting 

de verenigingen en klanten van PostNL. De doorgevoerde vereenvoudiging van de interne processen bij 

PostNL en de Retail vestigingen veranderen hiermee niet.  (KNBF – 170223) 

 

Leuchtturm Albenverlag: een eeuw oud, maar nog steeds volop actief 

In 1917 - dit jaar dus precies een eeuw geleden – werd in Duitsland Uitgeverij KABE opgericht. Voor 

de man die aan de wieg van het bedrijf stond, de in Aschersleben wonende steendrukker Paul Koch, 

moet het een plezierige ervaring zijn geweest om de ontwikkeling, groei en succes van nabij te volgen, 

ook al waren er in de geschiedenis van zijn bedrijf ook momenten waarop het even wat minder ging. Na 

de Tweede Wereldoorlog bestonden de merken ‘KABE’ en ‘Leuchtturm’ onafhankelijk van elkaar, maar 

onlangs werden de twee bij elkaar gebracht; tegenwoordig is het gecom-bineerde bedrijf te vinden in 

het Duitse Geesthacht, waar het opereert onder de naam Leuchtturm Albenverlag. Daarbij moet worden 

aangetekend dat het bedrijf vandaag de dag veel meer aanbiedt dan alleen maar verzamelaars-

benodigdheden. 
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In het jubileumjaar 2017 viert Leuchtturm 

Albenverlag dus zijn eerste eeuwfeest. 

Het beddrijf wil niet alleen maar tevreden 

terugblikken, maar het jubileum ook met 

zijn klanten vieren.  

 

 

In verband daarmee wordt er tot 12 

februari 2017 een zoge-noemde 

‘jubileumkorting‘ gegeven op heel veel 

zaken die in de product range van het 

bedrijf te vinden zijn.  

 

 

 

 

Er zijn wel wat uitzonderingen, met name 

voor artikelen die een vaste prijs hebben, 

zoals albumsupplementen, voordrukalbums en catalogi.  

Als u belangstelling hebt: Leuchtturm Albenverlag is te vinden op de website www.leuchtturm.com . 

(AIJP – 170203). 

 

 

 
Kennedy-zegel markeert Amerikaanse President’s Day 
 

Op 20 februari werd in de Verenigde Staten een nationale feestdag gevierd die 

bekend staat als ‘President’s Day’. Op die dag zal ditmaal een zegel worden 

uitgegeven die het portret van John F. Kennedy toont. Het gaat om een 

zogenoemde ‘Forever’-zegel (geen waarde-aanduiding, ‘eeuwig’ geldig) die van 

de inscriptie ‘John Fitzgerald Kennedy 1917-1963’ is voorzien. De zegel 

herdenkt dus de honderdste geboortedag van Kennedy, die president van de 

Verenigde Staten was van 20 januari 1961 tot en met 22 november 1963, de dag waarop hij in Dallas 

vermoord werd. (AIJP – 170120).  

 

 
 
 
Gevraagd: 
 

Hebt u misschien een mooie enveloppe met speciale zegels of stempeling en/of 

een verhaaltje om in de OP te plaatsen. Of heeft u misschien een artikel over 

uw verzameling of over een ander postzegelonderwerp. Heeft u suggesties 

voor de OP. Neemt u dan contact op met Rien Kooiman -  0162 314956  

rien.kooiman@kpnplanet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leuchtturm.com/
mailto:rien.kooiman@kpnplanet.nl
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Filatelistenvereniging De Bevelanden organiseert. 
N.a.v. het 90 jarig jubileum van F.V. De Bevelanden. 

De postzegelvereniging voor de Bevelanden en Schouwen-Duiveland 
_______________________________________________________ 

 
Postzegel- en kaartententoonstelling Befilex 2017 

 
Zaterdag 4 maart 10.00 – 17.30 uur 
Zondag 5 maart 10.00 – 16.00 uur 

 
Vergader- en Congrescentrum De Stenge 
Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand. 

Er zijn div. handelarenstands met en grote variatie aan postzegels, 
Prentbriefkaarten, poststukken e.d. 

__________________________________________ 
 

Grote jubileumveiling 
 

Met 250 kavels van Postzegels, Poststukken en Ansichtkaarten 
 

Zaterdag 18 februari 14.00 uur.  Zaal open 13.00 uur  

Dorps- en Verenigingsgebouw Amicitia,  
Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AH  Kloetinge 

 
Voor meer informatie T: 0113 – 228562 / M: ecm@zeelandnet.nl veilinglijst. 
(vanaf 16 december 2016 beschikbaar)   www.postzegelclubdebevelanden.nl 

 

 

 

 
 
Nieuwe website over postale oorlogen 
 
Onlangs is een nieuwe tweetalige website online gegaan die aandacht besteedt aan een bijzonder 

verzamelthema: postale oorlogen (‘postal wars’). Om van de site gebruik te maken (er zijn geen kosten 

aan verbonden) kunt u de URL www.postalwar.info  intikken. Een ander adres is www.postkrieg.info. 

De site werd gemaakt en wordt beheerd door drie gespecialiseerde verzamelaars van het thema 

mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.postalwar.info/
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‘postoorlogen’; het betreft auteurs die al veel hebben gepubliceerd: Jan Heijs, Wolfgang Elsner en Dieter 

Becker. 

De site maakt het mogelijk om gratis 

deel te nemen aan een virtuele 

studiegroep. Er is een forum waar 

gediscussieerd kan worden en 

onderzoeksresultaten kunnen worden 

uitgewisseld. Er is informatie te 

vinden over literatuur die aan het 

onderwerp ‘postoorlogen’ is gewijd, 

waarbij ook wordt vermeld hoe men 

zulke literatuur kan aanschaffen. Er 

worden op de site ook updates 

geplaatst die betrekking hebben op de 

in 2011 verschenen 'Post War'-

catalogus en op andere boeken over 

hetzelfde onderwerp. Ook komt er 

een overzicht van gepubliceerde 

artikelen en wordt er gewaarschuwd 

zodra vervalsingen opduiken. 

Er is ook op dit moment al nieuwe 

informatie op de site te vinden over 

postale oorlogen. U kunt onder meer 

het volgende downloaden:  

• drie nieuw ontdekte voorbeelden van items die betrekking hebben op postale oorlogen en die nog niet 

in de gespecialiseerde Burhop/Heijs-cata-logus te vinden zijn: 1964 – Duits-land, 50 pfennig Ellwangen 

met een vermeende' Hitlerkop in de boom'; 1964 – Zwitserland, frankeermachi-nestempel met de tekst 

'Help Refugees' en 2014 - Russische postzegels met Krim-motieven;  

• variaties/subnummers van items die nu al in de catalogus te vinden zijn;  

• een update van het boek 'Der Berliner Postkrieg 1948-49’ van Wolfgang Elsner;  

• aanvullingen op het boek ‘Klassische Postkriege - vor 1948’ van Wolfgang Elsner  

en nog veel meer nuttige informatie.  

De site zal geregeld worden bijgewerkt. Naar verwachting zal de website substantiële hulp bieden aan 

verzamelaars van het ‘postoorlogen’-thema. Het is dus verstandig om de site van tijd tot tijd te bezoeken! 

(AIJP – 170127). 

 
 
 

Een koninklijk schandaal: 
 

De Engelse  koning Edward VIII trad af na 325 dagen in het ambt te hebben gefunctioneerd waarmee 

hij afstand deed van de Engelse troon. De reden van zijn aftreden was zijn verloofde Wallis Simpson. 

Hij wilde de gescheiden Amerikaanse vrouw trouwen, hetgeen niet mogelijk was volgens de Engelse 

wetgeving. Maar Edward had niet alleen sympathie voor Wallis Simpson, hij was ook een bewonderaar 

van het fascisme en van de Derde Rijk.  

 

Kanaaleiland Jersey gaf op 20 januari 2017 een blokje uit in de serie ‘The Royal Legacy of Queen 

Victoria’(Het koninklijke erfgoed van koningin Victoria) met als afbeelding Edward VIII in marine-

uniform.  De zegel heeft een waarde van £ 2,00.  

Met de woorden “Het is mij onmogelijk de zware last en verantwoordelijkheid te dragen en mijn plichten 

als koning te vervullen zonder de ondersteuning van de vrouw die ik lief heb” trad Edward VIII af  op 

10 december 1936 via een radio-uitzending. De kerk van Engeland verbiedt gescheiden personen om 

opnieuw te trouwen als de ex-partner nog leeft. Maar bovenal werd de beslissing beïnvloed  door de 

Geheime Dienst, de koninklijke familie en de Britse regering.  
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Edward werd in 1884 geboren als oudste zon van George V. De troonopvolger stond bekend als een 

levensgenieter, die geen feestje oversloeg en die zich aangetrokken voelde door getrouwde vrouwen. 

De Amerikaanse Wallis Simpson was zijn grote liefde. Zij was in die tijd voor de tweede keer getrouwd 

en haar werd, buiten meerdere affaires, vooral een voorkeur voor het fascisme verweten.  

Edward en Wallis knoopten nauwe 

banden aan met Oswald Mosley, 

die de Engelse fascistische 

beweging leidde. De als politiek 

naïef bekend staande Edward was 

van mening dat Groot Brittanië 

zich met Duitsland moest 

verzoenen. Uiteindelijk leefde een 

groot deel van zijn familie in 

Duitsland.  

Een maand na de scheiding van 

Simpson, trouwde het paar in 

Frankrijk. Naar Engeland mocht 

het paar uitsluitend reizen op 

uitnodiging van het koninklijk 

huis. In dezelfde maand maakte 

het paar een uitgebreide reis naar Duitsland, waarbij ze Hitler ontmoetten op de Obersalzberg. Sinds die 

tijd  leefde Edward in onmin met het koninklijk huis en de koninginmoeder weigerde haar leven lang 

Walles Simpson te ontvangen. Wallis en Edward bleven tot zijn dood 35 jaar getrouwd.  

 

Waarom Jersey zich inlaat met de geschiedenis van de Britse Koningsfamilie heeft een eenvodige reden: 

“De geschiedenis van het Britse koningshuis fascineert de eilandbewoners. En koninging Victoria, vaak 

de ‘grootmoeder van Europa’ genoemd liet een grote en duurzame erfenis achter, die wij met deze 

postzegels onderzoeken” zegt Rachel MacKanzie, Filatelistisch Marketing Manager van de Jersey 

Posterijen.  

Daarom is op dit blokje ook een standbeeld van Koningin Victoria te zien, dat staat in het Victoria Park 

in Saint Helier, de hoofdstad van Jersey.  

(DBZ - Katrin Westphal -  170123) 

 

 

 

25 jaar Diplomatieke betrekkingen tussen Wit Rusland (Belarus) en China: 
 

Wit-Rusland gaf op 20 januari 2017 een  speciaal zegel uit ter herdenking van het feit dat het land sinds 

1992 diplomatieke betrekkingen heeft met China. Het goede contact tussen China en Belarus heeft 

vooral ook te maken met de vele miljarden die de Volksrepubliek in 

Wit-Rusland pompt om aldaar de economie op peil te houden en te 

stimuleren. Op de postzegel zijn de wapens van beide landen 

afgebeeld alsmede het opschrift: ’25 jaar van het begin van 

diplomatieke betrekkingen tussen Wit-Rusland en China’. De zegel 

heeft tarief H, voor buitenlandse post (brieven tot 20 gram) en is 

uitgegeven in een blokje van zes zegels.  

Wit-Rusland en China werken aan het uitbouwen van 

gemeenschappelijke belangen in een soort  gemeenschappelijk interessegebied, waarbij de staten op 

verschillende gebieden willen samenwerken waarbij wordt gestreefd naar een verder verbeteren van de 

onderlinge samenwerken en van het onderlinge vertrouwen. De samenwerking heeft vooral plaats op 

economisch terrein. De landen hebben afgesproken de ‘economische gordel’ langs de ‘zijderoute’ 

gezamenlijk uit te bouwen. De ‘Nieuwe Zijderoute’ is een initiatief van Peking, een netwerk uit 

transport- en energieleidingen tussen Europa en China te ontwikkelen en waarbij Wit-Rusland een 

sleutelrol moet spelen.  

 

https://i1.wp.com/www.briefmarkenspiegel.de/files/2017/01/Diplomatische-Beziehungen-Weissrussland-und-China.jpg
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Ook bij regionale en internationale aangelegenheden willen beide landen sterker samenwerken, alsook 

op cultureel gebied. Maar bij deze samenwerking gaat het ook vooral om geld. Toen Wit-Rusland in 

2011 in de zwaarste financiële crisis terechtkwam sinds de onafhankelijkheid van twintig jaar geleden, 

in 1991 los van de Sovjet Unie, kwam financiële hulp in de vorm van miljardenkrediet uit China. Wit-

Rusland heeft ongeveer 9,5 miljoen inwoners. Samenwerking met China komt zeer goed gelegen omdat 

het land daarmee de afhankelijkheid van Rusland kan verminderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het uitbouwen van de Zijderoute past heel goed in de plannen van China. Tot diep in de 18e eeuw was 

China verreweg de machtigste staat op aarde, maar daarna is het land langzaam ingehaald door het 

westen. In de 21e eeuw laat China niet meer met zich sollen. Handel stond al in de keizertijd voorop. 

Het is geen toeval dat China de eeuwenoude Zijderoute nieuw leven wil inblazen met het project ‘één 

Gordel – één Weg’. Via de historische handelsroute over land en zee, die in een lus loopt via Azië, 

Europa, Oostelijk Afrika en Oceanië, wordt uiteindelijke zelfs Rotterdam bereikt.  

 (Briefmarkenspiegel – 170116 – Kathrin Westphal).  
 
 

Elbphilharmonie 

 
De Elbphilharmonie is een zeer bijzondere concertzaal in de Duitse stad Hamburg geopend op 11 januari 

2017. De Elbphilharmonie ligt aan de rechteroever van de Elbe in het stadsdeel HafenCity in het 

stadsdistrict Hamburg-Mitte. Het orkest in residentie is het NDR 

Elbphilharmonie Orchester, het ensemble in residentie het Ensemble 

Resonanz 

De Duitse Post gaf op 2 januari 2017 een natklevende postzegel uit en 

op 9 februari een blokje met zelfklevende zegels met hetzelfde 

onderwerp.  

Het blokje is gedrukt door Bagel Security Print Mönchengladbach. Het 

ontwerp is van Thomas Steinacker.  

De financiering van de Elbphilharmonie zorgde jarenlang voor politieke en publieke commotie. Bij de 

eerste plannen van de bouw als publiek-private samenwerking rond de eeuwwisseling werd uitgegaan 

van een bijdrage van de stad Hamburg van 77 miljoen. 

http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/files/2017/01/d_1-1.jpg
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In 2007 werd een afwerking in 2010 op 241 miljoen € geraamd, waarvan Hamburg 114 miljoen zou 

dragen. Er volgden nog meerdere bedragen en termijnen. Eind 2014 voorzag men een opening in 2017 

en een kostprijs van 789 miljoen €, waarvan 575 miljoen € voor de belastingbetaler. 

De eerstesteenlegging in aanwezigheid van Ole von Beust, eerste burgemeester van Hamburg en 

daarmee aan het hoofd van de Vrije en Hanzestad Hamburg, CEO Henner Mahlstedt van Hochtief 

Construction AG, Karin von Welck, Hamburgs minister van cultuur, en architect Pierre de Meuron van 

het Zwitsers architectenbureau Herzog & de Meuron vond plaats op 2 april 2007. 

De bouw werd afgerond en het gebouw geopend op 6 november 2016. Het openingsfeest vond plaats 

op 11 januari 2017 met een concert van het NDR Elbphilharmonie Orchester. 

 

 

 

 

 

 

Veilinglijsten op pagina’s 16, 17, 18 en 19. 
 

Van de heer Matthee ontvingen wij onderstaand schrijven. Mocht u interesse hebben in de bladen die 

de heer Matthee beschikbaar heeft, kunt u via mail contact opnemen:  

 

Geachte Heer Luinge, 

  

Ik ben mijn verzamelingen aan het reorganiseren. 

Daarbij kom ik een aantal zaken tegen waarmee ik misschien iemand 

blij mee kan maken. 

    1. Het verzamelblad “Collect” no 1 t/m no 38 (sept.1994 t/m 2003) 

    2. Maandblad “Filatelie” jaargang 2013 t/m jaargang 2016 

Gratis af te halen. Tel. 05-54395578 

Misschien weet U iemand of kan het vermeld worden in de Nieuwsbrief? 

Met vriendelijke groet, 

  

J.Matthee    jpjm.matthee@kpnmail.nl  

 

 

Uw reacties – ingezonden – 
opmerkingen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland
mailto:jpjm.matthee@kpnmail.nl
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Veilinglijst op pagina’s 18,19, 20 en 21 

U kunt ook schriftelijk bieden via:  
petercmhendrickx@home.nl  

 
 

 

 

 

 

Activiteiten in de (zuidelijke) regio, (grote) landelijke en 
Belgische evenementen 

 

 

 

Breda: Postzegel en Munten Vereniging Baronie ’82 is per 1 januari 2017 gefuseerd met PV Breda.  De zondagse ruilbeurzen 

blijven wel plaatsvinden, nu georganiseerd door de PV Breda: In het clubhuis “ De Toss” - Valkenierslaan 285a te Breda  

Telefoon: 076-5601499- Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgende data:  5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 11 

juni 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december. - Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!!        Vrij 

parkeren!!!  Veilingdata 2017 ( onder voorbehoud ) - tijdens de ruilbeurzen van 2 april en 1 oktober. organiseert ruilbeurzen  

 

Eindhoven - Samen met de Eindhovense FV een grote Internationale postzegel- en muntenbeurs op zondag 26 november 

2017 (10.00-16.00 uur) in Sporthal  Genderbeemd, Sterkenburg 616, 5653 NP Eindhoven.  Info: 050-5033926 ('s avonds) of 

info@wbevenementen.eu   

 

Elshout: PV Philatron in Drunen organiseert ruilbeurzen op 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 9 september, 14 

oktober’11 november en 9 december 2017 in Gemeenschapshuis ’t Rad, Kerkstraat 39 in Elshout. Openingstijden:  10.00-

13.00 uur. Info: joop@jheeren.com  - 0416-374450 

Etten-Leur - Op zondag 12 februari 2017 (10.00 - 16.00 uur) wordt een postzegel- en muntenbeurs georganiseerd in de 

Nieuwe Nobelaer, Anna van Berchemlaan 2, 4872 XE Etten-Leur. Info: 050-5033926 ('s avonds) of 

info@wbevenementen.eu  

Etten-Leur - Op zondag 3 september 2017 (10.00 - 16.00 uur) wordt een postzegel- en muntenbeurs georganiseerd in de 

Nieuwe Nobelaer, Anna van Berchemlaan 2, 4872 XE Etten-Leur. Info: 050-5033926 ('s avonds) of info@wbevenementen.eu  

Heinkenszand: FV De Bevelanden Heinkenszand organiseert Befilex 2017 Postzegeltentoonstelling – ca. 250 kaders - n.a.v. 

90 jarig jubileum. In Vergader- en congrescentrum  De Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand, op   4 en 5 maart 2017 - 4/3 10.00 

– 18.00 uur, 5/3 10.00 -16. 00 u. – ook inschrijven in de klasse prentbriefkaarten is mogelijk – op beide dagen postzegelbeurs 

met handelaren - Inschrijving is open tot 15 december 2016 - categorie 2 en 3 Info www.postzegelclubdebevelanden.nl of 

0113-228562 befilex2017@postzegelclubdebevelanden.nl  

 

Helmond: FV De Helmveste organiseert een ruilbeurs op zondag 19 februari  2017 van 9.30 – 13.00 uur in Zaal De Fonkel 

Prins Karelstraat 123 Helmond Zaal open: 9.00 uur. 

Dit wordt een zeer bijzondere ruilbeurs, want niet alleen kunnen onderling postzegels worden geruild, maar een genoegzaam 

aantal leden is met hun verzamelingen aanwezig. Dan kan worden geruild door eigen postzegels beschikbaar te stellen tegen 

de postzegels van de ander, dan door een passend – meestal laag – bedrag daarvoor te betalen.  Ook kunnen postzegels tegen 

lage prijzen worden gekocht ter aanvulling van de eigen verzameling. De beurs is ook geschikt om ervaringen met elkaar uit te 

wisselen en/of tips te ontvangen waar en wanneer bepaalde verzamelaars met hun postzegels op de beurs dan wel elders op 

tentoonstellingen aanwezig zijn. Vooral een bezoek aan een tentoonstelling kan leerzaam zijn.  

 

’s-Hertogenbosch: Maandelijkse bijeenkomsten ’s-Hertogenbossche Filatestenvereniging, in Sociaal Cultureel Centrum de 

Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch: 23/2 - 23/3 - 20/4 - 18/5 - 22/6 - 31/8 - 28/9 - 26/10 - 

23/11 - 21/12.  

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:info@wbevenementen.eu
mailto:joop@jheeren.com
mailto:info@wbevenementen.eu
mailto:info@wbevenementen.eu
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:befilex2017@postzegelclubdebevelanden.nl
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Maandelijkse postzegelinstuif/ruilbeurzen ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging, in Sociaal Cultureel Centrum de 

Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch: 11/2 - 11/3 - 8/4 - 13/5 - 10/6 - 8/7 - 9/9 (grote veiling) - 

14/10 - 11/11 - 9-12. (vrije toegang en gratis parkeren) 

Maandelijkse postzegelbeurs Zoetelief-‘s-Hertogenbosch, Maaspoort Sports en Events - Marathonloop 1 - 5235 AA ’s-

Hertogenbosch: 5/2 - 2/4 - 7/5 - 4/6 - 2/7 - 6/8 - 3/9 - 1/10 - 5/11 - 3/12. (vrije toegang en gratis parkeren) 

 
’s-Hertogenbosch: 7e Filafair… 2017 postzegelbeurs met propaganda postzegeltentoonstelling. Daarnaast een expositie 

“kunst met postzegels”.17 & 18 maart 2017. Maaspoort Sports en Events - Marathonloop 1 - 5235 AA ’s-Hertogenbosch. 

(entree € 5,00 met gratis parkeren) 

 

’s-Hertogenbosch: 25-27 augustus 2017 -  Multilaterale Hertogpost 2017 – landen: A, CH, D, FL, L, NL, Slov – Cat. 1 

http://multilaterale2017.nl – Maaspoort Sorts & Events, Marathonloop 1, ’s-Hertogenbosch.  

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert op  9 maart 2017, 13 april 2017, 11 mei 2017, 14 september 2017, 12 

oktober 2017  ruildagen in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14 - open 19.00 -22.00 u  tel. 0113-228562 ecm@zeelandnet.nl 

– en op 18 februari 2017  jubileumveiling – kijken 13.00 u – aanvang 14.00 u – meer dan 250 kavels – en op 18 november 

2017 najaarsbeurs 10.00-17.00 u tel: 0113-228562 - 228562 ecm@zeelandnet.nl 

 

 

Nijmegen: Op 5 maart 2017 organiseert FV Noviopost: Jo Toussainttoernooi.als onderdeel van  Postzegeltotaaldag  van 

Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" Nijmegen, van 10.00 tot 16.00 in: Wijkcentrum "Titus Brandsma", Tweede Oude 

Heselaan 386, 6542VJ Nijmegen. (024-3774893) Het nationale bekertoernooi voor algemene en thematische filatelie. 

Inlichtingen: Postzegel Totaal: jan.opdencamp@t-online.de  (0049-2826916843) Jo Toussainttoernooi: p.grutters@upcmail.nl  

(024-3556644). 

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ op  

de zaterdagen  4 februari 2017, 4 maart 2017, 1 april 20176 mei 2017, 6 mei 2017, 3 juni 2017, 2 september 2017, 7 oktober 

2017, 4 november 2017  - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50,  parkeren 

gratis.  . Info: Cees Pijpers – 0162 432738 – ceespijpers@casema.nl -  www.oosterhouterpost.nl 

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling 

ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand –   29 maart 2017, 26 april 2017, 31 mei 2017, 28 juni 2017, 27 

september 2017, 25 oktober 2017, 29 november 2017, 27 december 2017 - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef, 

Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang gratis,  parkeren gratis. Info: Cees Pijpers – 0162 432738 – ceespijpers@casema.nl -   

www.oosterhouterpost.nl 

 

Veghel (gem. Meierijstad): Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert ruilbeurzen in Wijkgebouw ‘De Golfstroom’, Witte 

de Withstraat 24. 5463 ET Meierijstad Veghel, tel. 0413 367786, op  19 februari 2017, 19 maar 2017, 16 april 2017, 21 mei 

2017, 17 september 2017, 15 oktober 2017, 19 november 2017, 17 december 2017 - 09.30 - 12.30 u. info: Marcel Bosch, 0413 

367786, verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl  http://www.verzamelbeursveghel.nl  Toegang: € 1,00 – jeugd gratis. 

 

Venlo: Phila Venlo organiseert : Zondag 12 februari 2017, zondag 9 april 2017, zondag 11 juni 2017, zondag 10 september 

2017, zondag 12 november 2017 ruilbeurs van 10.00 tot 13.00 uur in Aktiviteiten Centrum “ Zalzershaof”, Zalzerskampweg 

64, 5926 PL Hout-Blerick (Gem.Venlo) 

Zondag 12 maart 2017, zondag 14 mei 2017, zondag 9 juli 2017, zondag 8 oktober 2017  ruilbeurs met wilde veiling van 10.00 

tot 13.00 uur in Aktiviteiten Centrum “ Zalzershaof “, Zalzerskampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick (Gem.Venlo) 

Zaterdag 9 december 2017, 7e Internationale ruilbeurs van 10.00 tot 16.00 uur in Café/Zaal “ De Wylderbeek”, Hagerhofweg 

2a, Venlo-Zuid - Inlichtingen over al deze evenementen: dhr.Gerard van Bree, tel.06-51669561 

 

Weert: Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. organiseert een postzegelruilbeurs met grote veiling - veel bodkavels - op 26 

maart 2017 te Weert. Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne, Wertastraat 1 6004 XG Weert. Jeugdhoek en 

handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis toegang, volwassenen € 1,50. Zaal open 09.30 uur. De veilingkavels kunnen vanaf 

09.30 u. tot 12.30 u. worden bezichtigd. - aanvang veiling: 12.45 u. tot ca.15.30 u.. Het veilingboekje staat eind februari op 

onze site: www.filatelicaweert.nl  

Inform. t.b.v. handelaren: Th. Verheyen, Molenveldstraat 31, 6001 HH Weert. tel: 0495-541666, e-mail: 

postzegelclub@home.nl - secretariaat: E. Goossens, Onder de Wieken 9, 6093 HD Heythuysen. tel: 0475-494086, e-mail: 

ewtgoossens01@hetnet.nl - PR-acitiviteiten: L. Schroeten, Julianastraat 28a, 6039 AJ Stramproy. tel: 0495-561906, e-mail: 

lomaschr@ziggo.nl 

 

 

 

 
 
 
 

http://multilaterale2017.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:jan.opdencamp@t-online.de
mailto:p.grutters@upcmail.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:postzegelclub@home.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
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België / Luxemburg: 
 
 

Aarlen: 26 maart 2017 - Verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), geor-ganiseerd door Cercle des Collectionneurs Arlon & 

Gaume in ISMA, rue Nicolas Bercher te Aarlen - Info: 0032 63/ 22 26 89  - Open van 8.00 tot 15.00 u 

 

Antwerpen: Antwerpfila – op 24 (10.00-17.00 u ) en 25 maart 2017 (10.00 – 16.00 u) – in Antwerp Rxpo. Jan van 

Rijswijcklaan 191, Antwerpen. Toegang: € 5,00 – Ook Antwerpfila op 29 (10.00-17.00u) en 30 (10.00-16.00u) september 

2017 

 

Antwerpen: 9 april 2017 - 1ste 5-cent ruildag georganiseerd door de Berchemse ruilclub in zaal Kriekenhof, Knyffstraat 19 te 

2100 Antwerpen  - Info: danny.graff@skynet.be – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 11.00 u 

 

Antwerpen: 19 april 2017 - 11de 5-cent ruildag georganiseerd door Konink-lijke Kielse postzegelkring in het buurtsecretariaat 

Den Tir, Tirstraat 35 te Antwerpen  - Info: luc.impens@skynet.be – Toegang: gratis.   - Open van 19.00 tot 21.45 u 

 

Arendonk (B): Vrienden voor Verzamelaars organiseert ruilbijeenkomsten iedere tweede zondag van de maand, van 09.00-

12.00 u in het Heemhuis, Wampenberg 23, Arendonk. Januari geen beurs. Verdere data: 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 9 

juli, 13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december 2017. Postzegels, munten enz.enz 

 

Baileux (Chimay) (B): 4 maart 2017 - Regionale comp. tentoonstelling Henegouwen - Namen + carto-filatelie beurs + 

Voorverkopen “Bloeiend hallerbos”, “Brandpreventie” en “Verstoord klimaat” + permanente postzegel “My stamp Europe ” 

georganiseerd door de Cercle philat. des Fagnes in het Cultureel Centrum Sudhaina, rue des Battis 34 te Baileux (Chimay) - 

Info: G.Baudot 0032 60/21 33 52 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u - Postkantoor open van 10.00 tot 15.00 u 

 

Beerse (B):  Vrienden voor Verzamelaars organiseert ruilbijeenkomsten iedere eerste maandagavond van de maand – 18.45-

21.30 u -  in het Wijkhuis, Boudewijnstraat, Beerse. Data voor 2017:  6 maart, 3 april, 2 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 

september, 2 oktober, 6 november, 4 december 2017. Postzegels, munten enz.enz.  

 

Beveren-Waas (B): 5 maart 2017 - Internationale ruilbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door de Beverse verzamelaars in 

het themacafé van het Freethiel-voetbalstadion (inkom Meerminnendam) te Beveren-Waas - Info: 03/ 775 20 72 - Toegang: 

gratis - Open van 8.30 tot 16.00 u 

 

Boom: 19 maart 2017 - Nationale ruildag (diverse objecten), georga-niseerd door Koninklijke Rupel Hobby Club in zaal ’t 

Pertsgad, Wetenschapstraat 3 te Boom. - Info: M. Van den Bogaert 03/888 22 00 na 20u - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 

15.00 u 

 

Boortmeerbeek (B: 5 maart 2017 – De Postiljon Boortmeerbeek organiseert 17e nationale Filateliebeurs – open 08.30 – 15.00 

u  - Cafetarie van de Sporthal, Sportveldweg 6, Boortmeerbeek – toegang gratis – ruime parking – NMBS nabij – info: Ida Van 

Rillaer – ida.vanrillaer@telenet.be 0032 15 515288 

 

Champion: 8 april 2017 - Multiverzamelaarsbeurs (Diverse objecten) ge-organiseerd door Collectorbel in Ecole Henallux, rue 

Noûri Cortil te 5020 Champion. - Info: 0032 495/ 94 18 31 – Toegang: gratis.   - Open van 08.00 tot 12.00 u 

 

 

Court Saint Etienne: 2 april 2017 - Ruilbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door Assoc. Phil. Stephanoise Philsteph in de 

gemeentezaal, rue Defalque 6 te 1490 Court Saint Etienne  - Info: philateliephilsteph@gmail.com   - Open 9.00 tot 15 u 

 

Dendermonde(B): Nationale ruilbeurs (postzegels en prentbrief-kaarten) georganiseerd door de koninklijke filatelistische 

kring Dendermonde op 4 maart 2017 in de midden-school vh atheneum, Geldroplaan te Dendermonde - Info: Denis Hugo 0032 

52/21 12 51 - Toegang: gratis  - Open van 9.00 tot 16.00 u  

 

Florennes: 30 april 2017 - 16de multi-verzamelaarsbeurs (Diverse ob-jecten), georganiseerd door  Cercle philat. de Florennes 

in inst. St.Joseph, rue de Corenne 1 te Florennes – Toegang: gratis  - Info: Ch. Henuzet 003271/68 71 41 - Open van 9.00 tot 

16.00 u 

 

Gerpinnes: 11 maart 2017 - 27ste verzamelaars- en boekenbeurs (diverse objecten), georganiseerd door Cercle philatelique 

Gerpinnois in het college St Augustin, avenue Astrid 13 te Gerpinnes. - Info: J. Basselet 0032 71/50 24 36 – Toegang: gratis - 

Open van 8.00 tot 15.30 u 

 

Hannut: 18 maart 2017 - 16de grote lentebeurs (Diverse objecten) georganiseerd door Royal Phil. Club de Hesbaye in de 

overdekte markt, rue des Combattants te Hannut. Inkom: 2 euro incl. stand. Consumptie - Info: L. Domange 0032 19/69 84 81 

- Open van 8.30 tot 16.00 u 

 

Harelbeke: 15 april 2017 - 17de nationale ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Interclub Curiosa in Cultureel 

Centrum ’t spoor, Eilandstraat 6 te Harelbeke - Info: E. Notebaert 0032 56/75 79 48 - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 16.00 

u 

mailto:danny.graff@skynet.be
mailto:luc.impens@skynet.be
mailto:marcel.vd.bogaert@skynet.be
mailto:ida.vanrillaer@telenet.be
mailto:luc.impens@skynet.be
mailto:philateliephilsteph@gmail.com
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Heist o/d Berg (B):  26 maart 2017 – 23 april 2017 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hekapo in de parochiezaal 

Heilig Hartstraat te Heist o/d Berg (Station) - Info: R. De Cuyper 0032 15/24 70 92 - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 12.00 

u 

 

Hollain: 19 maart 2017 - 36ste beurs van verzamelaars (diverse objecten), georganiseerd door Cercle philat. de la Vallée de 

l’Escaut in de feestzaal, rue de Jollain te Hollain. - Info: Cl. Delrue 0032 69/23 44 26 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 

16.00 u 

 

Komen (B): 4 maart 2017 - 8ste verzamelaarsbeurs georganiseerd door de Koninklijke filatelieclub v. Komen in de sporthal 

van de St Josephschool in de Romeinstraat 40 te Komen. Ruime parking - Info: H. Lefevre 0032 56/19 41 27 –Toegang: gratis 

Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Mechelen: 12 maart 2017 - 2de 5-cent ruildag georganiseerd door Koninkl. Postzegelkring Karel Denckens i.s.m. de Kielse 

postzegelkring in Sportcentrum “Den Boemel”, Bautersemstraat 63 te Mechelen.  - Info: R. Van der Sande 0032 15/42 02 27 -

Toegang: gratis  - Open van 10.00 tot 13.00 

 

Moeskroen: 11 en 12 maart 2017 - 35ste internationale beurs (150 m diverse objecten) georganiseerd door Generation 

Collections in het Centr’ Expo Center, Menenstraat 475 te Moeskroen. - Info: 049/659 16 56  - Open zat. & Zond. van 9.30 tot 

18.00 u 

 

Niel: 18 maart 2017 - Grote nationale ruilbeurs georganiseerd door Koninklijke Nielse hobby- en postzegelclub en KVBP 

Rupelstreek in zaal “De Vak”, gemeente-plein - Dorpsstraat 1 te Niel. - Info: C. De Graef 0032 3/888 67 24 - Toegang: gratis 

- Open vanaf 13.30 u 

 

Putte (B): 5 maart 2017 – 2 april 2017: Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door ruilclub Het Molenijzer in cafetaria en 

oud café van heemkring Het Molenijzer, Heuvel 41B (parking lands de schaapstraat tgv parking KFC) – Putte - Toegang: gratis  

- Info: A.Vekemans@scarlet.be - Open 8.00 tot 12 u 

 

Sambreville: - 23 april 2017 - 25ste internat. verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) met tentoonstelling “La Nature”, tijdelijk 

postkantoor, MyStamp en aanwezigheid Mr Buzin georganiseerd door Cercle philatal. Auvelaisien in Hall Omnisports 

d’Auvelais, rue Pont Ste Maxime te Sambreville - Info: Ch. Bruart 0032 71/77 10 55  - Toegang: 1 euro - Open van 9.00 tot 

17.00 u 

 

Zaventem (B): 30 maart 2017 - Bijeenkomst KETHEFIL in Park Horizon, geb. 3, Leuvensesteenweg 510 te Zaventem.  - Van 

20.00 tot 22.00 u - Traditionele rubrieken: Beurzen en tentoonstellingen, resultaten van leden, ditjes en datjes in de thematische 

filatelie, voorstellen van vondsten, nieuwe aanwinsten, vragen v. leden enz. - Op de avondagenda: Open filatelie (deel 2)  +  

Bespreking van nieuwe bladen 

 

Zaventem: 27 april 2017 - Bijeenkomst KETHEFIL in Park Horizon, geb. 3, Leuvensesteenweg 510 te Zaventem.  - Van 20.00 

tot 22.00 u  - Traditionele rubrieken: Beurzen en tentoonstellingen, resultaten van leden, ditjes en datjes in de thematische - 

filatelie, voorstellen van vondsten, nieuwe aanwinsten, vragen v. leden enz. - Op de avondagenda: Filatelistische elementen  + 

Bespreking van nieuwe bladen 

 

Zellik: 8 april 2017 - 12de filatelistische ruilbeurs georganiseerd door Breughel Asse-Zellik omkaderd met contactdag 

thematische filatelie i.s.m. Themafila in Den Horinck, Noorderlaan 20 te Zellik. - Info:Yves.pauwels6@telenet.be – 

Toegang:gratis - Van 10.30u tot 12.00u Thematische contactdag i.s.m. Themaphila - Open van 10.00 tot 16.00 u 

 

Zonnebeke: 17 april 2017 - 27ste ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door De Ware vrienden in OC ’t Zonnebad,  

Tresorierstraat te Zonnebeke. - Info: F. Geldhof 0032 51/77 87 14 - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 16.15 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Belgie 842-844 o 14,00  1,40  

2 Belgie 860-862 o 38,00  3,80  

3 Belgie 912-917 o 32,00  3,20  

4 Belgie 927-929 o 45,00  4,40  

Veiling 423 – maart 2017 

mailto:A.Vekemans@scarlet.be
mailto:Yves.pauwels6@telenet.be
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5 Belgie 938-940 o 33,50  3,40  

6 Wereld doos allerlei    4,00  

7 Gemenebest stockboekje    3,00  

8 Duitsland serie 123-138 g 50,00  5,00  

9 Duitse Rijk div.insteekkaarten    2,00  

10 Engeland SG 3109-3114 p   8,00  

11 Engeland 4 series p   2,00  

12 Israel diverse series met tab p  5,00  

13 Diversen doos met zakjes    2,00  

14 Ned. Antillen 45 series p  5,00  

15 Nederland map met PZM's 1-79 p 276,00  10,00  

16 Nederland map 1e dagkaartjes 1-105 g 200,00  10,00  

17 Nederland 

FDC's t/m nr 262 in 2 DAVO 

albums o/b 1.000,00  40,00  

18 Suriname FDC's in DAVO album o/b 200,00  10,00  

19 Nederland FDC nr 13 zomer 1953 bes 170,00  20,00  

20 Nederland FDC nr 15 kind 1953 bes 120,00  13,00  

21 Nederland Dienst 20-24 in blokken van 4 g 28,00  3,00  

22 Nederland Dienst 44-58 in paren p 34,00  4,00  

23 Wereld doosjes kaarten,brieven etc. g  3,00  

24 Diversen leeg stockboek 60 blz wit    3,00  

25 Nederland nr 1-3 g 250,00  25,00  

26 Nederland nr 11 (zwak hoekje) g 125,00  20,00  

27 Nederland nr 25  g 25,00  5,00  

28 Nederland nr 66 g 16,00  3,00  

29 Nederland briefkaart Geuzendam P330b p 12,50  7,50  

30 Nederland briefkaart Blijdorp onb 36,00  21,00  

31 Nederland blok 899 op FDC onb 22,50  4,50  

32 Nederland blok 875 op FDC onb 22,50  4,50  

33 Nederland blok 875 op FDC onb 9,00  2,00  

34 Nederland blok 875 op FDC onb 9,00  2,00  

35 Wereld koffer vol brieven etc.     25,00  

36 Kanaaleilanden diversen in map    5,00  

37 Motief album diversen    5,00  

38 Duitsland 10 postzegelboekjes    1,00  

39 Duitsland 2 gelukstelegrammen    2,00  

40 Wereld stockboekje    4,00  

41 Amerika restverzameling     5,00  

42 Wereld 1000-den zegels in doosje    4,00  

43 Rusland 1970-1974 in nieuw DAVO album g  40,00  

44 Duitsland verzameling in album g  5,00  

45 Suriname nr 2e,3c,5c o 29,00  4,00  

46 Suriname nr 1e,5c,6c,7e,8c g 34,00  4,60  

47 Suriname nr 16-20 g 14,00  2,00  

48 Suriname nr 21-22  2x o/g 29,00  4,00  

49 Suriname nr 23-28 g 31,75  4,60  

50 Suriname nr 29,31,32,33 g 25,00  3,80  

51 Suriname nr 34-36 g 45,00  7,80  

52 Suriname nr 65-68 g 25,00  4,00  

53 Suriname nr 69-86 g 35,00  4,60  

54 Nederland Internering nr. 2 o 125,00  20,00  

55 Finland blok 1087 p 12,00  2,40  

56 Engeland diverse Machin zegels 1667-1749 g 40,00  4,00  

57 Engeland SG 1074-1083 (1993) g 16,00  2,80  
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58 Duitsland Am.zone nr 1-15 g 30,00  3,00  

59 Duitsland Sovjet Bez. 212-227 g 40,00  5,00  

60 Duitsland Geall.Bez.algemeen 911-937 g 75,00  8,00  

61 Duitsland Sovjet Bez. 182-241 o 70,00  10,00  

62 Duitsland Sovjet Bez. 166-181 o 45,00  6,00  

63 Duitsland 2 stockboeken Bund o/g  6,00  

64 Engeland stockboek   g 750,00  25,00  

65 Nederland collectie in Leuchtturm 1961-1983 p 300,00  20,00  

66 Nederland 3 stockboeken p  12,00  

67 Nederland stockboekje pers.zegels g  11,00  

68 Nederland stockboekje pers.zegels g  11,00  

69 Nederland 3028-3037 g 14,00  3,20  

70 Bulgarije stockkaart g  3,00  

71 Nederland Kinderbedankkaart 1965 Hulp g 40,00  9,00  

72 Nederland kinderbedankkaart 1967 Bedrijf g 20,00  6,00  

73 Nederland Kinderbedankkaart 1967 Schoot g 30,00  8,00  

74 Nederland Kinderbedankkaart 1962 Bedrijf g 20,00  7,00  

75 Italie stockboek g   3,00  

76 San Marino stockboek p/g   4,00  

77 Duitse gebieden stockboek p/g  5,00  

78 Nederland 56-76 g 43,90  5,00  

79 Nederland 225-228 g 18,00  3,00  

80 Nederland 240-243 g 34,00  5,00  

81 Nederland 248-255 g 38,50  5,00  

82 Nederland 257-260 g 45,00  6,00  

83 Nederland 274-277 g 20,00  3,60  

84 Nederland 305-309 g 6,00  1,20  

85 Diversen leeg stockboek    2,60  

86 Diversen leeg dun stockboek     1,00  

87 Motief stockboek dieren g  2,00  

88 Diversen leeg stockboek    2,60  

89 motief stockboek sport+ ol. Spelen    4,00  

90 Wereld stockboek blokken van 2 en 4     1,00  

91 Motief stockboek vogels+dieren    2,00  

92 Motief stockboek auto's    2,00  

93 Motief stockboek bloemen/bomen    2,00  

94 Motief stockboek schepen/vliegtuigen    2,00  

95 Wereld verrassingsdoos    10,00  

96 Diversen dik leeg stockboek     7,00  

97 Rep. Suriname FDC's in album 98 stuks o  20,00  

98 D.D.R. samendrukken g  5,00  

99 Wereld stockboek g  3,00  

100 Wereld stockboek g   4,00  

101 Zwitserland/Bund stockboek g  2,00  

102 Motief stockboek p/g  2,60  

103 Nederland 34 FDC's 302a-329a onb 125,00  9,00  

104 Rep. Suriname 67 FDC's 1-71a onb 303,00  15,00  

105 Aland stockboek p 75,00  5,00  

106 Nederland PZB 1,3,3a,4 en 5 p 23,50  3,60  

107 Nederland PZB 6a,6c,6f,7a en 7b p 28,50  4,20  

108 Nederland PZB 7a en 7b p 9,00  1,60  

109 Nederland PZB 8a en 8af p 28,00  4,20  

110 Belgie blok 26 Anseele p 220,00  30,00  

111 Belgie stockkaart diversen g 165,00  9,00  
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112 Belgie stockkaart diversen g 250,00  10,00  

113 Berlijn diversen 1959-1962 p 82,50  5,00  

114 Diversen  leeg stockboek    5,00  

115 Wereld blik + 4 stockboekjes    1,00  

116 Nederland PZB 10a,10af en 11b p 28,00  4,20  

117 Nederland PZB 12a,14a en 14b p 30,00  4,60  

118 Nederland PZB 42a + 43a,b,c,d p 21,00  3,00  

119 Nederland PZB 53 a,b,c,d p 20,00  3,00  

120 Belgie nr 1 en 2a g 150,00  7,60  

121 Belgie nr 3-5 g 250,00  10,00  

122 Belgie nr 6-8 g 145,00  7,00  

123 Belgie nr 9-12 g 250,00  10,00  

124 Belgie nr 23 o 85,00  5,00  

125 Faroer jaargang 1993 p 17,75  3,00  

126 Faroer jaargang 1976-1977 p 9,00  2,00  

127 Berlijn  694-697 p 8,00  1,60  

128 Berlijn 689-692 p 8,00  1,80  

129 Bund + Berlijn 18 stockkaartjes p 77,60  7,00  

130 Berlijn 30 stockkaartjes p   3,00  

131 Bund   31 series op kaart p 115,00  5,00  

132 Spanje 18 stockkaartjes p  1,80  

133 Bund 45 blokken p 102,00  10,00  

134 Wereld boek brieven en zegels p/g  7,60  

135 Nederland blok 854 zonder vouw p 27,50  1,00  

136 Nederland 707-711 p 20,00  1,00  

137 Nederland FDC E 44 bes 10,00  1,00  

138 Nederland FDC E 45 bes 7,50  1,00  

139 Nederland FDC E 47 bes 20,00  2,00  

140 Belgie blok 67 p 22,50  4,60  

141 Belgie 2265-68+2293-95 p 11,00  2,20  

142 Belgie 1125-27+72-77+1385-88 p 6,70  1,40  

143 Belgie 2309-11 p 4,00  1,00  

144 Nederland FDC E 49 bes 20,00  2,00  

145 Nederland blok 854 op FDC bes 35,00  7,00  

146 Nederland Amphilex op brief 1977     4,00  

147 Ned. Antillen 2 FDC's    7,00  

148 Frankrijk brief tour de France   17,00  3,00  

149 Portugal 2 grote FDC's   37,00  6,00  

150 Portugal 2 grote FDC's   40,00  6,00  

    totaal 946,10  

 

 

 

 


