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Jaargang 27 nummer 8                                            18-05-2021 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U NIET uit voor de maandelijkse clubavond  

 

 

 

 

OOK IN MEI 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 

APRILVEILING 

 

 

 

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,    
  

Helaas kan ook de bijeenkomst van mei niet doorgaan. 

Het verenigingsjaar 2020 – 2021 is weer voorbij. 

 Gelukkig hebben wij in september en oktober nog een avond kunnen 

organiseren. Hierna sloeg het virus onverbiddelijk toe. Bijeenkomsten 

waren niet meer mogelijk. We bleven iedere maand optimistisch, maar 

steeds weer moesten we melden dat de clubavond niet doorging. 

In het nieuwe stappenplan van 20 april worden stappen gemeld, waarbij we 

steeds meer ruimte krijgen. Maar in dit plan is nog geen ruimte voor de 

clubavonden. Ik blijf optimistisch en hoop dat de vaccinaties voorspoedig 

verlopen en iedereen aan het eind van de zomer is gevaccineerd. 

Het bestuur gaat in ieder geval het seizoen 2021 – 2022 plannen. 

Ik wil ook de actie “Verkiezing Club van het jaar” onder de aandacht 

brengen. Onze leden Gerard en Truus van Dijk hebben onze vereniging 

hiervoor genomineerd. Een mooie gelegenheid om onze vereniging onder 

de aandacht te brengen van Wijkenaren, maar vooral ook voor al de 

inwoners van onze provincie. Er moeten daaronder toch ook verzamelaars 

zitten. Dus breng uw stem uit op: 

https://www.clubvanhetjaar.nl/-cultuurclub-wijk-bij-duurstede. 

U kunt van 19 april tot 24 mei uw stem uitbrengen. 

 

Ook wil ik nog even aangeven dat er in de Lekbode ook vragen kunnen 

worden gesteld aan andere leden. Ook eventuele verkopen van zegels/series 

kunnen hierin een plaats krijgen. Het mag natuurlijk ook via andere 

kanalen, maar in de Lekbode kan iedereen er kennis van nemen. Er zijn best 

leden die kennis hebben van "de gangbare landen en div. landen" en uw 

vragen kunnen beantwoorden. 

 

Rest mij u namens het bestuur een mooie, zonnige en vooral gezonde zomer 

toe te wensen. Ik hoop jullie allemaal in september weer te kunnen 

ontmoeten in het E&E. 

 

Evert Schuur 

 

 

https://www.clubvanhetjaar.nl/-cultuurclub-wijk-bij-duurstede
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NIEUWTJESDIENST STOPT PER 30 JUNI 2021 

 

Aangezien niemand zich heeft gemeld om de 

Nieuwtjesdienst voort te zetten, zal het abonnement van 

onze vereniging bij PostNL worden beëindigd per 30 juni 

2021. 

De deelnemers aan de Nieuwtjesdienst zullen de tot eind 

juni te verschijnen nieuwe zegels volgens het huidige 

lopende abonnement blijven ontvangen. 

Degenen die de zegels en speciale uitgiften willen blijven 

verzamelen, zullen zich dan met ingang van 1 juli 2021 

rechtstreeks bij PostNL moeten abonneren danwel telkens 

de nieuwe uitgiften los bestellen. 

Jammer dat voor het verzorgen van deze service niemand 

interesse heeft, het is niet anders. 
 

 

 

  
 

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 

 
 

 

 

 

http://www.fv-wbd.nl/agenda
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Historie op nieuwe Nederlandse postzegels.      door Ton van der Wurff 
 

Wie van reizen en geschiedenis houdt, kan zijn hart ophalen bij de 

nieuwe serie Nederlandse persoonlijke zegels, die Postnl vanaf 23 

maart uitgeeft. Van elk van de twaalf Nederlandse provincies 

verschijnt een velletje van drie verschillende zegels. Elk kwartaal 

zien drie velletjes het levenslicht. Het eerst zijn de provincies 

Groningen, Friesland en Drenthe aan de beurt. 

Op de zegels staan oude afbeeldingen van markante gebouwen, 

plekken of objecten van de hoofdstad van die provincie.  

 

Het velletje zelf is bedrukt met een oude provinciekaart. Het leuke 

daar van is, dat te zien is, dat provinciegrenzen in de loop van de tijd 

veranderen. Er is bijna geen provinciegrens meer, die met de huidige 

situatie overeenstemt. 

Voor de oude afbeeldingen en provinciekaarten kon ontwerpster 

Sandra Smulders grasduinen in de archieven van het Rijksmuseum, 

waar dit materiaal in overvloed is. 

Op het 

postzegelvel 

van de 

provincie 

Groningen zijn 

van de stad 

Groningen te 

zien: een prent 

van Hendrik 

Leffert Meyling (1810-1821) met het stadhuis aan de Grote Markt 

naar een ontwerp van Jacob Husly en in 1810 in gebruik genomen, 

een prent van Jan Bulthuis (1773) met de vijftiende eeuwse 

Martinikerk, een hallenkerk opgedragen aan Sint Martinus van Tours, 

schutspatroon van het bisdom Utrecht, waartoe de stad Groningen 

langere tijd behoorde, en een prent van Carel  
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Christiaan Antony Lent (na 1857-1869) met de uit 1661 stammende 

Waag naar een ontwerp van Coenraet Roelofs. 

 

Het postzegelvel van Friesland laat van Leeuwarden zien: een prent 

van Johann Gabriel Friedrich Poppel (1858) met de vrijstaande en 

scheefgezakte kerktoren Oldehove uit 1529, een prent van Carel 

Frederik Bendorp (1766-1792) met het Blokhuis, vanaf 1580 een 

gevangenis, en een prent van Isaac Reijders Sz (1847) met het 

sociëteitsgebouw Amicitia, dat in 1902 werd omgebouwd tot Hotel 

Amicitia. 

 

 
 

Tenslotte is op het postzegelvel van Drenthe van Assen afgebeeld: 

een prent van van Uije (1850) met de Brink, een voormalige voorhof 

van het klooster Maria in Campis waar om heen zich Assen 

ontwikkelde, een prent van Hendrik Spilman (1742) met de 

Staatenkamer, ook wel het Oude Landhuis genoemd, en een prent 

van Uije (1855) met een 19e eeuws stadsgezicht van Assen. 
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Het zijn schitterende velletjes geworden, die zeker ook bij de 

motiefverzamelaars in de smaak zullen vallen. 

Toch nog even een kritische kanttekening. De velletjes bevatten drie 

zegels met de waarde “1” voor binnenlandse post. Die waarde 

vertegenwoordigt 96 eurocent. Waarom de velletjes dan drie euro 

moeten kosten in plaats van de gebruikelijk 2.88 euro is me een 

raadsel. 

 

(Bron: Postnl) 
 

Beste postzegelvrienden 
 

Ons lid Gerard van Dijk uit ’t Goy heeft onze club aangemeld voor de 

verkiezing van “Club van het Jaar” 

Zie onderstaande bevestiging van onze nominatie.  

Er is wat te winnen. Doe dus mee! 

  

Beste mensen van Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede,  

 

Gefeliciteerd, Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede is genomineerd voor 

de Verkiezing Club van het Jaar. Jullie club maakt daarmee kans op de titel in 

de gemeente Wijk bij Duurstede, de provincie Utrecht en misschien wel de 

landelijke titel.  

 

Het is een uitdagend jaar geweest voor alle sportclubs en cultuurverengingen. 

Desondanks was de veerkracht groter dan ooit en namen veel clubs mooie 

initiatieven om de verbondenheid met de leden en de buurt te behouden. Zet 

Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede in de schijnwerpers en laat jullie 

veerkracht zien. Juist in deze tijd verdienen jullie dit podium!  

Ben je geen bestuurslid? Laat dan het bestuur van jullie club weten dat 

Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede is genomineerd voor de verkiezing 

Club van het Jaar. 
 
Hoe het werkt voor Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  
 

Het publiek kan vanaf 19 april tot 24 mei op Filatelisten Vereniging Wijk 

bij Duurstede stemmen via https://www.clubvanhetjaar.nl/-cultuurclub-

wijk-bij-duurstede. Communiceer deze link vanaf 19 april met jullie leden 

https://email.votecompany.nl/i/SEXo2phgxoyrolLRZqH9Cwhig5KccMdQc15KarPtAgw
https://www.clubvanhetjaar.nl/-cultuurclub-wijk-bij-duurstede
https://www.clubvanhetjaar.nl/-cultuurclub-wijk-bij-duurstede


 

 

 9 

en achterban om zoveel mogelijk stemmen te werven.  

De Gemeentewinnaars worden bepaald op basis van het aantal stemmen. Je 

hebt minimaal 50 stemmen nodig om in aanmerking te kunnen komen voor 

de titel van gemeentewinnaar.  

De jury kiest vervolgens per provincie uit de top 5 van gemeentewinnaars 

(top 5 op basis van het aantal stemmen) de provinciewinnaar. In deze fase 

gaat het om de opgegeven motivatie waarom jouw club ‘Club van het Jaar’ 

zou moeten worden.  

 

Dit jaar introduceren we een ‘wildcard’ voor een sportclub én een 

cultuurvereniging. Deze clubs worden gekozen door de jury op basis van de 

opgegeven motivatie waarom zij de titel ‘Club van het Jaar’ verdienen. 

Hierbij kijken we naar de getoonde veerkracht en gave initiatieven die het 

afgelopen jaar ondernomen zijn. Het aantal verkregen stemmen is hierbij 

niet relevant.  

 

De vakjury kiest uiteindelijk de landelijke winnaar in de categorie sport en 

cultuur. Als winnaar ontvang je naast erkenning en waardering voor al het 

moois dat op jullie club plaatsvindt, een masterclass naar keuze van een 

expert en een professionele promovideo om Filatelisten Vereniging Wijk 

bij Duurstede extra in de schijnwerpers te zetten. Lees hier meer over de 

verkiezing. 

Nog steeds: Veel evenementen en bijeenkomsten afgelast:  

Veel- niet allemaal - evenementen en bijeenkomsten, zowel nationaal als 

internationaal, een aantal ook opgesomd in onze evenementenlijst, zijn voor 

de komende tijd, als gevolg van de beperkingen door Covid-19 afgeblazen 

of uitgesteld. Het voert echter te ver deze hier allemaal op te noemen. U 

mag er van uitgaan dat de agenda de komende maanden bij veel 

verenigingen en organisaties leeg is gemaakt of in elk geval aangepast. 

Voor evenementen waar de KNBF een landscommissaris heeft aangesteld 

zullen deelnemers indien nodig een bericht ontvangen. 

Van evenementen waar nog geen inschrijving was opengesteld maar die nu 

uitgesteld zijn en waarvoor een datum in de (verre) toekomst is geprikt, zijn 

nog niet altijd nieuwe instructies beschikbaar omtrent de verdere gang van 

zaken. 

                                                                                                

https://email.votecompany.nl/i/f51p-6_ca8h6xhMLROcem06CGc1Z_H5o88b8RAmt_0M
https://email.votecompany.nl/i/f51p-6_ca8h6xhMLROcem06CGc1Z_H5o88b8RAmt_0M
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Soorten postzegels Deel 10                           door;Jos du Floo 

 
Postpakketzegels 

 

Aan België de eer om de eerste postpakketzegels uit te geven. Onder 

auspiciën van de staat werden die op 1 mei 1879 voor het eerst uitgegeven. 

De zegels dragen de tekst CHEMINS DE FER (Spoorwegen) en in de 

verzamelaarswereld worden ze vaak ‘Spoorwegzegels’ genoemd. Omdat ze 

op de lijnen van de Belgische staatsspoorwegen werden gebruikt zijn het 

geen particuliere uitgiften maar ambtelijke. Afgestempeld zijn ze zowel met 

post- als met spoorwegstempels te vinden. Dat vanwege het gebruik als 

pakketpost. De Belgische posterijen exploiteerden ook een eigen 

pakketpostdienst en gaven daarvoor in 1928 speciale ‘Postcollo’-zegels uit. 

Frankrijk gaf soortgelijke zegels uit in 1892. Deze werden uitgegeven door 

de Franse Spoorwegen (SNCF – Société Nationale des Chemins de Fer). 

 

Gedurende 1923-1924 gaf Nederland twee zogenaamde postpakket-

verrekenzegels uit die uitsluitend dienden voor interne verrekening tussen 

posterijen en de postpakketdienst. 

 

Van 1 augustus 1883 tot maart 1904 werden er in Groot-Brittannië 

postpakketzegels uitgegeven met de opdruk GOVᵗ PARCELS. Dit vanwege 

de hoge tarieven die de spoorwegmaatschappijen voor het vervoer van 

postpakketten in rekening brachten. 

 

Italië begon in 1884 met de uitgifte van postpakketzegels. Vanaf 1916 

verschenen die in de vorm van tweelingzegels. 

 

De Verenigde Staten gingen pas in 1912 over tot invoering van een 

staatspakketpostdienst. De toen uitgegeven plaatjeszegels (van 1 cent tot $ 

1) werden na enkele maanden opgemaakt en verkocht als gewone 

postzegels. Maar in 1912 kwam er wel een serie postzegels uit die gebruikt 

werden voor de frankering van postpakket. 

 

Postpakketzegels zijn herkenbaar aan speciale teksten.  

Frankrijk en België: COLIS POSTAUX.  

België: POSTCOLLO 

Bulgarije: KOLETNI PRAKTI 

Duitsland: ZULASSUNGSMARKE 
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Italië: POSTALI 

Portugal: ENCOMENDAS POSTAIS 

Latijn Amerika: ENCOMIENDAS 

Mexico: BUITOS POSTALES 

Roemenië: TAXA DE FACTAGIU 

Peru: PORTO DE CONDUCCION 

Uruguay: ENCOMIENDAS DE GANJA 

 

Die laatste betrof ook zegels die gebruikt werden voor de verzending van 

pakken graan. 
 
 

Wordt vervolgd 

   

 

 

 
 

De postkoets een vervlogen vervoermiddel op een blokje van 

Deutsche Post. Een leuk verzamel item.  
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Koninklijke Onderscheidingen. 
 

Dit jaar bezocht de Burgemeester Meerts twee leden van onze vereniging 

om hen te vertellen dat zij benoemd zijn tot lid in de Orde van Oranje 

Nassau. 

Wij feliciteren de beide gedecoreerden van harte met deze onderscheiding.  

Binnen onze vereniging zijn Henk en Han ook bekend door hun vrijwillige 

inzet. Henk voor al die jaren als bestuurslid en Han voor zijn inzet bij het 

produceren van het clubblad de Lekbode en hij zit in de commissie taxaties 

en nalatenschappen en incidenteel neemt hij zitting in andere samen -

stellingen zoals bij de viering van ons 25-jarig bestaan in de feest -

commissie.  
 

Hieronder de  teksten van de voordracht voor deze onderscheiding. 
 

Henk Huisman zet zich gedurende 

ruim 50 jaren ononderbroken, 

intensief en onbezoldigd in voor de 

Wijkse samenleving. Dit doet hij 

vanuit een zeer grote maatschappelijke 

betrokkenheid en belangstelling en 

zorg voor de kwetsbare medemens. 

Hij is dit jaar 50 jaar EHBO ‘er, 

iemand op wie nooit  

tevergeefs een beroep op wordt 

gedaan. Begin 2021 ontving hij 

hierom een onderscheiding van de 

Nationale Bond EHBO. Het 

zwaartepunt van de voordracht is 

gelegen in zijn inzet voor EHBO 

afdeling Wijk bij Duurstede en later 

afdeling Cothen, als vrijwilliger op 

straat tijdens lokale activiteiten en als bestuurslid. Hij was altijd van de 

partij als er iets georganiseerd werd, zoals kindervakanties KIVAK, de 

Schapenmarkt, de Kerstmarkt, sportwedstrijden. Ook  was Henk betrokken 

bij activiteiten als Kleurrijk uit in Wijk, de 3Kernenavond4Daagse, 

JazzbijDuurstede en Koningsdag/Singelloop. Ook was de Henk ruim 10 

jaar actief als verdeler en coördinator bij vele Goede Doelen collectes, zoals 

het Rode Kruis, de Zonnebloem, het Reumafonds, de Hartstichting, MS en 
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Gehandicaptensport. Henkis een trouwe vrijwilliger en bestuurder, die bij 

vele activiteiten acte de préseance geeft. Hij is altijd bereid om zich in te 

zetten voor de goede zaak. Hij wordt gekenmerkt als een sociale man, met 

een groot hart voor de medemens, als iemand die altijd meedenkt en 

meedoet. Vanwege de corona kreeg Henk de versierselen niet door de 

burgemeester opgespeld maar door zijn 18 jarige kleindochter en oogappel 

Marloes van Roshum 
 

Han Mulder is vanaf 1997 zeer actief betrokken bij de Walpoortmolen 

‘Rijn en Lek’ te Wijk bij Duurstede. Deze molen is eigendom van De 

Hollandse Molen, de vereniging tot behoud van molens in Nederland. Ruim 

22 jaren zette hij zich op zeer betrokken en continue basis veelzijdig in als 

vrijwilliger. In 2004 behaalde hij het getuigschrift, uitgereikt door De 

Hollandse Molen, en werd zelfstandig molenaar.  

Tot 2019 voerde hij dit ambacht uit in zijn eigen woonplaats, op zijn 

korenmolen. Hij deed dit op enthousiaste en vakkundige wijze, 

onbaatzuchtig, trouw en onbezoldigd. Han Mulder was jarenlang de spil in 

de groep 

vrijwilligers, die 

het monument 

‘levend’ houden 

in moderne 

tijden. Hij gaf 

rondleidingen en 

excursies aan 

mensen uit de 

hele wereld. Ook 

organiseerde hij 

met zijn partner 

allerlei extra 

activiteiten op de 

molen, om de 

molen te promoten bij inwoners en toeristen. Hij was een ware ambassadeur 

van de Wijkse molen. Mede door zijn inzet is de molen al die jaren een 

springlevend monument gebleven en een prachtig element in het stadsbeeld. 

Ook voor de Historische Kring Rijn en Lek verricht Han Mulder vanaf 

2002 tot heden allerlei hand- en spandiensten.  Verder doet hij divers ander 

vrijwilligers werk. 
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Verjaardagskaarten.                                                  door Annie Dik 

 

Met je verjaardag is het altijd leuk om post te ontvangen.  Van wie en 

wat? Altijd verrassend. 

Maar de laatste jaren wordt de post steeds minder, nu krijg je veel 

Whatsappjes met emojis. 

Ook leuk, maar daar heb je als filatelist niets aan. 

Maar gelukkig kwamen er laatst op een verjaardag toch enveloppen 

binnen met postzegels erop. 

 

De eerste was een postzegel uit 2020 met de 

afbeelding van een grote bonte specht. 

Leuk voor de verzameling, met dank aan de 

Filatelistenvereniging. 

 

 

 

De tweede: een 

postzegel uit 2014 van 

de serie Nederlandse 

symbolen: de klomp. 

7 jaar oud. 

Had de afzender er nog zoveel in voorraad? 

Of te weinig post verstuurd? 

Ja, ik denk dat er nu in deze coronatijd meer kaarten worden 

verstuurd. 

 

De derde: een postzegel van Greetz 

Een onlinedienst die een persoonlijke kaart bv 

een foto of tekening met je eigen tekst erbij 

voor jou verstuurd naar de geadresseerde met 

op de envelop deze zegel waarop de waarde 

ontbreekt. Altijd een heel persoonlijke kaart. 

Op de afgesproken dag bezorgd.  

 



 

 

 18 

 

De vierde was geen postzegel, maar een code. Had 

ik nog nooit gezien. 

Maar je gaat naar de app van PostNL, geef aan wat 

je wilt versturen en waarheen, reken af via 

onlinebankieren en je krijgt een postzegelcode. Die 

schrijf je op het poststuk en die wordt dan bij de 

verwerking door scanners van PostNL herkend.  

Voordeel: als je een schrijffout hebt gemaakt b.v. in het adres, neem 

je gewoon een nieuwe envelop en zet daarop je code. Ook fijn: zo zit 

je dus nooit zonder postzegels. Wel duurder dan een gewone 

postzegel. 

 

Dat was de oogst aan postzegels. 

Maar de kaarten waren leuk en heel verrassend. 

De KNBF bibliotheek is een van de grootste filatelistische bibliotheken 

van Europa. Een aantal geïnspireerde verzamelaars helpt als vrijwilliger om 

de bieb draaiende te houden. Groeperen, uitzoeken van schenkingen 

navraag doen naar nieuwe uitgiften is een deel van hun taak. Een officiële 

bibliothecaris ter versterking van het huidige team staat nog op het 

wensenlijstje. Kandidaten kunnen voor nadere informatie terecht bij: E 

info@knbf.nl of T 030-3075469. Tot nader order is de Bondsbibliotheek 

gesloten voor publiek. Wel kunt u schriftelijke of per mail boeken ter 

uitleen aanvragen.  

- Aanvragen voor de doublettenlijst welke teruggestuurd moeten worden 

naarlive, outlook of hotmail adressen lopen vertraging op omdat de server 

van de KNBF deze niet herkent. Er is slechts een medewerker van de Bieb 

op de woensdagen aanwezig die deze adressen meeneemt en vanuit zijn 

huis verstuurd. Hier kan enkele weken over heen gaan.  

Hartelijk dank aan allen die reeds boeken besteld hebben via onze 

doublettenlijst. De doublettenlijst is aanzienlijk aangevuld. Deze lijst is op 

te vragen via bibliotheek@knbf.nl. Voor deze lijst geldt wie het eerst komt 

het eerst maalt. Na bevestiging en betaling zenden wij dan de boeken aan u 

toe.  
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Gelezen in De Telegraaf van 20-01-2021 
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DEZE MAAND WEER EEN SCHRIFTELIJKE VEILING 

 

Ook  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 22 mei 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 schriftelijke aprilveiling was iets beter dan die van maart. We 

gaan het in mei dus nog een keer proberen. Dit keer met een veiling 

van tachtig kavels. De belangstelling voor de extra euroveiling van 

de vorige maand was zo gering, dat we ons deze maand de moeite 

van het samenstellen van een dergelijke extra veiling besparen. Voor 

de meiveiling gelden dezelfde regels als voor de vorige schriftelijke 

veilingen. Wees alstublieft op tijd met het inleveren van uw 

biedingen. Het blijft jammer, dat we ook deze veiling niet in de zaal 

kunnen doen. Wie weet, komt dat nog, wellicht in september. Jan en 

ik wensen u tot dan een prettige zomer en vooral veel gezondheid. 

Blijf waakzaam, want het virus is, zoals we inmiddels weten, 

levensgevaarlijk. En, voor wat de veiling betreft, doe eens gek en 

bied lekker mee! 
 

 

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

 

 

 

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

 

Biedingen insturen uiterlijk  zaterdag 22 mei 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 ned telegram nr. 6 prachtexemplaar 0 17,00 6,50 

2 telegram nr. 8 prachtexemplaar 0 28,00 10,00 

3 telegram nr. 9 prachtexemplaar 0 28,00 10,00 

4 roltanding nr. 24, 33-35, 38-40 prachtexpl 0 6,90 2,00 

5 roltanding nr. 4 prachtexemplaar x 22,50 9,50 

6 roltanding nr. 30 prachtexemplaar x 75,00 32,50 

7 roltanding nr. 54 prachtexemplaar 0 34,00 12,75 

8 roltanding nr. 55 prachtexemplaar pfr 100,00 40,00 

9 roltanding nr. 56 luxe exemplaar 0 27,00 10,00 

10 roltanding nr. 70 prachtexemplaar 0 44,00 20,00 

11 roltanding nr. 82-85 prachtserie 0 30,00 10,00 

12 roltanding nr 59, 60, 62, 63 in paren prachtexpl pfr/x 6,60 2,50 

13 curacao nr. 1,3,4,6,7 redelijke kwaliteit 0 92,50 7,00 

14 curacao nr. 60 luxe exemplaar pfr 5,00 1,50 

15 curacao nr. 69 prachtexemplaar 0 17,50 5,75 

16 curacao nr. 230, 231 en 244 mooie exemplaren pfr/0 5,50 1,00 

17 ned-ant nr. 218-229 prachtserie x 85,00 8,50 

18 curacao LP nr. 82, 83, 84 prachtexemplaren 0 15,00 3,00 

19 curacao LP nr. 82  prachtexemplaar x 3,00 1,00 

20 suriname uit : nr. 69-86 wo 82A  10 stuks x 30,00 4,00 

21 suriname nr. 243 prachtexemplaar 0 34,00 8,50 

22 suriname nr. 276-277 mooie serie x 7,00 1,50 

23 suriname LP nr. 29-30 prachtserie 0 8,00 2,00 

24 suriname nr. 317-20 prachtserie x 12,00 2,00 

25 suriname nr. 280-283 prachtserie x 90,00 9,00 

26 suriname nr. 295-296 mooie serie x 8,00 1,75 

27 curacao nr. 131 prachtexemplaar 0 5,00 1,25 

28 berlijn mi nr. 60 prachtexemplaar 0 20,00 4,50 

29 berlijn mi nr. 67 prachtexemplaar 0 22,00 6,00 

30 berlijn mi nr. 117 luxe exemplaar pfr 4,50 1,25 

31 ned 1896-1944 zegels op bladen 0   5,00 

32 ned 1944-1978 zegels op bladen x   8,00 

33 ned kinderzegels en blokken op bladen x/pfr   4,00 

34 ned victoria-album blaco bladen     3,00 

35 leeg stockboek met koperen hoeken     7,50 

36 ringband met zwarte bladen     2,00 

37 belgie boekje frankeergeldig pfr   1,00 

38 canada blok muziek 1832-1835 pfr 7,00 1,00 

39 guyana geboorte amalia 3 fdcs en blok pfr/0   5,00 

40 usa blok muziek componiesten pfr   1,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

41 ned zegels in blokken en paren op bladen pfr   3,00 

42 finland kaart met vlinders pfr 10,60 1,00 

43 ned nr. 1 mooi 0 45,00 1,50 

44 nr. 4 en 5 redelijk 0 30,00 1,50 

45 nr. 16  0 95,00 2,00 

46 nr. 20 zwaar stempel 0 22,50 1,00 

47 nr. 22, 23, 24 puntstempels 0 16,20 1,00 

48 nr. 27 mooi 0 14,00 1,00 

49 nr. 41 stempel utrecht 0 17,50 1,00 

50 ned davo luxe deel II 1990-2005 met wat zegels     10,00 

51 leeg stockboek fili-safe wit     2,00 

52 ned stockkaart met zegels uit de guldentijd pfr hoog 2,00 

53 ned ant series op albumbl 1958-1975 x/0   5,00 

54 rusl. Deelstaten partij blokken motief oa dieren pfr   2,00 

55 turkmenistan blok diana pfr   1,00 

56 solomon eil  mi nr. 579-628 pfr 40,00 4,00 

57 berlijn mi nr. 124 luxe exemplaar pfr 12,00 3,75 

58 berlijn mi nr.131 luxe exemplaar pfr 7,00 2,00 

59 berlijn mi ne. 155 luxe exemplaar pfr 5,00 1,25 

60 bund mi nr. 151 luxe exemplaar pfr 17,00 5,50 

61 bund mi nr. 217-218 luxe exemplaren pfr 16,00 5,00 

62 bund combi's nr. S17,19,33, W11,12,19,21 pfr 7,00 2,25 

63 bund combi's nr. S18,34,36, W22x,23x pfr 12,50 4,50 

64 ned 11 stuks automaatzegels en briefkaart pfr 33,00 2,00 

65 israel/bund klein partijtje     1,00 

66 ned-ant  nr. 231 mooi exemplaar 0 2,50 0,50 

67 indonesia mi nr. 65-67 prachtserie x 22,00 2,00 

68 aruba nr. 40-43 luxe serie pfr 8,00 2,70 

69 aruba nr. 44-45 luxe serie pfr 3,50 1,20 

70 zwitserland partijtje pro juventute pfr   1,00 

71 roemenie, tanzania op kaartjes     1,00 

72 ned/frankr op kaartje wo blokje franse revolutie pfr 18,00 1,00 

73 frankr oud met roodstempels op pax et comm     1,00 

74 bund mi blok 1065 gestempeld apart 0 10,00 2,00 

75 ned port nr. 67a en 68a licht roest x 20,00 3,00 

76 ned-indie nr. 160-164 prachtexemplaren 0 3,50 0,75 

77 ned-indie nr. 165 prachtexemplaar 0 51,50 15,00 

78 suriname nr. 108 luxe exemplaar x 30,00 10,00 

79 ned-ant nr. 248-252 luxe serie pfr 28,50 8,50 

80 zeer grote doos onafgew vnl ned en europa     20,00 
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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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