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Jaargang 29 nummer 1                                   18- 10 -2022 
 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede  

nodigt U uit voor de maandelijkse clubavond  

 

op 18 oktober 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. Opening bijzondere ledenvergadering 

4. Voorleggen en bespreken van opties 

5. Benoeming aangemelde bestuursleden (?) 

6. Benoeming voorzitter (?) 

7. Rondvraag 

8. Pauze en verkoop loten voor de verloting 

9. Clubveiling  

10. Verloting en presentielijst 

11. Afhalen en afrekenen van de aangekochte 

kavels 

12. Sluiting avond 

 

 

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

    
Beste postzegeleden,    
 

Deze keer was de clubavond op de vierde dinsdag van de maand. Dat was 

net als vorig jaar vanwege de verlenging van de vakantieperiode. Veel 

leden pakken de maand september nog even mee en zijn er dan nog 

tussenuit. Dat bleek ook uit de reacties van de aanwezigen. Velen gaven aan 

net terug te zijn en waren blij met de verschuiving. Maar desondanks vraagt 

het bestuur zich af of het nog wel zinvol is om clubavond in september te 

organiseren. Slechts 12 leden waren er aanwezig. Gezien de energie die het 

bestuur in de organisatie van zo’n avond steekt is dat bar weinig. Wel 

waren er drie afmeldingen, Jan van Loon, Ben en Annie Dik gaven aan niet 

te kunnen komen. 

 

Laten we maar gelijk beginnen met Ben Dik. Hij is ernstig ziek en tot 

weinig in staat. Annie verpleegt met liefdevol. Ben is inmiddels 

uitgeschreven als bestuurslid en dat betekent dat het bestuur naast een 

secretaris ook een fijne collega mist. De aanwezigen wensen Ben en Annie 

veel sterkte toe de komende tijd. 

 

Met Evert Schuur gaat het de goede kant op maar hij geeft wel aan niet 

meer terug te komen als bestuurslid. Ook Evert wensen wij beterschap. 

 

In de vorige Lekbode stond vermeld dat Jan van Loon in mei de 

bingomachine heeft verzorgd. Maar laten we ook niet vergeten dat Jan en 

Nel ook al vele jaren de prijzen voor de bingoavond inkopen. Prijzen die 

zeer gewaardeerd worden. 

 

Jos du Floo vertelde dat hij momenteel drie functies vervult. Hij neemt 

waar als voorzitter, hij voert het secretariaat en hij is uiteraard ook de 

penningmeester. Ook het mailadres van de vereniging is in zijn handen. Dis 

is uiteraard geen ideale situatie. Hopelijk wordt dat in oktober opgelost. 

Dan is er immers een bijzondere vergadering. Omdat het dan gaat over het 

voortbestaan van de vereniging verwachten we dat alle leden, voor zover 

mogelijk uiteraard, aanwezig zullen zijn. Er zijn inmiddels een aantal opties 

mogelijk en daar vertelt het bestuur jullie graag in oktober verder over. En 

uiteraard zijn aanmeldingen als bestuurslid van harte welkom. 
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John de Vries zou op de septemberavond zijn laatste veiling verzorgen. 

Helaas was John er niet, hij rijdt niet graag met slecht weer in het donker, 

dus Jan Hoogerhuis nam de honneurs waar. Helaas had Jan een verkeerde 

veilinglijst op de computer staan. Maar met vereende krachten en dankzij 

Piet van der Sleen en Jos du Floo lukte het hem om van de 150 kavels nog 

30 stuks te verkopen. Het bestuur had nog als dank een aardigheidje voor 

John en in overleg met de leden gaf Jos dit aan Jan Hoogerhuis mee die dit 

aan John zal overhandigen. Dit als dank voor de vele jaren waarop John de 

veiling heeft geleid en verzorgd. 

 

Jos melde nog dat er albums ter verkoop lagen die voortkwamen uit een 

schenking. Han Mulder had boeken mee die uit een nalatenschap die ook 

bestemd waren voor verkoop. De opbrengst kwam ten goede aan de 

vereniging. 

 

Piet gaf aan dat er in zijn brievenbus milieuzegels waren gedeponeerd 

zonder dat de afzender bekend was. Hij bedankt de gulle gever hiervoor.  

 

Henk Huisman gaat ik oktober verhuizen en stopt om die reden met de 

bezorging van de Lekbode. Hand Kaspers neemt dit van hem over, 

waarvoor dank. 

 

Vanwege de stijging van coronabesmettingen staat er op de bestuurstafel 

weer een pompje met ontsmettingsmiddel. Maak daar s.v.p. gebruik van.  

 

Tot slot nog de Lekbode. Deze verschijnt altijd in de eerste week van de 

nieuwe maand. Zo zijn de leden dat gewend. Maar gezien problemen met 

en bij de drukker van de Lekbode kan het in toekomst vaker voorkomen dat 

deze pas later in de maand verschijnt. Het bestuur verwijst de leden daarom 

naar de website van de vereniging. Daar is de Lekbode in ieder geval eerder 

te lezen. En er werd vanuit de zaal gewezen op een verkeerde datum in de 

vorige Lekbode van de clubavond november.  De clubavond november is 

dus de 15e in plaats van de 16e zoals vermeld. 

 

Tot 18 oktober op de bijzondere ledenvergadering. KOMT ALLEN!! 

 

Jos du Floo 
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Adrianus VI,  
 

De Nederlandse paus zonder Nederlandse postzegel Op 2 maart 1459 wordt 

in een huis op de hoek van de Brandstraat en de Oudegracht in Utrecht 

Adriaan Floriszoon Boeyens geboren. Adriaan volgt zijn eerste onderwijs 

aan de Latijnse school in Utrecht om vervolgens bij de Latijnse school in 

Zwolle verder te gaan. In 1476 gaat hij vrije kunsten studeren aan de 

Universiteit van Leuven. Twee jaar later is hij afgestudeerd en gaat daarin 

lesgeven. Tegelijkertijd start hij een theologische studie aan dezelfde 

universiteit. In 1490 wordt hij tot priester gewijd en zetelt in het kapittel 

van de Leuvense SintPieterskerk. Naast verschillende nevenfuncties is hij 

ook kanunnik in Utrecht. 

 

Bij keizer Maximiliaan I valt hij op door zijn 

vroomheid en in 1507 vraagt hij Adriaan 

leermeester te worden voor zijn kleinzoon, 

de latere Karel V, die in Leuven bij zijn 

tante, Margaretha van Oostenrijk, woont. 

Als in 1512 blijkt, dat Ferdinand II van 

Aragon per testament de broer van Karel, 

Ferdinand, aanwijst als zijn opvolger, vraagt 

Karel Adriaan om bij Ferdinand II te 

bewerkstelligen, dat hij als oudste van de 

twee broers als opvolger kan worden 

aangewezen. En inderdaad, als Ferdinand in 

1516 komt te overlijden, wordt hij door 

Karel opgevolgd. Als dank wordt Adriaan 

aangesteld als gezant bij de kroon van 

Castillië. In 1516 wordt hij bisschop van Tortosa en wordt Karel koning 

van Spanje.In 1517 wordt Adriaan kardinaal en wordt hij regeringsleider 

van Spanje. In datzelfde jaar laat hij in Utrecht een huis bouwen, het latere 

Paushuize, waarin hij echter nooit komt te wonen. 

Karel wordt in 1520 tot keizer Karel V gekroond. Adriaan wordt regent van 

Spanje, maar vindt de politiek helemaal niet leuk en wil terug naar Leuven. 

Bovendien willen de Spanjaarden liever een Spanjaard als regent. 

Dan sterft plotseling paus Leo X, die een geheel lege schatkist in het 

Vaticaan achterlaat. Het conclaaf voor een nieuwe paus was erg moeizaam. 

Er is veel nijd, rivaliteit en onenigheid en de kardinalen zijn verdeeld in 

aanhangers van de Franse koning Frans I en aanhangers van Spaanse keizer 
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Karel V. Om uit de impasse te geraken wordt voorgesteld een kardinaal te 

kiezen, die niet aanwezig is op het conclaaf. Het voorstel wordt snel 

omarmd door de meerderheid en Adriaan wordt tot paus gekozen. 

Adrianus was niet blij met zijn benoeming, maar voelde het toch als zijn 

plicht om hier aan gevolg te geven. Na een reis over de Middellandse Zee 

van drie weken komt hij aan in Rome. Op 31 augustus 1522 wordt hij tot 

paus Adrianus VI gekroond. 

 

Al snel blijkt, dat hij een afkeer heeft 

van alle pracht en praal. Zijn soberheid 

staat in schril contrast met zijn 

voorganger Leo X. Hij is streng en 

vroom, waardoor hij zich niet geliefd 

maakt. Hij heeft zich voorgenomen om 

de Kerk te hervormen, de Reformatie 

een halt toe te roepen en een christelijk 

blok te vormen tegen een invasie van de 

Turken in Europa, maar geen van zijn 

voornemens kon hij verwezenlijken. 

Door zijn Nederlandse kokkin, de 

aanstelling van Jan van Scorel als 

conservator van de pauselijke 

verzamelingen en benoeming van een 

paar Nederlandse raadgevers jaagt hij 

veel Italianen tegen zich in het harnas. 

Op 5 augustus 1523 wordt hij plotseling ernstig ziek, op 5 september 

verschijnt hij voor de laatste keer in het openbaar en op 14 september 1523 

sterft hij. 

Adriaan Boeijens is tot nu toe de enige Nederlandse paus. Na hem kwamen 

alleen Italiaanse pausen tot in 1978 de Pool Karol Wojtyla tot paus wordt 

benoemd. Het is dan ook raar, dat er in 2022, 500 jaar na zijn benoeming 

tot paus, geen postzegel door Postnl aan hem gewijd wordt. 

 

Ton van der Wurff 

Bron: Wikipedia; Colnect 

Eigen foto’s Geboortehuis en Paushuize 
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18 oktober belangrijke bijeenkomst 
 

De postzegelvereniging verkeert bestuurlijk in zwaar weer. Zie de eerdere 

oproep in deze uitgave. Er dienen in oktober belangrijke onderwerpen 

besproken te worden waarbij het zittende bestuur het van belang vindt dat 

er zo veel mogelijk leden komen.  

U komt toch ook ? 

Denk mee, praat mee en laat niet enkele leden over 
de vereniging beslissen.  

 
-.-.-.-.-.-.-. 

John de Vries – Jos du Floo – Jan 

Hoogerhuis 

U wist het nog niet maar onze vereniging heeft haar 
eigen 3 J’s. Of eerlijk gezegd had. John de Vries 
heeft voor september de laatste  veiling 
samengesteld. John heeft laten weten dat hij na al die 
jaren wilde stoppen met het verzorgen van de 
veilingen. En als u er wat vaker was op de 
verenigingsavonden heeft u kunnen lezen en zien wat 
een enorme hoeveelheid werk er aan heeft gehad. 
Vaak moest hij dozen mee terugnemen en zorgen dat 
het bij de verkoper terugkwam. Lijsten samenstellen, 
afrekenen, sjouwen, envelopjes klaar maken en dat 
alles voor de club. Enorm bedankt daar voor John. 
Vaak werd John geholpen door Jan Hoogerhuis, die 
vaak de verkopen noteerde, de kavels klaar maakte 
voor de biednummers en afrekende. En Jan heeft nu 
voorlopig al het werk op zich genomen voor de 
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komende veilingen. Voorwaarde hulde daar voor. 
Overigens is Piet van der Sleen ook altijd in de “ik 
help” modus 
Jos du Floo heeft de afgelopen jaren veel financieel 
werk verzet en de vereniging menig maal behoed 
voor opheffing. Ook nu weer regelt Jos 3 taken en dat 
kan natuurlijk niet langer. Daarom beste lezer denk er 
over na of u ook iets kan betekenen voor de 
vereniging want denk erom. 
 

 
 
 
 

We hebben u nodig !!!!!! 
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Soorten postzegels  deel 24                                  door Jos du Floo 
 

Duikbootpostzegels 

Op 9 augustus 1916 verleende de Duitse Rijkspost de Deutsche 

Versicherungsbank GmbH toestemming voor het vervoer van aangetekende 

poststukken naar Amerika. Dit via de handelsduikboten Deutschland en 

Bremen. Hiervoor werden zegels uitgegeven in waarden van 5 tot 50 mark. 

De waarden van 5 mark verschenen in een oplage van 1000 stuks, de 

overige waarden hadden een opdruk van 500 stuks. De zegels werden in 

reliëfdruk vervaardigd door de drukkerij Giesecke & Devriendt uit Leipzig. 

De beeltenis was een vuurtoren in zee met aan de boven- en onderkant in 

gotische letters de tekst WERTBRIEF-BEFÖRDERUNG/DEUTSCHLAND-

AMERIKA. Later verscheen een tweede serie, 300 stuks) zonder tekst met 

een waarde van 75 mark. Deze was zwart op zilverkleurig. Ook kwam er 

een serie van 100 mark, 200 stuks, violet op goudkleurig. De Bremen 

overleefde de eerste reis al niet. De Deutschland maakte twee geslaagde 

reizen maar die eindigden tot de Verenigde Staten zich in 1917 bij de 

geallieerden aansloten vanwege de toen geldende Wereldoorlog. De in 

Amerika aangekomen brieven en pakketten werden door de agent van de 

verzekeringsbank in een neutrale verpakking en voorzien van Amerikaanse 

postzegels doorgestuurd aan de geadresseerden.  

 

Ook Spanje gaf in 1938 speciale postzegels uit voor vervoer via duikboten. 

Dit gebeurde tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Duikboten van de 

republikeinse marine onderhielden een verbinding tussen de Balearen en 

het Spaanse vasteland. Er werden hiervoor zes postzegels uitgegeven met 

de afbeelding van een duikboot en voorzien van de tekst CORREO 

SUBMARINO.  

 

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er onderzeeboot-postdiensten 

geweest waarvoor speciale postzegels zijn uitgegeven. In 1944 de Italiaanse 

marinebasis in Bordeaux. Dit waren twee series van elk zes zegels met de 

opdruk Base Atlantica en de tekst Italia Repubblicana Fascista en ook 

zegels met de tekst Repubblica Sociale Italiana. Deze laatste tekst stond op 

de Italiaanse Postzegels. De afgesneden Duitse strijdkrachten in Vukovar 

(Joegoslavië) en op de eilanden Kreta, Rhodos en Leros werden zowel per 

duikboot als per vliegtuig voorzien van post. Hiervoor werden speciale 

luchtveldpostzegels uitgegeven. Ook was er een speciale toelatingszegel 
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bestemd voor post voor de afgesneden troepen op het schiereiland Hela bij 

Danzig. 

 

Zondagsbestelzegels 

Bulgarije kende gedurende de perioden 1925-1939 en 1941-1942 speciale 

zegels die speciaal werden gebruikt als extra frankering voor bestellingen 

op de zondag, ’s nachts en op feestdagen. De opbrengst kwam ten goede 

aan een sanatorium en een vakantieoord voor postbeambten en hun 

gezinnen. De gebouwen waren op de zegels afgebeeld. 

 

Thematische uitgiften 

Dit zijn een postzegel of een serie postzegels die speciaal worden 

uitgegeven om een bepaald thema te belichten. Veelal zijn die zegels 

gedurende een beperkte tijd te koop. Soms bevatten die zegels een toeslag 

bestemd om een bepaald doel of een aangewezen gelegenheid te 

financieren. Ook kunnen deze zegels worden gebruikt om het publiek te 

onderwijzen en dienen ze dan als studiemateriaal over een bepaald thema. 

De eerst bekende serie is in 1953 uitgegeven door San Marino. Dit was een 

serie die verschillende takken van sport belichtte. Gezien de vele zegels die 

volgden, door vele landen uitgegeven, is het voor de verzamelaar, ondanks 

de leerzaamheid, bijna onbetaalbaar geworden 

    

Wordt vervolgd 

 

 

 

Vergeet 18 oktober de koopjesavond niet!!! 
 

 

 

 

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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Bent u er voor onze vereniging 
 

De Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede heeft 
helaas afscheid moeten nemen van haar voorzitter en 

secretaris. Er is statutair een bestuur nodig en daar 

hebben we UW hulp dringend bij nodig. Geef u op 

als voorzitter of secretaris. 
 

Overleg met Jos du Floo – dufloo@kpnmail.nl wat u 
kunt doen en help de vereniging. 

 
 

U bent nodig om de vereniging te laten 
blijven bestaan 

mailto:dufloo@kpnmail.nl
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Van de nieuwe veilingmeester. 

 

 
Vanaf nu ontvangt u dit stukje van uw veilingmeester Jan Hoogerhuis. 

Zolang het mij gegeven is wil ik de veiling voor de vereniging blijven doen. 

Er zijn gelukkig nog een flink aantal kavel beschikbaar zodat de veiling tot 

en met januari volgend jaar voldoende kavels heeft. Maar nu de veiling van 

deze maand. 

In de veiling vindt u een groot aantal kavel Nederland van voor 1940. Ook 

de vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn goed vertegenwoordigd. Verder 

treft u wat buitenland aan en de nodige stockboeken, partijen en gelopen 

rondzendboekjes. 

Daar het leven al duur genoeg is, zijn de prijzen van de aangeboden kavels 

laag gehouden. Graag wil u vragen om uw aankopen met klein geld te 

betalen. Biljetten van twintig of vijftig Euro zijn voor ons moeilijk te 

wisselen. Ik hoop u op de verenigingsavond te mogen ontmoeten. Indien u 

schriftelijk wilt bieden, dan graag naar jan.ilse@kpnmail.nl  

Tot ziens op de verenigingsavond. 

 

 

Met hartelijke groeten, 

Jan Hoogrthuis 

 

ilsr.jan@kpnmail.nl is het e-mailadres van uw veilingmeester! 

 

 

 

 

 

De volgende data kunnen genoteerd worden in uw agenda: 
 

Dinsdag  18 oktober  clubavond met koopjes en extra            

                                                    ledenvergadering 

Dinsdag 15 november   clubavond 

 

Dinsdag  20 december clubavond 

mailto:jan.ilse@kpnmail.nl
mailto:ilsr.jan@kpnmail.nl
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X=ongebruikt met plakker        XX=postfris.                     O=gebruikt 
kavel omschrijving uitv. cat.wrd inzet 

 

1 NL., 6 oude kavels port en Cour de Justice 0      81,90             7,00  

2 NL., nr. 1 , 3 brede randen 0      40,00             2,00  

3 NL., nr. 3, smalle randen 0    170,00          10,00  

4 Nl., nr. 41, Wilhelmina 0      20,00             1,50  

5 NL., nr. 45,  0      20,00             1,00  

6 NL., nr. 66 0      16,00             1,00  

7 NL., nr,. 203-207, rode kruis 0      35,00             2,00  

8 NL., nr. 212-219, Olymp. Spelen 0      60,00             5,00  

9 NL., nr. 232-235, kind 0      15,00             1,00  

10 NL., nr. 238-239, Goudse Glazen 0      42,00             3,00  

11 NL., nr. 248-251, kind 0      29,30             2,00  

12 NL., nr. 261-264, kind 0      27,00             2,00  

13 NL., nr. 279-282, kind 0      14,00             1,00  

14 NL., nr. 347, Wilhelmina 0      17,50             1,00  

15 NL., nr. 348, Wilhelmina 0      35,00             2,00  

16 NL., nr. 348, Wilhelmina 0      35,00             2,00  

17 NL., nr. 356-370( t/m/ 80 cent) tralie X  50+             3,00  

18 NL., nr. 356 a t/m d Guilloche 0/X/XX      67,50             5,00  

19 NL..nr. 530, Juliana X      50,00             3,00  

20 NL., nr. 537, Juliana 0      15,50             1,00  

21 NL., nr. 550-555, zomer X      35,00             2,00  

22 NL., nr. 556-560, Kerken 0      40,00             3,00  

23 NL., nr. 556-560, kerken X      60,00             3,00  

24 NL., nr. 583-587, zomer XX      14,00             1,00  

25 NL., nr. 592-595, ITEP 0      50,00             5,00  

26 NL., nr. 641-645, zomer XX      22,50             1,00  

27 NL., nr. 774-776, Goudse prof XX       6,50             0,50  

28 NL., nr. 786-790, zomer 0       6,40             0,50  

29 NL., nr. D25-26, Cour de Justice 0      20,00             1,50  

30 NL., nr. R38 2x, roltanding XX       2,40             0,50  

31 NL., nr. R 39, roltanding 2x XX       2,40             0,50  

32 Engeland, div. zegels 0/XX      10,00             1,00  

33 Frankrijk, 2 series 0      14,00             2,00  

34 Engeland, div. zegels 0/XX      15,00             2,00  

35 Frankrijk, div. zegels 0/XX 7,00 1,00 

36 NL., div zegels XX 12,00 1,50 

37 NL., 11 series 0 16,00 1,50 

38 NL., nr. 177-198, div. tandingen 0   1,00 

39 Duitsl.div. zegels met opdruk 0/XX 62,00 4,00 

40 NL., nr. 220-223, kind 0 10,00 1,50 
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41 NL., nr. 596-600, kind XX 12,50 2,00 

42 NL., nr. strip PB 41 XX 6,00 1,00 

43 NL., zegels div. jaren, zie kavel XX 24,00 3,00 

44 Belgie, 2 kaarten met 1004-1009 0 20,00 3,00 

45 Belgie, envelop met div. zegels, zie kavel 0/X/XX 165,00 10,00 

46 NL,Dld, Isr., div series zegels XX 42,00 3,50 

47 Berlijn, dag van de postzegel 2 series 0/XX 25,00 4,00 

48 Berlijn, nr. 88-90 0 45,00 3,00 

49 Engeland, div. zegels 0 100,00 4,00 

50 NL., nr. 1108-1168A XX 8,00 1,00 

51 Danzig, nr. 73-86 X 11,00 2,00 

52 Engeland, div. zegels 0/XX 40,00 2,00 

53 
NL., grote partij FDC's met blokken en 
gelegenh. Zegels     2,00 

54 Rusland 3 oude kavels poststukken     2,00 

55 Canada, 11 gelopen rondz.boekjes     7,00 

56 Canada, 11 gelopen rondz.boekjes     7,00 

57 Zweden, 9 gelopen rondz. Boekjes     3,00 

58 Wereld, 5 grote gel. Rondz.boekjes,      3,00 

59 Wereld, 3 grote gel. Rondz. Boekjes  div.     2,00 

60 
NL., partij kinderblokken, veel dubbel uit 1141-
1578     10,00 

61 NL., partij onbeschr. FDC's met Euro zegels     1,00 

62 Jersey, prestige boekje schepen     3,00 

63 NL., partij blokken, veldelen, 100 jr post, etc.     5,00 

64 Canada, 2 oude kavels FDC's en blokken     4,00 

65 Engeland, stockblad Machin zegels t/m 5 pond     2,00 

66 NL., stockblad p.f. zegels en series     3,00 

67 Duitsl., partij gefr. Postst. Leuke stempels     1,00 

68 NL. partij FDC's automaatstroken, waarden     1,00 

69 Europese landen, stockboekje s ook doubl.     2,00 

70 NL., stockb.  blokken, p.f. alles genumm. XX   5,00 

71 NL., doos met compl. series af te weken     2,00 

72 Div. met o.a. blokken Frankrijk, leuke zaken     3,00 

73 NL., doos met 30 oude veilingkavel   139,50 10,00 

74 Duitsl.Reich, doos zegels en series     5,00 

75 NL. doos series guldentijd XX   4,00 

76 Div. partijtje van alles wat, leuk     2,00 

77 NL., FDC album uit E492-525   243,10 10,00 

78 NL., 126 FCD;s beschr. Uit E188-329     5,00 

79 NL., 10 zgn. thema boeken, geen zegels     5,00 

80 Finl./Denem., 41 gelopen rondz. Boekjes     10,00 
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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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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 clubavond  oktober te bezoeken. Er is vast iets van 

uw gading bij, dus kom. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

De volgende data kunnen genoteerd worden in uw agenda: 
 

Dinsdag  18 oktober  clubavond met koopjes en extra            

                                                    ledenvergadering 

Dinsdag 15 november   clubavond 

 

Dinsdag  20 december clubavond 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kom, kijk en koop leuk materiaal op de 

nalatenschappen-tafels op 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 Vacature Secretaris Vacature 

    
    

    

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 Jan Hoogerhuis Webmaster Jos du Floo 
 Tel: 0343-574894   

 Ilje.jan@kpnmail.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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