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41e jaargang nummer 5                             november/oktober 2019 
 

Mededelingenblad van de  

FILATELISTENVERENIGING 

IJSSEL-& LEKSTREEK 

Van de voorzitter 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar, ons jubileumjaar! We gaan het nog eens uitgebreid vieren in de 

decemberbijeenkomst. Waarbij hapjes en drankjes niet vergeten worden. 

We hebben nog een flink aantal leden die al lid werden in het oprichtingsjaar; zij zullen worden gehuldigd! 

40  jaar is een mooie tijd voor onze vereniging en die is nog steeds springlevend. Uw bestuur kan gelukkig 

nog alle activiteiten in de lucht houden. Ondersteuning van u als leden is daarvoor wel heel belangrijk. 

Ik wijs u  op de grote beurs die wij houden in sporthal de Boog in Krimpen aan den IJssel op zaterdag 30 

november. Komt allen! Leden hebben gratis toegang. 

Verder wil ik het rondzendverkeer nog eens onder uw aandacht brengen. U kunt u daarvoor aanmelden bij 

dhr. Albert Hoogendoorn ( tel.nr. zie verder in deze nieuwsbrief). En wat dacht u van de Nieuwtjesdienst? 

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden, en wel bij dhr. Jan den Hartog ( tel.nr. ook vermeld in deze 

nieuwsbrief). 

Vrijdag 4 oktober zijn we met 21 personen naar Antwerpen geweest om daar de Antwerpse postzegelbeurs 

te bezoeken. Voor mij was het de eerste keer op deze beurs. Die ik zeker nogmaals ga bezoeken. Na het 

beursbezoek hebben we in Breda om 18u00 nog gedineerd in een All you can eat restaurant, waar 

iedereen naar eigen smaak kan eten. Dat is uitstekend bevallen. 

Volgend jaar is er in Antwerpen weer een grote postzegelbeurs , met tentoonstelling. Laat mij weten of u 

belangstelling hebt want dan is het bestuur zeker bereid om dit nogmaals te organiseren. 

Met vriendelijke groeten,  

Leen de Kooter. 

.  
ZATERDAG 9 november 2019. 

IN BUURTHUIS "DE WEL" 
 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 

De volledige stuiverhoek -  De u bekende huishandelarenPro Filatelie - 

Rondzendboekjes - Nieuwtjesdienst. 

EN OM 14.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING. 

Filatelistisch materiaal is zeer welkom 



5 
 

 

kavel omschrijving kw inzet kavel omschrijving kw inzet

NEDERLAND AUSTRALIE

1 44 o 15,00 27 Mi 78x type c o 1,40

2 45 o 3,00 28 Mi 82 o 1,20

3 46 o 4,50 29 Mi 189 o 1,20

4 82/83 o 3,00 DLD - BAYERN

5 163 *** 10,00 30 Mi 132 type II A o 12,00

6 738/742 *** 4,00 31 Mi 174/176 type B o 19,50

7 V402 plakrest op velrand *** 20,00 DLD - HANOVER

8 V403 plakrest op velrand *** 15,00 32 Mi 14 o 0,50

9 V854 kinderblok 1965 ongevouw en *** 4,00 DLD - SCHLESWIG

10 V886 *** 3,75 33 Mi 15/28 *** 27,00

11 V887 *** 3,75 DLD - FRANSE ZONE BADEN

12 V888 *** 3,75 34 Mi 38/41 type A ** 7,50

INDONESIE ENGELAND

13 383/388 *** 50,00 35 Boekje "the story of Wedgwood" *** 12,00

CURACAO HONGARIJE

14 Lp 41/44 *** 8,00 36 Yv 3284 + blok 212 *** 3,50

15 Lp 45/52 *** 5,00 LIECHTENSTEIN

NED. ANTILLEN 37 Mi 103 B o 7,00

16 206/208 *** 3,50 38 Mi 106 B o 16,00

17 209/210 *** 2,50 39 Mi 614 kleinbogen *** 6,00

18 234/238 *** 12,00 40 Mi 734 kleinbogen *** 10,00

19 239/243 *** 15,00 41 Mi 734 kleinbogen o 8,00

20 1042 *** 1,50 42 Mi blok 7+8+9+10 *** 3,00

21 1187 *** 2,50 43 Mi fdc blok 7 o 1,00

SURINAME 44 Mi fdc blok 8 o 1,00

22 146/149 *** 18,00 45 Mi fdc blok 9 o 1,00

23 151/156 *** 22,50 ZWITSERLAND

24 176 *** 9,00 46 Mi 101 o 17,50

25 177 *** 27,00 47 Mi 125 o 2,90

26 178 *** 15,00 48 Mi 128/129 *** 20,00

49 Mi 130/132 *** 15,00

50 Mi 130/132 o 25,00

Kavellijst voor de 671ste veiling op maandag 25 november 2019

in buurthuis "De Wel", Bongerd 2, Capelle aan den IJssel

MAANDAG 25 november 2019. 

IN BUURTHUIS "DE WEL" 

 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

AANVANG 20.00 UUR – EINDTIJD 22.30 UUR 
Zaal open vanaf 19.00 uur 

Ledenbijeenkomst  
Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij 

Huishandelaren – Nieuwtjesdienst – Rondzendboekjes zijn ook aanwezig 
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De toekomst van de vereniging (2) 

Op de laatste jaarvergadering heeft het bestuur toegezegd een visie op de toekomst van onze vereniging 

te maken. Dit gegeven het feit dat het verzamelen van postzegels afnemend in de belangstelling staat en 

dus het aantal leden langzaam maar zeker kleiner wordt.  U heeft in een vorige editie van met 

mededelingenblad kunnen lezen hoe dat verloop er naar verwachting uitziet. Het zou zomaar kunnen zijn 

dat in 2025 de omvang van de vereniging tot bijvoorbeeld 125 leden teruggelopen.     

Dan hebben we nog steeds een vereniging met mogelijkheden. Maar het is wel zo dat het vrijwilligerswerk, 

inclusief het bestuurswerk, nu al door steeds minder leden wordt gedaan.  Dat merken we ook  bij het 

mededelingenblad. Dat geeft nog steeds een overzicht  van de zaken waar elk lid van op de hoogte moet 

zijn.   

Maar er zou natuurlijk veel meer in kunnen staan, zoals nieuwtjes, bijzondere verzamelingen van leden, 

tips, stukjes uit andere bladen, interviewtjes om maar eens wat te noemen. Echter, dat is pas mogelijk als 

we weer een vaste redacteur hebben. Die vaste redacteur hoeft niet zelf dat blad helemaal vol te schrijven, 

maar hij of zij moet vooral de kar trekken.  Zorgen dat juist ook anderen een bijdrage leveren.  

Concreet: Het bestuur zoekt een redacteur voor het mededelingenblad. Dus als u ambitie en ideeën heeft 

om er iets moois van te maken, neem dan contact op met Leen de Kooter (voorzitter) tel: 06 5328 7218 of 

email:l.dekooter@live.nl 

 

 

 

ZATERDAG 30 november 2019. 

IN Sporthal de Boog, 
Krimpenerbosweg, 2923 LA Krimpen aan den IJssel 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 
De volledige stuiverhoek -  De u bekende huishandelarenPro Filatelie - Rondzendboekjes - Nieuwtjesdienst. 

 

Filatelistisch materiaal is zeer welkom 
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Het Huis van Oranje-Nassau en Liechtenstein 

 

Een enigszins onbekende episode in de 

geschiedenis is de betrokkenheid van het 

Nederlandse koningshuis bij het vorstendom 

Liechtenstein. Weliswaar speelde de 

gebeurtenis waarbij beide met elkaar te maken 

hadden zich af voor de stichting van het 

Koninkrijk der Nederlanden in 1815 en was 

Willem I nog geen koning. 

Als uitvloeisel van de Franse Revolutie in 1789 

was er in heel Europa onrust en oproer 

uitgebroken. Vooral de adel moest het ontgelden. 

Ook in Nederland ontmoette de prinselijke familie 

van Oranje die sinds 1747 de erfelijke stadhouder 

leverde aan de Republiek steeds meer kritiek. 

Willem V (1748-1806) was de laatste 

erfstadhouder van de Republiek der Verenigde 

Nederlanden. Hij was drie jaar oud toen zijn vader 

overleed en moest tot zijn 18e wachten voordat hij 

zijn vader als stadhouder mocht opvolgen. Door 

zijn familiebanden met de Engelse koning werd hij  

Stadhouder Willem de V 

tijdens de schermutselingen tussen de 

Nederlanders en de Engelsen (die in onze 

geschiedenisboekjes bekend staan als de 

Engelse Oorlogen) door de Nederlandse 

patriotten verweten met de vijand te heulen.  

De vierde en laatste oorlog met de Engelsen 

(1780-1784), gevoerd omdat de Nederlanders de 

rebelse Amerikanen die de onafhankelijkheid 

hadden uitgeroepen, steunden, eindigde 

desastreus voor Nederland. De economie was in 

het slop geraakt en Willem werd al dan niet 

terecht algehele apathie verweten.  

Zijn stuurloosheid had tot gevolg dat nog voor de 

Franse revolutie stemmen luid werden om het 

ambt van stadhouder af te schaffen. In 1785 werd 

als voorloper bepaald dat burgers de kleur oranje 

niet meer mochten dragen. Een jaar later werd 

Willem het commando van het Nederlandse leger 

ontnomen. Hij had weinig met Nederland en zou 

het liefst in het buitenland hebben willen wonen. 

In 1792 werden de Nederlanden binnengevallen 

door Franse troepen. Willem had er genoeg van 

om Nederland te dienen en schreef op 18 januari 

1795 een afscheidsbrief aan de Staten-Generaal, 

stapte in Scheveningen op een vissersboot en 

vluchtte naar Engeland.  

Een dag later riep men de Bataafse Republiek uit, 

genoemd naar de Germaanse stam die aan het 

begin van de jaartelling de Nederlanden 

bewoonde en een wat vergeten episode in de 

Nederlandse geschiedenis. De nieuwe republiek 

omvatte het grootste deel van het huidige 

Nederland. Zij werd als zusterrepubliek van 

Frankrijk beschouwd en was eigenlijk een 

vazalstaat. Door zijn vestiging in Engeland zette 

Willem veel kwaad bloed in de Nederlanden. Ook 

zijn verhuizing in 1801 naar een van zijn Duitse 

eigendommen, Oranienstein, werd niet 

gewaardeerd. 

 
Oranienstein in Dietz aan de Lahn 
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In november 1799 was de 30-jarige Napoleon 

Bonaparte in Frankrijk aan de macht gekomen 

door een staatsgreep en hij domineerde lange tijd 

de Europese geschiedenis.  

 

Intussen had Napoleon Bonaparte flink om zich 

heen geslagen in Europa en onder andere 

Oostenrijk flinke klappen toegebracht. De 

Oostenrijkse keizer verzocht Napoleon om een 

vredesverdrag. De onderhandelingen vonden in 

1801 plaats in het kasteel van Lunéville in het 

noordoosten van Frankrijk. De Oostenrijkers 

moesten de bezittingen die zij traditioneel hadden 

gehad op de linkeroever van de Rijn aan Frankrijk 

afstaan. Die gebieden hadden zij door 

verschillende Oostenrijk getrouwe vorsten laten 

besturen, maar zij verloren door het afstand doen 

hun positie. Men sprak af dat het Duitse Rijk 

verplicht was hen te compenseren. Onder hen 

was ook prins Willem V die zijn Nederlandse 

bezittingen was kwijtgeraakt door zijn vlucht en 

het uitroepen van de Bataafse Republiek. 

De Oranjes probeerde hun oude positie weer 

terug te krijgen, maar toen dat niet lukte, schikten 

zij zich in hun lot. Om gecompenseerd te kunnen 

worden, dwong Napoleon Willem V om per brief 

afstand te doen van alle eigendommen in de 

Nederlanden en de Bataafse Republiek te 

erkennen. Knarsetandend voldeed Willem vanuit 

Oranienburg aan het verzoek. De prins had in 

1802 in Parijs een ontmoeting met Napoleon 

gehad die hem de voorwaarden duidelijk had 

gemaakt. Het was stikken of slikken. De familie 

van Oranje-Nassau wenste in eerste instantie een 

bedrag van 117 miljoen gulden en compensatie in 

de vorm van land in het Duitse Rijk. De Bataafse 

Republiek weigerde de financiële compensatie te 

betalen.  

Bij de Vrede van Campo Formio in 1797 was al 

tussen Frankrijk en Oostenrijk overeengekomen 

dat het Huis van Oranje alleen in de vorm van 

grond zou worden gecompenseerd. Om de 

invloed van het Huis te beperken, werd 

afgesproken dat de compensatiegebieden niet te 

dicht in de buurt van de Bataafse Republiek 

mochten liggen om te voorkomen dat die als 

springplank zouden kunnen worden gebruikt. 

De debatten over de compensatie verliepen 

uiterst traag want geen van de vorsten elders in 

het Duitse Rijk wilden vrijwillig iets van hun 

bezittingen afstaan aan hun broeders. Er werd 

een rijkscommissie, de zgn. Reichsdeputations-

ausschuss ingesteld, die tot taak kreeg naar 

geschikte landgoederen uit te kijken.   

De Bisdommen Fulda en Convey en de voormalige 

rijksstad Dortmund 

In 1803 besloot de commissie dat de Oranjes 

door Pruisen moest worden gecompenseerd. Zo 

kreeg de Oranjevorst de rijksstad Dortmund en de 

geconfisqueerde grondgebieden van de 

bisdommen Fulda en Convey, met als toetje nog 

wat abdijen (Weingarten [Blumenegg en St. 

Johann bij Feldkirch], de abdijen in Hofen bij 

Friedrichshafen, Dietkirchen aan de Lahn) en de 

proosdij Sankt Gerold in Vorarlberg, alsmede de 

goederen van het klooster van St. Luzi in Chur, 

waartoe de parochie Bendern in Liechtenstein 

behoorde! In Bendern bezat de vorst van Oranje 

weliswaar geen land, maar wel het vermogen en 

de opbrengsten van het gebied. De kerk en 

omliggende gebouwen waren weliswaar 

eigendom van het klooster St. Luzi in Chur, maar 

gelegen binnen de grenzen van het Duitse Rijk en 

dus op de lijst van her te verdelen landgoederen. 

De nieuwe eigendommen van de prins werden 

samengevoegd met de gebieden die al in bezit 

waren en vormden zo het nieuwe vorstendom 

Nassau-Oranje-Fulda, dat overigens een kort 

leven was beschoren en in 1806 al weer werd 

opgeheven. Het was een miniatuurstaat met een 
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oppervlakte van ca. 120 km2 en telde 120.000 

inwoners. Weliswaar bleef Willem V dwarsliggen 

en accepteerde het aanbod niet, maar zijn zoon 

Willem VI, de latere koning Willem I, was 

praktischer ingesteld en zei ja. 

Natuurlijk ging het bij de nieuwe eigendommen 

vooral om de inkomsten uit belastingen en andere 

rechten die de lokale bevolking aan hun landsheer 

moesten afdragen en niet om mooie 

landschappen. Hoe kwam je als edelman in die 

tijd immers anders aan je inkomen? 

 

 

Men liet er geen gras over groeien om de nieuwe 

bezittingen duidelijk te maken hoe de vlag erbij 

hing. Zo liet de zaakwaarnemer van prins Willem 

V in december 1802 (de inkt was nauwelijks droog 

van de overeenkomst) aan de kerkelijke 

bestuurders in Bendern weten:  

“Op basis van de order van de doorluchtigste 

vorst en heer Willem Frederik, erfprins van Oranje 

en Nassau mij gegeven, op basis van artikel 12 

van de Deputations-Hauptschluss van de 26e van 

vorige maand onder andere voor het 

hoogvorstelijke Huis Oranje-Nassau ter 

compensatie aangewezen Bendern in het 

Liechtensteinse met alles wat daartoe behoort 

officieel in bezit te nemen, wordt, wat reeds 

mondeling is geschied, de Hooggeëerde 

geestelijkheid in Bendern schriftelijk bevestigd dat 

zij en hun onderhorigen de eerder genoemde 

Zijne Hoogheid voortaan als hun rechtmatige heer 

dienen te beschouwen, hem alle verschuldigde 

trouw en gehoorzaamheid te zweren en in het 

bestuur en alle andere aangelegenheden het 

onderhoud betreffende geen andere bevelen aan 

te nemen ter vermijding van de vorstelijke 

ongenade, daarom de voorlopige voortzetting van 

het bestuur tot nu toe, bevelen van niemand 

anders aan te nemen dan van door Zijne 

Hoogheid daartoe aangewezen (personen), aan 

hem rekenschap af te leggen en te overhandigen 

alle gelden en zaken in natura.”  

Een jaar later liet prins Willem Frederik officieel 

weten bezit te hebben genomen van Bendern. 

Of hij enige opbrengst uit Liechtenstein heeft 

gehad, vermeldt de geschiedenis niet en 

vermoedelijk was het Liechtensteinse bezit niet 

erg belangrijk voor de vorst. Lang duurde de 

vreugde over Bendern niet, want al in 1804 

verkocht Willem Frederik diverse gebieden aan 

Oostenrijk, waaronder ook de rechten op 

inkomsten van de parochie Bendern. De 

geografische verstrooidheid van de eigendommen 

over het grote Duitse Rijk was reden genoeg om 

rationalisering na te streven en oneffenheden weg 

te werken. Op 1 november 1804 kwamen 

verschillende gebieden in Vorarlberg en in 

Liechtenstein onder Habsburgs beheer. 

Twee jaar later maakte Napoleon een einde aan 

de eindeloze verdeeldheid in de honderden kleine 

staten en staatjes die het Duitse Rijk kenmerkte. 

Hij hief de zelfstandigheid die al die vorsten 

hadden gekend over hun gebieden en gebiedjes 

op en creëerde uiteindelijk 39 nieuwe staten 

onder zijn toezicht. Zoals bekend handhaafde hij 

in 1806 ook het vorstendom Liechtenstein als 

kleinste soevereine staat als eerbetoon aan de 

toenmalige vorst Johannes I die hij op het 

slagveld als vredesonderhandelaar had leren 

kennen en waarderen. 

 

Tijdens het Weense Congres in 1815 waarbij de 

moderne indeling van Europa tot stand kwam, 

deed Willem Frederik afstand van zijn Duitse 

bezittingen die (weer) in Pruisische handen 

kwamen. Ter compensatie kreeg hij het 

groothertogdom Luxemburg als privébezit. Hij riep 

zichzelf op 15 maart 1815 uit tot koning der 

Nederlanden en maakte daarmee een - voor 

vorsten - enorme carrièresprong. Maar dat is een 

ander verhaal. 

René de Winter 

Bron: overgenomen uit blad nr. 171 september 

2019 van de NVPVL
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1/2/3/November              Postex 

De Voorwaards 55, Apelddoorn 

Zaterdag 2 november      Lombardijen                           10.00-16.00 uur 

Immanuel Kantstraat 2, Rotterdam-Lombardijen 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Zaterdag 9 november    Buurthuis de Wel                   10.00-15.30 uur 

Bongerd 2a, Capelle aan den IJssel 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Zaterdag 16 november     de Plataan                               13.00-16.00 uur 

Snijdelwijklaan 2, Boskoop 

16 november                    Het Trefpunt                             12.00-16.30 uur 

Dr. Kuyperstraat 4, Barendrecht 

23 november                   Ruilbeurs Drechtsteden          10.00-14.00 uur 

Vijverlaan 1002, Dubbeldam 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

30 november                   De grote beurs in Sporthal de Boog 10.00-1300 uur 

Krimpenerbosweg, Krimpen aan den IJssel 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Zaterdag 7 december   Lombardijen                                 10.00-16.00 uur 

Immanuel Kantstraat 2, Rotterdam-Lombardijen 

Zaterdag 14 december  CC Landvast         12.00-15.00 uur 

Haven 4, Alblasserdam 

21 december                   de Palm                                      10.00-15.00 uur 

Palmstraat 3, Papendrecht 

21 december                  de Plataan         13.00-16.00 uur 

Snijdelwijklaan 2, Boskoop    

27 &  28 december          Oudejaarsbeurs                    10.00-17.00 uur 
                                              Nieuwe Markt 6, Barneveld. 
Jaaragenda 2019 . 

09 november   zaterdag  Beurs in de Wel                                 10.00-15.30 uur .       

25 november   maandag  ledenbijeenkomst in de Wel .   20.00 uur zaal open vanaf 19.00 uur. 

30 november  zaterdag  Grote Beurs in de Boog .                   10.00.15.30 uur . 

                                              Sporthal de Boog Krimpen a/d IJssel . 

16 december   maandag  ledenbijeenkomst in de Wel        20.00 uur zaal open vanaf 19.00 uur. 

    Tijdens de Beurzen catering aanwezig . 

Jaaragenda 2020. 

Verenigingsavonden:  

Ma 27 Januari:   Verenigingsavond (nieuwjaarsbijeenkomst, evt lezing) 

Ma 24 Februari:   Verenigingsavond (lezing, veiling) 

Ma 23 Maart:    Verenigingsavond (jaarvergadering, veiling).   

Ma 20 April:    Verenigingsavond (landenavond, veiling) nb 27 april = Koningsdag) 

Ma 25 Mei:    Verenigingsavond (lezing, veiling) 

Wo 27 Mei:    Verrassingstocht 

Ma 22 Juni:    Verenigingsavond (evt lezing, evt veiling) 

           Juli:    Vakantie  

           Augustus:   Vakantie  

Ma 28 September:   Verenigingsavond (lezing)   

Ma 26 Oktober:   Verenigingsavond (lezing) 

Ma 23 November:   Verenigingsavond (lezing) 

Ma 14 December:   Verenigingsavond 
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Beurzen: 

Za 11 Januari    Beurs in De Wel 

Za   8  Februari   Beurs in De Wel 

Za 14 Maart    Beurs in De Wel 

Za   9  Mei    Beurs in De Wel 

Za 13 Juni   Beurs in De Wel 

Za 12 September   Beurs in De Wel 

Za 10 Oktober   Beurs in De Wel 

Za 12 December   Beurs in De Wel 

 

Najaarsbeurs 

Za 31 Oktober   Beurs in De Boog 

 

Bestuursvergaderingen op maandag avond in de Oosterstraat aanvang 19.00 tot 22.00 uur .    

07 januari  02 september 

18 februari 07 oktober 

08 april  11 november 

03 juni 

2020 

Ma 20 Januari  Ma 18 April  Ma   8 Juni  

Ma 14 September Ma 19 Oktober  Ma   7 December 

NB: 

Postex is op 16-17-18 okt 2020 

 

VOORTAAN ÉÉN REKENINGNUMMER VAN DE VERENIGING 

Zoals u wel gemerkt zult hebben is het betalingsverkeer in de afgelopen jaren er niet goedkoper op geworden. 

Het zijn geen spectaculaire bedragen die de vereniging voortaan aan de bank moet afdragen, maar ook wij 

moeten op de kleintjes letten,   

Daarom heeft het bestuur, op voorstel van de penningmeester besloten om de vijf (!) bankrekeningen terug te 

brengen naar één algemeen nummer.   Dit algemene nummer werd tot voorheen gebruikt voor de betalingen 

van de diverse kosten, maar staat per direct ook open voor de betaling van de contributie, de verrekeningen 

van de nieuwtjesdienst en het rondzendverkeer. Het algemene bankrekeningnummer is   

lNG Bank NL20 INGB 0004 1937 46  

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur. 

 

 

Postzegelnieuws  
Uitgifteprogramma tweede helft 2019  
 
1 november 
Dag van de postzegel 2019. 
November 2019 
Decemberzegels 2019 
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Beste leden 

Daar er steeds meer verkooppunten verdwijnen om uw postzegelbenodigheden 

te kunnen aanschaffen hebben we als bestuur besloten als service naar de leden toe zelf een 

verkooppunt te creëren; we zijn in gesprek met diverse merken. 

Bij de firma Davo kunnen wij al bestellen, bij andere merken tot op heden nog niet; zodra daar 

nieuws over is zullen we dit melden. 

Op de verenigingsavonden en de beurs bijeenkomsten in de Wel is er een brochure beschikbaar 

waaruit besteld kan worden; om de portokosten laag te houden zullen we bestellen bij een bepaald 

bedrag.Bij de bestelling dient er ook gelijk betaald te worden, het bedrag dezelfde week overmaken 

op de het banknummer van de vereniging kan ook. 

Er zullen binnenkort diverse standaardproducten op voorraad zijn. 

Ook zijn er nieuwe stockboeken beschikbaar van het samenwerkingsverband. De prijzen zijn: 

16  bladig = 12 Euro 

32 bladig = 15 Euro 

Ook zijn er  2 soorten lege rondzendboekjes  beschikbaar voor Ijssel- en Lekstreek of de 

overkoepelende vereniging voor 1 Euro p/stuk. 

Voor meer informatie : 

Jan Steenbakkers  

Janstb010@gmail.com 

Tel.Nr.  06-18795854 

 

MAANDAG 16 december 2019. 

IN BUURTHUIS "DE WEL" 

 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

AANVANG 20.00 UUR – EINDTIJD 22.30 UUR 
Zaal open vanaf 19.00 uur 

Ledenbijeenkomst  
Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij 

Huishandelaren – Nieuwtjesdienst – Rondzendboekjes zijn ook aanwezig 

ZATERDAG 11 januari 2020. 

IN BUURTHUIS "DE WEL" 
 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 

De volledige stuiverhoek -  De u bekende huishandelarenPro Filatelie - 

Rondzendboekjes - Nieuwtjesdienst. 

EN OM 14.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING. 

Filatelistisch materiaal is zeer welkom 

mailto:Janstb010@gmail.com
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"POSTE RESTANTJES" 

In deze rubriek "POSTE RESTANTJES" kan ieder lid van onze vereniging, uitsluitend voor 

particulier gebruik, gratis een advertentie plaatsen. 

• Gezocht: Latijns Amerika (midden, zuid en caribbean) gros materiaal o.a. ten behoeve 

van stempels. Ook partijen proeven, afwijkingen etc. zijn welkom, echter geen brieven. P. 

Weda tel.: 010 480 29 61 (na 18:00 uur) 

• Gezocht: Roodfrankeringen van het EK voetbal 2000 van de organisatie 
Rotterdam. I van Gent tel.: 0168483217 

• Gezocht: Spartastempels zijn altijd welkom: Ook voor andere Sparta-artikelen (dvd's, 

boeken etc.) heb ik belangstelling. Uiteraard wil ik er voor betalen, mits tegen redelijke 

prijs. Hans Elshoff tel.: 06 301 30 335 

• Ruilen: 1.000 zegels groot formaat West-Duitsland, geheel of gedeeltelijk voor 
Oost Europa (liefst) Rusland. Tel. 010 404 97 91 

• Aangeboden: 1 luxe DAVO album in hoes Grenzeloos Nederland, prijs euro 10,-. 
C. de Vries, tel. 0180-0180-522530 

• Aangeboden: 1 luxe DAVO album in hoes Mooi Nederland incl. bladen 2005/2010, prijs 

euro 10,-. C. de Vries, tel. 0180-522530 

• Aangeboden: 2 luxe DAVO albums in hoes Ned. Geïllustreerd verzamelen I incl. bladen 

2004/2009, prijs euro 20,-. C. de Vries, tel. 0180-522530 

• Aangeboden: oude Leuchtturm klemband Oostenrijk I met postfris Oostenrijk 1963/1986. 

Als extra’s nog wat gebruikt en op FDC Oostenrijk. Achterin nog wat bladen gebruikt 

Engeland en Ierland en nog wat bladen Turkije postfris, prijs euro 100,-. C. de Vries, tel. 

0180-522530 

• Aangeboden: Roodfrankeringen. Doos met 12  grote multomappen met roodfrankeringen 

en 4 dozen met allerlei thema’s dus duizenden stuks € 30,00  J.Steenbakkers email: 

janstb010@gmail.com tel: 0618795854 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:janstb010@gmail.com
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