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Veiling: Veilingmateriaal kan worden aangeboden bij de veilingmeester 
  uiterlijk op de contactavond voor de veilingavond. * 
 

Rondzending: Boekjes/enveloppen voor de rondzending kunnen worden 
  aangeboden aan de leider van het rondzendverkeer. * 
 

Bibliotheek: Regelmatig wordt in dit blad de lijst van boeken gepresenteerd. 
  Deze boeken worden kosteloos uitgeleend. (tel. 0180 - 61 09 02) 
 

Beurzen: Aanmeldingen voor de beurzen dienen te geschieden bij de  
  leider van de beurzen. 
 

Website: http://www.pzvb.nl 
 

* Het materiaal voor de veilingen en de rondzendingen moeten voldoen aan 
eisen van kwaliteit en presentatie ter beoordeling van resp. de veilingmeester of 
de leider rondzendverkeer 

 
Het gironummer van de vereniging is 
voor contributie en rondzending 

NL35INGB0002907935 
t.n.v. Penningmstr. ver. v. Postzegelverz. Barendrecht 

 
 

De vereniging is opgericht op 8 december 1966 
Ingeschreven bij K.v.K. nr. 40348153 

 



VOORWOORD: 

 
Van de voorzitter. 
  
Het bestuur heeft besloten dat na zoveel maanden niets,  er in september weer 
een bijeenkomst komt van onze vereniging. 
Vrijdag 18 september is er weer een bijeenkomst in het Trefpunt met daar ook de 
jaarvergadering die al in maart moest plaatsvinden en een mooie veiling 
natuurlijk. We starten om 19.30 uur 
  

De agenda voor de jaarvergadering vind U in deze Franco en de jaarstukken 
heeft  
U al eerder van ons ontvangen . 
De jaarvergadering start om 20.00 uur. 
  

We gaan direct goed van start want een dag later : zaterdag 19 september is er 
een beurs in het Trefpunt vanaf 12.30 uur.  
Veel handelaren zijn aanwezig met goede aanbiedingen. 
  

Er zijn natuurlijk wel regels waar we ons aan moeten houden: 
Houd voldoende afstand  van elkaar , als je ziek bent kom dan niet.  Wij proberen 
zoveel mogelijk ruimte te maken dat je elkaar niet in de weg loopt. We rekenen na 
zoveel maanden op een grote opkomst dus geef elkaar de ruimte!!!!! 
Probeer 1.50 m afstand te houden Wij zorgen voor voldoende zitplaatsen. 
Om de veiling stukken goed te bekijken staan ze wat ruimer uit elkaar en gaat de 
veiling iets later beginnen. 
  

Natuurlijk vind U alle informatie ook op onze mooie Website die U beslist een 
moet bezoeken: http://www.pzvb.nl 
  

We hopen dat U de lastige en moeilijke maanden goed bent doorgekomen en 
zien  
U graag op Vrijdag 18 september bij de heropening van  de verenigingsavonden  
van onze vereniging. 
  
Tot dan, 
Namens het bestuur, 
Frits den Hoedt. 
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DIT IS DE UITNODIGING VOOR DE 

VERENIGINGSAVOND VAN 18 SEPTEMBER 2020 

(MET VEILING) 

DE BEURS VAN 19 SEPTEMBER 2020 

EN DE VERENIGINGSAVOND VAN 16 OKTOBER 



Agenda jaarvergadering op 18 september a.s. (aanvang 20:00 uur) 
1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen van de vorige vergadering 15 maart 2019 

(zie Franco, jaargang 20 nr. 2 van maart 2020) 
4. Jaarverslag secretaris (zie Franco, jaargang 20 nr. 2 van maart 2020) 
5. Jaarverslag penningmeester (zie Franco, jaargang 20 nr. 2 van maart 

2020) 
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
7. Decharge 
8. Goedkeuring begroting 2020 en vaststelling van de contributie voor 2021 

(zie Franco, jaargang 20 nr. 2 van maart 2020) 
9. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn: 

Dhr. W. van Veggel (secretaris) 
Dhr. F. Vuijk (rondzendverkeer) 
Beiden stellen zich herkiesbaar 
Kandidaten voor deze bestuursfuncties kunnen zich tot aanvang 
van de vergadering opgegeven bij de secretaris 

10. Diverse mededelingen 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
Afstand houden 
DIT GAAN WE SAMEN DOEN! 
Alleen met uw medewerking kan het bestuur een veilige avond organiseren. Het 

bestuur rekent hierop. De volgende regels gelden in aanvulling op de normale: 
•         Maximaal 5 personen tegelijk die kavels mogen kijken, houd 1,5 m afstand  

     van elkaar, u krijgt voldoende tijd om te kijken, desnoods starten we later  

     met de veiling. 
•         Houd 1,5 m afstand bij de bar bij het bestellen van uw consumpties. 
•         Verschuif geen stoelen en ander meubilair om dichter bij elkaar te gaan  

         zitten. 
•         Bij het afrekenen van de kavels maximaal 5 personen bij de tafel en houd  

        1,5 m  afstand van elkaar. 
•         Het bestuur ziet er op toe dat u zich aan de regels houdt. 
•         Doet u dit niet, dan wordt u gewaarschuwd. Indien u de regels ondanks  

         waarschuwingen niet opvolgt, dan kan u de toegang ontzegd worden. 
 

Indien u niet aanwezig kunt zijn, dan kunt u altijd schriftelijk bieden op de kavels 

van de veiling. Dit kan tot de dag voor de veiling. Biedlijsten inleveren bij Wilbert 

van Veggel. 
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  Veiling 18 september 2020   
 x gebruikt   
 xx ongebruikt (met plakker(rest))   
 xxx postfris    
NR.   omschrijving cat.w inzet 

1 xxx Nederland grote partij PTT mapjes tussen nr. 1 / 251     
    in diverse albums en 2 schoenendozen, totaal 581 stuks   25,00 

2 xxx Nederland circa 15 jaarsets los en in 2 albumpjes   10,00 

3 x  Nederland kaart met stempel 14e Elfstedentocht 1986   1,00 
4 xxx Nederland Sail 2000, 2 themamapjes met V1909/1918 24,00 1,00 
5 x Zwitserland mapje met speciale uitgaven/presentjes   1,50 
6   Nederland map met speciale enveloppen   1,50 
7 fdc Nederland verzameling FDC's vanaf 1957 tot 1990 in     

    2 albums en schoenendoos, totaal ruim 600 enveloppen     

    w.o. enige betere (beschreven) in het begin.   15,00 
8 x Zwitserland Michel 1427/1430 (Blok 26) 7,00  1,00 
9 xxx Zwitserland Michel 1369 in kleinbogen 32,00 3,00 

10 fdc Zwitserland Michel 1380 paralleluitgave met Frankrijk 7,50 1,25 
11 x Zwitserland Michel 1601/1604 op kaart 6,50 1,00 

12 fdc Zwitserland Automaatzegels 7/10 serie en los op fdc 24,00 1,75 

13 xxx Zwitserland Michel 1196 in kleinbogen 30,00 3,00 
14 fdc Zwitserland Michel 1195/1196 op 5 speciale fdc's 21,50 1,75 
15   Stadspost 3 velletjes 13e/14e Elfstedentocht   1,00 
16 xxx Liechtenstein Michel 881/883 in speciale uitgifte 6,00 1,00 
17 x Nederland nr. 752/756 op maxikaarten (blanco)   5,00 

18 x Nederland nr. 766/770 op maxikaarten (blanco)   4,00 

19 xxx Ned. Antillen nr. 206/208  18,00 1,00 
20 xxx Liechtenstein Michel 398 Europa 1960 65,00 6,50 
21 xxx België Michel blok 13/14 18,00 1,00 
22 xxx Luxemburg Michel 572/574 Europa PAX 120,00 12,00 
23 xxx Nederland nr. 544/548  16,60 1,00 

24 xxx Nederland 54 velletjes van 5/10 en decemberzegels   9,00 

25 x Album diversen w.o. Duitsland, Scandinavië en meer   4,00 
26 x Album diversen w.o. Oostenrijk, Duitsland en meer   4,00 
27 x Doos   1,00 
28   Album brieven/fdc's diverse landen   2,50 
29 xxx Verzameling CEPT 1956-1974 op Andorra '72 na      

    complete verzameling in album, 1956 xx, daarna xxx   95,00 

30 fdc Zwitserland verzameling 1981/1997 in 4 albums en los     
    ogenschijnlijk compleet, naast de serie op enveloppe     
    ook meest de zegels afzonderlijk!  1483,00 60,00 
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31 x Generalgouvernement tussen Michel 52/62 fragmenten     
    met verschillende Sonderstempels op insteekkaart 36,00 7,50 

32 x Generalgouvernement tussen Michel 40/51 insteekkaart     
    op fragmenten met diverse Sonderstempels, schaars 18,30 +++ 5,00 
33 x Generalgouvernement tussen Michel 71/91 insteekkaart     

    op fragementen met diverse Sonderstempels, schaars 40,10 +++ 9,50 
34 x Generalgouvernement tussen Michel 92/95 insteekkaart     

    op fragmenten met diverse Sonderstempels, schaars 32,30 +++ 7,00 
35 x Generalgouvernement tussen Michel 96/100      

    op fragmenten met diverse Sonderstempels, schaars 25,70 +++ 6,00 
36 x Generalgouvernement insteekkaartje op fragmenten     

    w.o. Sonderstempels, o.a. 117/119 47,80 +++ 6,00 

37 x Nederland nr. 738/742 op maxikaarten, onbeschreven   9,00 

38 x Nederland mapje 14de Elfstedentocht 26-02-1986   1,00 
39 xxx Nederland V402 (met bemerkingen) 145,00 3,50 
40 xxx Nederland nr. 1300f zonder geeldruk, pracht exemplaar 200,00 60,00 
41 fdc Rhodesië Birds of Rhodesia 1977   1,50 
42 fdc Rhodesië 75th Anniversary of powered flight 1978   1,50 

43 x Wereld vellenmap, om te verzamelen of als behang…   2,50 

44 x Nederland nr. 14 (1ct, zwart) 100,00 18,50 
45 x Hawaï Michel 25 en 63 26,50 4,00 
46 fdc Faeröer FDC's met complete boekjes MH 2,7,10,12,13,     

    14,16 en velletjes 6x366 6x367 141,00 20,00 
47 x Engeland speciale opdrukken   1,00 
48 xxx Nederland postzegelmapje 251 (ziveren zegel) 15,00 2,50 

49   Ledig insteekalbum 8/16 bladen   1,00 

50   Ledig insteekalbum 16/32 bladen   1,00 
51   Doos   1,00 
52 xxx Nederland nr. 95 (20ct, bruin) Postfris, originele gom 48,00 +++ 20,00 
53 xxx Nederland nr. 96 (25ct, lichtblauw) Postfris, org. Gom 50,00 +++ 20,00 
54 xxx Nederland nr. 97 (50ct, geelgroen) Postfris, org. Gom 110,-- +++ 38,00 

55   Ledig insteekboek Fil-I-Safe losbladig 32/64   5,00 

56 xxx Nederland beginstuk v.d. rol nr. 379 a/d met strook v. 10   2,50 
    Kavel 57/100 betreft albums, stockboeken en dergelijke     
    van het omschreven gebied, allen tegen BOD!!!     
57   Guernsey - Jersey - Isle of Man   BOD 
58   Duitsland Bund (in DAVO 1949-1978)   BOD 
59   Duitsland Berlijn - Deutsche Post   BOD 

60   Ned. Antillen - Suriname blokken   BOD 

61   Zwitserland - Oostenrijk   BOD 
62   Wereld   BOD 
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63   Ceylon - Liechtenstein - Cyprus   BOD 

64   Denemarken   BOD 

65   U.S.A.   BOD 
66   Nederlandse Antillen   BOD 
67   Turkeije   BOD 
68   Ijsland - Denemarken   BOD 

69   Canada   BOD 

70   Deutsches Reich - D.D.R.   BOD 

71   Frankrijk - België   BOD 
72   Indonesië - Nieuw Guinea   BOD 
73   België (in DAVO 1849 - 1969)   BOD 
74   Finland   BOD 

75   Faeröer Eilanden   BOD 

76   Luxemburg   BOD 

77   Ghana   BOD 
78   Böhmen & Mähren   BOD 
79   Denemarken   BOD 
80   Irak - Libanon - Iran   BOD 

81   Filippijnen   BOD 

82   Suriname   BOD 

83   Italië   BOD 
84   Joegoslavië - Kroatië    BOD 
85   Italië   BOD 
86   Australië - Nieuw Zeeland   BOD 

87   Spanje   BOD 

88   Argentinië    BOD 

89   Tanzania blokken   BOD 
90   Tsjecho-Slowakije   BOD 
91   China - India - Japan   BOD 
92   Zwitserland     BOD 

93   Bulgarije   BOD 

94   Frankrijk     BOD 

95   Ierland   BOD 
96   Roemenië   BOD 
97   Griekenland   BOD 
98   Italië   BOD 

99   Nieuw Zeeland   BOD 

100   Doos   1,00 
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                         BIEDLIJST VEILING 18 SEPTEMBER 2020   

Kavel Bod Kavel Bod Kavel Bod Kavel Bod 

1   26   51   76   

2   27   52   77   

3   28   53   78   

4   29   54   79   

5   30   55   80   

6   31   56   81   

7   32   57   82   

8   33   58   83   

9   34   59   84   

10   35   60   85   

11   36   61   86   

12   37   62   87   

13   38   63   88   

14   39   64   89   

15   40   65   90   

16   41   66   91   

17   42   67   92   

18   43   68   93   

19   44   69   94   

20   45   70   95   

21   46   71   96   

22   47   72   97   

23   48   73   98   

24   49   74   99   

25   50   75   100   

Naam:             

Adres:               

Postcode:             

Plaats:             

Telefoon:             

                           Inzenden voor 18 SEPTEMBER 2020   
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De geschiedenis van het postzegelverzamelen 16, J.B. Moens 2 
 

In de vorige aflevering van deze reeks hebben we de postzegelhandel van 
Jean Baptiste Moens besproken. Moens was echter vooral ook uitgever 
en boekhandelaar. Zoals we zagen investeerde Moens flink in postzegels 
in een tijd dat de handel daarin minder sterk was. Dat had hij nooit kunnen 
doen zonder zijn inkomsten uit de boekhandel en uitgeverij. Uiteraard 
behandelen we in dit kader vooral zijn filatelistische uitgaven, maar ik wil 
toch niet onvermeld laten dat hij daarnaast ook vele andere uitgaven op 
allerlei gebied het licht heeft doen zien. 
De belangrijkste filatelistische uitgaven zijn: 

In maart 1862 verscheen ‘le Manuel du 
collectionneur de timbres 
poste ou Nomenclature générale de tous les 
timbres adoptés dans les divers pays de 
l’univers’. 
Deze catalogus was 
na de uitgave van 
Potiquet de eerste 
franstalige 
postzegelcatalogus. 
Een succesvolle 
uitgave en een 
baanbrekend werk 
voor De filatelie. Na de 

2e editie kwam in januari 1863 een supplement 
uit dat samen met de tweede editie de derde 
editie vormde. 

 
Eveneens in 1862 
verscheen een uitgave 
over vervalsingen van postzegels. De la 
falsification des timbres-poste ou Nomenclature 
générale de toutes les imitations et falsifications 
ainsi que des divers timbres d’essais de tous 
pays  (pour alerter les « timbromanes » contre les 
faux timbres. Op zich kan het opmerkelijk 
genoemd worden dat zo kort na het verschijnen 
van de eerste catalogi en de eerste filatelistische 
publicaties Moens niet alleen een boekje open 
deed, maar zelfs uitgaf over vervalsingen. Het zegt  
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waarschijnlijk veel over Moens zelf (en Hanciau) die in 1862 al geruime 
tijd in postzegels handelde en zich groen en geel ergerde aan wat er al 
aan vervalsingen op de markt was. Dit werk werd reeds enkele maanden 
later (nog steeds in 1862) door E. Doble in het engels vertaald (zie 
afbeelding hierboven). 
In 1864 verscheen: les timbres-poste illustrés. Moens zag duidelijk het 
belang van afbeeldingen in zijn uitgaven. De afbeeldingen verzameld in dit 
werk werden dan ook verder gebruikt in zijn catalogi, tijdschrift (le Timbre-
poste) en zijn albums.  
Vanaf 1863 tot aan 1900 was Moens uitgever van het filatelistische 
maandblad  
le Timbre-poste. Hieronder de voorpagina van de eerste uitgave van 
februari 1863. Le Timbre-Poste is bijna veertig jaar lang een van de 
belangrijkste filatelistische bladen geweest, waarin vele nieuwe 
ontdekkingen en beschrijvingen voor het eerst genoemd werden. 
Regelmatig werd berichtgeving al dan niet met bronvermelding door 
andere uitgevers overgenomen. 

  
Moens heeft diverse gespecialiseerde handboeken of catalogi uitgegeven 
over deelgebieden. Zoals ook in het vorige deel al genoemde 
‘ l’ouvrage Les Timbres 
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de Maurice’ in 1878 waarin hij o.a. de, ook bij niet-postzegelverzamelaars, 
zo beroemde blauwe Mauritius beschrijft. Maar ook van andere gebieden 
zijn werken verschenen o.a. ‘Timbres de l’office Tour et Taxis’,  ‘Les 
timbres de Russie’, ‘Les timbres de Prusse’, ‘Timbres des Etats de 
Toscane et Saint Marin’, ‘Timbres des Etats de l’Eglise’. Altijd met J.B. 
Moens als auteur. Alhoewel in de praktijk vooral Louis Hanciau een grote 
rol gespeeld heeft bij de totstandkoming van deze uitgaven. Voor historici 
niet altijd gemakkelijk te achterhalen omdat Hanciau zelf de door hem 
geschreven correspondentie ondertekende met J.B. Moens. 
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Behalve met de uitgave van catalogi, handboeken en het tijdschrift 
verschenen er ook postzegelalbums van Moens. Zelf bezit ik een 
exemplaar uit 1874 wat eigenlijk een album en geillusteerde catalogus in 
één is. Op de linkerpagina’s staan afbeeldingen en omschrijvingen en op 
de rechterpagina zijn vakjes getekend waarbinnen de postzegels 
vastgeplakt konden worden. 
 

Tot zover de handel en uitgaven van Moens. Zoals al eerder aangegeven 
was zijn invloed in de begintijd van de filatelie zo groot dat we in latere 
afleveringen van deze serie Moens nog verschillende malen zullen 
tegenkomen. 
Voor dit artikel dank ik Vincent Schouberechts voor zijn medewerking 
alsmede een aantal afbeeldingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rob Smit (postzegelblog.nl) 
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DE  VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

BARENDRECHT 
 ORGANISEERT OP 19 SEPTEMBER 2020 

EEN POSTZEGELBEURS 
VANAF 12.30 UUR 
IN “HET TREFPUNT” 

DR KUIJPERSTRAAT 4 – BARENDRECHT 
 

GRATIS TOEGANG 
 

RUIME PARKEEERGELEGENHEID AANWEZIG 



De geschiedenis van het postzegelverzamelen 17, Duitsland in 1862  
 

Zoals we al eerder zagen werd filatelie booming in 1862. Met name in 
Parijs, Londen en Brussel. Hoe zat dat met Duitsland? 
Duitsland was in die tijd nog geen eenheid maar een bond van deelstaten. 
Ondanks het feit dat deelstaten eigen postzegels uitgaven en er al een 
behoorlijke variatie was lijkt het verzamelen van postzegels in Duitsland 
wat minder snel van de grond te komen. 
Toch begint het virus ook naar Duitsland over te slaan. Op 8 oktober 1862 

verscheen in ‘Der Bazar’, een modetijdschrift en familieblad uitgegeven 
door Louis Schäfer te Berlijn, het eerste deel van een serie getiteld 
‘Briefmarken und Briefmarken-Sammlungen’. Deze serie in 23 delen is 
een zeer vrij herschreven bewerking van de artikelen van Natalis 
Rondot in het ‘Magasin Pittoresque’. In het laatste deel, verschenen op 15 
maart 1864, meldt de schrijver dat het verzamelen van postzegels niets 
meer is dan een tijdelijke rage. Wie de schrijver geweest is van deze serie 
is onbekend gebleven. 

In de door von Weber te Leipzig 
uitgegeven ‘Illustrierte Zeitung’ 
komt in nummer 1014 in 
jaargang 1862 een opstel voor 
getiteld ‘Die Briefmarken-
Sammlungen’. In dit artikel wordt 
reeds over vervalsingen 
gesproken. 
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De eerste Duitse catalogus verscheen 
eveneens in 1862 al is tot op de dag van 
vandaag niet helemaal zeker welke dat was. 
In ieder geval verscheen in de herfst een 
uitgave van de Dürr’schen Buchhandlung, 
genaamd ‘Handbuch für Briefmarken-
Sammler’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogelijk eerder of toch later verscheen, 
eveneens in Leipzig, een catalogus 
getiteld ‘Übersicht aller bekannten von 
1849 bis 1862 emittirten Franco-
Marken’ Het jaar 1849 op deze door 
Zchiesche en Köder uitgegeven 
catalogus is natuurlijk een drukfout en 
moest 1840 zijn. De catalogus was 
slechts een lijst met acht pagina’s. De 
latere edities van deze uitgave behalen 
pas een wat grotere oplage en zijn 
zeker van belang geweest voor de ontwikkeling van het verzamelen in 
Duitsland. Zschiesche en Köder waren de eigenaren van een bekende 
munten- en antiqiteitenhandel in Leipzig, met als nevenhandel postzegels. 
We komen ze verderop in deze serie nogmaals tegen. 
*De afbeelding van het stukje uit de Illustrierte Zeitung is afkomtig van 
Google Books. De twee catalogusafbeeldingen uit het boek ‘Milestone of 
the Philatelic literature of the 19th century’, W. Maassen, V. 
Schouberechts 2013. 
 
Rob Smit (postzegelblog.nl) 
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Achtergrond van de Nederlandse postzegelproductie in de 2e wereldoorlog. 
 
De ongetande Koningin Wilhelmina postzegelzegels. 

Op 6 en 7 oktober 1941, dus bijna anderhalf jaar 
na de Duitse machtsovername , kreeg de Controle 
Postwaarden in Haarlem bezoek van de Duitse 
Dienstpost. Controleur Bethe beschrijft deze 
gebeurtenis in zijn rapport “ De controle op den 
aanmaak van Post en andere Rijkswaarden in 
oorlogstijd 1940 – 1945 “ De zegels met de 
afbeelding van de Koningin moesten zo spoedig 
mogelijk verdwijnen. Een luguber gezelschap 
kwam daarom de hoeveelheid van de 
zegelvoorraden opnemen. Kort daarop kwam er 

een dienstorder dat deze zegels met spoed afgeleverd moesten worden 
aan de Duitsche Dienstpost in Den Haag. Ook het drukmateriaal moest 
worden vernietigd. Hieraan is echter niet voldaan. De afdrukcilinders 
werden zoals gebruikelijk afgeslepen maar de materialen voor de 
aanmaak van 
deze zegels 
werden zuinig 
bewaard en op 
een veilige 
plaats 
opgeborgen. Zo 
kon men na de 
oorlog direct 
weer de zegels 
op de pers 
brengen. Ook is 
het gelukt om 
miljoenen briefkaarten met de beeltenis van de koningin in veiligheid te 
brengen.   
 
Ook de 75 kisten die ter verzending gereed stonden, 
bleven uit de handen van de Duitsers. Het was de 1e 
keer dat er in Nederland een zulke roof werd 
gepleegd. De Duitsers hadden hier wel ervaring mee. 
Zo hadden ze bij de inval in Polen alle oude 
postzegels in beslag genomen en aan de Duitse 
postzegelhandel verkocht.  

 
 
 
 

14 



 
15  

 

INKOOP 
Postzegelverzamelingen 

 

Doorlopend zoeken wij betere postzegelverzamelingen. 
 

 
 

Onze interesse gaat uit naar omvangrijke verzamelingen 
en collecties, van klassiek tot modern. 

 

Uiteraard discrete afhandeling met directe betaling 
contant of desgewenst per bank. 

 

Bezoek aan huis behoort tot de mogelijkheden. 
Neemt u gerust contact met ons op; 

 

Cor & Martin Brons 06 - 46071720 

 



 
 
 
 
 
 
 

                                   Een greep uit onze merken collectie: 

     Openingstijden:    

 Maandag 12.00-17.30 
 Dinsdag 09.30-17.30 
 Woensdag 09.30-17.30 
 Donderdag 09.30-17.30 
 Vrijdag 09.30-20.30 
 Zaterdag 09.30-17.30 
 Zondag gesloten    

       Telefoon: 0180 -  61 32 21 
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              Onze 83ste veiling wordt gehouden  
         In november 2020 (datum volgt nog) 

in 
Worldhotel Wings Rotterdam (Rotterdam – The Hague airport) 

(ook wel bekend als vliegveld Zestienhoven) 
 

 

Inleveren hiervoor is vanaf heden mogelijk 
 

Uw verzameling en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. 

Taxatie(s)Taxatie(s)Taxatie(s)Taxatie(s) op ons kantoor is gratis gratis gratis gratis (na afspraak). 
 

U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het gebieden 

buit Europa betreft. Voor onze firma werken uitstekende filatelisten 

(taxateurs) met een zeer goede reputatie. 
 

U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf brengen. 
 

 


