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De beide Frans-en hebben er zin in...

De postzegeltotaaldag 2011 is gewijd aan
125 jaar - 3 October Vereeniging.

In de grote zaal staat alles en iedereen
klaar voor de bezoekers.

Voor het gebouw van K&G
staat ons nieuwe stoepbord.

...maar, er moet nog veel
worden klaar gelegd.
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Een beschrijving van het leven van Lodewijk van Boisot,
admiraal van de Zeeuwse Geuzen vloot.

In en om de vitrine van Hilbert Kamphuisen
staan mooie spulletjes van de 3 October Vereeniging.

Aat bewondert de bronzen plaquette uit 1924.

Het oude spel ‘t Beleg van Leyden
ligt klaar om gespeeld te worden.

De begroeting van Lodewijk van Boisot
door burgemeester Van der Werf.
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Burgemeester Van der Werf in ‘de Sleutelpost’.

Hans van Waveren beantwoordt de vraag:
‘Is de ziekte postzegelverzamelen overdraagbaar?’

Wist u dat er zòveel postzegels zijn over skiën ?
Hans van Waveren laat het u zien.

‘3 October Vereeniging - 125 jaar -
Vrijheid verlicht’ van Willem Hogendoorn.

Het geboortejaar van
Eric Kniese ‘1952’.
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‘Waarover spraken zij ?’
Erelid Leo Vijlbrief en veilingmeester Willem de Wit.

Een oude schoolkaart prijkt naast
een moderne presentatie over Van der Werf.

Hilbert Kamphuisen assisteert Frans bij de mooie - maar
later ongebruikte - standaard voor ‘de Sleutelpost’.

De Geuzen met de Prinsenvlag in top.
Eén vlag draagt het wapen van Zeeland.

Voorzitter Willem Hogendoorn in gesprek
met mevrouw Nardy Gros.
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‘Is de foto goed gelukt ?’
De pers gaf volop acte de presence.

Burgemeester Van der Werf mist zijn ganzenveer,
maar tekent toch de lijst bij Frans Terwiel...

Eric Filemon, Hilbert Kamphuisen
en Frans Hemelop op ‘z’n zondags’.

...en wordt welkom geheten
door onze voorzitter.

Voorzitter 3 October Vereeniging,
mevr. E. (Els) van Eijck van Heslinga.
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Het ‘gevolg’ van de 3 October Vereeniging luistert net zo
aandachtig als wij van ‘de Leidsche’.

Je kunt zien dat de twee hoofdrolspelers van vandaag
elkaar goed kennen.

Het draait om deze persoonlijke postzegel.

Burgemeester Van der Werf
is vandaag van zijn sokkel gekomen.

De overhandiging van het
eerste velletje is een feit...
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De ‘3 October Vereeniging’ is er duidelijk blij mee.

...en wordt met een zekere trots getoond
aan publiek en fotografen.

Bijna werd het eerste velletje aangebroken,
gelukkig zat er iets extra’s in de map.

Mevr. E. van Eijck van Heslinga
spreekt haar dank uit.

De eerste zegel wordt gebruikt op
een brief van ‘de burgemeester’.
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Frans vertelt over het hoe en waarom
van de 3 October postzegel.

Maar ook de burgemeester gaat niet met lege handen
terug naar zijn sokkel.

En dat verdient natuurlijk een bloemetje.

De aangeboden herinneringsmap
wordt op prijs gesteld.

De 3 October zegel heeft
een officieel stempel van TNT Post.
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Na het officiële deel begint de verkoop aan
het toegestroomde publiek.

Vice-voorzitter Peter de Poorter geeft zijn fototoestel even
in andere handen voor onze gasten.

In de kantine van K&G belegt het ‘bestuur’ van de
3 October Vereeniging een korte vergadering.

Frans Hemelop naast het laatste drietal,
op naar de vijf !

Ook Rob Hegenbarth zit er klaar voor.
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Ook in ‘de ruihoek’ worden goede zaken gedaan.

Loek Janssen heeft in zijn volle kraam
wel een handje hulp nodig.

Aat Schilperoort - zonder Lego - maar met postzegels.

Ron van Melle is op onze postzegel
totaaldag altijd van de partij.

Voor de bezoekers zijn er lekker
veel handelaren op de vloer.
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Natuurlijk wordt er weer postzegel gestapeld...

De postzegelberg...

...trekt altijd veel belangstelling.
De jeugd is daardoor bijna onzichtbaar.

Postzegelstapelen - buiten mededinging.

... onder toeziend oog
van Willem Hogendoorn.
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