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Jaargang 28 nummer 1                                           28- 9 -2021 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond  

op 28 september 2021 

 

De avond vindt plaats op onze locatie in het E&E Gasthuis 

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede. 

Tijdens de avond is er gelegenheid tot 

het onderling ruilen / verkopen van postzegels 

agenda 
                 Kavels bekijken van 19.30-20-00 uur. 

 

1. Klokslag 20.00 uur opening en welkom 

2. Mededelingen van het bestuur 

3. Huishoudelijk Reglement 

4. Algemene ledenvergadering oktober 2021 

5. Wat gaan we doen met de ontvangen 

nalatenschap 

6. Rondvraag 

7. Pauze en verkoop loten voor de verloting 

8. DVD 

9. Clubveiling “ 

10. Verloting en presentielijst 

11. Sluiting van de clubavond 

12. Afhalen en afrekenen van de aangekochte 

kavels 

 

De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer 06-53148241 
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Voorwoord.       Door Ever Schuur 
    
Beste postzegelvrienden,    
  

Vrijdag 13 augustus 2021 had ik na de toespraak van onze demissionaire 

minister-president Rutte het gevoel “We kunnen weer”. En ook navraag bij 

de Stichting de Binding maakte duidelijk, het was weer mogelijk om bijeen 

te komen onder voorwaarden van 1,5 meter en vaste zitplaatsen. Dat gaan 

we dus ook doen op 28 september 2021. Maar voor die datum komt het 

team Rutte nog bij elkaar en hij heeft gezegd ”alles is met potlood 

geschreven”. Dus houdt de website in de gaten voor de laatste informatie. 

Wij hebben op een van de bijeenkomsten de vraag gekregen of het mogelijk 

was om de clubavond in september te verzetten naar de vierde dinsdag. Dat 

is dus gelukt. 

Deze eerste avond in lange tijd is een gewone clubavond met een agenda, 

een veiling en als daar belangstelling voor is een DVD over “Onze 

Zeehelden”. 

Natuurlijk is er genoeg ruimte om over allerlei zaken die nog spelen van 

gedachte te wisselen. 

De Algemene Vergadering die in maart 2021 stond gepland wordt 

gehouden in oktober 2021. Met in deze vergadering de jaarstukken 2020, de 

bestuursverkiezingen en de concept-begroting voor 2022. 

De heer Ton van der Wurff (Stampie) heeft aangegeven niet meer op onze 

clubavonden aanwezig te zijn. Wij gaan zoeken naar een oplossing. 

Ik verheug mij erop om u allen op 28 september te kunnen ontmoeten. 
 

Ondertussen heeft het bestuur ook een aanvang gemaakt met het aanpassen 

van het Huishoudelijk Reglement. Dit was noodzakelijk door een wet 

namelijk ”Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen”. Er is een versie die 

nu door het bestuur wordt gelezen en dan in de Algemene Vergadering van 

oktober aan u wordt voorgelegd. 
 

Onze redacteur Han Mulder doet het verzoek om eens iets te schrijven voor 

de Lekbode. Een stukje over uw interesses of over bijzondere poststukken. 

We moeten het clubblad met ons allen maken. 

Mocht u het moeilijk vinden om iets te schrijven dan bied ik daarbij mijn 

hulp aan om dit op papier te zetten. 
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Postzegels zijn meer waard dan je denkt.           door Jan Hoogerhuis 

  
Onlangs heeft de firma Rietdijk in den Haag haar 416’ veiling gehouden. In 

deze veiling trof ik een 10 cent nr. 21 met duidelijk rondstempel 

Neerlangbroek 19 aug. 1897. De inzet was € 18,-. Met een bod van € 50,- 

zou ik zeker in aanmerking moeten komen. Maar helaas. Dit paartje zegels 

ging voor  

€ 190,- weg. Ook een DAVO album Nederland 1852-1995 met een inzet 

van € 70,- ging voor € 200,- weg. Alles van Nederland ging hoog weg. 

Maar ook albums en stockboeken van Europese landen deden het erg goed. 

Wie zei ook alweer dat postzegels niets meer waard zijn? Vooral het oude 

materiaal in goede kwaliteit gaat nog steeds voor hoge prijzen weg op 

veilingen. 

 

 

 

Alan Turing.                                                            door Jan Hoogerhuis 

 

Wie was Alan Turing? 

Alan Turing was de zoon van Julius Turing en Ethel Stoney. Hij werd 

geboren op 23 juni 1912. Zijn ouders verhuisden voor werk naar India en 

Alan werd in Engeland op kostschool en internaat geplaatst. Op de 

kostscholen werd wetenschap, en 

expressie ontmoedigd. Desondanks las 

Alan in zijn jeugd het boek Natural 

Wonders Every Child Should Know. Dit 

boek had een grote invloed op de rest van 

zijn leven. 

Turing studeerde vanaf 1931 wiskunde aan 

de universiteit van Cambridge. In 1935 

maakte hij kennis met het zogeheten 

“entscheidungsproblem”. Hierover 

publiceerde hij meerdere artikelen. Dit 

beslissingsprobleem laat zich als volgt 

omschrijven: “bestaat er een algoritme 

waarmee bewezen kan worden of een 

wiskundige bewering waar is of niet? “ of 

wel is een antwoord op een logische vraag 
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berekenbaar? 

In 19356 kwam Turing tot de conclusie dat het antwoord “nee” moest zijn. 

Ook Alonzo Church kwam tot die conclusie. Zo ontstond de Church-Turing 

hypothese. 

Op basis hiervan bedacht Turing de logical computing machine,  later de 

turingmachine genoemd. 

 

Ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog werkte Turing in 

het geheim bij de code school op 

het landgoed Bletchy Park. Hier 

probeerden de Engelsen de codes 

van de Duitsers te ontcijferen. 

Vooral de codes van de Enigma 

machine van de Duitsers hadden 

zijn volle aandacht. De Duitse 

onderzeeërs hadden allemaal zo’n 

apparaat aan boord. Drie Poolse 

wiskundigen hadden een 

decodeerapparaat uitgevonden 

dat een deel van de t codes kon 

ontcijferen. Turing is hiermee aan de slag gegaan en uiteindelijk heeft hij de 

Enigma codes weten te ontcijferen. Hiermede was de slagkracht van de 

Duitse U-boten zeer strek gedaald. Immers men wist precies waar ze zich 

bevonden 

Na de Tweede Wereldoorlog werkte Turing aan de universiteit van 

Manchester aan verschillende voorlopers van de huidige computers. Ook 

bleef hij in het geheim werken voor GCHQ, tot hij daar in 1948 wegens zijn 

homoseksualiteit geweerd werd.  

In 1952 werd hij gearresteerd wegens homoseksuele handelingen en 

veroordeeld. Hij kon kiezen uit chemische castratie of gevangenisstraf. 

Turing koos voor het eerste.   

Op 7 juni 1954 werd hij dood aangetroffen met een appel die vergiftigd was 

met cyanide. Hierna raakte hij in vergetelheid. 

In 2009 gingen in Engeland stemmen op die pleitten voor postuum 

eerherstel voor Turing. Op 24 december 2013 verleende koningin Elisabeth 

II Alan Turing gratie en werd zijn veroordeling uit de boeken geschrapt. Op 

15 juli 2019 werd bekend dat het portret van Turing op het nieuwe 50 pond 

biljet zal verschijnen.  
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Tijdens zijn werkzame leven kreeg Turing de onderscheiding Officier in de 

Orde van het Britse Rijk. Ook werd hij met diverse eredoctoraten ge-eerd 

door verschillende univer-

siteiten. 

 

Zonder de grote kennis van 

Alan Turing en zijn 

doorzettings-vermogen zou 

de Tweede Wereldoorlog 

totaal anders verlopen zijn. 

Hij heeft er voor gezorgd zat 

de codes van de Enigma 

machine ontcijferd werden. 

In Bletchy Park is een 

museum naar hem genoemd.  

 
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!! 
 
 

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. 
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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. 

 

Een aparte enveloppe.                                            door Jan Hoogerhuis 

 

In een partijtje poststukken vond ik een apart poststuk. Veel 

stempels, doorhalingen en een portzegel. De enveloppe is afkomstig  
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van de Dienst M.v.O.(Ministerie van Oorlog), nr van de reserve 

kapitein J.E. Stolk, met dienstnummer. De brief moest naar de  

Inspectie van het Vervoerswezen in Den Haag en was in Zeist gepost 

op 22-01-1960. Omdat er geen postzegel op zat, portvrijdom voor 

dienststukken, is de brief in Den Haag geweigerd vanwege de porto 

van 24 cent. Dat staat ook op het stempel. Het postkantoor den Haag 

stempelde op 23-01-1960. Er kwam ook een stempeltje 

“geweigerd”en met de Franse tekst “refusé”. Op de achterkant staat 

nog een stempel ’s Gravenhage 25-01-1960 en in inkt en potlood 

25/1 geweigerd en 27/1 geweigerd. In het rood T24 staat nog een 

onduidelijk stempel “NI afgeschreven ’s Gravenhage “. 

 

 
 

 Uiteindelijk is de brief op 27-01 1960 terug gestuurd naar de 

afzender met stempel “TERUG AFZENDER” naar de Slotlaan in 

Zeist 



 

 

 10 

De echte zilveren postzegel. 
 

Door een gesprek over postzegels en dan in het bijzonder de nieuwe trend 

om voor allerlei gelegenheden gouden en zilveren zegels uit te brengen. 

Hierbij moest ik denken aan de 2002 uitgebrachte Zilveren 

Verrassingszegel. (nr2009) 

Dit was de laatste zegel met een gulden aanduiding en wel fl 12,75. 

Het frankeerbedrag voor een aangetekende brief. 

Hieronder een brief met zegel. 
 

Op verzoek van de geadresseerde heb ik naam en adres afgeplakt. 

De drukinkt heeft niet gehouden op de zegel, maar door de kracht waarmee 

de stempel is gehanteerd bleef er wel een indruk achter op de zegel. 

 

Deze zegel had een oplage van 1 miljoen en kon dus onder andere worden 

gebruikt voor de frankering van een aangetekende brief. In dit geval de 

retour envelop, waarin het paspoort met het visum wer teruggestuurd. 

Onderaan een gedeeltelijke stempel “Embassy of India The Hague”. 
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Een vreemde ontwikkeling is nu aan de gang. Er worden nu zegels 

uitgebracht met de frankeeraanduiding 1 (  € 0,91 / 0,96) voor een brief in 

Nederland tot 20 gr. 

Maar je moet voor een gouden zegel € 50,00 en voor een zilveren zegel € 

25,00 betalen. Deze zegels zijn dus nooit voor het frankeren van een brief 

uitgegeven. 

Wie betaalt er nu 50 of 25 maal de waarde voor het verzenden van een 

brief. 

 

Uit de oude doos.                                                     door Jan Hoogerhuis 
 

In de huidige tijd worden er bijna geen brieven meer verstuurd. En zeker 

geen brieven met een postzegel. Dat was vroeger wel anders. Je stuurde aan 

familie en bekenden regelmatig een brief om te informeren naar de 

gezondheid van de familie. 

 

 
 

Ook je geliefde of wie je in stilte aanbad kreeg regelmatig een brief. Aan de 

stand van de postzegel kom je aflezen wat je bedoelde. Stond de zegel op 

zij kop, vergeet mij niet. Stond de zegel dwars betekende dit “ik verwacht 

je”. Zo vond ik een tijd geleden aan ansichtkaart met alle standen en 

betekenissen van de zegels. 
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Soorten postzegels Deel 15                           door;Jos du Floo 

 
Persoonlijk bestelzegels 

Op 1 maart 1937 gaf Tsjechoslowakije blauwe driehoekzegels uit van 50 

haleru met in elke hoek een letter V. Dat betekende dat er een aanvullend 

bestelloon was betaald om het poststuk persoonlijk aan de geadresseerde af 

te geven. Soortgelijke zegels werden in 1940 uitgegeven door het Duitse 

protectoraat Bohemen-Moravië en door Slowakije. In 1946 kwam 

Tsjechoslowakije met een persoonlijke bestelzegel van 2 koruny maar die is 

niet lang in omloop geweest.  

 

Buizenpost postzegels 

In 1913 startte Italië met de mogelijkheid om brieven en kaarten in de 

steden Rome, Milaan, Napels, Turijn en Genua per buizenpost te vervoeren. 

Hiervoor werden speciaal daarvoor bedoelde postzegels uitgegeven. Al in 

1865 bestond die manier van vervoeren al in Berlijn tussen het 

telegraafkantoor en het beursgebouw. Maar daar kon niet iedereen gebruik 

van maken. Een jaar later, in 1866, werd in Parijs buizenpostverkeer 

ingevoerd onder de naam réseau pneumatique. Hiervoor werden speciaal 

voorgedrukte enveloppen en kaarten uitgegeven. In Oostenrijk werd in 

1873 buizenpost ingevoerd met aparte briefkaarten. Deze droegen het 

opschrift CORRESPONDENZKARTE zur pneumatischen 

Expressbeförderung.  

 

Maar de eer is aan Engeland. Daar begon men met proefnemingen in 1826. 

Daarvoor werd een omvangrijk stelsel van ovens, pompen en kleppen 

ontwikkeld om blikken bussen door middel van vacuüm en perslucht door 

ondergrondse buizen te transporteren. Dat men daar een tijd mee bezig zijn 

geweest om dat te vervolmaken blijkt wel uit het feit dat pas in 1859 de 

Pneumatic Despatch Company werd opgericht voor het per buis vervoeren 

van brieven en pakjes. In 1861 werd er een buizennet aangelegd tussen het 

Londense Euston Station en het districtspostkantoor in Eversholt Street. De 

tunnelbuis had een doorsnee van 3 meter en op 20 februari 1863 reden een 

eerste wagentjes met postzakken erdoorheen. Daarna volgde nog een 

uitbreiding tot Holborn en het hoofdpostkantoor naar St.-Paul. Maar in 

1873 besloot men dat buizenpost niet voldeed aan de verwachtingen en 

werd het alweer afgeschaft. 
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Ook van het toenmalige Oost-Berlijn is bekend dat die nog lang met 

buizenpost heeft gewerkt. Sinds 1970 zijn er in Darmstadt proeven met 

buizenpost maar het is niet bekend of dit tot succes heeft geleid. 

 

Poolzegels 

De Duitse kapitein Wilhelm Bade Is de eerste en enige die een poolzegel 

heeft uitgegeven. Dit in 1897 voor een plaatselijke postdienst in 

Spitsbergen. Op de zegels van 10 ore stond een walvis op een ijsschots. 

 

Zegels voor de poolstreken 

Officiële postzegeluitgiften voor gebruik in de poolstreken waren 1d zegels 

van Nieuw-Zeeland ten behoeve van de Zuidpoolexpedities van Sir Ernest 

Shackleton in 1908. Deze in 1908 uitgegeven zegels waren voorzien van de 

opdruk KING EDWARD VII LAND. Drie jaar laten verschenen Nieuw-

Zeelandse zegels van ½ en 1d. Deze bevatte de opdruk VICTORIALAND. 

Deze uitgifte was ten behoeve van de Zuidpoolexpeditie van Kapitein 

Robert Scott. 

 

 

Wordt vervolgd 

 

 

 

 

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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Van de veilingmeester                                               door John de Vries 

 

Hij is weer voorbij, die frisse zomer! En dus hebben we weer een nieuwe 

veiling. En dit keer een èchte. Hopelijk is iedereen nog gezond en monter, 

zodat we de eerste verenigingsavond weer in groten getale aanwezig zijn. 

 

Wat hebben we voor u in petto? Een veiling met 80 kavels. Reken erop, dat 

dat in de komende maanden niet veel meer wordt. Maar wat we u 

presenteren is wel erg leuk. We beginnen met een aantal telegramzegels en 

wat betere roltanding. Uitschieter is Suriname nummer 58a in superconditie 

voor een fatsoenlijke prijs. Te duur natuurlijk voor de notoire koopjesloper, 

maar die komt vanaf kavel 19 volledig aan zijn trekken. Ziehier het eerste 

deel van een liquidatie van een verzameling voor inzetprijzen die helemaal 

nergens naar lijken. Maar vooruit. Wie hierop niet biedt, is dief van zijn 

eigen portemonnee. Altijd een breedrandige nummer 1 voor bijna niks 

willen kopen? Ga je gang. Bijna al het moois voor een inzetprijs van vijftig 

cent. Niet te geloven.      

 

Verder ook veel postfris Aruba voor een rotprijs. Het kan niet op. Een pluk 

betere waarden Suriname. Goed kijken! Voor de rest veel kleine partijtjes 

op stockkaarten, natuurlijk ook voor een zachte prijs. 

 

Kortom,  spit de kavellijst maar eens goed door en vooral…….kom de 

komende verenigingsavond om mee te bieden en ook deze veiling weer tot 

een succes te maken. Neem een kruiwagen mee om uw aankopen 

gemakkelijk te vervoeren.  

 

Schriftelijk of per e-mail bieden kan ook! 

 

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

 

 

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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* = ongebruikt met plakker p.f. = postfris 0 = gebruikt 

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

1 ned telegram nr. 1 prachtexemplaar 0 50,00 17,50 

2 telegram nr. 3 prachtexemplaar 0 11,00 4,50 

3 telegram nr. 5 prachtexemplaar 0 40,00 14,50 

4 telegram nr. 6 prachtexemplaar 0 17,00 6,50 

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

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

7 telegram nr. 10 luxe exemplaar 0 50,00 20,00 

8 telegram nr. 11 prachtexemplaar 0 45,00 16,50 

9 roltanding nr. 50 luxe exemplaar kl gombesch pfr 12,00 4,00 

10 roltanding nr. 51 prachtexemplaar luxe stempel 0 11,00 4,50 

11 roltanding nr. 53 luxe exemplaar 0 9,00 3,75 

12 roltanding nr.54 prachtexemplaar 0 27,00 10,50 

13 roltanding nr. 56 prachtexemplaar 0 27,00 10,50 

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

15 roltanding nr. 86-89 prachtserie 0 35,00 14,00 

16 suriname nr. 58a pracht keerdruk 0 175,00 65,00 

17 curacao LP nr. 53-60 luxe serie pfr 16,00 6,00 

18 curacao LP nr. 61-68 luxe serie pfr 32,00 12,00 

19 ned nr. 1 breedrandig 0 45,00 0,50 

20 nr, 2 breedrandig 0 35,00 0,50 

21 nr. 3 smalle randen 0 170,00 1,00 

22 nr.9 mooi 0 40,00 0,50 

23 nr. 10 rechts tanding matig 0 30,00 0,50 

24 nr. 11 pracht 0 125,00 1,00 

25 nr. 14 0 95,00 0,50 

26 nr. 16 0 95,00 0,50 

27 nr. 17 0 22,00 0,50 

28 nr. 18 gebreken 0 90,00 0,50 

29 nr. 20 pracht 0 22,50 0,50 

30 nr. 25 0 55,00 0,50 

31 nr. 27 pracht 0 14,00 0,50 

32 nr. 28 pracht 0 50,00 0,50 

33 nr. 36 0 8,00 0,50 

34 nr. 41 0 17,50 0,50 

35 nr. 43 0 25,00 0,50 

36 nr. 45 tanding 0 20,00 0,50 

37 nr. 78 0 8,00 0,50 

38 nr. 96 0 10,00 0,50 

39 bund kaartje met zegels modern 0 32,55 2,00 

40 kaartje met zegels   24,25 2,50 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

41 bund kaartje met zegels 0 12,35 1,25 

42 bund kaartje met zegels 0 22,00 2,50 

43 bund-berlijn kaartje met zegels 0 20,00 1,00 

44 aruba nr. 1-4 pfr 6,50 0,70 

45 aruba nr. 5-8 pfr 6,00 0,65 

46 aruba nr. 9-12 pfr 8,00 0,85 

47 aruba nr. 13-15 pfr 5,00 0,55 

48 aruba nr. 16-17 pfr 4,00 0,45 

49 aruba nr. 18-20 pfr 8,00 0,85 

50 aruba nr. 21 pfr 3,00 0,35 

51 aruba nr. 22-23 pfr 3,00 0,35 

52 aruba nr. 24-27 pfr 5,90 0,65 

53 aruba nr. 28-29 pfr 3,50 0,40 

54 aruba nr. 30-33 pfr 6,80 0,75 

55 doosje met partijtje ned vnl klassiek     5,00 

56 doosje afgew vnl motie heel veel     3,00 

57 div middelgroot stockboek (leeg)     2,00 

58 div groot stockboek (leeg)     1,00 

59 motief schilderijen 2 stockkrt 8 series     3,00 

60 suriname nr. 4 * 25,00 2,50 

61 suriname nr. 9 * 40,00 4,00 

62 suriname 34-36 0 45,00 4,00 

63 suriname nr. 108 * 30,00 3,00 

64 ned-antillen stockkrt pfr   4,00 

65 eng kolonien stockkaart ouder materiaal     3,00 

66 indonesie stockkaart met oa ouder materiaal     3,00 

67 div prachtalbum munten julianaperiode     2,00 

68 hongarije stockbk collectie     4,00 

69 hongarije map met grote hoeveelheid vellen     4,00 

70 ned stbk stampvol ouder mat leuk voor plaatf     2,00 

71 eng stbk machins     1,00 

72 ned stbk toeslagzegels     2,00 

73 eng prachtstbk machins regionaal     2,00 

74 motief schepen uitsl cpl series pfr/* hoog 5,00 

75 bohmen en mahren twee dienstseries pfr/* 20,00 2,00 

76 diversen op 4 stockbladen wo ned     3,50 

77 ned-frankr op kaarten     5,00 

78 ned-antillen en ned vnl pfr coll in davo   175,00 12,50 

79 wereld doosje afgeweekt     1,50 

80 ned doosje afgew propvol     3,50 
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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   

  Nieuwtjesdienst  
    

    
    

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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