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Jaargang 29 nummer 1                                   27- 09 -2022 
 

 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond  

 

op 27 september 2022 

 

        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. Rondvraag 

4. Pauze en verkoop loten voor de verloting 

5. Clubveiling  

6. Verloting en presentielijst 

7. Afhalen en afrekenen van de aangekochte 

kavels 

8. Sluiting avond 

 

 

De zaal is telefonisch te bereiken onder nummer 06-53148241 
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Voorwoord en verslag van 

de meiavond     

    
Beste postzegelaar,    
  

Deze keer een voorwoord van de penningmeester. 

 

In mei sloten we het seizoen af in de verwachting dat we in de 

vakantieperiode misschien wel een spontane aanmelding zouden krijgen 

van een kandidaat-voorzitter. Helaas. Er zijn geen spontane of andere 

aanmeldingen binnengekomen. 

 

Eerst meld ik jullie dat het met de gezondheid van Evert Schuur, onze 

laatste voorzitter, gelukkig de goede kant op gaat. Niet dat hij weer 

beschikbaar is als voorzitter maar hij is herstellende en daar zijn we heel 

blij mee. Ook de gezondheid van Harrie Straathof is na zijn operatie stabiel 

maar Harrie heeft wel het één en ander ingeleverd. Harrie vanaf deze plek 

sterkte toegewenst. 

 

Dan wat minder goed nieuws. Ben Dik is ernstig ziek en treedt af als 

secretaris. Ben licht jullie over zijn ziekte zelf in wellicht in de Lekbode. 

Ben en Annie vanaf deze plek heel veel sterkte toegewenst. Maar dat 

betekent wel dat het bestuurlijke probleem groter wordt dan verwacht en 

gewenst. 

 

Voorlopig, tot nader bericht, zal ondergetekende de functies Voorzitter en 

Secretaris voorlopig waarnemen. Maar jullie begrijpen wel dat dit niet 

ideaal is. Samen met Wim Gresnigt en Yvonne de Goede gaan we over een 

oplossing nadenken. 

 

John de Vries heeft te kennen gegeven te stoppen als veilingmeester. Jan 

Hoogerhuis zal samen met Piet van der Sleen voortaan de veiling 

verzorgen. Hartelijk dank aan deze beide heren waaruit blijkt dat de 

bereidheid om de vereniging te helpen toch wel aanwezig is. Dat geeft ons 

hoop dat de andere problemen (bestuur) mogelijk ook opgelost gaat 

worden. Maar dat ligt aan u, de leden van onze vereniging. 
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Er zijn insluipers geweest bij het Ewoud & Elisabeth Gasthuis. Dat is een 

ongewenste situatie en om die reden heeft de directie besloten om de vrije 

toegang vanaf 17.00 af te sluiten. Alleen bewoners en degenen die een 

druppel (digitale sleutel) bezitten krijgen na 17.00 uur toegang. 

Ondergetekende heeft een druppel en heeft dus toegang. Ik zal proberen er 

om 19.00 uur te zijn. Dat betekent dus dat er tot 20.00 uur iemand bij de 

ingang moet blijven staan om de leden binnen te laten. Maar ook dat zal 

zonder twijfel worden opgelost. Flexibel als dat we zijn is overal een 

oplossing voor. 

 

Zullen we alvast vastleggen dat er in oktober een algemene 

ledenvergadering komt? Dan kunnen jullie je daarop voorbereiden. Hoe 

meer leden er dan aanwezig zijn des te beter kunnen we besluiten nemen 

die door iedereen wordt gedragen. 

 

Ook hebben we toentertijd afgesproken om de clubavond van september 

niet de 3e dinsdag van de maand te houden maar de 4e dinsdag van de 

maand. Vandaar tot de 27e en als jullie nog op vakantie gaan een prettige 

vakantie toegewenst. 

 

Hartelijke groet.                                                                            

Jos du Floo 
 

 

 

KOOPJES 
 

De nalatenschapscommissie kreeg een leuke hoeveelheid 

postzegelalbums,  -boeken, -verzamelingen etc. etc. van over de hele 

wereld. Deze nalatenschapsgift is voor de club en dus van en voor 

alle leden. Vandaar dat we besloten hebben e.e.a. tegen weggeef- 

prijzen aanbieden, leuk voor de clubkas en leuk voor de leden. 

Mochten er zaken overblijven dan zijn die voor de bijzondere goede-

doelen- via Piet van der Sleen. Niet alleen hierom is het zeker de 

moeite waard de september en oktober clubavonden te bezoeken. Er 

is vast iets van uw gading bij, dus kom. 
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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 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.  
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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.  

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 universiteiten. 

 

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.  

Dinsdag 17 mei 2022 
 

 

 

 

De volgende data kunnen genoteerd worden in uw agenda: 

 

 

Dinsdag.  27 september  clubavond met koopjes 

 

Dinsdag  18 oktober  clubavond met koopjes en extra            

                                                    ledenvergadering 

Dinsdag 16 november   clubavond 

 

Dinsdag  20 december clubavond 

 

 

Vergeet in september de koopjesavond niet!!! 
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BINGO!  

 

Het postzegelseizoen feestelijk afgesloten. 
 

Het was een goed idee van Jos du Floo en Ben Dik om de traditionele 

Bingoavond in december, al jaren de feestelijke afsluiting van het 

postzegeljaar, ditmaal te houden op de laatste clubavond voor de grote 

vakantie. 

 

 
 

In december zaten we met z’n allen in een vervelende lock down, dus was 

er geen feestelijke bingo mogelijk. 

Maar nu wel gelukkig. 
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Yvonne en Corrie hadden de tafels feestelijk versierd en de vele mooie 

prijzen met zorg uitgezocht. Zo’n 20 mensen gaven acte de présence. 
 

En dat aantal baart wel zorgen. Secretaris Ben Dik benadrukt in zijn 

welkoms praatje dat de vereniging in “zwaar weer” verkeert. In de 

coronaperiode zijn er veel leden afgehaakt en er is geen nieuwe aanwas.  

Een vereniging draait op de vrijwilligers die iets voor hun “club” willen 

doen. Zowel de oud-voorzitter  Evert Schuur, Ben Dik en de 

penningmeester Jos Du Floo zouden hun taak graag aan een opvolger 

willen overdragen. Maar…. die dienen zich niet aan. 
 

Ben geeft aan dat de eerste vergadering na de zomerstop op 27 september 

als onderwerp zal hebben: wat is de toekomst van de Filatelisten 

Vereniging Wijk bij Duurstede. Wat neerkomt op opheffen of toch nog 

doorgaan, maar hoe dan? 

 

 
Jos overziet zijn schaapjes …… en het ging goed. 

 

Maar deze avond staat in het teken van een feestelijke bingo. De heer Van 

Loon die voor de Bingomachine heeft gezorgd wordt bedankt, waarna Piet 
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van de Sleen als bingomaster achter het apparaat plaats neemt en op 

professionele en humoristische wijze deze bingoavond tot een gezellige 

afsluiting van het seizoen 2021/2022 maakt. 

Het werd nog even spannend toen de bingomachine de laatste 5 bolletjes 

niet meer uit de bak “spuugde”. Gelukkig lukte dat uiteindelijk toch. 

 

 
 

Op de laatste veiling van dit seizoen, geroutineerd uit gevoerd door Jan 

Hoogerhuis werd flink geboden. Vele kavels gingen naar hun nieuwe 

eigenaren.  

De aanwezigen hadden een leuke avond, met een feestelijk hapje en 

drankje, gezelligheid en allemaal wel iets om mee naar huis te nemen, 

dankzij de aanwezigheidsverloting, waarbij iedereen “prijs had”. 
 

Een woord van dank voor de organisatoren van deze avond is dan ook zeker 

op zijn plaats. 

Dus: Piet, Jos, Ben, Yvonne en Corrie: BEDANKT! 
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Soorten postzegels  deel 23                                  door Jos du Floo 
 

Scheepspostzegels 

Om porto te voldoen voor brieven die met zeeschepen werden verzonden 

werd er op Trinidad in 1847 scheepspostzegels uitgegeven. David Bryce 

liet daarvoor een zegel maken met daarop een afbeelding van zijn 

kustvaarder genaamd Lady McLeod. Deze kustvaarder vervoerde naast 

vracht ook post tussen San Fernando en Post of Spain. Ook andere 

scheepvaartmaatschappijen volgden dit voorbeeld en gaven eigen 

postzegels uit.  

 

Speciale Behandelingszegels 

Dit soort zegels werden in 1925 door de Verenigde Staten uitgegeven met 

als doel vierde klas poststukken als eerste klas te laten verwerken. Hiervoor 

werden zegels uitgegeven met waarden c=van 10 tot 25 cent. In 1929 

werden de zegels weer ingetrokken. 

 

Specimen 

Dit zijn zegels die ongeldig zijn voor frankering. Het zijn voornamelijk 

nieuwe uitgiften die beschikbaar worden gesteld aan de pers om het publiek 

er kennis mee te laten maken. Veelal zijn ze voorzien van een opdruk 

SPECIMEN of voorzien van een perforatie. De eerst bekende opdruk is die 

uit 1840. De Britse postdirecteuren kregen ze toen toegezonden ter 

kennisname. In 1849 werd een groot aantal bestaande zegels voorzien van 

een opdruk zodat die konden worden afgedrukt in officiële handboeken. 

 

Het kwam in 1879 tot een verplichting om van elke nieuwe uitgave 

voldoende exemplaren naar de Wereldpostvereniging te sturen. Uiteraard 

voorzien van SPECIMEN. Er zijn ook andere aanduidingen zoals MUSTER 

(Duits), MUESTRA (Spaans), SAGGIO (Italiaans), SAMPLE (VS), MALLI 

(Fins) en OBRESTEZ (Russisch). Overigens zijn er in Australië en 

afhankelijke gebieden hoge waarden voorzien van de opdruk SPECIMEN 

die speciaal bestemd waren voor verzamelaars. Pas in 1970 kwam daar een 

eind aan. Mongolië deed het weer anders, die stempelde recensie-

exemplaren aan de achterzijde af. 

 

Toen bleek dat de zegels van 1 en 2 cent die Brits-Guyana uitbracht, 

gemakkelijk waren na te maken besloot de postdienst om ze te perforeren 
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met een SPECIMEN-perforatie. Dit moest het moeilijker maken om de 

zegels na te maken. Maar met een beetje geluk zijn er ook nog wat zegels te 

vinden zonder deze perforatie. 

 

Stakingspostzegels 

Tijdens stakingsacties van postambtenaren sprongen particuliere 

besteldiensten in het ontstane gat. De eerst bekende zegel is die van 1894, 

uitgegeven door Arthur C. Banta. Dit vanwege een door de Amerikaanse 

Bond van Spoorwegarbeiders uitgeroepen staking. Het betrof de 

estafettedienst tussen Fresno en San Francisco. Banta onderhield deze 

dienst door elkaar aflossende wielrijders. Als frankering diende een 

diamantvormige postzegels van 25 cent. 

 

Bekend is de Franse staking in mei 1909. Postambtenaren gingen in staking 

als sympathiebetuiging aan 54 collega’s die door de posterijen waren 

ontslagen. Dit omdat ze hadden deelgenomen aan een demonstratie tegen 

de militaire politie. De Kamer van Koophandel in Amiens organiseerde 

toen een plaatselijk postdienst. Daarvoor gaven ze zegels uit van 10 

centimes, voorzien van het stadswapen. Deze zegels zijn gebruikt van 13 tot 

19 mei 1909. 
 

    

Wordt vervolgd 

 

 

 

 

 

Wist u dat Ton van der Wurff, ook bekend als STAMPIE, nog 

steeds catalogie, supplementen en andere  benodigdheden voor 

onze hobby kan leveren? 

U kunt hem bereiken via info@stampie.nl 
 

 

mailto:info@stampie.nl
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Van de veilingmeester a.i. 

 

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

nieuwe veiling. En dit keer gelukkig weer 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 maar liefst 150 

kavels. De veiling begint met luxe Nederland voor een nette prijs. 

Kwaliteit staat voorop. Een mooie nummer 25, drie telegramzegels, 

de plaatfout 336P. Verder de liquidatie van een nalatenschap 

Nederland tegen een lage inzet. Vervolgens tientallen kavels voor 

weinig geld, echt iets voor onze vereniging. Veel kavels gelopen 

rondzendboekjes en stockboeken. Zoek maar uit.      

 

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! 

 

Beste leden, deze veiling is de laatste die ik zal verzorgen. Ik heb het 

bestuur enige maanden geleden daarvan op de hoogte gebracht. Met 

veel plezier heb ik de afgelopen twaalf jaar de veilingen verzorgd en 

vind, dat het nu tijd wordt het stokje aan een ander over te dragen. 

Mijn vriend Jan Hoogerhuis zal de komende maanden de veilingen 

verzorgen. Ik hoop, dat een van u hem zal assisteren.  

 

Met hartelijke groeten, 

John de Vries 

 

vriesjg@casema.nl is het e-mailadres van uw veilingmeester! 

 
 

mailto:vriesjg@casema.nl
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X = ongebruikt met plakker XX = postfris 0 = gebruikt 

kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

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

2 nr. 25 prachtexemplaar 0 55,00 15,00 

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

4 nr. 336P prachtexemplaar plaatfout 0 50,00 20,00 

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

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

7 nr. 278 prachtexemplaar 0 12,00 3,00 

8 port nr. 61-64 luxe serie pfr 60,00 25,00 

9 nr. 166-168 luxe serie * 11,50 4,50 

10 nr. 169-176 luxe serie pfr/* 7,00 2,75 

11 nr. 199-202 luxe serie * 15,00 6,00 

12 nr. 203-207 luxe serie * 37,50 15,00 

13 roltanding nr. 59-60,62-63  allemaal paren pfr/* 6,60 2,50 

14 roltanding nr.71-73 prachtserie 0 150,00 50,00 

15 roltanding nr. 74-77 verticale paren * 126,00 60,00 

16 suriname nr. 30 luxe exemplaar * 90,00 25,00 

17 suriname nr. 56 prachtexemplaar 0 20,00 6,75 

18 suriname nr. 276-277 mooie serie * 7,00 1,00 

19 suriname nr. 285-293 mooie serie * 22,50 2,50 

20 suriname LP nr. 3-7 prachtexemplaren pfr 13,50 4,00 

21 suriname LP nr. 27-28 * 6,00 1,00 

22 suriname LP 29-30 prachtserie pfr/* 10,00 2,50 

23 bayern mi nr. 76-85I/II prachtserie 0 38,00 6,00 

24 reich mi nr. 403-406 mooie serie 0 65,00 22,00 

25 reich mi nr. 665-668, 669-670, 664-665 mooi */0 12,00 3,50 

26 reich mi nr. 686-688 luxe serie pfr 110,00 40,00 

27 reich dienst mi nr. 117X en 131X prachtexpl 0 20,00 5,00 

28 reich dienst mi nr. 132-143 prachtserie 0 40,00 8,50 

29 danzig mi nr. 158-168 prachtserie * 17,00 5,00 

30 reich gen gouvernem polen/posen mi 130-134 0 35,00 12,00 

31 ned nr. 238-239 * 50,00 5,00 

32 nr. 244-247 (*) 105,00 7,00 

33 nr. 252-255 * 27,50 2,75 

34 nr. 257-260 * 75,00 7,50 

35 nr. 261-364 * 40,00 4,00 

36 nr. 265-266 * 30,00 3,00 

37 nr. 267-268 * 31,50 3,25 

38 nr. 269 * 16,00 1,75 

39 nr. 270-273 * 40,00 4,00 

40 nr. 274-277 * 50,00 5,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 

41 nr. 279-282 * 32,50 3,50 

42 nr. 19 * 40,00 4,00 

43 nr. 33 pfr 950,00 95,00 

44 nr. 38 * 45,00 4,00 

45 nr. 50 * 1,00 0,10 

46 nr. 68 * 200,00 20,00 

47 nr. 85 * 50,00 5,00 

48 nr. 90 pfr 2,00 0,20 

49 nr. 91 * 2,50 0,25 

50 nr. 92 * 2,00 0,20 

51 nr. 93 pfr 10,00 1,00 

52 nr. 95 pfr 48,00 4,80 

53 nr. 96 * 20,00 2,00 

54 nr.106 * 5,00 0,50 

55 nr. 127 * 6,50 0,65 

56 nr. 128 * 20,00 2,00 

57 nr. 142 * 9,00 0,90 

58 nr. 143 pfr 13,00 1,30 

59 nr. 167 * 5,00 0,50 

60 nr. 168 pfr 11,50 1,15 

61 motief voedsel wereld coll in stockboek     8,00 

62 
frankrijk veel architectuur prachtcoll in 
stockboek     5,00 

63 engeland machinkopjes coll in stbk ook region     3,00 

64 ned collectie in stbk met veel blokjes pfr     5,00 

65 
ned-antill coll fdcs album veel ouder en 
beschr     5,00 

66 ned-antill  pakketje fdcs onbeschreven     1,00 

67 suriname pakketje fdcs na 1975 onbeschr     2,00 

68 
ned pakketje fdcs met blokjes van vier 
onbesch     1,50 

69 zimbabwe collectie series pfr   1,50 

70 suriname/ned-ant blokken  pfr   0,50 

71 bund 17 series mooie collectie pfr   3,00 

72 bund blok 31, 32 en 34 pfr 8,00 1,50 

73 belgie blok 30 em 31 pfr 8,00 0,50 

74 berlijn nr. 101-104 0 25,00 5,00 

75 berlijn nr. 42-58 0 15,00 1,00 

76 diversen met leuke series oa reich en frankr     2,00 

77 ned op kaarten leuk mat wo paartje lp8   130,00 5,00 

78 australie nr. 1834-41 en 1642-83 0 27,00 3,00 

79 ned nr. v1967 pfr 6,50 1,50 

80 ned nr. v1904-1908 pfr 14,25 2,50 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

81 ned nr. v1894 en v1909 pfr 24,00 4,50 

82 ned 8 automaatbkjes in envelop pfr   5,00 

83 ned 11 zomerpostz boekjes in envelop pfr hoog 5,00 

84 nw-zeeland collectie in ringband     4,00 

85 austral collectie in ringband     4,00 

86 frankrijk stockboekje wo pfr     4,00 

87 belgie 12 rondzendbkjes gelopen     10,00 

88 wereld stockboek wo china     1,00 

89 canada 10 rondzendbkjes gelopen     8,00 

90 ned erka album van 1937 goed gevuld     25,00 

91 diversen ned en ver europa in stockboek     4,00 

92 ned victoria groot album 1966-1982 pfr 330,00 45,00 

93 ned unie-album enkele zegels overzee     5,00 

94 ned unie album 1852-1987 0   8,00 

95 ned importa album 1852-1989     5,00 

96 europa in stockboek     15,00 

97 frankr. Davo album  1970-1981 leeg     5,00 

98 canada 1910-2018 dik stockboek     10,00 

99 motief stockboek vissen     2,00 

100 ned stockboek     5,00 

101 Duitsl stockboek     4,00 

102 ned stockbl met automaatbkjes   hoog 3,00 

103 ned stockbl kinderblokken 1965-2000 ook 854     5,00 

104 ned 1941-1988 dik stockboek pfr hoog 50,00 

105 europese landen stockboek     5,00 

106 div grote partij postst oa fdcs div landen     1,00 

107 duitsl/zwits 5 rondzendbkjes gelopen     4,00 

108 duitsl rondzendbkje gelopen rest 34,30 euro     4,00 

109 malta 2 rondzendbkjes gelopen rest 47,95     5,00 

110 
zwed/groenl 2 rondzendbkjes gelopen rest 
33,45     4,00 

111 europ landen 6 rondzendbkjes rest 50,30     4,00 

112 ver europa rondzendbkje rest 50,30     5,00 

113 papua nw guinea rondzendbkje gelopen      1,00 

114 ned 2 rondzendbkjes groot gelopen     2,00 

115 motief dieren in stockboek mooie collectie     4,00 

116 ned collectie (kinder)blokken pfr hoog 5,00 

117 belgie/berlijn 5 series pfr   3,00 

118 ned nr. 2046 blok + fdc     1,00 

119 NL, stockblad zegels en series XX   2,00 

120 NL., stockblad zegels en series XX   3,00 
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kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 
 

121 NL, stockblad zegels en series XX   3,00 

122 NL, stockblad zegels en series XX   4,00 

123 NL., stockblad zegels en series XX   4,00 

124 NL., stockblad zegels en series XX 48,00 3,00 

125 NL., stockblad zegles en series XX   4,00 

126 NL., stockblad zegels en series XX   3,00 

127 NL., stockblad met compl. vel milieustroken pfr 31,10 4,00 

128 ned nr. v402 legioenblok pfr 145,00 15,00 

129 ned nr. v1709 en v1773 pfr 17,00 3,00 

130 ned nr. v1826 en v1842 pfr 18,00   

131 NL., stockblad met zegels en series XX 37,90 2,00 

132 NL., stockblad blokken pfr   4,00 

133 Nl., stockblad zegels en series XX   4,00 

134 USA, herdenk.blad met blok ruimtevaart XX   1,00 

135 Div. stripblad ober postzegels uit 1997     1,00 

136 Div.o.a. NL, partij ongeregeld leuk     2,00 

137 NL + div, partij van alles wat     2,00 

138 Div. partij van alles wat, leuk materiaal     2,00 

139 NL., bladen met zegels, blokken en strippen XX   2,00 

140 NL. maxi envelop met nr. 854 st. Maarn 0   4,00 

141 NL., nr 443 in vel van !00 st. XX 20,00 2,00 

142 NL., partij postst. W.o. briefkaarten p.f.     1,00 

143 Ant./N.Guin./Surin./ partij FDC's     1,00 

144 NL., 4 kinderbedankaarten     1,00 

145 diversen afgeweekt in zak     2,00 

146 diversen afgeweekt in doos     1,00 

147 ned onafgeweekt in zak     2,00 

148 diversen onafgeweekt in zak     2,00 

149 wereld van alles en nog wat in doos     5,00 

150 doos onafgeweekt ned en duitsl mooi     3,00 
 
 

 

 
 

 

Kom, kijk en koop leuk materiaal op de 

nalatenschappen-tafels op 27 september 

en 18 oktober 
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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 Vakature Secretaris Ben Dik 

   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 
    

    

    
    

    
    

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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