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Jaargang 27 nummer 7                                            20-04-2021 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U NIET uit voor de maandelijkse clubavond  

 

 

 

 

IN APRIL IS ER HELAAS GEEN CLUBAVOND 

I.V.M. CORONA 

 

 

 

 

WAT ER WEL IS:  

 

EEN DIGITALE VEILING WAARAAN HOPELIJK 

MEER LEDEN GAAN DEELNEMEN DAN IN DE 

MAARTVEILING 

 

 

 

In verband met wijzigingen check of bekijk 
altijd onze website: 

www.fv-wbd.nl/agenda  
 

http://www.fv-wbd.nl/agenda
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Voorwoord 
    
Beste postzegelvrienden,    
  

Het is nu 24 maart en tijd voor mijn bijdrage aan de Lekbode. 

De huidige besmetting cijfers zijn weer aan het stijgen en nog lang 

niet iedereen heeft zijn vaccinatie injectie(s) gekregen. Er staan nog 

twee avonden gepland in april en mei, maar de uitspraken en 

richtlijnen van het demissionaire kabinet maken het onmogelijk om 

verantwoord bij elkaar te komen. Het bestuur van de FV WbD heeft 

daarom het besluit genomen om de avonden in april en mei definitief 

niet door te laten gaan. Het is voor het bestuur ook moeilijk om nu 

bij elkaar te komen. 

Wij hadden graag eens met jullie willen praten over de schenking en 

hoe we daar als vereniging mee om moeten gaan. U kunt nog steeds 

bij de secretaris uw ideeën hierover schriftelijk kwijt. 

 

Dit zette mij aan het denken en het uitblijven van zegels met de 

relatie naar covid-19 in Nederland. Je hoeft maar een zoekopdracht 

met Stamps/postzegels Covid-19 in te voeren en het blijkt dat er al 

meer dan 100 landen zegels hierover hebben uitgegeven. 

Soms met een toeslag bestemd voor medewerkers in zorg en anderen 

geven weer adviezen of hoe je de symptomen kunt herkennen. 

Het zoeken bij postNL collect-club levert geen treffers op bij covid 

of corona. 

Wel heel veel velletjes met natuur en gebouwen. Natuurlijk wel mooi 

om dat nu ook in het echt te bekijken, maar er is niets open om even 

te verpozen. Ook blijken veel gemeenten geen rekening te houden 

met een hoognodig toiletbezoek. In de natuur gaat dit wel, maar het 

gebruikte zakdoekje meenemen is toch wel hééél veel gevraagd. Ook 

verbaas ik mij erover dat in de natuur, waar je geen mondkapje hoeft 

te dragen je ze toch overal tegenkomt. 

 

Maar soms word je toch heel blij door een klein gebaar. Ik werd door 

iemand verrast met een klein insteekboekje met zegels erin en de 
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woorden “jij verzamelt toch postzegels, kijk maar wat je er mee 

doet”. Tot mijn verrassing zaten daar ook de samenhangende zegels 

Guilloche (1940) in drie van de vier combinaties 356 bij. Ik heb ze 

dankbaar aanvaard. 

 

Toch blijf ik hopen dat wij elkaar in ieder geval een keer ontmoeten. 

Blijf allen gezond en geniet van de natuur en tot september. 
 

Evert 

 

LAATSTE OPROEP  

 

Daar er zich nog steeds niemand met belangstelling voor 

onderstaande vrijwilligers klus heeft gemeld, nogmaals maar wel het  

laatste verzoek!!!  Zou ook dit onderdeel van onze club verdwijnen?? 

Alstublieft denk er eens over na. 

 

Eén van de pijlers van onze vereniging is de nieuwtjesdienst. 

Regelmatig verschijnen er nieuwe postzegels en PostNL verkoopt die 

graag ook aan grootverbruikers en verenigingen. Ook onze 

vereniging heeft een aantal afnemers (leden) die gebruik maken van 

deze dienst. Het bemiddelen in de verkoop levert on. ze vereniging 

jaarlijks een leuk bedrag op. In 2020 een bedrag van € 330.17. 

 

Henk van der Grind is tot op heden degene die de inkoop en verkoop 

regelt. Maar Henk heeft te kennen gegeven hiermee te gaan stoppen. 

Bij dezen een oproep of één van de leden bereid is om dit van hem 

over te nemen. Het leuke is natuurlijk dat u dan de eerste bent die alle 

nieuw uitgekomen zegels te zien krijgt. 

 

Wat houdt het in: U houdt bij wie er een abonnement heeft en welke 

zegels daarvoor nodig zijn. Vaak is dat elke keer hetzelfde. Soms 

wijzigt een abonnement en geeft u dat weer door aan Post.nl.  

Vervolgens sorteert u de binnengekomen zegels en verdeelt u die 

over de inzenders. U factureert de zendingen en bezorgt die bij de 

afnemers. Desgewenst spreekt u af dat die zending bij u wordt 
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opgehaald (deelnemers buiten Wijk bij Duurstede). Een kopie van de 

facturen stuurt u naar de penningmeester. Ook stuurt u de 

penningmeester de door u gecontroleerde factuur die Post.nl u stuurt. 

De penningmeester houdt de ontvangsten en de te betalen rekening 

van Post.nl bij. 

 

Lijkt u dat wat? Meldt u aan bij Jos du Floo via dufloo@kpnmail.nl 

of op 0343 576736. Jos brengt u in contact met Henk. U reactie 

wordt met spanning afgewacht. 

 

 

 

Beste leden, 

 

In de Lekbode hebben jullie kunnen lezen dat de Vereniging een 

aardige schenking heeft ontvangen. Deze is inmiddels door de 

commissie ‘’Taxaties en Nalatenschappen’’ beoordeeld. De secretaris 

wil heel graag suggesties ontvangen van de leden hoe we een ieder 

hiervan kunnen laten genieten. Kom met ideeën. 

Mail de secretaris: Filatelie.wijk@gmail.com 

 

 

 

 

 Uit de oude doos.                                                    Door Jan Hoogerhuis 

 

Jaren geleden besloot de regering dat het noorden van Nederland ook 

een groot aantal ambtenaren moest krijgen. Wat was er makkelijker 

dan een groot overheidsbedrijf in één keer over te plaatsen naar 

Groningen. En zo geschiedde. 

De PTT werd overgeplaatst naar Groningen. Maar de medewerkers 

wilden niet, want dat was wel heel ver weg. Om hun protest kracht 

bij te zetten werden stickers gemaakt die op brieven geplakt konden 

worden. Er werden 4 verschillende stickers op één velletje gedrukt.  

De boodschap was duidelijk: TEGEN!! 
 

mailto:dufloo@kpnmail.nl
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In verband met wijzigingen check of bekijk 
altijd onze website: 

www.fv-wbd.nl/agenda  
 

 

Bekijk als u toch alle tijd heeft ook eens de site van de 

Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten 

 
 

 

De Onlanden                                                              Door Ton van der Wurff 

 

Mocht je eens in de buurt zijn, dan is een kijkje nemen in natuurgebied de 

Onlanden zeker een aanrader. Leuke tip, maar waar kunnen we de 

Onlanden vinden? 

Wel, de Onlanden beslaan een gebied van zo’n 2500 hectare vlak onder de 

stad Groningen tegen de grens met Drenthe aan. Drenthenaren zeggen dan 

ook, dat het gebied in het noorden van Drenthe ligt. 

 

In 2009 is het gebied onder handen genomen vanuit natuurontwikkeling en 

waterberging. Het resultaat is, dat het gebied weer onland werd, gebied 

ongeschikt voor landbouw en veeteelt, maar uitermate geschikt voor allerlei 

dier- en plantensoorten, die hier van houden. 

PostNL wijdde er laatst een velletje aan, waarop deze liefhebbers ruim aan 

bod komen. We komen dan ook de kemphaan, grote zilverreiger, de smient, 

de glazenmaker, de gewone klaproos, het klein hoefblad, de gewone 

margriet, de brasem, de otter en de bruine vuurvlinder tegen op de zegels. 

Het is dan ook een fraai velletje geworden met mooie overvloeingen van de 

ene naar de andere zegel. Net niet te druk, mooi evenwichtig. 

De zegels zijn zelfklevend en het velletje wordt onderdeel van een serie 

“Beleef de natuur”, die in 2021-2023 wordt uitgegeven. 

 

Bron: PostNL 

 

 

http://www.fv-wbd.nl/agenda
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Soorten postzegels Deel 9                            door;Jos du Floo 

 
Dienstzegels 

Dienstzegels voor gebruik op ambtelijke correspondentie. Daarvan is 

bekend dat die in 1840 voor het eerst werden gedrukt. Het waren de 

Engelse Penny Black zegels met in de hoeken de letters VR (Victoria 

Regina). Dat stond er dan in plaats van sterren. De zegels, gedrukt in april-

mei 1840 werden echter nooit in gebruik genomen. Van de 3323 

gedistribueerde vellen werden er op 25 januari 1843 weer 3302 vernietigd.  

Van de resterende 21 vellen werden er 13 versneden en met een 

begeleidende kennisgeving aan de postdirecteuren gezonden. Enkele 

exemplaren zijn van de kennisgeving verwijderd en op brieven geplakt. In 

maart 1904 is Engeland overgestapt op plakzegels met de tekst “Official 

Paid”, dienstenveloppen, machinestempels en frankeermachinestroken. 

 

Spanje was het eerste land dat speciale dienstzegels uitgaf. Dat was in juli 

1854. De zegels waren zwart op papier van verschillende kleuren en 

vertoonde afbeeldingen van het Spaanse wapen met erboven 

CORREOS/1854. In plaats van de waarde werd het gewicht vermeld (van 

een ½ ons tot 1 pond). Zo ook de per zegel toegelaten hoeveelheid 

correspondentie. Er kwam een tweede serie in januari 1855. Die bevatte een 

in een ovaal gevat wapen. Beide series werden herhaaldelijk vervalst om de 

staat op te lichten. Daarvan zijn gebruikte exemplaren van aangetroffen. 

 

Ander landen die al vroeg dienstzegels uitgaven zijn India (1866), Zuid-

Australië (1868), het Noord Duitse Postdistrict (1870), Denemarken (1871), 

IJsland, Haiderabad en de VS (1873) en Brits-Guyana, Italië en Luxemburg 

(1875). 

 

Teksten als OFFICIAL of SERVICE zijn de meest voorkomende op 

dienstzegels. Maar ook de in de landstaal geschreven opdrukken. Een klein 

overzicht van de meest voorkomende is SARKARI (Indische staten), 

OFFENTLIG SAK (Noorwegen), TJENESTE (Denemarken), REMSI 

(Turkije) en TJÄNSTE (Zweden). Wat we ook tegenkomen zijn opdrukken 

als O.S. (Australië) O.H.M.S. of O.H.M.G. (Canada). (On His/Her 

Majesty’s Service/Government). Egypte gebruikt O.H.E.M.S. (1922) (On 

His Exalted Majesty’s Service of O.H.H.S, voordat de kedive de titel 

koning aannam (1907-1922) On His Highness’s Service.  
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Nederland kende de serie ARMENWET. Deze opdruk verwijst naar de 

artikelen 12 en 57 van de desbetreffende wet en betrof de frankering van 

correspondentie van burgerlijke instellingen van weldadigheid. 

 

We kennen ook nog dienstzegels voor het tellen van het aantal officiële 

posttukken. Die zijn ooit door twee landen uitgegeven. In het jaar 1903 gaf 

het Duitse Rijk een serie uit voor Pruisen en in 1905 een voor Baden. Deze 

zegels hadden de tekst FREI DURCH ABLÖSUNG Portvrij door afkoop. 

Elke serie was 12 maanden in omloop.  Aan de hand hiervan bepaalde men 

het vaste bedrag dat de Rijkspost jaarlijks zou ontvangen voor het vervoer 

van dienstcorrespondentie. 

 

Het tweede land was Thailand en werd in 1963-1964 toegepast. 

Overheidscorrespondentie moest toen verplicht gefrankeerd zijn met zegels 

die de Thaise inscriptie STATISTISCH REGERINGSONDERZOEK 

BEVATTE. Ook hiermee werd vastgesteld hoeveel brieven er per 

departement werden verstuurd. 

 

Wordt vervolgd 

   

Stoffige hobby wordt weer hip.                                     Door Jan Hoogerhuis 

 

Dit was de kop van een artikel in het Algemeen Dagblad over het 

verzamelen van postzegels. Ooit was er een tijd dat iedereen postzegels 

verzamelde. Je ging bij familie en buren langs om enveloppen met 

postzegels te vragen. Afweken en ruilen op het schoolplein. 

Nu met Corona alles stil ligt en veel mensen aan het opruimen zijn, komen 

de oude albums en stockboeken weer tevoorschijn. O ja, dat was vroeger. 

Het was toch wel leuk. Ik begin er weer aan. 

In veel kranten kom je kleine advertenties tegen van mensen die weer 

begonnen zijn met postzegels verzamelen en vragen om zegels. 

In de krant werd de voorzitter van de Zeister Zegel Zoekers aangehaald die 

regelmatig mensen aan de telefoon krijgt die weer willen beginnen. Hij 

probeert ze dan op weg te helpen.  

Maar ook in Wijk zullen er mensen zijn die weer willen beginnen met 

postzegelen. Misschien is een artikel in het Groentje een idee om meer 

leden te krijgen.  

Ik probeer mensen die adverteren te helpen met wat zegels en verwijs ze 

naar een postzegelvereniging in hun buurt. 
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Tekeningen van Audubon 

 

In het “ tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming “ jaargang 

68 staat een aardig stukje geschreven door Tom Loorij over tekenaar 

Audubon. 

 

John James Audubon ( 1785-1851 ) is wel een van de beroemdste 

vogeltekenaars ter wereld. Als Fransman vestigde hij zich in de 

Verenigde Staten. In totaal heeft hij zeker 435 platen met 

vogelafbeeldingen gemaakt. Overigens was de manier waarop die 

afbeeldingen tot stand kwamen hoogst bedenkelijk, maar niet 

ongebruikelijk in die tijd. Hij schilderde namelijk nooit levende 

vogels, maar hij schoot ze, of liet ze schieten door vrienden. 

Vervolgens prepareerde hij ze en zette ze met ijzerdraadjes in een 

houding die hij mooi vond om te schilderen. Op veel afbeeldingen 

zien we Audubon dan ook met een jachtgeweer. 

Zoek eens op internet en u zult versteld staan van het vele fraais. 
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DEZE MAAND WEER EEN SCHRIFTELIJKE VEILING 

 

Bij wijze van proef houden we deze maand weer een schriftelijke veiling. 

Na de veiling zullen Jan Hoogerhuis en ik kijken of onze extra 

inspanningen resultaat hebben gehad. We kijken dan naar de opbrengst en 

het aantal leden, dat een bod heeft uitgebracht. We houden er natuurlijk 

rekening mee, dat de leden aan deze nieuwe manier van veilen moeten 

wennen. 

 

REGELS 

 

Dit zijn de regels om mee te kunnen doen aan deze schriftelijke veiling. 

- Biedingen kunnen telefonisch, via email of per post plaatsvinden 

(mag dus ook bij Jan thuis in de brievenbus). Gebruik het formulier 

achter uit het boekje! 

- Bij gelijke (maximum)biedingen geldt het eerst binnengekomen 

(maximum)bod 

- Biedingen die na de vooraf vastgestelde eindbieddatum 

binnenkomen, tellen niet mee 

- Succesvolle bieders krijgen bericht 

- Toegeslagen kavels kunnen worden opgehaald en afgerekend op 

een van te voren vastgestelde plaats, dag en uur 

- Toegeslagen kavels die achteraf niet aan de eisen van de bieder 

voldoen, hoeven niet afgerekend en gaan retour 

- Veilingkosten zijn 5% van de opbrengst van de toegeslagen kavels, 

zoals gewoonlijk  

 VERDERE INFORMATIE 

(Mail)adressen 

 

Jan Hoogerhuis 

jan.ilse@kpnmail.nl     Dirk Fockstraat 3 3961 DJ Wijk bij Duurstede 

tel.0343-574894 

 

John de Vries 

vriesjg@casema.nl Akkerweg 12 3972 AB Driebergen  

tel. 0343-539944 

 

mailto:jan.ilse@kpnmail.nl
mailto:vriesjg@casema.nl
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LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LETOP! 

Biedingen insturen uiterlijk  zaterdag 24 april 2021 

Afrekenen en ophalen toegeslagen kavels zaterdag 1 mei 2021 van 

10.00- 12.00 uur  

Succesvolle bieders krijgen bericht !  

 

 

Van de veilingmeester                                               door John de Vries 

 

De tweede schriftelijke veiling was geen succes. Er was nauwelijks 

belangstelling voor de losse kavels. Op de partijtjeskavels werd 

helemaal niet geboden. Jan en ik hebben ons best gedaan een 

gevarieerde veiling in elkaar te zetten, maar kennelijk zijn weinigen 

daarvan onder de indruk geweest. Het is zeer veel werk om een 

schriftelijke veiling op orde te krijgen inclusief de afhandeling.    

 

Daarom hebben we besloten de schriftelijke veiling de komende 

maand nog één kans te geven. Een korte veiling van 80 kavels met 

voornamelijk losse nummers. Daarna nog een  1-euroveiling van  30 

nummers. Als er niet voldoende geboden wordt, kappen we ermee.   

 

We hopen, dat u ons standpunt begrijpt. 
 

 

e-mail: vriesjg@casema.nl 
Tel. 0343-539944 

 

 

 

LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LETOP! 

 

Biedingen insturen uiterlijk  zaterdag 24 april 2021 

Afrekenen en ophalen toegeslagen kavels zaterdag 1 mei 2021 van 

10.00- 12.00 uur  

Succesvolle bieders krijgen bericht  
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* = ongebruikt met plakker p.f. = postfris 0 = gebruikt 

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

1 nederland nr. 3 prachtexemplaar 0 170,00 30,00 

2 roltanding nr.8, 12, 27 etc. partijtje op 2 kaartjes 0 23,00 7,50 

3 roltanding nr. 19-21, 24-26 mooi o 9,50 2,25 

4 roltanding nr. 45, 47-49, 57-63, 64-65 pracht 0 12,60 3,00 

5 suriname nr. 58-59 prachtexemplaren x 27,50 7,50 

6 suriname nr. 88, 92-93 prachtexemplaren x 9,00 2,50 

7 suriname nr. 34-6 prachtserie 0 45,00 11,00 

8 suriname nr. 94 en 96 prachtexemplaren x 8,50 2,00 

9 suriname nr. 243 luxe exemplaar 0 34,00 10,00 

10 suriname nr. 312-15 mooie serie xx/x 28,00 2,75 

11 suriname nr. 278-279 prachtexemplaren x 15,00 2,00 

12 suriname nr. 285-293 mooie serie x 22,50 2,50 

13 suriname nr. 309-311 prachtserie x 37,50 4,50 

14 suriname LP nr. 27-28 en 29-30 (deze pfr) x/xx 16,00 3,00 

15 curacao nr. 158-63 prachtserie pfr 4,00 1,40 

16 ned-antillen nr. 230 luxeexemplaar xx/x 50,00 10,00 

17 reich nr. 699 luxe exemplaar 0 32,00 10,00 

18 reich nr.747 prachtexemplaar 0 35,00 12,00 

19 14/18 bezett belgien nr. 9 prachtexemplaar 0 20,00 6,00 

20 sowjetzone nr. 200-206B mooie serie x/xx 14,00 3,50 

21 sowjetzone nr. 207-211 prachtserie 0 13,00 3,00 

22 franse zone wurttembg nr. 38-39 prachtserie x 7,00 2,00 

23 reich nr. 609-616 zonder gom x 22,00 4,50 

24 reich nr. 806-809 prachtserie x 4,50 2,00 

25 39/45 gen gouvern dienst nr. 16-24 luxe pfr 15,00 5,00 

26 saargebiet nr. 338-40 luxe serie pfr 18,00 6,00 

27 bund/ all bes block 12A prachtblok x 60,00 12,00 

28 bund/ all bes block 12B prachtblok x 60,00 12,00 

29 bund nr. 2094-97 luxe serie pfr 12,00 4,00 

30 bund nr. 2143-47 luxe serie pfr 12,00 4,00 

31 curacao nr. 9 0 2,50 0,50 

32 curacao nr. 69 x 17,50 1,50 

33 curacao nr. 95 0 15,00 1,50 

34 curacao nr. 97 x 17,75 1,50 

35 curacao nr. 136 0 22,50 2,00 

36 curacao nr. 195 x 40,00 4,00 

37 wereld stockbk zegels 0   2,00 

38 ned stockbk 0   5,00 

39 wereld stockbk zegels 0   5,00 

40 motief stockboek vissen     2,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

41 duitsland en reich in stockboek     4,00 

42 ned in davo 1852-1998 goed gevuld     50,00 

43 engeland 6 speciale uitgiften op kaartjes pfr 35,00 5,00 

44 ned stockbk series blokken strippen     8,00 

45 frankr  davo-de-luxe album zonder zegels     10,00 

46 ned stockbk klassiek, modern en blokken   hoog 10,00 

47 belgie stockboek     2,00 

48 ned ringband fdcs en poststukken     5,00 

49 ned stockbladen autmboekjes wo goede o/pfr   5,00 

50 VN wenen en geneve stroken vervoer pfr 10,50 0,50 

51 ned bladen kindervelletjes 65-2000 wo 854 0/pfr   7,00 

52 ned doos met complete series om af te weken     5,00 

53 lux/belgie in stockboek     5,00 

54 div dik stockboek leeg opschr canada     7,50 

55 ned stockbkje gebruikt     2,00 

56 suriname nr. 104, 105, 106 luxe x 7,50 2,50 

57 suriname nr. 107 luxe x 22,50 7,50 

58 suriname/ned-ant 46 postz boekjes pfr/0 100,00 7,50 

59 ned nr. 274-77 0 18,00 1,75 

60 nr. 283-86 0 9,00 1,50 

61 nr. 454-59 0 4,10 1,00 

62 nr. 495-99 0 3,00 0,50 

63 nr. 731-35 pfr 9,00 1,50 

64 nr. 1141 blok pfr 1,20 0,30 

65 nr. 738-742 pfr 16,00 3,00 

66 bund blok 33 pfr 6,00 1,25 

67 danzig nr. 158-68 prachtserie x 17,00 5,00 

68 danzig nr. 177-80 luxe serie pfr 6,00 2,00 

69 danzig nr. 210 luxe exemplaar 0 10,00 2,50 

70 danzig nr. 267-68 prachtserie x 2,50 0,50 

71 bund block 41bund nr. 1836-1840 luxe pfr 10,oo 3,50 

72 bund nr.1206-08 luxe pfr 7,00 2,25 

73 bund nr. 1861-1864 luxe pfr 13,00 4,50 

74 bund blok 50 luxe pfr 6,50 2,25 

75 bund nr. 2117-2122 luxe pfr 12,00 4,00 

76 bund nr. 2063-2064 luxe pfr 3,50 1,30 

77 bund nr. 2206 luxe pfr 5,00 1,75 

78 bund nr. 2210-11 luxe pfr 5,00 1,75 

79 bund nr. 2156-2157 luxe pfr 4,00 1,35 

80 bund nr. 2197 luxe pfr 8,00 3,25 
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EXTRA VEILING 
 

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

1 ned nr. 563-67 0 18,00 1,00 

2 nr. 573-77 0 15,00 1,00 

3 nr. 583-87   13,20 1,00 

4 nr. 596-600   9,00 1,00 

5 nr. 612-16   15,00 1,00 

6 nr. 649-53   11,00 1,00 

7 nr. 655-59   17,30 1,00 

8 nr. 666-70   17,00 1,00 

9 nr.671-75   25,00 1,00 

10 nr. 702-06   11,50 1,00 

11 nr. 707-11   11,70 1,00 

12 nr. 715-19   8,00 1,00 

13 nr. 722-26   10,50 1,00 

14 nr. 747-51   11,10 1,00 

15 nr. 752-56   8,50 1,00 

16 nr. 786-90   7,00 1,00 

17 dienst nr. 20-24   7,00 1,00 

18 dienst nr. 25-26   25,00 1,00 

19 dienst nr. 27-40   13,10 1,00 

20 ned nr. 617-37 x 14,00 1,00 

21 nr. 640 x 13,00 1,00 

22 ned nr. 287-88 0 9,00 1,00 

23 nr. 310-12 x 6,00 1,00 

24 nr. 332-337v pfr 4,00 1,00 

25 nr. 366 x 4,00 1,00 

26 nr. 596-600 x 12,50 1,00 

27 LP nr. 1-3 0 4,50 1,00 

28 pzb 7a pfr 4,00 1,00 

29 pzb 14B pfr 7,50 1,00 

30 suriname LP nr. 27-28 x 6,00 1,00 
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BIEDFORMULIER 
 
 

Mocht u verhinderd zijn om zelf tijdens de veiling mee te bieden en 

bent u toch geïnteresseerd in een kavel, maak dan gebruik van dit 

formulier. Noteer het betreffende kavelnummer, de omschrijving en 

uw maximale bod en vergeet vooral niet het formulier in te leveren 

bij onze veilingmeester. Hij zal dan voor u meebieden. 
 

Ja, ik ben geïnteresseerd in de volgende kavels: 
 

kavelnummer omschrijving mijn maximale bod 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Ondergetekende biedt op de hierboven ingevulde kavels mee. 

Naam  

Adres  

pc+woonplaats  

telefoonnummer  

 

Handtekening: 
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FILATELISTEN VERENIGING WIJK BIJ DUURSTEDE 
 

Opgericht 21 november 1994 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 40482948 en 

aangesloten bij de Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen te Houten 

 
BANK nr. NL47 INGB 0000 7264 80, 

t.n.v .de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede 

 

Website: www.fv-wbd.nl 

 
Bestuur    

Voorzitter Evert Schuur Secretaris Ben Dik 

 evertschuur@hotmail.com  Filatelie.wijk@gmail.com 
    

    

Penningmeester Jos du Floo Bestuurslid Yvonne de Goede 
 Tel: 0343-576736  yvonne.degoede@ziggo.nl 

 dufloo@kpnmail.nl   

    
    

Bestuurslid Wim Gresnigt   

 wim.gresnigt@casema.nl   
    

    

    

Commissie PR Janny Vierbergen Commissie Henk van der Grind 

 Tel: 030-2881087 Taxaties en Han Mulder 

  Nalatenschappen Che Chow Li 
    

  Filatelistische  Henk van der Grind 

  Nieuwtjesdienst Tel: 0343-572171 
    

 STAMPIE 
( Ton van der Wurff ) 

postzegelbenodigd
heden 

info@stampie.nl 

    

Medewerkers    

Veilingmeester John de Vries Webmaster Jos du Floo 

en dialezingen Tel: 0343-539944   

 vriesjg@casema.nl   

    

    

Redactie Han Mulder  Kopij graag binnen voor 
 Tel: 0343-591568  het eind van de maand. 

 norma.han@casema.nl   

 

http://www.fv-wbd.nl/
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