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     Van de voorzitter 
 

   

 

In het septembernummer van Franco heb ik 

reeds vermeld dat we op 10 maart 2012 een 

feestavond hebben ter gelegenheid van ons  

45-jarig bestaan. Dit feest zal gehouden 
worden in Dansschool Jacques aan de  

Middeldijk 56. Dat is gemakkelijk te bereiken 

en er is voldoende parkeerruimte. De avond 

begint om 18.00 uur. Eten en drinken zijn 

geregeld. U hoeft dus zelf nergens voor te 
zorgen. Het bestuur hoopt op deze avond veel 

van onze leden te kunnen begroeten.  

Elk lid mag 1 introducé meenemen. 

In deze Franco zit een aanmeldstrookje. Als u 

dit invult, kunt u het strookje inleveren bij een 

van de bestuursleden. Wij kunnen dan 
rekening houden met het aantal deelnemers. 

Meld u aan.                 Wim de Ruiter 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Postzegel- en muntenbeurs op 19 november 2011. 

Aanvang 12.30 uur  in gebouw Het Trefpunt 

Dit is de uitnodiging voor de 

bijeenkomsten van 18 november 

met veiling en 16 december. 
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, 

B’drecht ) 

Alle avonden 

altijd aanvang         (19.30) 

veiling begint om    (20.30) 
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                                     Nieuwe leden   

               

J. Noteboom   P. Verspui 

J.A. Spoorendonk  A. Koedood 

H. Jonckheere   A.C. Gouw 

A. van Soest   M. de Jong 

R. van der Ree 
       excuses voor de late vermelding 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Met dit strookje kunt u zich aanmelden voor de 

feestavond. Wilt U deze Franco niet beschadigen dan 
kunt U op de verenigingsavond van november en 
december U ook opgeven.  Formulieren liggen dan op 

een tafel klaar.     
 

Naam: 
…………………………………………………………………………………… 

Komt op 10 maart met ………perso(o)n(en) naar de feest- 
avond bij Dansschool Jacques. 

 



 

 

Zaterdag 19 november organiseert onze vereniging 

weer een Postzegel- en Muntenbeurs in gebouw 

Het Trefpunt Dr. Kuijperstraat 4 te Barendrecht. 
 

 

Het belooft, als altijd, weer een sfeervolle middag 

te worden, waarin postzegel-plezier en de uit- 

wisseling van postzegelkennis de scepter zullen zwaaien. 
 

 

Aanvang 12.30 uur zaterdag 19 november  
 

 

                      U komt toch ook!!!!! 
 

 

 

 

Persoonlijke zegel 

 

Naar aanleiding van een artikel, waarin de eerste zilveren persoonlijke 

zegel wordt aangekondigd met een waarde van € 7,-- !!! voor een 

aangetekend stuk, voor de eerste maal aandacht voor dit fenomeen. 

Eerlijk gezegd was ik er van overtuigd, dat het maken van een 

persoonlijke zegel, wel over zou gaan. Na alle verstreken jaren is het 

wel duidelijk, dat Post NL door de interesse die er nog steeds is, er best 

brood in ziet. En om een “zeldzaam” exemplaar te creëren nu dus een   

€ 7,-- exemplaar in zilver, dat tikt aan. 

Ja wat moet je er verder mee. Compleet krijgen lukt nooit. Het enige 

wat je kunt doen om iets van compleetheid te verzamelen is van alle 

basis ontwerpen,  een exemplaar te krijgen. Het kost mij wel wat moeite 

om als ouderwetse filatelist het fenomeen te accepteren, maar je moet 

ook als verzamelaar met de tijd en de mogelijkheden, die die tijd biedt, 

meegaan. Dus verzamelen maar, of denkt U er anders over? Laat het 

weten.      Cor Brons 



 

Veiling van 18 november 2011. Aanvang 20.30 uur 
x gebruikt

xx ongebruikt (met plakker(rest))

xxx postfris

NR. omschrijving cat.w inzet

€ €

1 x "Jaar van het kind" op insteekkaart 1,00

2 x Zweden "gebruikte samenstelling op insteekkaart" 2,50

3 xxx Andorra samenstelling postfris 1,75

4 x Ijsland blok 6, 7, 8, 11 (nr. 616, 660, 672, 733/35) 26,50 2,50

5 xxx Cyprus blok "John F. Kennedy" 1,00

6 xxx Turks&Caicos Islands $ 5,-  "Royal visit 1966" 1,00

7 xxx Posta Romana blok 125 postfris 90,00 4,50

8 xxx Griekenland insteekkaart postfrisse samenstelling 178,00 7,50

9 xxx Frankrijk nr. 773/777 9,00 1,00

10 xxx Frankrijk nr. 813/820 12,00 1,00

11 xxx Frankrijk nr. 1251/1256 met aanhangsel 6,00 1,00

12 xxx Zweden nr. 657/661 14,00 1,50

13 xxx Zweden nr. 1152/1157 (boekje + serie) 7,10 1,50

14 xxx Zweden nr. 1619/1624 samenhangend 5,00 1,00

15 xxx Zweden nr. 1688/1690 (blok + serie) 21,00 2,50

16 x Ijsland/Zweden/Finland op insteekkaart 1,00

17 x Insteekkaart engelstalig (incl. blok Royal Wedding) 1,00

18 x Interessante partij Finland (meest modern) 3,75

19 x Noorwegen partij gebruikt (meest modern materiaal) 2,50

20 x Zweden op insteekkaarten (+ iets divers) 1,50

21 x Ijsland w.o. nr. 122, + dienst (hoge cataloguswaarde!) 2,50

22 xxx Insteekkaart CCCP (meest postfrisse series) 1,50

23 xxx Insteekkaart divers postfris materiaal 1,50

24 xxx Insteekkaart divers postfris materiaal 1,50

25 xxx 2 insteekkaarten postfris materiaal DDR 2,00

26 xxx Cyprus insteekkaart postfris materiaal 1,00

27 x CCCP 35 verschillende blokken/velletjes 2,50

28 xxx Turkije 19 velletjes (enkele x) Hoge cat.waarde! 3,00

29 xxx Monaco 5 velltjes (1 exemplaar gebruikt) 2,00

30 xxx Luxemburg 7 velletjes (1 exemplaar gebruikt) 2,00

31 xxx Joegoslavië ruim 50 "kleinbogen" Hoge cat.waarde! 7,50

32 x Denemarken 3 insteekkaarten w.o. 132/142 5,00

33 xxx Vaticaan blok 4 & 5 1,00

34 xxx Frankrijk w.o. 538/549, 564/575 + div. op insteekkaarten 125,00 10,00

35  x Finland vnl. gebruikte verzameling, veel beter materiaal! 7,50

36 x Noorse "Julen"op insteekkaartje 1,00

37 xx Antiqua diverse op insteekkaartje (w.o. enig x) 1,00

38 x Nederland insteekkaartje modern gebruikt 1,00

39 x Insteekkaartje Zweden modern gebruikt 1,00

40 x Spanje, 5 velletjes in enveloppe 1,00

41 x Rusland, 10 velletjes in enveloppe 1,00

42 xxx Zweden, 9 postzegelboekjes in enveloppe 1,00

43 x Finland , 2 velletjes en 3 "fünferstreifen"in enveloppe 2,00

44 x Luxemburg, 2 insteekkaartjes modern in enveloppe 1,00

45 xxx Luxemburg postfris materiaal op insteekkaart 65,00 6,00



 46 x Deutsches Reich op insteekkaart w.o. xxx 2,00

47 x Insteekkaart "Julen"(w.o. ongebruikt) 1,00

48 x Nieuw Zeeland insteekkaart w.o. postfris materiaal 2,00

49 x Verzameling Ijsland, hoge cataloguswaarde! 7,00

50 x Bundespost (w.o. xxx, en complete series x) 1,50

51 xxx Spanje insteekkaart postfris materiaal 3,00

52 x Liechtenstein nr. 769 in kleinbogen Zfr. 12,- 1,00

53 x Vereinte Nationen nr. 279/290 in vel Zfr. 8,40 1,00

54 xxx Zuid-Amerika meest xxx materiaal op insteekkaart 1,00

55 xxx Haiti insteekkaart meest postfris materiaal 1,00

56 x Noorwegen beter gebruikt materiaal op insteekkaart 1,00

57 x Scandinavië insteekboekje w.o. goed materiaal 100,00 5,00

58 fdc Nederland `Noodzegels poststaking 1983´op fdc! 5,00

59 xxx Nederland `Noodzegels poststaking 1983´ postfris 5,00

60 xx Bundespost michelnr. 315-319, blok 2 32,00 3,50

61 x Bundespost michelnr. 315-319, blok 2 `eerste dag afst. 65,00 8,00

62 DAVO album fdc´s incl cassette, z.g.a.n., ledig 4,50

63 Philswiss verzamelband 1,00

64 xxx Nederland nr. 2077-2082 zomerzegels 2002 7,00 2,00

65 xxx Nederland nr. 2161-2169 zomerzegels 2003 7,00 2,00

66 xxx Nederland nr. 2306-2315 decemberzegels 2004 9,00 3,00

67 xxx Nederland nr. 2381-2390 decemberzegels 2005 8,00 3,00

68 xxx Nederland nr. 2342 blok 25 jaar koningin Beatrix 2005 12,50 5,00

69 NVPH Catalogus 2011 Nederland 1,00

70 NVPH Catalogus 2011 Nederland 1,00

71 fdc DDR 32 brieven/fdc's in hoes 1,00

72 etb DDR 100 "Ersttagsblatter" 1,00

73 x Engelse Koloniën in klein albumpje 1,00

74 xxx United Nations postfrisse samenstelling op insteekkaart 1,00

75 xxx DDR postfrisse samenstelling op insteekkaart 2,00

76 x Doos 1,00

77 x DDR diverse insteekkaarten met gebruikt materiaal 1,00

78 x Nederland DAVO Standaard deel III w.o. aardig materiaal 98,50 10,00

79 x Nederland DAVO Standaard deel II w.o. aardig materiaal 315,00 15,00

80 x Nederland DAVO Standaard deel I w.o. aardig materiaal 251,00 10,00

81 xx Bayern samenstelling meest ongebruikt in map 5,00

82 x Insteekboek Oude Duitse Staten interessant materiaal 7,50

83 x Insteekboek DDR w.o. aardig materiaal 5,00

84 x Frankrijk 2 insteekkaarten 2,00

85 x Frankrijk 2 insteekkaarten 2,00

86 x Engeland insteekkaart w.o. 1113 in blok van 10 1,00

87 x Duitsland insteekkaart 1,00

88 xxx Duitsland Bund postfris op insteekkaart 3,00

89 Luxe album Zweden (ledig) 1987-1998 5,00

90 x Finland insteekkaart 1,00

91 Importa albumpje voor fdc's 1,00

92 xxx Frankrijk blok 9 (Michel) 20,00 4,00

93 x Bundespost nr. 270-273 25,00 5,00

94 21 briefkaarten Nederland 1,00

95 xxx België boekje 100 jaar Rode Kruis 16,00 2,00



Geeft U na afloop ons even de tijd om de rekeningen op te maken. Eerst 

betalen en dan met het betalingsbewijs de zegels laten overhandigen. 

                 (dus niet zelf het/de kavel/s pakken).  

 

 

Inlevering van kavels voor de januari-veiling kan, zoals gebruikelijk 

plaatsvinden uiterlijk bij de ledenavond  voor de veilingavond, dus in dit 

geval de ledenavond van 16 december. In geval van een te groot aanbod 

van kavels zullen de overgebleven kavels geveild worden op de 

volgende veilingavond. De volgorde van inleveren van de kavels is in 

het laatste geval bepalend, dus wie het eerst komt het eerst…….. 

 
 

96 xxx Nederland 4 verschillende boekjes Nederland 2,50

97 fdc Zwitserland 5 enveloppen luchtpost 1981 2,00

98 x Deutsches Reich blok 11 (tweede keus) 2,00

99 xxx Troonwisseling Juliana Regina 2 velletjes 2,00

100 xx Kreta, 42 t/m 51 en 55 t/m 61 66,50 6,00

101 x Bayern, o.a. dienst 44, 47, 49 t/m 54 >200,00 20,00

102 x China 1,00

103 x Thema, 18+ 1,00

104 x Nieuw Zeeland, independant post 2,00

105 x Engeland insteekboek 1,00

106 x DDR / Oude duitse staten 3,00

107 x Canada, insteekboek 3,00

108 x Australie, insteekboek 3,00

109 xxx Postzegelboekjes NL Ant. 1 3AL, 3AR, 4BL, 4BR 2,50

110 x Ethiopië 1,00

111 x Paraguay 1,00

112 x Egypte 1,00

113 x Irak 1,00

114 Catalogus SG Elizabethan Stamps 1965 1,00

115 3 Boeken over Nederlandse postzegels 1,00

116 x Doosje onafgeweekt NL 1,00

117 x Postwaardestukken Nederland 1,00

118 x Bundespost insteekboek goed gevuld 1,00

119 x DDR op 7 insteekkaartjes w.o. aardig materiaal 1,00

120 DAVO album gevuld met Nederlandse poststukken 1,00

121 Yvert 3 delen 1967 bod

122 Malta 2 delen 1971 bod

123 Facit Zweden 2000 bod

124 Facit Scandinavië 2007 bod



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postzegels en internet. 
 

Er is een website, die ik al jaren gebruik en nu bij het 5-jarig jubileum er 

aandacht is geschonken in het maandblad Filatelie, is het de hoogste tijd 

U op deze interessante site te wijzen. De site www.postzegelblog.nl heb 

ik het over. Hieronder twee willekeurige afbeeldingen van een gedeelte 

van de site. 

 

U ziet actueel nieuws, dat iedere week wordt bijgewerkt, vraag en 

aanbod en discussies in beschaafd nederlands. Dan de agenda van de 

diverse evenementen op postzegelgebied, nieuwe uitgiften, thematische 

thema’s, persoonlijke zegels enz. enz. Ook tips zijn van harte welkom. 

Het aantal artikelen bedraagt meer dan 2000 en die zijn heel 

overzichtelijk gebracht veelal met afbeeldingen, zodat U in één 

oogopslag kunt zien of dit iets is wat in Uw interesse sfeer ligt. 

Kort om een heel interessante website boordevol wetenswaardigheden, 

die iedere filatelist zou moeten lezen.  

 

Nogmaals in Franco veel gesteld:  

            lezen over filatelie vergroot het plezier in het verzamelen 

          

Cor Brons 



 

          “robert broekers”  
 

                                    

       meubel- & woningstoffering 
                    scheeps- en projectstoffering 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Showroom en atelier PASCALWEG 135 – 137 

ROTTERDAM-LOMBARDIJEN 
 (010) 419 45 20 / Fax (010) 432 13 71 

 Geopend: ma. t/m vr. 

                 9.00 – 17.00 

uur  
 

Groot assortiment 

exclusieve meubel-, 

gordijnstoffen, 

vitrage, tapijten, vinyl, 

marmoleum en zonwering 



 


