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VOORZICHTIG BEGINNEN
Op een warme zomeravond heeft het bestuur, op ruime afstand
vergaderend in de tuin van Bert, de knoop doorgehakt. We beseffen
dat postzegelverzamelaars een kwetsbare groep zijn in deze
moeilijke corona-tijden, maar aan de andere kant zijn onze
gekartelde vriendjes natuurlijk een mooie manier om deze dagen een
aardige invulling te geven.
Van verschillende kanten hebben we te horen gekregen dat mensen
de gezelligheid van de bijeenkomsten missen, de stuiverboeken, het
geklets aan de bar, de veilingen. En wij hebben u natuurlijk ook
gemist.
We gaan een voorzichtige, veilige start maken met het nieuwe
postzegelseizoen. Maar als u vindt dat het daarvoor nog te vroeg is,
kunt u natuurlijk zelf beslissen die voorzichtige start over te slaan.
Wat hebben we bedacht?
Er komt een schriftelijke veiling, met de mogelijkheid om de kavels
op een veilige manier te bekijken. De lijst vindt u in het clubblad, met
de spelregels die gelden om het allemaal zo veilig mogelijk te
houden. Ook leggen we uit hoe dat schriftelijk bieden werkt.
De kijkdag is gepland op 17 september, in het Zuiderhof. Maar u
mag alleen komen kijken als u zich vooraf heeft aangemeld bij
de voorzitter. Dan kan telefonisch of per email:
0299-420563
06-83120946
johndehe@gmail.com
U krijgt dan te horen wanneer u mag komen en hoe
lang u mag blijven. Per persoon een uur moet genoeg zijn. Er zullen
niet meer dan 10 leden tegelijk in de zaal zijn.
In de zaal zijn de kavels uitgestald en zijn tafels en stoelen in een
anderhalve meter-opstelling geplaatst. Er staat ontsmettings-gel, wij
vragen u dringend zelf een mondkapje mee te nemen, ter
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bescherming van uzelf en anderen. En houd ook
tijdens het kijken en kletsen voldoende afstand. Voor
koffie, thee en fris wordt gezorgd.
De eerste afspraak staat gepland op 17.00 uur, om
20.00 uur kunt u de ‘gewonnen’ kavels meenemen.
Betaling doet u thuis (bankoverschrijving naar de
juiste rekening, zie het clubblad).
Omdat niets ons te dol is, zijn we ook al bezig met de plannen voor
een aangepaste Grote Veiling en hebben we besloten dat u de
stuiverboeken thuis mag bekijken. Vijf boeken per persoon. U kunt
de stuiverboeken op 17 september ophalen, na een afspraak
met Hans Vaags gemaakt te hebben. Verdere spelregels in het
clubblad. En graag goed tellen, want nog steeds wordt er veel meer
uit de boeken gehaald dan er afgerekend wordt!!
We hopen dat we met deze start van het seizoen u toch nog een
beetje filatelistisch blij kunnen maken. En voor vragen weet u het
bestuur te vinden.
Misschien tot de 17e,

John Dehé

SCHRIFTELIJK BIEDEN
U kunt een bod uitbrengen op een of meer kavels door het invullen
van het biedbriefje (zie laatste pagina) op 17 september.
U kunt uw biedingen ook per post (zie adreslijst in clubblad) of e-mail
doorgeven, of eventueel telefonisch aan:
johndehe@gmail.com 0299-420563, 06-83120946
pzh@quicknet.nl 06-20489611
U geeft aan hoeveel u maximaal wilt betalen.
Als u de enige bieder bent, krijgt u het kavel tegen de inzetprijs.
Veilingvoorwaarden: voor alle gekochte kavels geldt 5% opgeld.
U kunt uw kavel(s) de 17e ophalen, na 20.00 uur, of anders na
afspraak.
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VERKEERDE EMAILADRESSEN
Aan het begin van de coronacrisis hebben wij u via een brief en de
mail op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen met betrekking tot
de PPRC. Daarbij bleek helaas dat een flink aantal emailadressen
inmiddels achterhaald was, waardoor er alsnog een brief gestuurd
moest worden. Als u tijdens de afgelopen maanden een mail van de
PPRC heeft gekregen hoeft u niets te doen, maar als dat niet het
geval is, vraag ik u vriendelijk om uw huidige emailadres aan mij door
te geven (jeffreygroeneveld@hotmail.com). Mocht het nodig zijn dan
kunnen wij in de toekomst hoge portokosten besparen en efficiënter
met u communiceren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Jeffrey Groeneveld
FILAVLOG, POSTZEGELFILMPJES OP YOUTUBE
Speciaal voor alle postzegelverzamelaars die moesten thuisblijven
en niet naar clubbijeenkomsten of beurzen konden, hebben mijn
dochter Joan en ik een paar filmpjes gemaakt onder de titel Filavlog.
We hebben tot nu toe zes filmpjes van 10-15 minuten gemaakt over
verschillende onderwerpen. U kunt ze nog bekijken via de website
van de PPRC (www.pprc.nl).
Jeffrey Groeneveld
EEN NIEUWE RUBRIEK IN ONS CLUBBLAD
Het leek een van onze bestuurleden een goed idee om in ons
clubblad met een nieuwe rubriek te starten. Bij andere verenigingen
heeft men al zo’n succesvolle rubriek, waar veel gebruik van wordt
gemaakt, zeker in deze moeilijke tijd.
Dus we starten ook met de rubriek AANGEBODEN / GEVRAAGD.
Heeft u iets in de aanbieding, uiteraard wel op filatelistisch gebied,
losse postzegels, series, stockboeken, dozen, collecties of catalogi,
geef een goede omschrijving van wat u aanbiedt, met de vraagprijs.
Of zoekt u iets speciaal voor uw collectie? (of wilt u iets weggeven...)
stuur dan een mailtje naar mij of bel mij (zie pagina 5) en we
plaatsen uw annonce in ons volgende clubblad.
Hans Vaags
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De Verzamelaar

afd. Zaanstreek Water- en Kennemerland

weet nog niet zeker of de drukbezochte

verzamelbeurs

met ansichtkaarten, postzegels, munten etc. van
12 september en de grote beurs op 26 september in sporthal
de Struijk nog door kan gaan i.v.m. het Corona virus en de
rivm richtlijnen.
Verzamelbeurs altijd op de tweede zaterdag van de maandag
van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk,
Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam.
Bel eerst voor meer Info 075-6354316 of 0639439777
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB
(zie ook www.pprc.nl)
Voorzitter: John Dehé - Purmerenderweg 181 - 1461 DJ Zuidoostbeemster tel.
0299-420563 - e-mail: johndehe@gmail.com
Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1
1447 PT Purmerend - tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Hoofd rondzending: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17
1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 - e-mail: pprc1942@gmail.com
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend
tel. 0299-426287 - e-mail: hansvaagspprc@gmail.com
Veilingmeester: Bert Huisenga - Zwaansvliet 13 - 1462 NE Middenbeemster
tel. 0299-683587 - e-mail: pzh.bert@quicknet.nl
Coördinator van de Regionale Ruildag en bibliothecaris: Juan de Groot Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen –
e-mail: j.groot89@chello.nl
Gastheer 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 oktober nummer uiterlijk zaterdag 19 september per e-mail
naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...)

OP HET OMSLAG (en nog iets anders...)
Op 8 april gaf de Zwitserse post als een van de eerste landen een COVID19 postzegel uit. Vele landen volgden met zo’n uitgave. Nu niet direct een
leuk thema om te verzamelen. De PPRC gaat de draad weer oppakken in
het nieuwe seizoen 2020-2021, met ons clubblad, een veiling, stuiverboeken, oude vertrouwde adverteerders en twee nieuwe, namelijk
Postbeeld en Het Leesteken. Helaas nog niet onze vertrouwde gezellige
goedbezochte clubavonden en geen agandapagina. Voor veel
verenigingen is deze tijd nog te onzeker om iets te organiseren.
HV.
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ENGELAND (Historische notities 13)
◄ Eduard III (Engels: Edward) (Windsor Castle,
13 november 1312 – Richmond upon Thames,
21 juni 1377) was koning van Engeland van 1327
tot 1377. Hij was de oudste zoon van Eduard II en
Isabella van Frankrijk.
Eduard behaalde vele
successen in deze strijd,
waaronder de Slag bij Crécy (1346) en de
Slag bij Poitiers (1356). In september 1340
werd hij in Gent zelfs tot koning van Frankrijk
uitgeroepen, maar in 1360 moest hij zijn
aanspraken opgeven.
Wapen van Edward III
Uiteindelijk had hij praktisch al zijn gebied, op
enkele steden na, verloren. In 1346 werd Eduard in Frankrijk
vergezeld door zijn oudste zoon Eduard de Zwarte Prins, die met
steun van John Chandos een bekwaam militair bleek. Hij liet veel van
de Franse strijd aan deze zoon over en concentreerde zich zelf
verder op de Schotten. Ook hier had Eduard aanvankelijk succes,
maar in 1357 moest hij bij het Verdrag van Berwick de Schotten
zelfstandigheid toezeggen.
Tegen het eind van zijn leven liet Eduard de staatszaken grotendeels
over aan zijn jongere zoon, Jan van Gent (John of Gaunt), zo
genoemd omdat hij daar geboren was.
Eduard stierf op 64-jarige leeftijd aan een beroerte en werd begraven
in Westminster Abbey. Zijn oudste zoon Eduard was toen al
overleden. Hij werd opgevolgd door zijn kleinzoon, die de troon
besteeg als Richard II.
◄ Eduard van
Woodstock, prins van
Wales, hertog van
Cornwall, prins van
Aquitanië, K.G.
(Woodstock
(Oxfordshire), 15 juni
1330[1] – Palace of Westminster (Westminster), 8 juni 1376[2]),
bijgenaamd de Zwarte Prins, was de oudste zoon van Eduard III van
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Engeland en Filippa van Henegouwen; hij was de vader van koning
Richard II van Engeland.
De bijnaam Zwarte Prins heeft hij mogelijk te danken aan zijn zwarte
wapenrusting, maar deze bijnaam werd niet door zijn tijdgenoten
gebruikt. Bij leven gebruikte men in het algemeen zijn titels als men
het over hem had, hetzij als de "Prins van Wales" en, tussen 1362 en
1375, als de "Prins van Aquitanië". Men noemde hem tevens naar
zijn geboorteplaats: Eduard van Woodstock.
In 1362 werd hij hertog van Aquitanië. Als
dank voor zijn overwinningen, verhief zijn
vader het Franse landschap Guyenne tot een
prinsdom onder de naam van prinsdom
Aquitanië en beschonk hem in 1363 daarmee
op plechtige wijze. Als stadhouder van
Engelse bezittingen in Frankrijk vestigde
Eduard in 1364 zijn residentie te Bordeaux.
In 1356 won hij zelf de Slag bij Poitiers,
waarbij koning Jan II van Frankrijk door hem
gevangen werd genomen. In 1367 ging hij ten
Jan II, 1319-1364
behoeve van Peter de Wrede in Spanje strijden
en bevocht de overwinning van Nájera in Navarra tegen Bertrand du
Guesclin. Van deze veldtocht keerde hij terug
met een ziekte (amoebendysenterie.]
sommigen suggereerden zelfs dat hij was
vergiftigd wat hem uiteindelijk fataal zou
blijken te zijn. Hij was echter niet geliefd in
Aquitanië vanwege de zware belastingen die
hij hief. De stad ▲ Limoges kwam daarom in 1370 tegen hem in
opstand. Na deze opstand onderdrukt te hebben, liet hij volgens de
kroniekschrijver Jean Froissart 3000 inwoners doden, zowel mannen,
vrouwen als kinderen.
Doordat zijn gezondheid er steeds meer op
achteruit ging, gaf Eduard op 28 december 1375
zijn positie als prins van Aquitanië op. Op 8 juni
1376 blies hij zijn laatste adem uit, waarna hij in de
Kathedraal van Canterbury werd bijgezet.
Kroniekschrijver
Jean Froissart, 1337-1405
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Wil Dedters

Michel - DINOSAURIER - Ganze Welt

Zoals u wel gemerkt zal hebben worden er
door Michel steeds meer thematische
catalogi uitgegeven.
Deze catalogi wijken niet af van de gewone
landen catalogi. In plaats van een, of
meerdere, landen behandelen deze
thematisch catalogi een thematisch
onderwerp. Om een thematische catalogus
te vullen met de juiste plaatjes is geen
sinecure. De database die Michel daarvoor
gebruikt is dezelfde database als voor de
gewone landencatalogi. Voor het filteren van de juiste data moest er
een speciale zoekfunctie ingebouwd worden wat nog al wat voeten in
de aarde had samengaand met nogal wat kinderziekten. Maar dat is
nu verleden tijd.
Afijn nu even over deze eersteling. De eerste druk van deze
Dinosauriërs catalogus is een aardige catalogus geworden. De
opmaak is zoals we gewend zijn van de landen catalogi. De zegels
worden per land, alfabetisch, opgevoerd. We beginnen met Aden en
als laatste vinden we de zegels van ZAFR de "Zentralafrikanische
Republik". De zegels krijgen twee prijskolommen mee één voor
postfris ** en één voor gebruikt . Ook FDC's, blokken en eventuele
postzegelboekjes waarin ter zake doende zegels zijn opgenomen
worden vermeld en geprijsd.
De oudste opgenomen zegels zijn van de Volksrepubliek China uit
1958 waarop fossielen worden afgebeeld. Bladerend door de
catalogus kom ik ook skeletten, schedels en fossielen tegen. Ook
kom ik apen, vissen, schilpadden en andere uitgestorven dieren
tegen. Dit zijn niet noodzakelijk prehistorische dieren want zelfs de
Dodo is terug te vinden op een postzegel van..., Jazeker Mauritius!
Even verderop vond ik zelfs een Nederlandse uitgave met een
"heuse" Dino erop. Het gaat hier om het 70 cent Kinderzegel van
1995. Dit is weliswaar een kindertekening maar het is een Dino! Ja,
je moet er wat aan doen om een catalogus over dinosauriërs gevuld
te krijgen. Een klein zijstapje is dan snel gemaakt. Maar pas dan de
titel aan! In het voorwoord word de aanwezigheid van andere,
uitgestorven, dieren wel vermeld!
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Het geheel is een leuk, kleurig geheel (plaatjesboek) geworden.
Hoewel de plaatjes wel wat klein zijn voor een echt plaatjesboek.
Ook bij dit thema ontkomen we niet aan ellenlange series,
uitgegeven door bepaalde postadministraties, waarin tientallen
zegels en blokken voorkomen waarvan er misschien maar een paar
exemplaren voldoen aan het criterium Dinosauriër of uitgestorven
fauna. Alle ± 1600 afbeeldingen zijn scherp en in natuurlijke kleuren
weergegeven. In dit 160 bladzijden tellend boekwerkje zijn niet
minder dan 12.000 prijsnotities te vinden. Het geheel wordt
afgesloten met een alfabetische (op land) inhoudsopgave van twee
hele bladzijden. Een inhoudsopgave met de (Latijnse) dierennamen
was in mijn optiek ook wel handig geweest.
Ondanks deze grote hoeveelheid van zegels vind ik de aanschafprijs
van een kleine 70 Euro behoorlijk aan de pittige kant!
Schrijver: Schwaneberger
Verlag GMBH. Taal:
Duits. Bladzijden: 160
Illustraties: Kleur.
Verlijmd, softcover 21 x
15 cm.
ISBN: 978-3-95402-299-1
Uitgever: Schwaneberger
Verlag GMBH
Prijs: € 69,90 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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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.

11

MARILYN MONROE, ICOON VAN DE 20STE EEUW
Ik heb weleens verteld dat de National Portrait Gallery in Londen een
van mijn favoriete musea is. Onlangs vond ik een Engels
frankeermachinestempel van het museum gebruikt om reclame te
maken voor een tentoonstelling over Marilyn Monroe in 1982.

In juni 1962 poseerde ze voor de fotograaf Bert Stern. De foto’s
waren bedoeld voor het tijdschrift Vogue. Het zou haar laatste
fotosessie worden, zes weken later was ze dood. Op de
tentoonstelling werden de vaak
weinig verhullende foto’s
getoond van de beroemde
actrice, die zelf op de
contactafdrukken met kruisen
had aangegeven welke foto’s
haar niet bevielen.
Marilyn Monroe, die eigenlijk
Norma Jeane Mortenson
heette, werd als sekssymbool door velen aanbeden. Vandaag de dag
wordt ze wordt beschouwd als een
van de iconen van de 20ste eeuw.
Monroe trouwde drie keer. Haar
tweede echtgenoot was de bekende
honkbalspeler Joe DiMaggio, maar
hun huwelijk duurde slechts zeven
maanden. Toch bleven ze goede
vrienden en Wikipedia weet te
melden dat DiMaggio 20 jaar lang drie keer per week verse rozen op
haar graf legde. In 1956 huwde ze de auteur Arthur Miller, maar ook
dat huwelijk liep op de klippen.
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Op 14 januari 1954 trouwt glamouricoon Marilyn Monroe in San Francisco
met honkbal-ster Joe DiMaggio. De twee waren beidne beroemd en hun
relatie kreeg natuurlijk veel aandacht van de pers. Na een turbulent
huwelijk van zeven maanden scheidden ze weer van elkaar
13

Monroe’s carrière kwam
moeizaam op gang, maar
ze was vastbesloten om
een succesvolle actrice te
worden. Ze name acteeren zanglessen en werkte
aan haar houding en
uiterlijk. Het had succes, in
de rol van het domme
blondje kon ze aan het werk. Haar eerste grote succes kwam met de
film Gentlemen Prefer Blondes en met de scene met de opwaaiende
zomerjurk in The Seven Year Itch maakte ze zichzelf onsterfelijk.
Maar hoewel ze bewust het imago van het domme blondje had
gecultiveerd, wilde ze toch ook serieuzere rollen. Daarom nam ze
weer nieuwe acteerlessen. Ze kreeg de kans om zich te bewijzen in
The Prince and the Showgirl met Laurence Olivier als tegenspeler.
Het is zeker niet haar slechtste
film, maar de meeste filmcritici
zijn het erover eens dat haar
beste film de komedie Some Like
It Hot was met Jack Lemmon en
Tony Curtis als mede
hoofdrolspelers, onder regie van
Billy Wilder. De regisseur werd
overigens tot wanhoop gedreven
omdat Monroe haar tekst niet leek te kunnen onthouden.
Haar laatste film zou The Misfits
worden met Clark Gable als tegenspeler. De film kwam moeizaam tot
stand doordat de actrice vaak veel te
laat op de set kwam of helemaal niet.
Het was het gevolg van overmatig
drank- en medicijngebruik.
Op 5 augustus 1962 werd ze thuis
dood aangetroffen, slechts 36 jaar
oud. Waarschijnlijk stierf ze door een
overdosis medicijnen.
Jeffrey Groeneveld
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Van veel landen zijn tientallen
postzegels en velletjes
uitgegeven van ‘MM’, met
foto’s of tekeningen, die soms
heel klungelig zijn getekend.
Heel vaak zijn dit zg. “illegal
stamps”. Een site waar dit
probleem wordt besproken is
http://golowesstamps.com/
reference/Illegal
Stamps/illegal_stamps.htm
met voorbeelden van valse
zegels van minstens 18
landen. O.a. uitgegeven door
professionele nep-postzegelmakers bv. in Moskou de
firma TOPNIMARKA.COM.
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Er zijn duizenden foto’s van Marilyn in haar cariere
gemaakt. Andy Warhol heeft ooit een beroemd
schilderij van haar gemaakt. Eén enkele foto van
Marilyn Monroe was genoeg voor Andy Warhol
om een iconische serie popart-portretten te maken
die hen allebei overleefde. Hier rechts op een
Franse postzegel uit 2003.
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MARILYN EN DE KENNEDY’S

Er is in de media veel gespeculeerd over een mogelijke relatie tussen
Monroe en de Kennedy's. Met de Amerikaanse president John F. Kennedy
zou ze volgens deze geruchten een affaire hebben gehad, maar toen hij
haar beu was, zou hij haar hebben overgedragen aan zijn broer, Bobby
Kennedy. Toen deze haar zou hebben laten vallen, zou Monroe door het
lint zijn gegaan en een poging tot chantage hebben gedaan.
Het optreden van Monroe op de verjaardag van president Kennedy in mei
1962, toen ze de president op opvallend zwoele manier Happy Birthday
toezong, gaf achteraf voeding aan de bovengenoemde speculaties. Ten
slotte ging het hier om twee iconen van de vroege jaren 1960 die alle twee
op een onverwachte en raadselachtige manier aan hun eind kwamen, voor
de populaire pers goed voor veel sappige verhalen.
'Marilyn Monroe belde Jackie Kennedy over affaire met JFK'
Een boek uit 2013 bevestigt de hardnekkige geruchten dat filmster Marilyn
Monroe en de Amerikaanse president John F. Kennedy een relatie hebben
gehad. Meer nog, Monroe belde de First Lady over het slippertje van haar
echtgenoot, zo heeft CBS News bericht.
In zijn boek 'These Few Precious Days: The Final Year of Jack with Jackie'
schrijft Christopher Andersen dat de presidentsvrouwe wist van alle andere
vrouwen in het leven van haar echtgenoot. De affaires maakten haar van
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streek, maar ze kneep een oogje toe zolang hij haar maar niet in het
openbaar voor schut zette.
Andersen schrijft dat Monroe, wiens carrière tanende was, dacht dat
Kennedy met haar zou trouwen. Ze belde er zelfs de presidentsvrouw over
op. Die laatste was niet van haar stuk gebracht en zei volgens het boek
tegen Monroe: 'Marilyn, trouw met Jack, da's geweldig... en je trekt het
Witte Huis in en je neemt de verantwoordelijkheden als First Lady op je.
Dan kan ik eruit en zit jij met alle problemen.'
‘De relatie met Marilyn Monroe deed Jackie het meeste pijn, zo staat in het
boek. Dat had grotendeels te maken met het feit dat de actrice een 'enfant
terrible was dat er op elk moment mee in de openbaarheid kon komen, een
schandaal veroorzaken, de reputatie van haar man en haar huwelijk zou
vernietigen en haar publiekelijk belachelijk maken', zo citeert CBS uit het
nieuwe boek.
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Michel WWF - World Wide Fund For Nature
Dit is de tweede uitgave van deze catalogus
die postzegels behandeld die in het teken
staan van met uitsterven bedreigde dieren.
Niet alle zegels zijn in samenwerking met
het WWF uitgegeven. De meeste zegels
dragen wel het bekende WWF logo met het
pandabeertje. Welke zegels nu officieel, dus
met toestemming van het WWF, het logo
dragen word jammer genoeg niet vermeld.
Er worden uit 220 landen zegels vermeld.
Ten opzichte van de eerste editie (2016) zijn
er ongeveer 100 nieuwe postzegeluitgiften
opgenomen. Dit zijn niet alleen nieuwe uitgiften van de laatste jaren
(tot aan eind 2019) maar ook zegels die sinds het uitbrengen van de
vorige editie door het Michel team zijn opgespoord. Bijna alle zegels
zijn in natuurlijke kleuren weergegeven. Nog een enkele zegel vinden
we in zwart/wit. Echter bij een aantal series zijn helemaal geen
afbeeldingen. Dat vind ik toch wel een beetje vreemd. Toch zijn er
volgens Michel circa 2900 zegels afgebeeld.
Ook bij dit thema ontkomen we niet aan ellenlange series,
uitgegeven door bepaalde postadministraties, waarin tientallen
zegels en blokken voorkomen waarvan er misschien maar een paar
exemplaren voldoen aan het criterium WWF. Zo zag ik bij de
opgenomen zegels van "Republique De Guinée" een serie waarbij
een zegel met een (Olympische) speerwerper staat afgebeeld. Op de
achtergrond zien we een, naar ik vermoed, hagedis afgebeeld. Van
deze 18 zegels heeft er slechts één een prijswaardering
meegekregen. Tevens zag ik een serie van Noord-Korea van 100 (!)
waarden waar twee zegels worden afgebeeld een met een beer en
een met een dame op een tractor.
De catalogus is opgebouwd zoals we gewend zijn van Michel. De
zegels krijgen de nummering mee zoals ze in de diverse landen
catalogi genummerd zijn. ". De zegels krijgen twee prijskolommen
mee één voor postfris ** en één voor gebruikt .
Prijzen voor FDC's zien we hier en daar ook vermeld evenals die
voor blokken en souvenirvelletjes.
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Het geheel wordt afgesloten met twee inhoudsopgaven. Één per land
van uitgifte en één per jaar van uitgifte. Als je dan toch bezig bent
zou ik zeggen doe dan ook een inhoudsopgave, in alfabetische
volgorde, van de Latijnse dierennamen.
Ook dit boekje heeft een, in mijn ogen althans, stevige aanschafprijs.
Maar er zullen best wel verzamelaars zijn die dat er voor over
hebben.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 168
Illustraties: Kleur. Verlijmd, softcover 21 x 14,5 cm.
ISBN: 978-395402-298-4
Uitgever:
Schwaneberger
Verlag GMBH
Prijs: € 49,90 Excl.
verzendkosten.
Informatie //
Verkrijgbaar bij:
Schwaneberger
Verlag GmbH,
Industriestr. 1 82110 Germering,
Duitsland / Elke
gerenommeerde
postzegelhandel.Email:
europa@michel.de
Web-site:
www.michel.de

Henk P. Burgman
(AIJP)
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DE STUIVERBOEKEN GAAN OP REIS...
Het is helaas in seizoen 2019-2020 weer mis gegaan. Ook nu zijn er
weer veel meer postzegels uit de stuiverboeken gehaald dan dat er
is afgerekend. Diefstal van 5 cent en vaak veel hogere bedragen...
persoonlijk vind ik dat iemand die postzegels niet afrekent, het niet
waard is om nog langer lid te blijven van onze vereniging.
U kunt voorlopig niet meer
zoeken in de vele
stuiverboeken tijdens onze
verenigings-bijeenkomsten.

Door diefstal, de Coronatijd en
de anderhalve meter
bepalingen is het momenteel niet verstandig om op de oude voet met
de stuiverboeken door te gaan tijdens onze clubavonden.
Wel is door het bestuur besloten dat het nu mogelijk is om 5 stuiverboeken per persoon mee naar huis te nemen, zodat men op z’n
gemak postzegels kan uitzoeken en kopen die men kan gebruiken in
z’n verzameling. De vijf stuiverboeken worden op volgorde
uitgegeven. Zelf stuiverboeken uitzoeken is niet toegestaan, dit om
een langdurig verblijf in het Zuiderhof te voorkomen. Ook onderling
ruilen van de stuiverboeken is niet toegestaan. Er zijn momenteel 75
boeken beschikbaar, dus kunnen 15 leden/donateurs nu gebruik
maken van deze nieuwe stuiverboeken service.
Er zijn steekproefsgewijs kopieën gemaakt van een aantal pagina’s,
dit ter extra controle, zodat het omwisselen van postzegels niet
mogelijk is.en zijn alle pagina’s opnieuw geteld.. Ook moet er op een
meegeleverde lijst, met daarop de meegenomen boeknummers, het
aantal uitgenomen postzegels per stuiverboek genoteerd worden
voor de afrekening. Het zijn helaas geen leuke maatregelen, maar
helaas noodzakelijk, willen wij nog doorgaan met de populaire
stuiverboeken
Bel of mail mij na 12 september a.s. voor een afspraak om de
stuiverboeken op te halen in Het Zuiderhof.
Hans Vaags
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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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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 181
CINDERELLA’S / BACK OF THE BOOK
Verzamelaars van postzegels zijn vaak alleen geïnteresseerd in zegels die
in de catalogus beschreven staan en/of keurige hokjes gekregen hebben in
een Davo-voordrukalbum. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar soms is
het leuker om de gebaande paden te verlaten en op zoek te gaan in het
struikgewas dat daarnaast welig tiert.
Er zijn verschillende benamingen voor dat gebied naast de gebaande
paden. ‘Back of the Book’ kunnen we lekker ruim nemen. Luchtpostzegels,
dienstzegels (Cour), telegramzegels, port- en roltandingzegels, zitten
achter in het voordrukalbum, maar hebben nog wel een plaats in de
catalogus gekregen. Toch ontbreken die zegels in de meeste
verzamelingen die als nalatenschap ter veiling aan de vereniging worden
aangeboden.
Soms kom je in een stockboek nog wel eens zegels tegen waar de
verzamelaar kennelijk geen plekje voor kon vinden: treinzegels:

Kwitantiezegels (‘plakzegels’) ,

Belastingzegels:
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Legeszegels,
spaarbankzegels,
distributiezegels, enz.,
enz.

Augustus 1944, een ontvangstbewijs voor een partijtje
bonkaarten, gezegeld’ met een
‘distributiezegel’ dat
afgestempeld is door het
distributiekantoor van Vught.
Ging het om een Zaandammer
die in Vught gevangen had
gezeten?
(schenking van Jan Moerman)

Wikipedia: Een cinderella is
in de filatelie een zegel die op
het eerste gezicht aan een
postzegel doet denken, maar
geen postzegel is, omdat
deze niet is uitgegeven door
het postwezen van een door
de Wereldpostunie erkend
land, gebied of
(internationale) organisatie.
Ik heb wel een zwak voor
deze misdeelde jongens,
zeker als ze niet losgeweekt
zijn van het oorspronkelijke
document, maar als je ze
gaat verzamelen glij je al snel
af naar papiertjes die er wel
als een postzegel uitzien,
maar eigenlijk alleen dienden
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als reclamemateriaal, of om geld in te zamelen voor een goed doel. Ze
dienden vaak als sluitzegel:

En ik geef het toe: ook die vind ik leuk en hoe ouder hoe beter. Een apart
gebied vormen de tuberculosezegels, die zeker in de Scandinavische
landen enthousiast verzameld worden.
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Die tbc-zegels zijn vooral bekend als ‘Jule-zegels’ van Scandinavische
landen.
Je moest ze als velletje kopen en de opbrengst ging naar de tbc-bestrijding.
Maar ook van Amerika, Canada, Zuid-Afrika, Nederland en (bijvoorbeeld)
Duitsland zijn zulke zegels bekend

Rechts: twee voorbeelden van
Nederlandse tbc-zegels. ‘Geen
frankeerwaarde’ luidt de tekst op het
linker zegel. Toch zijn ze ook als
‘postzegel’ op brief bekend.
Volgende keer gaan we verder met de
verkenning van het ‘struikgewas’.
John Dehé
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“JE ZOEKT JE TOCH TE PLETTER...!”
Deze opmerkelijke diepe verzuchting hoorde ik begin dit jaar van een van
onze leden tijdens onze clubavond. De aanleiding: hij verzamelt Japanse
postzegels.
Zonder de hulp van de Japanse Sakura of de Michel catalogus is het niet
mogelijk om te bepalen in welk jaar Japanse postzegels zijn uitgegeven.
Op internet is www.stampworld.com te vinden, de meest uitgebreide en
complete online postzegelcatalogus ter wereld.
En op http://yushu.or.jp/english/e_sdate/index.html staan alle Japanse
uitgaven van 1998 t/m 2017, met de Sakura catalogus nummers.
Heel veel landen hebben inmiddels al jarenlang in een heel klein letterttype
het jaartal van uitgave in het ontwerp op de postzegel verwerkt. Volgens mij
was China een van de eerste landen die begin van de jaren vijftig al met
het vermelden van het uitgave jaar begon. Vaak ook met het serie nummer
en het postzegelnummer uit die serie, zodat je direct kon zien uit hoeveel
postzegels een serie bestond..
Er zijn regelmatig erg veel verschillende Japanse postzegels in de
stuiverboeken te vinden. Misschien een nieuw land voor u om te gaan
verzamelen? Ik vind dat Japan erg mooi verzorgde postzegels uitgeeft, al
zijn het inmiddels wel erg veel postzegels. De laatste jaren met veel mooie
ontwerpen in klein formaat en vaak in series van tien verschillende zegels.

Dit Japanse boekje is daar een goed voorbeeld van, tien maal een 63 yen,
het tarief voor de binnenlandse post. Het is nummer drie uit de serie
traditionele Japanse kleuren. Het is op 6 november 2019 uitgegeven. Wat
dit boekje bijzonder maakt is dat de postzegel rechts bovenin, de
sinaasappel, in de Michel catalogus nummer 10.000 krijgt. En inmiddels
zijn er in de maanden daarna alweer tientallen andere Japanse postzegels
verschenen. Maar Japan blijft toch wel een van mijn favoriete landen om te
verzamelen, ondanks het grote aantal postzegels.
Hans Vaags
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SCHRIFTELIJK BIEDEN
U kunt een bod uitbrengen op een of meer kavels door het invullen
van het biedbriefje (zie laatste pagina) op 17 september.
U kunt uw biedingen ook per post (zie adreslijst in clubblad) of
e-mail doorgeven, of eventueel telefonisch aan:
johndehe@gmail.com 0299-420563, 06-83120946
pzh@quicknet.nl 06-20489611
U geeft aan hoeveel u maximaal wilt betalen.
Als u de enige bieder bent, krijgt u het kavel tegen de inzetprijs.
Veilingvoorwaarden: voor alle gekochte kavels geldt 5% opgeld.
U kunt uw kavel(s) de 17e ophalen, na 20.00 uur, of anders na
afspraak.

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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Kavel Cat nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Omschrijving

Cat.w.

Munten
Muntset 1999
Muntset de eerste van de eeuw
Bankbiljet fl. 2,50
Bankbiljet fl. 5,00
Bankbiljet fl. 10,00
0 Eurobiljet Beemster Wereld erfgoed
Munten Zakje met 168 centen
Doosje munten o.a. 31 rijksdaalders en 24
guldens incl. zilver
Twee albums munten, waarbij 12 zilveren

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

212-219
214
218
240-243
257-260
267-68
350
544-etc
356-373
R7
R17
R56
R78-81
R82-85
R86-89
R94-97
pzb 19a
AU31-33
BD 17
Brief
Brief
Brief
842/6
836/8
895/6
759/763

36
37
38
39
40

Blok 43
Blok 48
Blok 56
Blok 32
pb 8 + 15

Kleine kavels
Olympiade, mooi gebruikt
Plaatfout 214/PM 17
Plaatfout 218/ PM12
Kindderpostzegels 1931
Zeemanszegels
Postfris
Plaatfout Mast 350P, PM (dus 2 stuks)
Kind 1949 en 1953 postfris
Guilloche, 99% postfris
6 ct
50 ct
60 ct
Kinderserie
Kinderserie
Kinderserie
Kinderserie
Inhoud niet ingeplakt 2x
Automaat stroken
Blauwdruk nr. 17
4x oude brief omslag
nr. 8 op kwitantie met puntstempel 44
Diverse enveloppen leuk 7x
Nederland 5 max.kaarten 1e dag uitgifte
Nederland 4 max.kaarten 1e dag uitgifte
Nederland 5 max.kaarten
Nederland 5 max.kaarten 1e dag uitgifte
Indonesië
1026/28
1096/1101
1131/3 + blok 58 1156
blok 35, 36 930/2,948/50,961/2
Indonesië
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Inzet

2,50
5,00
1,00
2,00
3,00
6,00
bod
bod
50,00

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

60,00
45,00
65,00
35,00
40,00
80,00
24,00
35,50
187,00
145,00
80,00
36,00
35,00
33,00
40,00
60,00
65,00

1,90 +
1,40 +
3,00 +
6,00 +

5,00
4,00
6,00
3,00
4,00
8,00
3,00
3,00
18,00
21,00
12,00
5,00
5,00
5,00
6,00
9,00
6,50
2,00
3,00
5,00
10,00
7,00
1,00
1,00
1,00
1,20

19,50

4,00
4,00
2,50
4,00
2,50

**

o
o
xx
xx
**
**
**
**
**

Kavel Cat nr.

Omschrijving

41
MS 1 (1685/6) Indonesië velletje 1996
42
Indonesië, 1402/1408 etc., blokken, serie
43
Indonesië 1910/1912, 1908/09
44 Blok 9 a+b België
45 1142-1145 Denemarken blok
46
Blok 9 Denemarken
47
546 Deutsches Reich
48
42-60 Berlijn
49
120 Berlijn
50
289-292 DDR
51
926-933 DDR
52
943-962 Geallieerde bezetting
53
76 Engeland
54
96 Engeland
55
97 Engeland
56
101 Engeland
57
113A Engeland
58 Prest.b. 91 The London Life
59 Prest.b. 95 Agathe Christie
60 Prest.b. 100 Tolkien
61 Prest.b. 103 Potter
62 Prest.b. 112 Football
63
40a Frankrijk
64
40b Frankrijk
65
Frankrijk Port nr. 32
66
Frankrijk Vlinders 2020
67
Frankrijk Dieren 2020
68
Frankrijk Kunst 2020
69 Mi6927/38 Frankrijk
70 Mi6380/91 Frankrijk, Het gehoor, een van de vijf zintuigen
71 Mi6344/55 Frankrijk, Mineralen
72 Mi6322/33 Frankrijk, Mooie Franse stadhuizen
73 Mi6178/89 Frankrijk, Ogen van 10 verschillende dieren
74 Mi6263/74 Frankrijk, Kijken, een van de vijf zintuigen
75 Mi6162/77 Frankrijk, Vakantie vieren
76 Mi6000/11 Frankrijk, Voor felicitaties
77
1038 Carnet Frankrijk
78
1040 Carnet Frankrijk
79
2028 Carnet Frankrijk
80
94A Finland
81
91Ab Finland
82
Blok 3 Luxemburg
83
149/151 Zwitserland
84
561/565 Zwitserland
85
365 Zwitserland
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**
**
*
o
o
**
o
o
**
**/o
o
o
o
o
o
o
**
**
**
**
**
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
xx
xx
xx
o
*
xx
o
o
**

Cat.w.

Inzet

22,50
23,00
39,00
40,00

2,50
2,50
4,00
4,00
1,50
1,50
3,00
5,00
4,00
6,00
6,00
14,00
7,00
3,00
5,00
10,00
2,00
4,00
3,50
4,00
4,50
2,50
5,00
9,00
5,00
2,00
2,00
2,00
5,00
3,00
3,50
3,00
3,50
3,00
3,00
2,50
2,50
3,00
1,50
bod
5,00
16,00
6,00
4,00
9,50

2,50
60,00
40,00
65,00
68,00
140,00
74,00
32,00
56,00
110,00
26,00
40,00
36,00
40,00
48,00
25,00
70,00
110,00
70,00

25,40
18,00
21,50
18,00
20,00
18,00
18,00
16,80
16,00
22,00
10,00
25,00
75,00
130,00
45,00
28,00
100,00

Kavel Cat nr.

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Omschrijving

A4 formaat Mappen
6 Provincievelletjes + 2x troonswisseling, nom.
46
Suriname mapje diverse blokken (voor KIKA)
Stockkaart dienst zegels Nederland (Dorcas)
Stockkaart Canada (Dorcas)
Stockkaart Engeland
Stockkaart Frankrijk 50 stuks (Dorcas)
Stockkaart België 41 stuks (Dorcas)
3x Eerste vlucht env. Suriname en Antillen
FDC's
(Dorcas)
FDC's 2x KLM vlucht naar Japan (Dorcas)
FDC's
FDC's

97
98
99
100
101
102
103
104

Portugal
Portugal

105
106
107

Stockboek

108
109
110
111
112
113
114
115

Cat.w.

Stockboek

4x eerste vlucht enveloppen (Dorcas)
Nederland Kinderblokken 1965 t/m 1972 (op
grote envelop) 1968ontbreekt
Map vol blokken Cept gebruikt (50x) en wat
FDC's
Map gestempeld Nederland modern o.a. euro
velletjes
Map met diverse brieven
Map met blokken
Stockkaart met postfris
2x Stockkaart met Engelse koloniën
Nederland Amphilex 77, combinaties
Frankrijk, blok 6 Philex France 82, + zegels en
toegansbewijs postfris
Frankrijk, blok 18 + zegels, de kleine prins
Frankrijk, boekje 5, rijtuig met proefdruk
Albums en stockboeken Nederland
Nederland, veel betere series *. o.a 212-219,
Toorop, Goudse Glazen
Ringband met postzegelboekjes, gebruikt en
ongebruikt, ca. 75x
Mooi Mandor stockboek, Nederland Overzee en
diversen
Nederland en overzee
Davo album Nederland, weinig zegels
Davoalbum Nederland, gebruikt en ongebruikt
Ringband met diverse fdc's Overzee en diversen
Ringband met speciale velletjes, niet postaal
Importa stockboek Nederland, ook euro-waarden
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60,00

Inzet

25,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
1,00
4,00
7,00
5,00

o/**
**
o
**

175,00

28,60

10,00
bod
15,00
2,50
20,00
4,00
3,00
2,00
2,00

o/**
**

750,00

60,00
6,00
4,00
2,00
1,00
5,00
3,00
3,00
5,00

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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Kavel Cat nr.

117
118
119
120
121
122
123
124

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Nederland 1945-1997, incl. blokken, postfris
Nederland album fdc's in mooi Davo album,
adressen potlood
Nederland album fdc's in Importa, deels
beschreven
Davo album Nederland Overzee, meest postfris
(Antillen, Suriname)
Importa Album Nederland, meest eenvoudig
gebruikt
Stockboek Nederland met ongeveer 100 blokken/velletjes
Importa 2 vaks album als nieuw met FDC's
Importa 3 vaks album als nieuw met FDC's en
andere
Nederland in Davo en stockboek
Stockboek Ned. oud met stempels enz. uitzoeken +pzm 251
Davo Nederland
Davo Nederland
Davo Nederland
Davo Nederland
Nederland van 2000 t/m 6 + voetbal 2008
Stockboek
(Nominaal € 21,00)
Suriname in Lindner 1972-1980
2x Importa album met EDB's

143
144
145
146
147

Cat.w.

Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek

Stockboeken buitenland
Collectie Schepen op land in album en 2x sb incl.
sg cat
2x DDR
Duitsland, Berlijn, Reich enz. 1600 zegels
Zwitserland, Australie, Spanje + Thema
VN ongeveer 120 zegels met vlagstempels
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Inzet

5,00
3,00
15,00
15,00
6,00
20,00
15,00
12,00

Postzegelboekjes (30 stuks) + diversen
Map met restjes, zegels, pz.boekjes etc

125
126
127

Omschrijving

FDC's Nederland + gelegenheidsenveloppen in
album
Album met ca. 40 gelegenheidsenveloppen
Fdc's tussen 225 en 490
Nederland en overzee, met aardig oud spul
Nederland in keurig Davo stockboek + 3
stockboeken Nederland in aantallen
Verzameling Nederland ** 1960-200 in 2 albums,
met nominaal
**
Nederland fdc's 180 t/m 447 in 2 albums
EDB 1 t/m 300 in 3 albums + los + klein album
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4,00
2,00
4,00
4,00
4,00
8,00
bod
10,00
5,00
6,00
5,00
2,00
25,00
15,00
25,00
10,00

**
**
o
o

12,00
5,00
bod

**

100,00

50,00
15,00
6,00
4,00
bod

Kavel Cat nr.

148
149
150
151
152
153
154
155

Omschrijving

Cat.w.

Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek

Inzet

Diverse thema's
Oostenrijk (Dorcas)
waaronder Nieuw Zeeland en Finland (Dorcas)
België, ook postfris (Dorcas)
2x div. landen o.a. Frankrijk en Nederland
Stockboek
(Dorcas)
Stockboek Groot Brittannië, Canada, koloniën
o/**
Duitsland in album en 2 stockboeken
Diverse landen (o.a Italië, België, Frankrijk) in dik
Leuchtturm stockboek

3,00
4,00
4,00
5,00

Tsjecho Slowakije in blauw Leuchtturm stockboek
Tsjecho Slowakije, Joegoslavië, Turkije,
Stockboek
Griekenland
3 Stockboeken div. landen
Ringband div. landen + mooi stockboek met o.a.
Zuid-Amerika
Mooi Davo stockboek, wereld
Keurig stockboek, div. landen en thema's
Zwarte bladen o.a. GB, Scandinavië, Rusland,
Stockboek
Frankrijk
Twee stockboeken, div. landen + map covers
Stockboek (defect) diverse thema's
Stockboek allerlei los materiaal, uit te zoeken
Stockboek (defect) diverse thema's
Stockboek diversen
Twee mooie stockboeken, diverse landen
Ambassador album wereld
Thema ruimtevaart in stockboek
Israel in Davo album, 1969-1980, niet compleet
**
Stockboek Groot Brittannië, meer dan 700 zegels ook **
Klein stockboekje thema scouting
FDC's (Verenigd) Europa in twee albums klein
formaat, 60 stuks
Europa-zegels, veel landen in stockboek
Drie stockboeken, diverse landen
Diverse thema's, verre landen
Veel thema's, mooie plaatjes

5,00

3,00
4,00
8,00
6,00

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Hongarije, Tsjecho Slowakije, Indonesië, veel **
Diverse landen in twee stockboeken
Roemenië, leuke thema's
Diverse landen in stockboek
Polen, leuk thematisch materiaal in keurig
stockboek
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4,00
5,00
3,00
2,00
3,00
5,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
bod
3,00
10,00
10,00
3,00
3,00
3,00
5,00
3,00
4,00
3,00
4,00
2,00
2,00
3,00

Kavel Cat nr.

184
185

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

215
216
217
218

Cat.w.

India, Japan, China, Korea, etc.
DDR in (defect) stockboek

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Omschrijving

Catalogus
Catalogus
Catalogus

Literatuur
Literatuur
Literatuur
Literatuur

Stockboek
Stockboek

Lege albums, literatuur, catalogi en diversen
Leeg stockboek
Opbergalbum voor poststukken
Lege Importa verzamelband met bladen
Importa album leeg, als nieuw
Insteekboek 32/64 witte bladen
Leuchtturm band incl. cassette met
insteekbladen
Leuchtturm band incl. casette 2 vaks bladen
Dik importa stockboek
Album met ruitjes bladen leeg
Davo Luxebladen Nederland diverse jaren (9x)
FDC-albums 3x leeg (KIKA)
Australië, let op zitten losse zegels in
China Michel overzee deel 9-1 2017/18 nieuw
Michel Duitsland 2019/2020
Oude ansichtkaarten fantasie/ingekleurd enz. (±
40)
Hawidsnijder + stroken
Boek Postage Paid
Postzegels verzamelen
Het ontstaan van de Ned. Enveloppe
diverse boekwerken
Voor het goede doel: Cliniclowns
Presentatiemapje China, heel mooi
Ringband met bladen, div. landen
Idem, België, Luxemburg, GB, Ierland, ook **
Idem, USA, Canada, Australië, Japan
Div. landen, o.a. aardig GB
Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, ook **
4 Stockboeken, div. landen, o.a. China en USA
postfris
Avontuurlijk kistje wereld
2 dozen à 5 kilo onafgeweekt
Dozen
Electro- Doosje poststukken wereld, o.a. met
handtekening ontwerper
30 Presentatiemapjes Joh. Enschedé, diverse landen, bijzonder
Doosje met stockboeken en los materiaal wereld
Kistje met oud spul, verre landen, o.a. Egypte,
China
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Inzet

3,00
3,00

bod
1,00
3,00
1,00
3,00
5,00
4,00
3,00
bod
bod
5,00
bod
40,00
25,00
3,00
5,00
bod
bod
bod
bod
4,00
3,00
4,00
5,00
3,00
4,00
6,00
3,00
bod

4,00
5,00
4,00
4,00

Kavel Cat nr.

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Omschrijving

Cat.w.

Doos met allerlei series op kaartjes, thema's en
verre landen
Doosje met 2 stockboeken (1 leeg) en doosje
onafgeweekt
Doos met doosjes en restanten
Doosje postzegelboekjes, ruim 25 stuks
Doos met 6 albums en stockboek Nederland
Grote doos met stockboeken wereld, meest
eenvoudig materiaal
Grote doos fdc's voor het goede doel.
Geschonken door Van Dieten
Platte doos NL, albumbladen, combinaties
Gote doos met allerlei materiaal voor het goede doel
Nog zoiets, veel uitzoekwerk, voor het goede
doel
Doos met lege albums , stockboeken en banden
Doos met de wereld in zakjes
Doos vol met zakjes, stockboekje enz
Unie album Nederland 1852-1997, ook wat
zegels en velletjes
Provincie velletjes 12x € 56,00 (Dorcas)
Nederland kilowaar (Dorcas)
Pakket leuke enveloppen
Doos met 200 verschillende FDC's
Doos FDC's vanaf 2001 t/m 2012 zo goed als
compleet
Doos enveloppen zegels Kinderblokken in
envelop KBK
Schoenendoos diversen
Doos diversen met envelopeen zegels enz.
Doosje rondzendboekjes 25x
Doos onafgeweekt
Doos zegels in rondzendboekjes(inhoud van de
boekjes)
Doos lege stockboeken en boekjes, ook Davo
luxe blanco bladen
Leeg album voor grote vellen
Tas met nog 2 banden en bladen vooor vellen
Trommel lege insteekkaartjes
Doos rondzendboekjes (52X) veel postfris pzb
Europa, Zwitserland, Ierland, Nederland, enz.
Doos on- en afgeweekt en doosjes
Grote doos met van alles en nog wat

Inzet

6,00
4,00
5,00
5,00
5,00
25,00
bod
bod
3,00
bod
bod
3,00
5,00

**

2,00
24,00
6,00
2,50
9,00
50,00
bod
5,00
5,00
12,50
bod
7,50
5,00
bod
4,00
bod
150,00
5,00
20,00
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Maximaal te besteden bedrag € ............................................
Uw naam..............................................................................................
Adres....................................................................................................
Postcode en plaats...............................................................................
Telefoon.......................................email...............................................
Handtekening
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BOD

Gezellig, warm
en in een huiselijke sfeer!
Ze zijn er weer! De hele maand september, Mosselen
Op de dagen dat wij open zijn weer volop genieten van mosselen.
Mosselen, klassiek met salade, sausjes, friet en stokbrood.
Reserveren gewenst. € 19,50 p.p.

10 jarig jubileum Brasserie “Alles met Liefde”
Het hele jaar door serveren wij alleen op de donderdag een 3 gangen menu
voor € 32,50. Reserveren gewenst. Ook à la carte!

Nieuw! AFHALEN EN BEZORGING
Woensdag t/m zondag vanaf 17.00 tot 20.00 uur.
Bekijk ons afhaal- en bezorgmenu op onze site.
Openingstijden restaurant
Woensdag t/m zondag, vanaf 11:00 uur voor koffie met gebak.
Lunch vanaf 12:00 uur en het diner vanaf 17:30 uur.
Maandag en dinsdag gesloten.
Max & Liesbeth van Wersch.
Middenweg 146, 1462 HK
Middenbeemster
Telefoon: 0299-743399
U kunt alleen bij ons
telefonisch reserveren.
Email: info@brasserieallesmetliefde.nl
Website: www.brasserieallesmetliefde.nl
Facebook pagina: http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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