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Jaargang 27 nummer 6

16-03-2021

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede
nodigt U NIET uit voor de maandelijkse clubavond

IN MAART IS ER HELAAS GEEN CLUBAVOND
I.V.M. CORONA

WAT ER WEL IS:
EEN DIGITALE VEILING WAARAAN HOPELIJK
MEER LEDEN GAAN DEELNEMEN DAN IN
FEBRUARI

In verband met wijzigingen check of bekijk
altijd onze website:
www.fv-wbd.nl/agenda
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Voorwoord
Beste postzegelvrienden,
Gisteravond toch nog even naar de persconferentie van Rutte en De
Jonge gekeken.
Hopend op een beetje ruimte bleek dat voor bijeenkomsten er niets
veranderde. Je mag nog 1 persoon thuis uitnodigen en buiten
samenscholen met 1 ander persoon.
Bijeenkomsten zijn nog steeds op een paar uitzonderingen na niet
mogelijk. We moeten wachten op de persconferentie van 8 of 9
maart, waarop verdere stappen worden bekendgemaakt.
Het bestuur heeft besloten om vooruitlopend op de ontwikkelingen
de maart-bijeenkomst niet door te laten gaan. Toch blijven we
optimistisch en hopen u weer op 20 april te ontmoeten.
Blijf de aankondigingen op de site (https://www.fv-wbd.nl/agenda)
volgen.
In de eerstvolgende ledenavond moeten wij een beslissing nemen
over een gift van veel postzegels die wij hebben ontvangen. Elders in
de Lekbode komt de secretaris daarop terug.
Toch heb ik ook wat wensen.
Ik ondersteun de vraag van onze redacteur voor kopij. Schrijf eens
een stukje over een bijzondere zegel in uw collectie. Of over een
zegel/serie die op bijzondere wijze in uw bezit is gekomen.
Maar ook de oproep die in de Lekbode van februari stond voor
iemand die de Nieuwtjesdienst wil gaan verzorgen. (Een van de
inkomstenbronnen op de staat van Baten).
En verder de wens dat het u allen goed gaat en dat wij elkaar weer
snel kunnen treffen in her E&E.
Evert
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OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP
Eén van de pijlers van onze vereniging is de nieuwtjesdienst.
Regelmatig verschijnen er nieuwe postzegels en Post.nl verkoopt die
graag ook aan grootverbruikers en verenigingen. Ook onze
vereniging heeft een aantal afnemers (leden) die gebruik maken van
deze dienst. Het bemiddelen in de verkoop levert onze vereniging
jaarlijks een leuk bedrag op. In 2020 een bedrag van € 330.17.
Henk van der Grind is tot op heden degene die de inkoop en verkoop
regelt. Maar Henk heeft te kennen gegeven hiermee te gaan stoppen.
Bij dezen een oproep of één van de leden bereid is om dit van hem
over te nemen. Het leuke is natuurlijk dat u dan de eerste bent die alle
nieuw uitgekomen zegels te zien krijgt.
Wat houdt het in: U houdt bij wie er een abonnement heeft en welke
zegels daarvoor nodig zijn. Vaak is dat elke keer hetzelfde. Soms
wijzigt een abonnement en geeft u dat weer door aan Post.nl.
Vervolgens sorteert u de binnengekomen zegels en verdeelt u die
over de inzenders. U factureert de zendingen en bezorgt die bij de
afnemers. Desgewenst spreekt u af dat die zending bij u wordt
opgehaald (deelnemers buiten Wijk bij Duurstede). Een kopie van de
facturen stuurt u naar de penningmeester. Ook stuurt u de
penningmeester de door u gecontroleerde factuur die Post.nl u stuurt.
De penningmeester houdt de ontvangsten en de te betalen rekening
van Post.nl bij.
Lijkt u dat wat? Meldt u aan bij Jos du Floo via dufloo@kpnmail.nl
of op 0343 576736. Jos brengt u in contact met Henk. U reactie
wordt met spanning afgewacht.
OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP
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Beste leden,
In de Lekbode hebben jullie kunnen lezen dat de Vereniging een
omvangrijke schenking heeft ontvangen. Deze is inmiddels door de
commissie ‘’Taxaties en Nalatenschappen’’ beoordeeld.
Vanuit het bestuur is nog geen berichtgeving geweest wat nu de
schenking inhoudt.
Zijn jullie nieuwsgierig geworden, lees dan de onderstaande
opsomming.
I. NEDERLAND
1. Gebruikt en postfris in DAVO-albums van 1852-1999 (oud
en nieuw)
2. Nederland FDC
3. Postzegelmapjes 1982-2001 in DAVO-ordners
4. Mooi Nederland
5. Nederland vellen en blokken
6. Nederland: postzegelboekjes al dan niet gestempeld
7. Nederland decemberzegels
II. OVERZEESE GEBIEDSDELEN
1. Aruba: zegel van 1986 – 1999 en FDC’s
2. Nederlandse Antillen: zegels van 1873
postzegelmapjes 1984 – 1999 en FDC

–

III. SURINAME
1.
2.
3.
4.

Zegels van 1873 – 2000 postfris als gestempeld
FDC van 1966 - 2001
Postzegelmapjes van 1965 – 1999 in DAVO-ordners
Vellen/blokken
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2000,

IV. OVERIGE LANDEN, MOTIEF/THEMA
1. Afrika, Azië, Baltische Staten, België, Canada,Duitsland,
Engeland (Gemene Best), Frankrijk, Noord/Zuid Amerika,
Oostenrijk, Portugal en koloniën, Scandinavië
2. Europazegels, Olympische Spelen, Ruimtevaart, Sport en
nog wat accessoires.
Bovenstaand overzicht is zeker niet volledig maar geeft een indruk
hoe de schenking eruitziet.
Daar de schenking aan de Vereniging is gegeven is het de bedoeling
dat deze ook ten goede komt aan de leden.
Hoe nu verder.
Het bestuur vraagt jullie ideeën aan te dragen op welke wijze de
schenking het beste tot zijn recht komt. Alle ideeën zijn welkom van
weggeven tot veiling of tafelverkoop tijdens clubavonden.
Het bestuur ziet je reactie graag op uiterlijk 31 maart. Zij kan zich
dan gaan beramen over de gedane voorstellen. Op een eerstvolgende
verenigingsavond kan er dan een besluit volgen hoe om te gaan met
de schenking.
Reacties kunnen verzonden worden naar het e-mailadres van het
secretariaat: filatelie.wijk@gmail.com.
Ben Dik (secretaris)

Filatelisten avond(en) in het seizoen van 2020 -2021

20 april ???

clubavond

18 mei ???

clubavond –afsluiting seizoen
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Soorten postzegels

Deel 9

door;Jos du Floo

Krantenzegels ter vooruitbetaling van porto
Oostenrijk gaf op 1 januari 1851 voor het eerst zogenaamde
krantenzegels uit. Dit om portokosten voor het verzenden van kranten
en tijdschriften vooruit te betalen. De zegels hadden geen waarde
cijfer. De waarde werd aangeduid door de kleur. Voor de verzending
van één krant was de porto 0,6 kreuzer en de zegel blauw. Voor 10
nummer van de zegel geel en die kostte 6 Kreuzer. De roze zegel, 30
kreuzer, werd gebruikt voor 50 nummers. Toen de post erachter
kwam dat de blauwe zegel langs chemische weg gemakkelijk in een
gele kon worden veranderd werd de gele zegel gedegradeerd tot 0,6
kreuzer en verscheen er een vermiljoenrode zegel die de waarde
vertegenwoordigde van 6 kreuzer. Dit is nu de duurste krantenzegel
ter wereld omdat de zegel maar heel kort werd gebruikt. Omdat er
ook krantenbelastingzegels waren die de tekst Kais. Kön /Zeitungs/Stämpel en een waardemelding bevatte stond er op de Mercurius
krantenzegel allen de tekst K.K./Post/Zeitung-/Stämpel.
De Oostenrijkse krantenzegels zijn altijd ongetand gebleven en tot
1921 gebruikt. Pas vanaf 1916 werd er op de zegel geen landsnaam
vermeld. Op enkele uitgifte na (1858-1863) stond er op de
krantenzegels de Mercuriuskop met gevleugelde helm afgedrukt.
De eerste Nederlandse krantenzegel was de serie ‘Rijkswapen’ van
1869. Deze werd in 1876 gevolgd door het ‘cijfertype’.
België gaf van 1928-1931 postpakketzegels uit met de opdruk
JOURNAUX / DAGBLADEN.
Ook de Verenigde Staten gaf sinds 1865 krantenzegels uit en die
waren met een formaat van 51 x 95 mm -tot 1911- de grootste
postzegel ter wereld. De zegel met de hoogste nominale waarde – tot
1912- was de krantenzegel van Minnehaha. De waarde daarvan was $
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100. De eerste krantenzegel in het Britse Gemenebest werd in 1873
uitgegeven door Nieuw-Zeeland.
Bezettingszegels
Bezettingszegels werden voor het eerst uitgegeven door het Duitse
Centrale Bestuur voor het Postwezen in het hertogdom Holstein. Dit
op 1 maart 1864 na de bezetting van dit gebied op 23 december 1863
door de Pruisische troepen. Na de conventie van Gastein van 15
september 1865 werd het beheer over Holstein overgedragen aan
Oostenrijk Die gaf daarna postzegels voor dit gebied uit.
In het aangrenzende noordelijke hertogdom Sleeswijk verschenen
gezamenlijke Pruisisch-Oostenrijkse uitgifte in 1864-1865 en alleen
Pruisische zegels van 1 november 1865 tot 1 januari 1867.
Onenigheid over het bestuur over de vroegere Deense hertogdommen
leidde in 1866 tot de Zevenweekse Oorlog tussen Pruisen en
Oostenrijk wat als gevolg had dat op 12 januari 1867 SleeswijkHolstein als Pruisische provincie werd ingelijfd. Op 1 januari 1868
werden de beide hertogdommen opgenomen in de Noord-Duitse
Postunie en gebruikten ze vanaf dat moment de door de Postunie
uitgegeven postzegels.
Later volgden de inlijving van Elzas-Lotharingen en andere door de
Duitse bezette delen van Frankrijk tijdens de Frans-Duitse oorlog van
1870-1871. Dit waren uitgiften met Franse tekst en in Franse valuta
om de nationalistische gevoelens van de Fransen niet te kwetsen.

Wordt vervolgd
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Zegel 296
De instanties die postzegels uitgeven maken daar meestal wel werk van of
laten dat doen door ontwerpers. Ook worden regelmatig bekende figuren
gebruikt, waarvan men aanneemt dat iedereen wel weet wie dat is. Zo werd
in 1937 bij de uitgifte van de zomerzegels de eerste zegel van 1 ½ cent
getooid met een afbeelding van Jacob Maris (1837 – 1899). De naam kent
men van de naar hem vernoemde straten maar er zijn toch nog veel mensen
die nimmer hebben gehoord van de man c.q. niet weten waarom juist hij op
een postzegel is vermeld.
Jaco Maris zijn vader was boekdrukker en naast Jacob had deze drukker
nog twee zoons. Zijn voor - grootouders stammen uit Tsjechië. Omdat
vader vaak afdrukken meenam naar huis nam, wakkerde dat de zonen aan
om deze afdrukken na te tekenen. Jacob was twaalf toen hij les kreeg van
een gerenommeerde schilder van interieurs met mensfiguren daarin. Kort
daarna ging Jacob naar de Haagse Teekenacademie, ontmoette er diverse
mensen die hem konden helpen aan (schilder)contacten en ging zelfs met
broer Matthijs naar de Antwerpse Academie. Daar maakten ze voor de
Amerikaanse markt kleine schilderijtjes om zo in hun onderhoud te kunnen
voorzien. Een van zijn eerste grote opdrachten kreeg Jacob van het
koninklijk huis, zodat hij samen met zijn broer een ruimte kon huren in
Oosterbeek. De werken die ze daar produceerden lijken veel op elkaar.
Soms is het niet duidelijk wie de schilder is. Toen Jacob benoemd werd tot
lid van de Société Royale Belge des Aquarellistes in Brussel, veranderde hij
zijn teken signatuur in J. Maris.

In 1865 ging Jacob naar Parijs en trouwde daar. Ook zijn broer Matthijs
kwam later bij hen wonen. Jacob vond hem de betere schilder , doch broer
Thijs was nog al moeilijk te doorgronden. De broers maakten veel
12

portretten van meisjes, waar vraag naar was in Engeland en Amerika. In
1868 ging Jacob zicht toeleggen op het schilderen van landschappen. Dat
was een keerpunt in zijn leven Er kwamen lovende kritieken, doch de
Fransen zelf hadden weinig oog voor zijn werk. Het buitenland kende wel
de meester in hem.
In 1871 keerde Jacob terug naar Den Haag. Thijs bleef in Paris en verhuisde
later naar Londen. De broers zagen elkaar nooit weer. Samen met onder
meer Jozef Israels, Anton Mauve en Hendrik Willem Mesdag richten zij de
Hollandsche Teekenmaatschappij op. Deze maatschappij promootte de
aquarel als zelfstandige kunstvorm. Ook ontwikkelde Jacob zich tot een van
de belangrijkste schilders van gezichten van stad en land.
De kunstcriticus Jacques van Santen Kolff typeerde de schilderstijl van
Jacob als volgt:
“Een IJgezicht van Maris oefent een ware zinsbegoocheling uit. Staat men
er vlak vóór, en legt [ligt] men er, om zoo te zeggen, met den neus op, dan
moet men bijna raden naar de voorgestelde voorwerpen, want zij missen
ten eenenmale vorm; alles schijnt slechts kleur tegen kleur, of liever toon
tegen toon. Doch treedt men een pas of tien achteruit, dan gaat alles door
een tooverslag leven “
Na 1880 was het werk van Jacob zeer gewild. De prijzen waren hoog voor
zijn werken en hij maakte voornamelijk landschappen, bomschuiten op het
strand en Hollandsche stadsgezichten. De grote vraag hield wel in dat hij
voortdurend dezelfde motieven moest schilderen. Hij veroorloofde zich wel
om bij stadsgezichten delen van andere steden in het schilderij te
verwerken. Zo zijn de schilderijen gedurfde stukjes geworden van
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Delft Daar over zei hij
zelf eens tegen een bewonderaar c.q. zijn biograaf:
“Als ik 't noodig acht, de lange rechte daklijnen te verbreken, zet ik er een
koepeldak op, vooral waar de lucht of wolkenformatie zulk een steun
vragen. Waarom zou ik zelf mijn eigen steden niet mogen bouwen?”
Soms vroeg Jacob een schilderij terug om het te perfectioneren In 1877
begon Jacob aan het schilderij De Baker, verkocht het aan Museum
Boijmans van Beuningen, vroeg het tijdelijk terug en eerst in 1899 ging het
doek weer naar het museum. Op latere leeftijd ging hij nog met zijn vrouw
naar Parijs, maar vond de kunst die men daar ontwikkelde zijn waardering
niet waard. Hij werd lusteloos toen zijn gezondheid hem in de steek liet en
het schilderen hem niet meer zo boeide. Op 61-jarige leeftijd overleed een
groot kunstenaar.
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DEZE MAAND SCHRIFTELIJKE VEILING
Bij wijze van proef houden we deze maand weer een schriftelijke veiling.
Na de veiling zullen Jan Hoogerhuis en ik kijken of onze extra
inspanningen resultaat hebben gehad. We kijken dan naar de opbrengst en
het aantal leden, dat een bod heeft uitgebracht. We houden er natuurlijk
rekening mee, dat de leden aan deze nieuwe manier van veilen moeten
wennen.
REGELS
Dit zijn de regels om mee te kunnen doen aan deze schriftelijke veiling.
- Biedingen kunnen telefonisch, via email of per post plaatsvinden
(mag dus ook bij Jan thuis in de brievenbus). Gebruik het formulier
achter uit het boekje!
- Bij gelijke (maximum)biedingen geldt het eerst binnengekomen
(maximum)bod
- Biedingen die na de vooraf vastgestelde eindbieddatum
binnenkomen, tellen niet mee
- Succesvolle bieders krijgen bericht
- Toegeslagen kavels kunnen worden opgehaald en afgerekend op
een van te voren vastgestelde plaats, dag en uur
- Toegeslagen kavels die achteraf niet aan de eisen van de bieder
voldoen, hoeven niet afgerekend en gaan retour
- Veilingkosten zijn 5% van de opbrengst van de toegeslagen kavels,
zoals gewoonlijk
VERDERE INFORMATIE
(Mail)adressen
Jan Hoogerhuis
jan.ilse@kpnmail.nl
Dirk Fockstraat 3 3961 DJ Wijk bij
Duurstede
tel.0343-574894
John de Vries
vriesjg@casema.nl
Akkerweg 12 3972 AB Driebergen
tel. 0343-539944
LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LETOP!
Biedingen insturen uiterlijk zaterdag 20 maart 2021
Afrekenen en ophalen toegeslagen kavels zaterdag 27 maart 2021 van
10.00- 12.00 uur ( Succesvolle bieders krijgen bericht ! )
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Van de veilingmeester

door John de Vries

De eerste schriftelijke veiling is weer voorbij. Het aantal bieders
bleef onder de maat. De opbrengst is voor een eerste keer echter
redelijk te noemen. We gaan het in maart dus nog een keer proberen.
We begrijpen, dat het voor de leden een beetje wennen is. Iemand
zei: “Ik kan de zegels waarop ik wil bieden, van te voren niet zien. Is
daar niks aan te doen?”. Het antwoord daarop is : “Nee”. Helaas
moeten we ons houden aan de vervelende coronaregels. U moet het
dus doen met de omschrijving van de kavels door de veilingmeester.
En… u kunt hem natuurlijk altijd bellen voor nadere informatie. Doe
dat met name voor meer informatie over de partijtjes, albums en
stockkaarten en stockboeken. Lees daarnaast de veilingvoorwaarden
en hoe u kunt bieden en bied vervolgens met een gerust hart.
e-mail: vriesjg@casema.nl
Tel. 0343-539944

LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LETOP!
Biedingen insturen uiterlijk zaterdag 20 maart 2021
Afrekenen en ophalen toegeslagen kavels zaterdag 27 maart 2021 van
10.00- 12.00 uur
Succesvolle bieders krijgen bericht !
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* = ongebruikt met plakker
kavel omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

p.f. = postfris
uitv.

ned nr. 327-31
nr. 336P
port nr. 68a luxe
telegram nr. 10
suriname nr. 37 prachtexemplaar
suriname nr. 10a tanding c mooi exemplaar
suriname nr. 34-6 prachtserie
suriname nr. 50 prachtexemplaar
suriname nr. 118-126
suriname nr. 312-15 mooie serie
curacao nr. 74 en 74a luxe exemplaren
curacao nr. 63 redelijk exemplaar
curacao nr. 69 b-tanding luxe
curacao nr. 133 prachtexemplaar
curacao nr. 158-63 prachtserie
ned-antillen nr. 230 luxeexemplaar
reich nr. 375-77 prachtserie
reich nr. 423 prachtexpl zeppelin
reich nr. 675-683
reich nr. 730y-738y prachtserie
oberschlesien nr.41-3 prachtserie
saargebiet nr. 126-27 prachtserie
reich nr. 609-616 zonder gom
reich nr. 806-809 prachtserie
39/45 gen gouvern dienst nr. 16-24 luxe
saargebiet nr. 338-40 luxe serie
bund/ all bes block 12A prachtblok
bund/ all bes block 12B prachtblok
bund nr. 2094-97 luxe serie
bund nr. 2143-47 luxe serie
ned port nr. 29/30
port nr. 54
port nr. 59
port nr. 69-79 wo o, xx en pfr
ned-indie nr. 1
curacao nr. 1
ned-indie nr. 16
ned-indie nr. 24
ned-indie nr. 37
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pfr
0
pfr
0
x
0
0
0
0
xx/x
0
0
x
0
pfr
xx/x
x
0
x
x
x
x
x
x
pfr
pfr
x
x
pfr
pfr
x
pfr
x
0
x
0
0
0

0 = gebruikt
cat.wrd inzet
45,00
50,00
25,00
50,00
5,00
30,00
45,00
11,50
45,00
28,00
61,00
3,00
22,50
4,00
4,00
50,00
15,00
65,00
20,00
13,00
10,00
13,00
22,00
4,50
15,00
18,00
60,00
60,00
12,00
12,00
10,00
15,00
90,00
20,00
125,00
7,50
32,50
40,00
25,00

15,00
16,00
8,50
15,00
1,50
5,00
11,00
3,50
5,00
2,75
18,50
0,80
6,00
1,00
1,40
10,00
4,00
15,00
6,00
5,00
3,00
3,50
4,50
2,00
5,00
6,00
12,00
12,00
4,00
4,00
1,00
1,50
10,00
2,00
10,00
1,00
3,00
4,00
2,50

40

kavel
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ned-nw- guinea nr. 22-4

omschrijving
duitsland en reich in stockboek
ned in davo 1852-1998 goed gevuld
suriname in victoria-alb 48-75
ned-antill op albumbl 58-75
ned stockk series en zegels
zwitserl in stockboek op nummer w.o pfr
zwitserl in davo album 1850-1979
nw-zeeland coll in ringband
russische deelstaten partij blokken
turkmenistan blok diana
solomoneilanden 10x5 stroken america's cup
australie coll in ringband
div leeg motief musiek in victoria-album
div dik stockboek leeg opschr canada
ned stockbkje gebruikt
curacao nr. 5 prachtexemplaar
curacao nr. 9
curacao nr. 12a prachtexemplaar
ned nr. 274-77
nr. 283-86
nr. 454-59
nr. 495-99
nr. 731-35
nr. 1141 blok
nr. 738-742
bund blok 33
danzig nr. 158-68 prachtserie
danzig nr. 177-80 luxe serie
danzig nr. 210 luxe exemplaar
danzig nr. 267-68 prachtserie
bund block 41bund nr. 1836-1840 luxe
bund blok 39 luxe
bund blok 45 luxe
bund blok 50 luxe
bund nr. 2117-2122 luxe
bund blok 30, 34, 35 luxe
bund partij postfris op stockkrt
bohemen en moravie op stockkrt met series
generaalgouvernement op stockkaart
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x

45,00

4,00

uitv.

cat.wrd

inzet

1000,00
pfr
pfr
pfr

0
x
0
0
0
0
0
pfr
pfr
pfr
pfr
x
pfr
0
x
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr

40,00

70,00
2,50
60,00
18,00
9,00
4,10
3,00
9,00
1,20
16,00
6,00
17,00
6,00
10,00
2,50
10,oo
6,00
7,00
6,50
12,00
7,20
hoog
40,00

4,00
50,00
10,00
7,50
4,00
5,00
40,00
5,00
2,00
1,00
5,00
5,00
5,00
7,50
2,00
10,00
BOD
8,00
1,75
1,50
1,00
0,50
1,50
0,30
3,00
1,25
5,00
2,00
2,50
0,50
3,50
2,25
2,50
2,25
4,00
2,65
4,00
5,00
5,00

80

kavel
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

reich diversen op insteekkaart

5,00

omschrijving

uitv.

joegoslavie blok 39
albanie/spanje op kaartje
belgie blok 30 en 31
suriname/antill blokken op kaart
bund 17 series op stockkrt
bund 25 series op insteekkaart
ned nr. 2046 kon. Huwelijk + fdc
duitsland afgeweekt in klein doosje
ned v402 legioenblok met gomvlekjes in map
ned v1967 in mapje
ned v1842 en v1957 in mapje
ned v1904 en v1908 in mapje
ned v1709 eb v1773 in mapje
ned v1894 en v1909 in mapje
ned coll postzegelbkjes in map
ned coll van 11 zomerpz boekjes in map
ned coll kinderblokken in mapje
map met div vellen w.o insect serie n-guinea
suriname op 2 stockkrt pfr
italie klassiek in stbk
motief op 2 stockkrt
reich diversen op stockkaart
danzig op stockkaart
reich diversen op bladen
reich diversen op stockkaart
diversen op 2 stkkrt w.o ned
canada op 2 stkkrt prachtcoll w.o. pfr
bund op stockkaart wo franse zone
belastingzegels coll in dik stockbk prachtcoll
diversen in stockboek w.o zweden
ned in stbk vnl pfr blokken en vellen
ddr in stockbk doubletten
denemarken doosje afgeweekt
hongarije doosje afgeweekt met series
diversen in stockbk
duitsl/ ned kolon in sigarendoosje
div in doos w.o pfr series
div grote doos div afgeweekt
diverse poststukken
div mast plaatfouten cat 2017 nwpr 69,50
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cat.wrd

pfr
pfr
pfr
0

pfr
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr
pfr

6,00
8,00
15,00
hoog
hoog

145,00
6,50
20,00
14,25
17,00
24,00
hoog
hoog
hoog

hoog
hoog
30,00
120,00

inzet
BOD
0,50
0,50
0,50
3,00
3,00
1,00
2,50
15,00
1,50
4,00
3,00
3,00
4,50
5,00
5,00
8,00
2,50
3,00
6,00
2,00
2,00
3,00
5,00
4,00
1,50
3,00
2,00
26,00
3,00
8,00
2,00
1,50
3,50
3,00
7,00
5,00
4,00
2,00
BOD

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
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Handtekening:
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
evertschuur@hotmail.com

Secretaris

Ben Dik
Filatelie.wijk@gmail.com

Penningmeester

Jos du Floo
Tel: 0343-576736
dufloo@kpnmail.nl

Bestuurslid

Yvonne de Goede
yvonne.degoede@ziggo.nl

Bestuurslid

Wim Gresnigt
wim.gresnigt@casema.nl

Commissie PR

Janny Vierbergen
Tel: 030-2881087

Commissie
Taxaties en
Nalatenschappen

Henk van der Grind
Han Mulder
Che Chow Li

Filatelistische
Nieuwtjesdienst

Henk van der Grind
Tel: 0343-572171

STAMPIE
( Ton van der Wurff )

postzegelbenodigd
heden

info@stampie.nl

John de Vries
Tel: 0343-539944
vriesjg@casema.nl

Webmaster

Jos du Floo

Medewerkers
Veilingmeester
en dialezingen

Redactie

Han Mulder
Tel: 0343-591568
norma.han@casema.nl

Kopij graag binnen voor
het eind van de maand.
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