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Beste leden en belangstellenden,
21 juni wordt alweer de laatste clubavond voor de vakantie
periode een mooie tijd om weer veilingkavels en
rondzendboekjes in orde te maken of misschien zegt u even
geen postzegels maar andere leuke dingen.
Zoals vakantie alles is weer mogelijk, of u blijft lekker thuis om te lezen de tuin te verzorgen en een
biertje te drinken.
Lees eens iets over Ernest Shackleton de bekende poolreiziger die honderd jaar geleden op 49jarige leeftijd overleed
Ook de uitvinder van de telefoon Alexander Graham Bell overlijdt maar dan op 75-jarige leeftijd.
Het eerste nummer van The Reader's Digest bij ons beter bekend als het Beste wordt gepubliceerd
in de VS
En Mussolini organiseert de mars op Rome en werpt de regering om.
Dit zijn een paardingen die honderd jaar geleden gebeurde en zo kan ik nog een hele tijd
doorgaan.
Zo ziet u maar ook in 1922 gebeurde er van alles en in 2022 wordt er ook nog iedere dag
geschiedenis gemaakt het is niet anders maar maak je niet te druk gewoon lekker blijven
postzegelen en een fijne vakantie dan zien we elkaar weer in september.
Met vriendelijke groet,
Wim van den Boogert

Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering
datum:
dinsdag 21juni 2022
plaats:
bijzaal Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.
aanvang: 20.00 uur
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen Bestuur
3. Verslag vorige vergadering
4. Rondvraag
Korte pauze
5. Verloting
6. Veiling
7. Sluiting
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Notulen van de vergadering van de Filatelistenvereniging V&O, gehouden op
17 mei ’22 om 20.00 uur aan de Burgemeester Verkadesingel te Vlaardingen.
Voorzitter: Wim van den Boogert
Notulist: Cor Bos
Afwezig met kennisgeving: Mario Fabbro, Franco Jongeneel, Guus de Ruiter, Ger v/d Bent,
Willem Struijs, Sven de Gids en Joop Nuis
Er zijn 26 stemgerechtigde leden aanwezig.
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Helaas moet hij het overlijden
melden van Peter v/d Beemt. Er wordt één minuut stilte in acht genomen.
2. Mededelingen van andere bestuursleden.
Cor > Er worden momenteel gespreken gevoerd tussen de SvF (waar wij als verening lid van zijn)
en de KNBF over samenwerking en een evt. fusie van beide verenigingen. Indien hier meer over
bekend is en de evt. gevolgen voor onze vereniging volgen nadere mededelingen.
Michel> Er worden soms niet filatelistische producten voor de veiling aangeboden, zoals op deze
veiling een sorteerdoos. Graag hiermee stoppen.
3. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.
4. Rondvraag
Er zijn geen vragen uit de zaal aan het Bestuur
Korte pauze
5. Verloting
Er zijn weer 15 mooie prijzen beschikbaar gesteld om te verdelen onder de 26 aanwezige leden
6. Veiling
Om ca. 20.45 uur start Michel met de veiling no. 477.
Van de 198 kavels worden er 69 verkocht met een omzet van € 305,50 incl. 7% opslag
(valt iets tegen)
7. Sluiting
Om ca. 21.30 uur sluit de veilingmeester de bijeenkomst.
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Noteer in uw agenda:

dinsdag 21 juni 2022, 20.00 uur clubavond met veiling
zaterdag 24 september 2022, 12.00 – 15.00 uur ruilmiddag

Veilinglijst
Als bijlage toegevoegd.
Michel vraagt nadrukkelijk geen nieuwe kavels mee te nemen voor de veiling in september.
Hij zal begin augustus contact opnemen met de inzenders voor afspraken omtrent inname.

SvF- Rondzending

Geniet u ook zo van de rondzending? Lekker snuffelen in de boekjes?
Onze vereniging neemt ook deel aan de rondzending van het Samenwerkingsverband Filatelie,
de SvF. Henk de Heer is hiervoor de coördinator.
Wil je ook deelnemen aan deze rondzending? Neem dan even contact op met Henk. Het is de
moeite waard en het kost u niets. De contactgegevens van Henk vindt u op blad 2 van dit blad

Corona maatregelen
Voor de volgende ledenvergadering op 21 juni a.s. zijn geen corona maatregelen meer van
toepassing conform de landelijke richtlijnen.

Hier kunt u alle vragen kwijt aan medefilatelisten, zolang het maar met postzegels heeft te maken.
Misschien bent u op zoek naar een zegel die niet op de veiling wordt aangeboden en ook tijdens
de ruilmiddag niet is te vinden. Zo'n zegel kan best bij één van de leden thuis aanwezig zijn en
niet past in zijn eigen verzameling.
Heeft u ook een vraag of iets aan te bieden op filatelistisch gebied. Stuur uw vraag of aanbod naar:
secretaris@pzv-vlaardingen.nl
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Brief van Jan uit Den Haag 13 november 1940
Op 13 november 1940 stuurt Jan Fruytier, een Nederlandse jongen van begin 20 wonend in Den
Haag op de Wateringseweg 40, een brief over het normale leven naar een vriendin, genaamd Olga
Ondraschek, in Wenen Oostenrijk (afb1). Jan schrijft Wenen Duitsland. Hij tikt de brief op zijn
gemak en dit doet hij op zijn werk, hopende dat zijn baas hem niet betrapt. Ze hebben wel vaker
briefcontact, want hij bedankt haar voor haar vorige brief namens zijn vader en moeder. Deze keer
tikt 'ie de brief in het Hollands, want hij gaat ervan uit dat ze dat ook kan lezen. Ze sturen ook
pakketten naar haar familie, o.a. sigaren voor haar vader. Volgende keer belooft Jan, dan stuurt 'ie
Amerikaanse sigaretten mee, speciaal voor Olga. Hij vraagt zich af of ze bij haar ook Amerikaanse
sigaretten verkrijgbaar zijn, zoals North State, Winfield, Lucky Strike of Dr.Dushkind (afb2)?
Eigenlijk weet 'ie al zeker dat ze daar niet te koop zijn. In deze tijd werd een sigaret gezien als iets
kalmerend zoals een medicijn. Motto van dr.Dushkind was dan ook: "Blijf kalm, neem een
Dr.Dushkind!". En trouwens, de meeste dokters rookten zelfs en dat werd ook als positief ervaren.
Jan is gek op voetbal - zelf is 'ie gestopt - en kijkt ook graag naar voetbal. Hij hoopt dat er
binnenkort een wedstrijd komt tussen Duitsland en Nederland. Hij vindt het Duitse elftal wel goed,
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maar Nederland zou toch makkelijk kunnen winnen van ze. Het Nederlands elftal heeft een
geweldig goede linksbuiten, genaamd "de Harder"(afb3) en woont ook in de Den Haag! Deze
voetballer was Bertus de Harder (1920-1982). Hij stond bekend om zijn snelle rushes en
spectaculaire bewegingen op het veld. Tijdens de WK in 1938 zat de Harder in de Oranjeselectie.
De Harder debuteerde in het Nederlands elftal op zijn achttiende en speelde in totaal elf interlands.
Dat jij niet meer tot meer interlands kwam, is te wijten aan de Tweede Wereldoorlog en zijn vertrek
naar Frankrijk als één van de eerste beroepsvoetballers. Jan vindt het jammer dat ze Backhuys
(afb4) niet meer hebben. Beb Backhuys (1909-1982) speelde een grote hoofdrol in het Nederlands
Elftal in de jaren dertig. Op 16 jarige leeftijd debuteerde Backhuys in het eerste elftal van HBS, die
seizoen ervoor landskampioen was. Vanaf 1930 vertrok hij naar Nederlands Indië voor 5 jaar en
voetbalde weer voor HBS. Vanaf deze jaren was hij immens populair. Het blad "Wij" wijdde een
hele pagina aan de benen en het schot van Backhuys en deze liet zelfs zijn voet en enkel door de
befaamde Dr. den Hoed met röntgenstralen doorlichten om licht te werpen op het geheim van zijn
schotkracht. Jan vertelt, dat wij wát trots zijn op ons "kanon". Dan gaat hij weer over naar de orde
van de dag en gaat verder: "Hier in Den Haag is alles rustig, hoewel er verleden week een bom is
gevallen op Scheveningen." Hij schijnt dit normaal te vinden, want hij gaat er niet op verder. Dan
vraagt hij, of er nog bioscopen draaien in Duitsland. "Bij ons gaan ze allemaal lustig voort, en er zijn
ook veel revues. Hebben jullie thuis radio? Misschien heb je dan wel een op een Hollands station
"Snip en Snap"(afb5) gehoord." Jan heeft deze twee in een theater gezien. Het was er "stampens
vol" en ze waren reuze lollig. Snip en Snap was een komisch duo bestaande uit Piet Muijselaar
(Snip, 1899-1978) en Willy Walden (Snap, 1905-2003). Met hun eigen revue trokken ze in de
periode van 1937 tot 1977 volle zalen. Ze stonden bekend om in vrouwenkleding oubollige grapjes
uit te wisselen: als Snip en Snap dus, maar ze traden ook op in andere komische rollen en zongen
liedjes. Daarnaast bood hun revue een podium aan jonge artiesten. Ook was er het showballet,
waarvan de Deense Aase Rasmussen deel uitmaakte, al spoedig de echtgenote van Willy. Snip en
Snap traden de gehele oorlog op tot in maart 1945. Gisteren, vertelt Jan, was 'ie naar Lou Bandy
(afb6) geweest. Hij noemt hem: "een humorist-conferencier, revue-artiest en toneelspeler. "Hij is de
populairste en fijnste vent in Holland", gaat Jan verder en vraagt of zij hem eens op de radio heeft
gehoord. De echte naam van Lou Bandy was: Lodewijk Dieben, geboren in Den Haag en leefde
van 1890-1959. Bandy werd bij het publiek bekend als zanger van vrolijke teksten, maar bij
personen uit zijn directe omgeving had hij een minder vrolijk imago. De anekdotes waarin Bandy
zijn collega's met een zure opmerking schoffeert zijn talrijk. Al zijn tijd, stond hij bekend om zijn
strohoed, die hij altijd ophad. Hij improviseerde vaak en wist vaak de lachers op zijn hand te
krijgen. Als artiest was hij inderdaad heel veelzijdig, precies zoals Jan hem zag. Wat zijn opstelling
geweest is in de oorlog blijft onduidelijk. Maar toch liet hij zijn anti-Duitse gevoelens blijken tijdens
zijn optredens, door het zingen van vaderlandslievende liedjes. In 1942 werd Bandy zelfs wegens
anti-Duitse provocatie gearresteerd. Dan gaat jan verder over de film in Holland. In zijn woonplaats
Den Haag draait de Oostenrijks-Duitse film "der Postmeister" (afb7) met in de hoofdrol Heinrich
George (1893-1946)en Hilde Krahl (1917-1999). Deze film werd uitgebracht tijdens het Molotovblad 7
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Ribbentrop-pact en toont de Russen in een sympathiek daglicht. Het is een drama van Poesjkin
over Doenja, de knappe dochter van de postmeester die in Petersburg niet getrouwd is met een
stalmeester, zoals haar vader vermoedt, maar er meerdere mannen op na houdt. Haar vader reist
haar achterna om de roddels over zijn dochter na te gaan. Door Krahls vertolking als Doenja krijgt
de film glans en wordt aangedikt door het spel van George als haar vader. De acteur George, zo
vertelt Jan, was zelfs bij de première in Nederland tezamen met Rijkscommissaris Seys Inquart
(1892-1946). Overigens stierf George als nazi-collaborateur in een kamp te Sachsenhausen. Jan
verzoekt Olga een keer te gaan naar de film "der 3 Codona's" (afb8), want dat vindt hij een
prachtfilm. Deze film is een Duitse drama film - ook uit 1940 - en is gebaseerd op het leven van de
circusartiest Alfredo Codona (1893-1937) en zijn acts met de Flying Codona's. Alfredo en zijn broer
Lalo (1895-1951) werden geboren in een echte circus-familie. Met de toekomstige vrouw van
Alfredo: Lilian Leitzel (1892-1931), vormden ze de Three Codona's en traden zij wereldwijd op met
een trapeze act. In Kopenhagen 1931 valt Lilian naar beneden bij een act zonder Alfredo en
overlijdt zij even later. Ondanks het gemis van Liliane trouwt Alfredo opnieuw - met Vera Bruce - ,
maar het huwelijk verslechtert na een tijdje. . Alfredo valt ook meerdere keren, maar overleeft
steeds. Als Vera een scheiding wil, schiet hij haar dood en pleegt daarna zelfmoord. Jan gaat
verder en tikt ineens een Duits zinnetje: "Ich bitte dich, schreiben sie bald zurück." "Goed Duits,
vind je niet?", gaat Jan door. Hij wil graag dat Olga naar Holland komt en dan kan ze bij zijn familie
wonen, want, zo zegt Jan: "Je kan hier best een "Stellung" vinden, op kantoor of bij de Duitse
Wehrmacht, want daar wordt dikwijls iemand gevraagd." Hij heeft nog steeds de gouden ring, die zij
aan hem gegeven heeft, toen ze de laatste keer bij hun op bezoek was, maar dat is inmiddels 6
jaar geleden, want zolang draagt Jan hem. Hij besluit met de hartelijke groeten aan haar vader,
moeder, zus en E. Hij schrijft in eigen handschrift met "Jantje Fruytier" en "PS: Jij noemt mij altijd
Janny in je brieven. Je moet eens weten dat ik 1.78 m lang bent en al 3 jaar een lange broek draag.
Dus noem mij voortaan gewoon Jan." Dan tot slot de vermelding dat het toch maar gekheid is. De
brief is getypt op 13 november 1940 en dat is nog geen 6 maanden na begin van de Duitse
bezetting. Jan geniet van het dagelijkse leven in bezet Nederland, zijn familie is Duitsgezind en ze
ervaren duidelijk - nog(?) - geen nadelen van de Duitse bezetting, ondanks er weleens bommen
vallen bij Scheveningen. Het doet hem eigenlijk niet veel, misschien ook dat het Geallieerde
bommen betreft of weet hij dat de brief gecontroleerd wordt door de Duitse censuur? Hij voelt zich
wel degelijk een Hollander en wil ook zijn trotsheid uiten over de bekende Hollanders in die tijd aan
zijn Duitse vriendin. De brief geeft een mooie inkijk in de tijdgeest – zeker op het gebied van sport,
theater en film - toentertijd bij een welgestelde jongeman, die niets tegen de Duitsers heeft; hij vindt
zelfs dat Olga best over kan komen naar Holland en dat kan ze beginnen op kantoor bij de Duitse
Weermacht. Er is blijkbaar werk genoeg, maar welke Hollander wilde daar graag werken? Niet veel,
vermoed ik.
(Edwin van der Ham)

blad 8

Juni 2022

blad 9

Filatelistenvereniging Vlaardingen & Omstreken

Bosnië en Herzegovina
De crisis van 1875-1878
In 1873 brak een grote twintig jaar durende grote depressie uit, die ook het Ottomaanse Rijk trof. In
1873 en 1874 was er sprake van een volledige mislukking van de oogsten in Anatolië.
Hongersnoden waren het gevolg, maar ook de inkomsten van de al inefficiënt geïnde belastingen
liepen nog verder terug. Vanaf met name de Krimoorlog had de Ottomaanse staat grote leningen
afgesloten bij Europese financiële instellingen. De leningen werden in principe aangewend voor de
modernisering van het leger, maar veel lekte weg door corruptie. In 1875 was alleen de rente op de
leningen van de twee decennia daarvoor opgelopen tot meer dan 50 % van het jaarlijkse budget
van de staat. Om toch inkomsten te kunnen verwerven werden extra heffingen geïntroduceerd in
gebieden waar geen hongersnood heerste. Dat waren uitsluitend gebieden in het Europese deel
van het rijk.
Dat was de directe aanleiding tot een opstand van boeren in Bosnië en Herzegovina. Het was
de decennia daarvoor voortdurend onrustig geweest in het gebied. De belangrijkste bron van
het conflict was dat de overgang van het systeem van verpachten van belastingen en
overgaan tot directe inning door de islamitische landheren massaal bleef worden verhinderd.
Dat leidde tot een steeds verdere achteruitgang van de economische situatie van de
overwegend orthodoxe boeren. Bosnië en Herzegovina werden in 1878 door het Congres van
Berlijn toegewezen
aan Oostenrijk - Hongarije.
De grenzen op de Balkan na
het Congres van Berlijn zagen
er toen zo uit.

Meteen na het Congres trokken Oostenrijkse troepen het gebied binnen. Door de lokale bevolking
werden ze echter niet beschouwd als hun bevrijders van de Ottomaanse hegemonie, maar net als
vijanden.
blad 10
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•

Eerste postzegeluitgave van Bosnië

De eerste Bosnische postzegels werden op 1 juli 1879 door de Oostenrijkers in omloop
gebracht. Het ging om een reeks van negen postzegels, allen in een andere kleur en met
een andere frankeerwaarde.. Bijzonder aan de eerste postzegels is dat ze geen tekst
bevatten. Wel beeldde men een wapen met een tweekoppige adelaar uit, het symbool
van de bezettende grootmacht Oostenrijk-Hongarije. Taalproblemen lagen aan de basis
van het uitblijven van enig opschrift. Door geen tekst op de postzegels te plaatsen,
behandelde men de verschillende talen van de bezetter en van de etnische bevolkingen
op gelijke hoogte. De frankeerwaarde werd uitgedrukt in de Oostenrijks – Hongaarse
gulden. Net zoals de latere zegels uit de Oostenrijks-Hongaarse periode werden deze
postzegels gedrukt in de Staatsdrukkerij in Wenen.

Deze postzegels zijn in 2 verschillende soorten gedrukt. De 1e druk is Diepdruk. En de 2e
druk is Boekdruk. Michel nr. 1 – 9
Later is er in 1901 een tweede serie uitgegeven maar dan met een zwarte cijferwaarde.
( Michel nr. 24 – 28 )

De drukkleur was een zeer slechte kwaliteit waardoor de kleur verdween maar de
afbeelding duidelijk te zien bleef op de zegel.
Het taalbeleid van de postdienst veranderde in 1906. Bosnische postzegels kregen vanaf dan het
opschrift BOSNIEN-HERZEGOWINA of BOSNIEN-HERCEGOVINA, in het Duits, de taal van de
bezetter. In deze reeks beeldde men Bosnische steden af, alsook vervoersmiddelen uit die tijd.
blad 11
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Dit was revolutionair in die zin dat in die periode enkel koningen en keizers prijkten op
de postzegels van Europa.
In 1912 verscheen een reeks van 21 zegels met de beeltenis van keizer Frans Jozef I van
Oostenrijk, onder het opschrift MILITÄRPOST, wat het statuut van Bosnië als bezet gebied extra
benadrukte. De laatste postzegel uit de Oostenrijks-Hongaarse periode verscheen in 1918, in de
periode van de ontbinding van de Dubbelmonarchie, na hun verlies in de Eerste Wereldoorlog.
•

Postzegels uit de Oostenrijks-Hongaarse periode

Postzegels met als onderwerp Doboj
( Doboj (Servisch: Добој ) ( uitgegeven in
1906 tot en met 1912) met als opschrift BOSNIEN-HERZEGOWINA, 1906. is een stad en
gemeente in de Servische Republiek, in Bosnië en Hergovina.) Het is de hoofdstad van de
gelijknamige regio Doboj en ligt aan de rivier de Bosna. De gemeente Doboj telde in 1991 (voor de
Bosnische oorlog) 27.498 inwoners Sinds 2014 bestaat Doboj uit 70 nederzettingen:

Deze zegels werden in 1910 uitgegeven ter herdenking van
de geboortedag van Keizer Franz Joseph en hadden het inschrift 1830 – 1910.

.
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in 1912 werd een postzegel serie
uitgegeven met de afbeelding van
Keizer Franz Joseph ( Keizer van
Oostenrijk en Koning van Hongarije.
).
In 1913 werd er ook een
krantenzegel uitgegeven met de
afbeelding van een Bosnische
vrouw in klederdracht ( Michel nr. 85
– 88 ) Later zijn die zegels opnieuw
uitgegeven maar dan met een
nieuwe waarde overdruk.

In 1914 werd een eerdere uitgegeven serie postzegels uitgegeven met rode opdruk
In de zomer van 1914 reed de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije, Franz Ferdinand, met zijn
vrouw Sophie door de provinciehoofdstad Sarajevo. Princip kwam het paar tegen en greep zijn
kans om een aanslag te plegen. Princip was lid van de Servische beweging De Zwarte Hand, die
Bosnië en Herzegovina wilde verlossen van de heerschappij van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk
Princip schoot zijn pistool leeg op de open auto en zowel de kroonprins als zijn vrouw stierven.
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Keizer Karl 1 werd de opvolger en kreeg titel Keizer van Oostenrijk en Hongarije.
Aan het einde van de 1e wereldoorlog waren er vele gewonden. Om deze gewonden te kunnen
helpen werd er een serie postzegels ( Michel 142-143 ) uitgegeven met de afbeelding van een
verpleegster en een oorlogsinvalide.

Ook werd er een Karl-Fonds opgericht ten bate van deze gewonden en ook hiervoor werd een
serie postzegels uitgegeven in 1918 met de afbeelding van Keizer Karl en Keizerin Zita. Michel nr.
144 - 146
Enkele maanden later werden er postzegels uit
1910, tijdelijk in hergebruik gesteld maar met een
rode overdruk van het jaartal 1918
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Ook is er een postzegelserie met de afbeelding van Kaiser Karl 1 uitgegeven welke echter nooit
zijn uitgegeven.

Toch zijn er veel zegels in omloop gekomen ( oorzaak onbekend ) waardoor zij wel worden vermeld
in de Michel catalogus met een hoge waarde. De nummering wordt aangegeven als I t/m XIII
Bezettingszegels |
Tijdens de 1e, en meer bepaald tijdens de Servisce Campagne aan het Balkanfront in 1915,
veroverde Oostenrijk-Hongarije het Koningkrijk Servie. In het veroverde gebied werden
bezettingszegels ingevoerd die in feite Bosnische postzegels waren met de opdrukken K.U.K.
FELDPOST en SERBIEN. Deze zegels werden gebruikt van 1915 tot aan het einde van de oorlog
in 1918.
Bezettingszegels veldpost
Postzegel met de overdrukken K.U.K. FELDPOST en SERBIEN, 1915.

Postzegel met de overdruk SERBIEN, Uit gegeven in 1916.
Postzegel met de overdruk SERBIEN, Uitgegeven in maart 1916.

Postzegel met de beeltenis van Karl
Ook bezette de K.U.K. staat een gedeelte van Italië en gaf in 1918 een serie postzegels uit. De
postzegels met de afbeelding van Karel 1 werden overdrukt met de waarde aanduiding Centesimi
en Lire Cts.
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Ook werden er veldpost postzegels uitgegeven voor Roemenië

En voor Servie
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Koninkrijk
Na de Eerste Wereldoorlog en het instorten van Oostenrijk-Hongarije gaan Bosnië en Herzegovina
op in een nieuwe staat, het Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen, later het Koninkrijk
Joegoslvie. Zoals dat vaak gaat bij opvolgende staten zijn de eerste postzegels van de nieuwe
staat de postzegels van de vorige staat met een overdruk. Dat is ook hier het geval, met de
overdruk DRŽAVA S.H.S. of ДРЖАВА СХС, zowel op Latijnse als op Cyrillische wijze.

Oostenrijks-Hongaarse postzegel voor Bosnië met de overdruk ДРЖАВА СХС, 1919.
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De strafportzegels werden in 1941 overdrukt op de zegels welke in 1901 en nu werden uitgegeven
met de vermelding porto.
De tekst over het zegelbeeld was Slovenaca.

Tekst gedeeltelijk uit Wikipedia en de Geschiedenis van Bosnië.
Postzegels uit de verzameling van Cees Verkerk

Heeft U ook een leuk stukje voor het clubblad, schroom niet en stuur het in. Leuk voor alle
leden om te lezen en fijn voor de secretaris om het clubblad niet alleen te hoeven vullen.
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Meer informatie over beurzen? Kijk eens op: https://www.knbf.nl/evenementen/beurzen
en klik dan op het pijltje achter de betreffende datum.

Hier vindt u voortaan de vaste postzegelbeurzen / ruilmiddagen in de buurt. Hoeft u niet steeds te
zoeken. Echter wel onder één voorwaarde: Dat u zelf eenmalig de informatie aanlevert.
Maassluis KONINGSHOF, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis.
Elke 2e zaterdag van de maand, van 12.00 tot 16.00 uur - Toegang € 1,00 Gratis parkeren.
Bereikbaar met bus 33 en/of 126, halte Uiverlaan en met de Hoekse Lijn, halte Maassluis West.
Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek
Bijeenkomsten: meestal op de 4e maandag van de maand vanaf 19:00 uur zaal open begin
20:00uur met kavel- en letterveiling
Inloop middagen: 1e zaterdag van de maanden januari, maart en juni van 13:30-16:00 uur.
Inloopavonden: 2e maandag van de maanden februari en april van 19:00-22:00 uur.
Deze activiteiten: Buurthuis ‘De Wel” Bongerd 2a 2902 VK, Capelle aan den IJssel.
Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam
Bijeenkomsten: elke 3e woensdag v/d maand, van 20:00-22:30 uur met veiling en kleine verloting in
‘Het Enkpunt’ Dordtsestraatweg 800, 3075 BS Rotterdam. Openbaar vervoer bus76/lijn 25
Postzegelvereniging De Maasmond
Bijeenkomsten:elke 4e dinsdag van de maand met december afwijkend met veiling
Alle activiteiten: ‘De Ontmoetingskerk’, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ, Spijkenisse,
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