CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR
Februari 2022
50ste JAARGANG No 2
.
Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vriidagavond 4 februari
2022 in de toneelzaal van “de Rekere “ Drechterwaard 16 1824 EX
Alkmaar, zaal open 19.00 uur

AGENDA:
19.00 uur “SVP NIET VROEGER’ bekijken van de aangeboden kavels.
Met inachtneming van de anderhalve meter afstand regel.
20.00 uur: opening
1 Mededelingen
2.Verslag 7 januari 2022
3 Rondvraag
4 Maandpuzzel
5 Gratis verloting
6 Pauze
7 Veiling 152 kavels
8 Sluiting 21.30 uur

 De zaal is rolstoeltoegankelijk.
 Roken is in het buurtcentrum verboden.
Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 14 februari 2022 op
de redactie zijn.

De volgende ledenavonden zijn:
4 maart, 6 mei, 3 juni, 2022
Beurs 20 maart,
Grote veiling 16 april.
Voorjaarsbeurs, 20 maart, inlichtingen bij
Nico Louter, nicolouter@xs4all.nl tel 0614931087
Kees van Zoonen, cp.e.vanzoonen@gmail.com
Veranderingen zijn mogelijk. U wordt daar over in de Kaaspost
geïnformeerd.
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februari 2022 van de voorzitter Kaaspost
Beste leden van de NVPV Alkmaar
Op het moment dat ik nu schrijf weet ik niet wat COVID gaat doen
en ga ik er maar van uit dat we op vrijdag 4 februari bij elkaar kunnen komen. Ik
ga uit van ’s avonds en als dat niet kan wordt het ’s middags en als dat niet kan
houden we een schriftelijke veiling en dat is het dan. Aan voorspellingen doe ik
maar niet meer. Het is net een loterij. U wordt geïnformeerd per mail of bij de
verzending van De Kaaspost en hou ook de website in de gaten. Bellen mag
natuurlijk ook. De nieuwjaarsborrel krijgt u echt nog, al wordt het juni. De
verhuizing van De Rekere naar een andere locatie wordt voor het bestuur een
puzzel, want we weten nu vrij zeker dat per 1 september wij uit het gebouw
moeten. Een van de mogelijkheden is dat we met De Rekere meeverhuizen
richting Muiderwaard. Daar is echter geen opslagruimte beschikbaar. We
onderzoeken ook alternatieven. En ook hierover houden we jullie op de hoogte.
De voorjaarsbeurs heeft de volle aandacht van Nico en Kees (gelukkig weer in full
swing). De eerste brieven zijn al weer de deur uit naar de handelaren en voor
jullie allemaal een signaal dat 20 maart in de agenda komt. Het is op een zondag
en kom desnoods met de hele familie. De rondzending loopt als een tierelier.
Meer boekjes per maand en echt oppassen dat het banksaldo positief blijft. Elke
hobby kost uiteindelijk geld. We zoeken nog naar een passende waarschuwing
zoals bij het on-line gokken. De Grote Veiling mag meer aandacht krijgen. Kom
op met verzamelbare, restanten en zoldervondsten en breng ze naar Jaap. Er
zitten vast nog leuke, verkoopbare, postzegel attributen tussen. Tegelijkertijd
moet ik melden dat het wel kwaliteit moet zijn.
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KAVELLIJST, veiling februari 2022
Schriftelijke of telefonische biedingen bij Sip Wiebenga (contactgegevens: zie
binnenzijde voorkant)
= postfris, = ongebruikt met gom en plakkerrest, ()= ongebruikt zonder
gom of nagegomd, = gebruikt. Insteekboeken en albums die onder diversen
worden aangeboden bevatten tenzij expliciet vermeld, geen zegels.
No
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

Land
Nederland
Nederland
Nederland
Wereld
OG
USA
Ned. Antillen
Wereld
Diversen
Diversen
Diversen
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Denemarken
DDR
DDR
DDR
DDR
DDR
DDR
Frankrijk

Omschrijving
Importa album begin/1970
Importa album 1971/1994
Importa album 1995/2001
"Album" oud
+ enkele div. landen
Insteekboek
FDC's 120 stuks vanaf nr 6
Insteekboek

Catalogus Duitsland 2016/'17
2 insteekboeken zw. bladen
Insteekboek
269  - 293 - 295 - 300/4 
110/3-199/02-208/11-287/8
134/5

166/8 - 208/11 - 232/5 - 261/4 
203/7 - 229/31

203/7 - 252/5 - 267/9 - 278

232/5 - 261/4 - 279 - 82

236/9 - 278

244/7

257/60

Blok 1/4

261/70

286/8

Blok 11

Blok 11 + 14

606B/608B (zegels uit blok)
Blok 19 (midden vouw)

26, licht vouwtje


C.W.

70,-60,50
50,-58,-60,-59,-56,-59,-65,-75,-150,-150,-35,-32,-36,-100,-200,--

Inzet
1,-1,-1,-2,50
2,-1,-7,50
5,-1,-2,-1,-6,-5,-4,-4,50
5,-4,50
4,50
4,50
5,50
5,-4,-10,-12,50
3,50
3,-3,50
6,50
10,--
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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
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Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Oostenrijk
Oostenrijk
Oostenrijk
Württemberg
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Motief
Wereld
Ned. + wereld
Nederland
Wereld
Duitsland
Ned. + Ind./Rep.
Nederland
Nederland
Nederland

128 - 130

177 - 180

212

249/50

1094/99

682/31 - 855/7

878 - 880/92

15, Lombardije & Venetië

44/9

455

539

831/42

111/2

171/2

200/3

291/293c - 310

293b

452 - 453 - 455

454

Stockboek veel 
Stockboek 16 blz.
/
518/534 En face
Maximum krt wb beter
356a/356d, lichte plakker
461 enorme misdruk
Stockboek 16 blz. meest €
Stockboek meest ouder
Vissen
Stockboek
16 blz. ook €
Heel oud album
Sigarendoosje afgew. €-zegels
+ cinderella's
Suppl. ‘06/’11 (voor blok + boek)
Stockboek

Sigarenkistje met bundels

30,-28,-50,-35,-30,-29,-69,-80,-98,-45,-200,-22,-45,-55,-55,-69,-90,-28,-100,--

275,-98,--

2,50
2,50
4,-3,-3,-3,-5,-5,-5,-4,-20,-2,-4,50
5,-5,50
6,50
9,-2,50
10,-2,-2,-19,-1,-10,-8,-2,50
2,-1,-2,-2,-2,50
1,-1,50
1,50
2,50
1,50
1,50

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Nederland
Ned. Indië
Diversen
USA
Dieren
Canada
België
Luxemburg
Oostenrijk
Duitsland
Diversen
Diversen
Nederland
Nederland
Geall. Bezetting
Geall. Bezetting
Oud Duitsland
Indonesië
Belg. Congo
België
Am. Zone
Am. Zone
Nederland
Nederland
Ned. + Antillen
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Antillen
Wereld
Nederland
Ned. Indië
Curaçao
Duitsland
Berlijn

45 voor 't kindkaarten (meest oud)
Japanse bez. (RRR)
Dik insteekboek, opdruk Frankrijk
Insteekboek
Insteekboek
Insteekboek
Verzameling 1950/1972
Verzameling 1960/1980
Verzameling 1969/1985
Ordner 2000/2001
Verzamelmap leeg
Verzamelmap leeg
1997/2001

tot 1996

Doosje Am. Post
Doosje Am. Post
Doosje zegels
Insteekboek blokken
Insteekboekje 100 zegels
Blok 101 x zilveren zegel
52/68 type 1 m.u.v. 84 Pf.

52/68 type 11

Insteekboek 1984/'92

Insteekboek

Insteekboek

Davo album Max. kaarten 1/130
Herdenking album
Album FDC's 201/343, onbeschr.
Album FDC's 344/475, onbeschr.
Ringband velletjes kerstzegels
Klein insteekboek zegels boekjes
Insteekboek
Doos zegels/velletjes
2 links tanding kort
()
10 en 5 tanding slecht
Davo album 1949/1990

Davo album 1948/1990

265,--

70,-21,50

1,-12,-10,-2,-2,-6,-15,-5,-20,-2,50
2,50
2,50
10,-7,50
1,-1,-1,-7,-5,-3,50
24,-38,-8,-5,-5,-10,-5,-15,-15,-5,-3,-3,-5,-10,-2,-20,-20,--
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
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Australië
Australië
Duitse Rijk
Nederland
Nederland
Nederland
Ierland
Ierland
Ierland
Ierland
Ierland
Ierland
Ierland
Ned. Antillen
Ned. Antillen
Ned. Antillen
Ned. Antillen
Ned. Antillen
Ned. Antillen
Ned. Antillen
Ned. Antillen
Ned. Antillen
Finland
Nederland
Nederland
Nederland
Joegoslavië
Joegoslavië
Montserrat
Grenada
Jamaica
Br. Virgin Isl.
Mexico
St. Vincent
Trinidad + Tob.
Oost Europa
Hongarije

Album

1990 $ 20,00

Blok 7 '37

Diversen '37-'94

2x blok Ser. Req. nom. €6,80 
E35 en E39 onbeschreven 
239/241 '70 Europa keerdr. 
Diverse zegels

Zegels '90

98/99

712/713 blok '91 FIFA

857/858 blok '94 FIFA

839 blok '93 kerst

576/579 keerdrukken '78

1308/13 - 1778

1343/78 - 1721

1474/81 '03

1578/85 blok

1702/04 keerdrukken

1956/58 - 1965/68

791, vel van 50 met keerdruk 
654/655 keerdrukken

Boekje 21

Blok Rembrandt nom. € 3,90 
Blok Dirk Kuyt nom. € 3,90 
Diversen tussen 495-577

Blok 57
2777/78 blokken

Fauna

Flora en fauna, 3 bladen

Flora

Fauna

2 bladen fauna

Fauna

Fauna

Insteekboek wo Turkije
Telegraafzegel

50,-10,-24,-55,-10,-25,-20,-35,-18,-7,50
16,-10,-15,-5,-23,-16,-17,-13,-10,-9,-25,-25,-25,--

25,-35,--

25,--

3,-2,-3,-2,-5,-2,-3,-3,50
2,-1,-2,-1,50
2,50
1,-3,50
2,50
3,-2,-2,-1,50
4,-3,-2,-3,50
3,50
1,-2,50
3,50
2,-1,-1,-1,-1,50
1,50
1,-2,-2,--

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Hongarije
Hongarije
Hongarije
Hongarije
Spanje
Spanje
San Marino
San Marino
Spanje
Spanje
San Marino
Spanje

3A
383/386
398/400
487/89
Insteekboek
Insteekboekje
Insteekboek Servië
Insteekboek Servië
Insteekboekje Tsech.
Insteekboekje Tsech.
Insteekboek Spanje Servië
Insteekboek




30,-16,-17,50
15,50

2,-1,-1,-1,-2,-1,-2,50
1,50
1,-1,-3,50
1,50

PUZZEL FEBRUARI
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OPLOSSING PUZZEL JANUARI

Oplossing is: Spook = 20 Snoepje = 1 en Oliebol = 1
Dus 1 Spook = 20 + (4 Snoepjes x 5 Oliebollen =20) is dus 20+ 20 =

40

De enige juiste oplossing kwam van Andy van Tilburg. Gefeliciteerd!
Uw oplossing voor de nieuwe puzzel kunt u sturen naar Ireen Bas, Voorstraat 75
1931 AH Egmond aan Zee. E-mail verhuur@bastweewielers.nl of
Wil@Reemst.eu .
Ook kunt u de oplossing op de verenigingsdag bij de bestuurstafel inleveren.
Zorg dat u dat wel aan het begin van de bijeenkomst doet.

Nederlandse postzegels Wie wil of weet iemand die 2 schoenendozen met
rondzendboekjes met voornamelijk Nederlandse zegels van oud tot nieuw
wilt doorkijken. Met 25% extra korting op de vermelde prijzen. Ook een
paar 10 cents boeken! 072-5337863 of 06-55773892
vr.groet, Reijer de Regt
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VOORJAARSBEURS 20 MAART 2022

Voor de rubriek Vraag en Aanbod de ontbrekende catalogusnummers
Mijn ontbrekende Denemarken nummers zijn:
1676, 1702 t/m 05 Blok, 1713a, 1719, 1749 t/m 52, 1760, 1782b, zonder
tab. 1782b met tab, 1821, 1826, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, alle met
tab.1841,1855,1923, 1926b,1930, 1957, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, alle
met tab.1968a.1968b,1969a,1969b,1973f
Heeft U èèn van deze zegels of velletjes voor mij?
Mail dan naar henkvandebraak@gemail.com
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DAG VAN DE MORSECODE 11 JANUARI 2022
Vandaag 11 januari is Internationale dag van de morsecode. Op 11 januari
is de dag waarop in 1835, morsecode voor het eerst aan het publiek werd
gedemonstreerd. Uitvinder van deze code is Samuel Morse. Morsecode
wordt gebruikt in de telegrafie. Wat is de bekendste morsecode? Kortom:
veel nieuws over oude technieken, die we nog kunnen gebruiken in
noodgevallen.
SOS
Morsecode werd op 11 januari 1835 voor het eerst
gedemonstreerd, vandaar dat er elk jaar op deze dag
bij stil wordt gestaan. De morsecode voor SOS is ‘…
– – -…’ wat staat voor drie keer een kort signaal, dan
drie keer een lang signaal, gevolgd door weer drie
keer een kort signaal. We kennen het uit films en het
zit in ons collectieve geheugen, opdat we die code
kunnen laten horen als we in nood zitten en andere
communicatie niet mogelijk is. We zenden dan de letters SOS uit.
SOS is een nummer van ABBA van hun album ABBA. Het nummer zou
eerst ‘Turn me on’ heten. In de TOP40 behaalde SOS als hoogste plek
nummer 2. SOS bleef 10 weken in de TOP40. In de TOP2000 van 2021
bereikte SOS plek nummer 1071.
Fabels en feiten over SOS
In 1906 werd een internationaal verdrag gesloten om officieel het SOS in te
voeren. Het noodsignaal is ondertussen zelf in nood 100 jaar later in
2006. Het SOS is een begrip geworden, een synoniem voor een kreet om
hulp, in de eeuw sinds zijn officiële invoering. Maar inmiddels is het SOS
zelf in nood: in onbruik geraakt, en achterhaald door modernere
communicatiemiddelen.
Nederland (1979): Europazegels o.a. 75 jaar
Scheveningen Radio. In de beginjaren van de
radio, toen de eerste marconisten verschenen aan
boord van schepen, werden er nog diverse
noodsignalen gebruikt, onder meer de
morsecodes voor CQD en NC, en in Duitsland,
vanaf 1905, het SOS.
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Maar er was nood aan één wereldwijd aanvaard noodsignaal voor schepen
in moeilijkheden. Op de tweede Internationale Radiotelegrafische
Conventie, in 1906 in Berlijn, werd de knoop doorgehakt. De keuze viel op
het Duitse voorstel. SOS werd gekozen omdat het gemakkelijk te
herkennen was.
Zweden (1979): Europazegels met morsecode.
Toch duurde het na de ondertekening van het
verdrag op 3 november 1906 nog even voor het
SOS ook in de praktijk ingang vond. Voor zover
bekend werd het SOS voor het eerst gebruikt
door het schip Slavonia, dat in 1909 schipbreuk
leed bij de Azoren. Toen de Titanic verging in
1912 zond de marconist nog zowel SOS als
CQD uit.
Canada (2012): 100 jaar Titanic (1912-2012)
Het is een fabeltje dat SOS zou staan voor Save Our Souls of Save Our
Ships. Die zinnetjes werden later bedacht als verklaring, of gewoon als
geheugensteuntje om de code te onthouden. Inmiddels is het SOS
achterhaald. In 1999 werd het door de
Internationale Maritieme Organisatie zelfs
officieel afgeschaft: sinds dat jaar moeten
alle grote schepen voorzien zijn van een
moderne installatie die elektronische
noodsignalen verstuurt via satelliet.
Samuel Morse (1791 – 1872): uitvinder van de morsecode
Samuel Finley Breese Morse werd geboren op
27 april 1791 in Charlestown,
Massachusetts. Morse ging naar het Yale
College waar hij religieuze filosofie,
wiskunde en paardenwetenschappen
studeerde. Morse volgde regelmatig lezingen
over elektriciteit en steunde zichzelf door te
schilderen.
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Grenada (1975): Michelangelo.
Morse’s schildervaardigheid bleek een echt talent te zijn en
in 1811 werd hij gerekruteerd om naar Engeland te reizen om
aan de Royal Academy te studeren. Hij liet zich vooral
inspireren door het werk van Michelangelo en Raphael en
maakte een aantal indrukwekkende schilderijen. Morse
keerde vervolgens in 1815 terug naar Amerika om zijn
carrière als fulltime schilder te beginnen.
De volgende 10 jaar schilderde Morse verschillende
belangrijke figuren, waaronder presidenten John Adams en
James Monroe.
In 1825 had Morse de eer om de markies de Lafayette te
schilderen. Terwijl hij aan het werk was, ontving hij per
paardenkoerier een brief van zijn vader waarin stond dat zijn
vrouw erg ziek was. De volgende dag ontving hij nog een
brief waarin stond dat ze was overleden. Tegen de tijd dat hij
thuiskwam, was ze al begraven. Morse was radeloos over het
verlies en boos dat hij het nieuws over haar slechte
gezondheid niet eerder had ontvangen. Hij besloot toen een
sneller middel voor langeafstandscommunicatie te vinden.
In 1826 hielp Morse bij het oprichten van de National
Academy of Design in New York City. Hij was de eerste
president van 1826-1845 en later opnieuw in 1861-1862.
Morse bleef schilderen en reizen, waardoor hij in 1832 een
expert in elektromagnetisme ontmoette.
Nadat hij getuige was geweest van zijn experimenten met
elektromagneten, ontwikkelde Morse het idee van de
enkeldraads telegraaf. Hoewel andere uitvinders in Europa
ook aan hun eigen telegraaf werkten, bleef Morse alleen
werken.
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Morse ontving zijn patent in 1837 en stuurde zijn eerste telegram op 11
januari 1838 over twee mijl draad. Morse en zijn assistent Alfred Vail
creëerden. Morse Code, een ‘dot and dash’-systeem dat wordt gebruikt om
informatie via de klikgeluiden van de telegraaf te verzenden. Samen bleven
ze het systeem de komende jaren verfijnen.

In 1844 bouwde Morse een experimentele lijn van de oude Supreme Court
Chamber in het Capitol Building in Washington, DC, naar het Mount Clare
Depot in Baltimore, Maryland. Morse stuurde de eerste boodschap: ‘Wat
heeft God gewrocht’, een citaat uit het boek Numeri in de Bijbel. De
commerciële telegrafie nam daarna een vlucht in Amerika. In 1851 werd
het telegrafische ontwerp van Morse ook in Europa als norm aangenomen.
Tegen de tijd dat de burgeroorlog begon, waren er telegraaflijnen
gespannen van kust tot kust, waardoor bijna onmiddellijke communicatie
mogelijk was.

USA (1958): 100 jaar Transatlantische kabel (1858 – 1958)
Morse werkte later aan de transatlantische kabel en
vond een marmersnijmachine uit, voor zijn dood op
2 april 1872. Tijdens zijn leven ontving Morse een
aantal onderscheidingen van andere landen, maar
het was pas later in zijn leven en daarna zijn dood
dat hij uitgebreid werd geëerd in de Verenigde
Staten. Een jaar voor zijn dood werd hij geëerd met
een standbeeld in Central Park in New York.
13

Zijn portret werd later ook vermeld op de achterkant van zilvercertificaten
van twee dollarbiljetten. Robert Fulton en Samuel Morse afgebeeld op de
achterzijde van het zilveren certificaat van 1896 $ 2. Bron: Wikipedia.
Telegrafie
Morsecode is uitgevonden met het doel deze te
gebruiken voor de telegrafie. Bij de telegraaf kon
men alleen maar kiezen uit twee toestanden:
sleutel naar beneden (= stroom) of sleutel niet
bediend (= geen stroom) en tijdsduur (kort of
lang). Telegrafie wordt algemeen beschouwd als een voorloper van de
latere digitale communicatie.
USA (1944): 100 jaar Telegrafie.
Het principe is eenvoudig. Een elektrische stroom wordt in een
bepaald patroon onderbroken en weer ingeschakeld. Een tekst
wordt in code overgeseind en aan de ontvangstkant weer
ontcijferd en eventueel op schrift gesteld en als telegram
bezorgd aan de geadresseerde. Om letters in patronen om te
zetten (en omgekeerd) waren er verschillende codes, waarvan de
bekendste de morsecode was. Bij deze vorm van telegrafie zet
de telegrafist handmatig de letters van de tekst om in
elektrische impulsen met behulp van een seinsleutel. Aan de
ontvangende kant worden deze signalen dan vaak hoorbaar
gemaakt, zodat een telegrafist de codes weer in letters kan
omzetten.
Een ander systeem is de wijzertelegraaf of
naaldtelegraaf: de zender stelt met een wijzerplaat
een letter in. Dit wordt dan automatisch vertaald
in een aantal elektrische impulsen, die aan de kant
van de ontvanger ervoor zorgen dat een naald de
juiste letter aanwijst. Met dit systeem hoeft men
dus geen morsecode meer te kennen. De elektrische telegraaf vereiste
lange-afstandslijnen, die veelal langs het moderne transportmiddel, de
spoorweg waren aangelegd.
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USA (1940): WESTERN UNION TELEGRAPH CO.
Dag van de morsecode
Op 11 januari is de dag waarop in 1835, morsecode voor het eerst aan het
publiek werd gedemonstreerd wordt wereldwijd de Dag van de Morsecode
herdacht.

Bronvermelding Postzegelblog Randy Koo
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Vriendenpagina
De vriendenpagina is bedoeld voor u, leden van onze
vereniging. Op deze pagina kunt u gratis uw advertentie
kwijt. Plaatsing van de advertenties blijft te allen tijden
onder voorbehoud, het bestuur is vrij om een advertentie
te weigeren. Opgave voor een advertentie kunt u doen bij
Wil Reemst, zie voor contactgegevens pag. 2.
Gezocht: Winkelwagen-reclame-muntjes, ze zijn er in metaal en plastic en
worden vaak als promotieartikel weggegeven. Heeft u een dergelijk muntje
en gebruikt u het niet? U maakt mij er blij mee.
Mees Schotten Tel 0725897107
Gevraagd: koop of ruil, oude ansichtkaarten/foto s tot 1965 van
dorp/stad/fantasie/filmster/militair/vliegtuigen/sport.
Ook Nederlandse en Duitse eurozegels v.a.2002, gestempeld of postfris
(ook zonder gom) Tevens interesse in sluitzegels met reclame, [geen
tbc)belasting-en firma -perforatiezegels. Tel 072 5337863
Email:rade.regt@gmail.com
De Stichting “DE POSTZEGELVRIEND” stelt zich ten doel langdurig
De Stichting Postzegelvriend stelt zich ten doel langdurig zieken en
gehandicapte postzegelverzamelaars te helpen met het opbouwen en
voortzetten van hun verzameling. Dit geschiedt o.a. door toezending van
donaties, alle soorten postzegels of werken als vrijwillig(st)er. Er is een
briefwisseling met een vaste correspondent en de stichting geeft
het blad “De Postzegelvriend” uit. Inlichtingen bij Ireen Bas of B. Buis.
.

Gevraagd
Postzegelverzamelaar uit Zwitserland vraagt om contact met Nederlandse
verzamelaars om zegels te ruilen. Twee leden van onze vereniging hebben
al positieve ruil-ervaringen met hem. Het gaat om Frank Lunt, in Thonex,
een plaatsje vlak bij Genève. Hij schrijft in Engels of Frans. Hij zoekt nog
enkele moeilijke waarden voor zijn bijna complete verzameling Nederland
en OG, maar ook zegels van andere landen zijn welkom.
zijn emailadres: lunts@sunrise.ch
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