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Van de voorzitter 
 
Zo. Voor u ligt alweer het laatste nummer van de “Nieuwsbrief “ van dit 
verenigingsseizoen. Het is omgevlogen en het nieuwe seizoen staat zo 
weer voor de deur. Het bestuur is al druk bezig met het seizoen 2014–
2015. Het programma staat in de steigers zoals dat heet.  
Diverse afspraken zijn al gemaakt, want goede sprekers zijn ook in post-
zegelland gewild en moeten vroeg worden vastgelegd. 
 

In de diverse filatelistische bladen wordt momenteel volop aandacht 
besteed aan WO-1 die 100 jaar terug begon met een moord in Serajewo  
en aan 70 jaar invasie in Normandië, die het einde van WO-2 inluidde. U 
ziet: filatelie en geschiedenis gaan hand in hand. En nu maar hopen dat 
de geschiedenis zich niet herhaalt. 
 

Na de mei-bijeenkomst gaan we van de vakantie genieten maar voor hen 
die dat dan nog niet doen of reeds terug zijn komen we nog één maal bij 
een en wel op donderdagavond 3 juli, op ons oude en vertrouwde adres 
“Op de Helte”. 
Wij hopen u daar dan weer te ontmoeten. Omdat deze instuif niet op een 
voor de hand liggende dag wordt gehouden, ontvangt u hiervoor t.z.t. 
nog een herinnering. En u weet het: de instuif is ook een prima 
gelegenheid om eens ontspannen met een bestuurslid te praten als u iets 
op het hart hebt over onze vereniging! 
 

Het bestuur wenst u en de uwen een heel mooie vakantie met alles er op 
en aan. 

Jan Gerritsen 
 

Verenigingsagenda (om alvast te noteren) 
 

woensdag 21 mei: mini-lezingen 
donderdag 3 juli: avond-instuif 
woensdag 3 september: lezing prof. Holstege 
woensdag 1 oktober: lezing 
zaterdag 25 oktober: onze ruilbeurs 
woensdag 5 november: grote clubveiling 
donderdag 20 november: middag-instuif 
woensdag 3 december: lezing 
woensdag 7 januari: nieuwjaarsbijeenkomst 
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De eerstvolgende clubavond wordt gehouden op woensdag 21 mei 2013 
in het verenigingsgebouw “Op de Helte” in Roden, aanvang 20.00 uur. 
Vanaf 19.15 uur zijn de deuren geopend en kunt u uw nieuwtjes en 
bestellingen afhalen. 
 

De agenda voor de avond is als volgt: 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Filatelistisch allerlei. 
4. Uitreiking prijs nieuwe leden Noord-2014 
5. Mini-lezingen. 
6. Betaalde verloting. 
7. Rondvraag.  
8. Sluiting. 

 

De mini-lezingen hebben zoals altijd zeer diverse onderwerpen:  

 klokken (mw. Van der Wiel )  

 potjeslatijn (mw. Van Leeuwen)  

 een lied met een verleden (R.J. Oberink) 
 

Na afloop is er natuurlijk nog de gratis verloting voor wie de presentie-
lijst heeft getekend. 
Verderop in dit blad treft u de kavels van onze schriftelijke veiling aan; 
deze kavels worden op de clubavond met de beamer getoond. 

 
 
Betaalde verloting 
 

Op de clubavond in mei houden we weer een betaalde verloting. De 
loten kosten € 0,50 per stuk.  
Dit jaar is de hoofdprijs een serie Nederlandse zegels en wel de 
Guilloche zegels van 1940. Van deze serie, ook wel de traliezegels 
genoemd, missen vele verzamelaars de drie hoogste waarden, omdat 
deze nogal prijzig zijn. 
De verloting biedt u nu een mooie kans om deze zegels aan uw 
verzameling toe te voegen. Natuurlijk zijn ook de andere prijzen, in 
totaal ca. 25, de moeite waard, niet alleen mooie series maar ook leuke 
kaarten en filatelistische artikelen. 
Telefonisch loten bestellen kan natuurlijk ook: 050 501 9547. 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hoofdprijs! 
 
 

Schriftelijke veiling 
 

Ook dit jaar is er weer een schriftelijke veiling. In 17 kavels worden 
enkele duurdere zegels van Nederland aangeboden. Bezichtiging op 
afspraak is mogelijk, telefoon: 050 501 9547. 
Uw biedingen dient u vóór 1 juni te sturen naar Filatelistenvereniging 
Roden-Leek e.o., Valkenierslaan 1, 9301 KM  Roden. 
Voor de duidelijkheid: u wilt graag kopen kavel 7 en u biedt € 250. Is het 
op één na hoogste bod op dit kavel € 180 , dan wordt dit kavel u 
toegewezen voor € 185. 
 

Wilt u op verscheidene kavels bieden, dan kunt u het maximum bedrag 
aangeven, dat u wenst te besteden. Zodra dit bedrag bereikt is, biedt u 
niet meer mee op nog volgende kavels. 
Uit ervaring is gebleken, dat de opbrengst vaak boven de inzetprijs ligt, 
dus maak een goede inschatting wat het kavel u waard is.  
 

1. 3 Koning Willem III  O 170 40 
2. 6 Koning Willem III  O 120 25 
3. 12 Koning Willem III  O 200 55 
4. 16 1½ c. Wapen   O 95 22,50 
5. 29 Koning Willem III  O 135 30 
6. 47 Wilhelmina   O 175 47,50 
7. 48 Wilhelmina (5 gld)  O 575 160 
8. 49 Wilhelmina Inhuldigingszegel O 150 35 
9. 61b Bontkraag, tête-bêche  O 100 25 
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10. 104 Opruiming    O 125 30 
11. 105 Opruiming   O 150 35 
12. 130 Jubileum 2,50 gulden  O 300 75 
13. 131 Jubileum 5 gld.   O 250 65 
14. 136-138 Wilhelmina Veth, Tentoonst. O 160 40 
15. 371-373 Guilloche, hoogste waarden X 150 40  
16. P27-28 Portzegels met opdruk  O 195 45 
17. LP 12-13 Luchtpost zeemeeuw   O 300 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

kavel 13                                                      kavel 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kavel 17  
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Het woord is aan… 
 

Wie kent haar niet, mevrouw G(errie) La Crois uit Leek, trouw bezoek-
ster van de clubavonden. Hoog tijd dus om met haar eens te praten over 
onze hobby. Hier volgt haar verhaal: 
“Ik verzamel al ruim 66 jaar. Directe aanleiding was de verhuizing van 
mijn ouders naar Groningen. In een asemmer troffen wij postzegels aan, 
die de vorige bewoner als ”waardeloos materiaal” had weggegooid. Voor 
mij als kind echter reuze interessant. 
In 1975 werd ik lid van een postzegelvereniging in Roden, op het bestaan 
waarvan ik door de toenmalige directeur van het plaatselijk postkantoor, 
de heer Van der Honing, attent was gemaakt. In 1998 fuseerden de twee 
verenigingen in Roden en sindsdien werd het verenigingsgebeuren steeds 
maar interessanter. 
Mijn verzamelgebieden zijn Nederland, Duitsland en Frankrijk. 
Thematisch interesseer ik mij voor keramiek en bomen. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het contact met het bestuurslid mevrouw C. van Leeuwen is bijzonder 
leuk, omdat ook zij het thema keramiek verzamelt. 
De clubavonden vind ik bijzonder interessant. Ik verbaas mij erover, dat 
het bestuur er steeds weer in slaagt sprekers te vinden, die over zeer 
uiteenlopende onderwerpen komen vertellen. Wanneer op mij een 
beroep wordt gedaan om voor de vereniging iets te doen, dan doe ik dat 
graag. Ik ben lid van de commissie “Koktrofee” en assisteer regelmatig 
in het winkeltje, waar leden op de clubavond tegen postkantoorprijs 
zegels kunnen kopen. Echt leuk werk. Jammer vind ik wel, dat de 
jeugdafdeling “’t Karteltje” niet meer bestaat. Het was ontzettend 
boeiend om met de jeugd één keer per maand te postzegelen.  
Ook ben ik een goede klant van het rondzendverkeer. Elke maand een 
doos met boekjes door te snuffelen is interessant. 
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Prettig vind ik ook, dat mijn dochter sinds kort lid van onze vereniging 
is. Zij was ergens anders lid, maar daar deden de leden, vooral oudere 
mannen, bijna alleen maar aan wat onderling ruilen. Activiteiten, waarvan 
je ook nog iets kon leren werden niet georganiseerd. Kortom, ik ben 
over onze vereniging zeer tevreden” 
Tot zover mevrouw La Crois, die aan het eind van het gesprek spontaan 
een abonnement afsloot bij de nieuwtjesdienst op zegels met keramische 
afbeeldingen en stempels, die op dit thema betrekking hebben. 
 
 

Clubavond 7 januari 2015 
 

Het duurt nog even, voordat onze nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvindt. 
Het bijzondere van de eerste clubavond van het jaar is, dat er een spreker 
komt, die een lezing over een niet-filatelistisch thema houdt. Een lezing, 
die wordt gevolgd door een bijpassend “postzegelverhaal”. 
Indien mogelijk is de lezing lokaal gekleurd. In vorige jaren waren de 
onderwerpen: de in Roden geboren onderwijzer H.Scheepstra, schrijver 
van de Ot en Sienleesboekjes, de koetsen in het Rijtuigmuseum in Leek 
en de Drachtster tram, die dwars door het centrum van Roden en Leek 
reed. Hij bijpassende gedeelte ging dan over “Ot en Sien”, “Koetsen” en 
“Het vervoer per tram” op postzegels. 
De spreker op woensdag 7 januari is de heer P. Sluiter, directeur van het 
nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen, ook gemeente Noorden-
veld. 
Het bestuur zoekt enkele leden, die het filatelistische gedeelte willen 
voorbereiden. Het thema kan ruim worden geïnterpreteerd, b.v. zegels 
gewijd aan politieke gevangenen (Hugo de Groot, Nelson Mandela), 
mensen gevangen gezet vanwege hun ras of geloof (Anne Frank, 
concentratiekampen)  schijngevangenschappen (Maarten Luther).  
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Bestrijding van criminaliteit kan eveneens deel van het thema uitmaken. 
Ook met een heel jonge “gevangene” kan filatelistisch wel iets worden 
gedaan, denk maar eens aan Hans, uit het sprookje Hans en Grietje, die 
door de boze heks opgesloten werd in een hok, waarin hij moest 
verblijven totdat hij dik genoeg was om door de heks te worden 
opgepeuzeld. 
 

Wilt u meewerken aan dit onderwerp, meld u dan aan bij ons bestuurslid 
mevrouw T.Oberink (tel. 050 501 9547 of op de clubavond). 

 
 
Orchideeën 
 

Op 24 april verscheen er een serie postzegels, waarop orchideeën van het 
Gerendal staan afgebeeld. Hoe het met de orchideeën in onze omgeving 
is gesteld, leest u in het volgende artikel:             
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
            
        Grote Muggenorchis   Welriekende nachtorchis
   
 
Wilde orchideeën in Roden-Leek en omstreken 
 

Ze zijn gelukkig nog altijd te vinden, maar dik gezaaid zijn ze bepaald 
niet. Ze stellen ieder specifieke eisen aan hun groeiomgeving en komen 
dus niet overal voor. 
Orchideeën reageren uiterst gevoelig op veranderingen in het milieu 
zoals ontwatering, vermesting en verzuring. Deze planten zijn goede 
graadmeters voor de ontwikkeling van natuurgebieden. De planten 
reageren gunstig op diverse vormen van beheer zoals het herstel van de 
waterhuishouding, maaien en plaggen. 
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Van de orchideeën op het postzegelvelletje komen 2 soorten bij Roden 
voor. De grote muggenorchis is begin vorige eeuw bij Leutingewolde 
gevonden op potklei, de enige bekende vindplaats ooit in heel Drenthe. 
De welriekende nachtorchis kwam in de kop van Drenthe vroeger 
algemeen voor, maar is nu helaas verdwenen. 
Orchideeën die je in onze omgeving nog wel tegen kunt komen zijn 
gevlekte orchis, vleeskleurige orchis, brede orchis en rietorchis. Deze zijn 
allen te vinden in de Hazematen: de vochtige tot natte beekdalgraslanden 
op de westoever van het Lieverense Diep. De laatste twee zullen daar het 
meeste voorkomen. 
Brede orchis is ook vrij algemeen langs het Peizerdiep bij Lieveren. De 
gevlekte orchis kun je ook op een enkele plek ten noorden van Roden 
vinden. 
De brede wespenorchis komt in Noordenveld op meerdere plekken 
voor, vooral in drogere bossen. Grote keverorchis komt rond Roden nu 
nog op een paar plaatsen voor in vochtige voedselrijke bossen, maar was 
daar vroeger veel algemener. 
 
Rond Leek komen duidelijk veel minder soorten voor, waarschijnlijk 
alleen de brede wespenorchis, brede orchis en rietorchis op heide, veen 
en schraal grasland . 

(Met dank aan de heer Dirk Blok) 
 
 

Nieuwtjesdienst 
 

Bij de nieuwtjesdienst leeft een vaag vermoeden, dat niet alle bestellingen 
van albumbladen correct zijn uitgevoerd. Hebt u een bestelling nog niet 
ontvangen, wilt u dat dan even telefonisch doorgeven (050 501 9547) ? 
Bij voorbaat dank. 
 
 

In onze leesportefeuille… Gibbons Stamp Monthly 
 

Onze verenigingsleesportefeuille wordt steeds populairder. Het blijkt, dat 
tal van leden graag eens snuffelen in zowel Nederlandse als buitenlandse 
filatelistische tijdschriften. Het Engelstalige blad Gibbons Stamp 
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Monthly, ongeveer 150 pagina’s, besteedt natuurlijk veel aandacht aan 
postzegels en poststukken van landen waar Engels wordt gesproken.  
 

In het maartnummer 2014 staat o.a. een artikel over “Het grote tekort 
aan zegels in Malaya (1899-1901)” en de kleinste postzegel van Canada.  
Interessant zijn de artikelen over de bekende Vlaamse schilder en 
diplomaat Paul Rubens en de Zweedse koninklijke familie op postzegels. 
Voor niet-Engelsen is opvallend dat de “the good old queen Elisabeth 
II” op vele pagina’s ruim aandacht krijgt. Vermeldenswaardig is ook de 
uitgebreide aandacht voor nieuwe zegels “from all over the world”. De 
opmaak van het blad is bijzonder goed, mooi papier en alle pagina’s in 
kleur.  
 

Wilt u ook de leesportefeuille ontvangen, neem dan contact op met de 
voorzitter J. Gerritsen (tel. 0594 515 331). Hij zorgt voor een regelmatige 
verspreiding van de lectuur.  

 
 
Niet alleen historisch, maar ook filatelistisch interessant 
 
Karel de Grote, 768 – 814 
 

1200 jaar geleden overleed hij. De man die heerste over bijna heel 
Europa: Karel de Grote. Eén Europa, het ideaalbeeld, ook nu van vele 
mensen, omdat het garant moet staan voor vrede en een stabiele 
economie. Felle tegenstanders zijn er natuurlijk ook. Eén Europa leidt 
tot verlies van culturele waarden en nationale identiteit. 
 
                            
 
 
 
 
 

Keizer Karel de Grote 768–814 
 
Zonder slag of stoot kon Karel de Grote zijn rijk niet uitbouwen. Het 
onderwerpen van de Saksen, bewoners van het gebied tussen Noordzee 
en de Harz, Rijn en Elbe, kostte veel tijd en mensenlevens.  
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Eén van de felste tegenstanders van Karel de Grote was de Saksische 
hertog Widukind, maar toen deze zich overgaf en liet dopen (807), was 
het verzet grotendeels gebroken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het rijk van Karel de Grote had geen vaste hoofdstad. Hij trok met zijn 
gevolg van palts naar palts (afgeleid van het Latijnse woord palatium, dat 
paleis betekent). Dit waren eigenlijk kleine residenties waar hij met zijn 
adviseurs vele zaken regelde, alvorens hij verder trok.  
Bekende plaatsen waar hij verbleef waren o.a. Worms, Nijmegen 
(Valkhof) en Aken.  
 

Karel de Grote stimuleerde de cultuur en verbeterde het niveau van de 
geestelijken. Krachtig stimuleerde hij het gebruik van het Latijn. Men 
noemt deze tijd terecht de Karolingische Renaissance. In 800 werd Karel 
de Grote door paus Leo III tot keizer gekroond. Symbolisch betekende 
deze kroning, dat de geestelijke macht nog altijd boven de wereldlijke 
macht stond. Karel de Grote stierf in 814 in Aken. Een groot Europeaan 
was niet meer. 
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Roodstempels 6 
 

Dit keer vier stempels gewijd aan het thema “water”, gebruikt in Assen, 
Breda, Meerkerk en Pijnacker. 
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De halfjaarlijkse instuif 
 

Op donderdagavond 3 juli houden we weer onze instuif in “De Helte” in 
Roden vanaf 19.30 uur. U weet zo langzamerhand wel, wat u op deze 
avond kunt verwachten: onderling ruilen, catalogi raadplegen, ons win-
keltje bezoeken, tijdschriften lezen, snuffelen in de verenigingsvoorraad, 
waarin tal van nieuwe “aanwinsten”, en gezellig praten over onze hobby. 
 
 

Nieuw in onze bibliotheek:  
de specialiteitencatalogus van de NVPH  2014 
 

Later dan verwacht, ruim twee jaar, verscheen onlangs de Speciali-
teitencatalogus van de NVPH. Fraai van uitvoering, mooi papier en alle 
afbeeldingen in kleur. In het voorwoord zeggen de samenstellers, dat de 
prijs per bladzijde ongeveer gelijk is gebleven. De werkelijkheid is echter 
wel dat de catalogus nu € 59,90 kost en de uitgave van 2006  € 39,80.  
Een verschil van € 20,10 voor 165 pagina’s meer. 
In de nieuwe uitgave worden 12 onderwerpen behandeld door ervaren 
filatelisten. In het eerste hoofdstuk schrijft C. Avezaat over eerstedag-
brieven van Nederlands en overzeese gebiedsdelen. Vanaf 1852 wordt 
van alle zegels aangegeven wat de eerste geldigheidsdag was en vanaf 
welke datum er poststukken of gestempelde zegels bekend zijn, b.v. 
emissie 1864, Koning Willem III: 5 cent: dag van uitgifte 07-1864, 
vroegst bekende datum van bewaard gebleven brief/zegel 11-7-1864.  
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(Op de vorige pagina: f.d.c. nr. 1, zomerzegels 1950; aangetekend 
verstuurd naar Rheinhausen, Duitsland, 2 mei 1950.) 
 
Ook staan vermeld de ons zo bekende f.d.c.’s, waarvan iedere verza-
melaar weet, dat de prijzen die er momenteel voor betaald worden 
minimaal zijn. Hoogstens € 0,50 per cover, de eerste 40 emissies buiten 
beschouwing gelaten.  
Interessant is wel, dat ook f.d.c.’s staan vermeld, die b.v. zijn uitgegeven 
door “Philato”, “Trompet”, en andere organisaties, al dan niet commer-
cieel. Maar liefst 134 pagina’s zijn aan de f.d.c.’s gewijd, maar of de prijs 
daardoor weer zal gaan stijgen is bijzonder twijfelachtig.  
Vele verzamelaars vonden het vroeger leuk zelf de blanco enveloppe te 
kopen, te frankeren en te versturen naar zichzelf, zijn kinderen of 
vrienden. Toen hieraan door NVPH en de voorloper van PostNL uit 
commerciële overwegingen een eind werd gemaakt, stortte de f.d.c. 
markt in elkaar. Ook hier gold: “Wie het onderste uit de kan wil hebben, 
krijgt het lid op de neus.” 
 

Niet alle behandelde onderwerpen in deze catalogus zullen op grote 
belangstelling van de gebruiker kunnen rekenen. De Franse militaire 
poststempels, gebruikt in Nederland in de Franse tijd, is echt een 
onderwerp voor liefhebbers. Hetzelfde geldt voor het hoofdstuk 
”Postzegels in hangverpakkingen’,  die sinds 1995 verkrijgbaar zijn, b.v. 
hangverpakking 1756 c, 50 zegels voor het huwelijk, type B. Nominale 
waarde € 80, cataloguswaarde € 1250. Denkt u dat hiervoor veel kopers 
op de markt zijn?  
 

Enkele interessant behandelde thema’s zijn “Mobiele en Rijdende post-
kantoren” en de “Rolzegels van Nederland” . 
De samenstellers geven ook aan, welke hoofdstukken uit de eerste 
uitgave niet in de tweede editie zijn opgenomen, b.v. “de puntstempels 
Nederland”. Begrijpelijk, want aan dit hoofdstuk zijn bijna geen nieuwe 
wetenswaardigheden toe te voegen, hoogstens enkele prijsveranderingen. 
 

De vereniging heeft een exemplaar van deze catalogus aangeschaft. Hij 
kan op de clubavond worden ingezien en indien gewenst, ook worden 
geleend. 

        RJO 
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Vervoersproblemen? 
 

U wilt graag een clubavond bezoeken en u hebt geen vervoer? Schroom 
niet, maar neem contact op met één van de bestuursleden. Zij kunnen 
vast en zeker vervoer voor u regelen. 

 
 
Jubileumkaart 
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Als het goed is, hebben alle leden inmiddels de verenigingsjubileumkaart 
ontvangen, gefrankeerd met het verenigingsjubileumzegel. De getallen 25 
en 2014 zijn op originele wijze gemaakt van een Wilhelminazegel van 
f.0,25 , een ontwerp van ons bestuurslid Tineke Oberink. Er zijn nog 
enkele kaarten en zegels verkrijgbaar op de clubavond in het winkeltje. 
Leuk om te versturen  naar familie en filatelistische kennissen.   
Let wel: Op=Op ! 
 
 

25 jaar geleden… 
 

… stuurde het toenmalige bestuur van “De Posthoorn” op 23 december 
1988 alle leden een uitnodiging voor de opheffingsvergadering op 31 
januari 1989 in het gebouw “Het Wilgenkatje” in de Bomenbuurt in 
Roden. Een poging om samen te gaan met de andere vereniging in 
Roden “N.V.P.H.” was mislukt en het driemansbestuur zag er geen gat 
meer in.  
 

Het liep echter anders: omdat veel leden de opheffing een stap te ver 
vonden gaan, stelden vier leden zich beschikbaar om een nieuw, 
voorlopig, bestuur te vormen. Na een inventarisatie van de wensen van 
de leden, door middel van een schriftelijke enquête, vond op woensdag 
22 maart 1989 een ledenvergadering plaats, waarop tot een doorstart 
werd besloten. Het nieuwe viermansbestuur bestond uit de heren 
Schaafsma, Van der Velde, Van der Meulen en Oberink. 

 
 
Jubileumnummer? 
 

In de volgende Nieuwsbrief, die eind augustus verschijnt, wil de redactie 
graag aandacht besteden aan het 25-jarig bestaan van onze vereniging. 
Dit kan echter alleen, wanneer ook enkele leden bereid zijn aan dit 
nummer mee te werken.  
Kent u interessante wetenswaardigheden of anekdotes uit het verleden 
van onze vereniging neem dan contact op met de redactie. Ook voor 
foto’s en b.v. krantenknipsels kan een plekje worden ingeruimd.  
Meld u aan bij W. van der Velde te Peize of R.J. Oberink te Roden. Op 
de komende. clubavond mag natuurlijk ook.  
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Hun of zij of men 
 

Omdat ik een filatelistische vraag had, besloot ik PostNL Collect te 
bellen. Na enkele malen te zijn doorverbonden, gaf men mij een ander 
nummer, dat ik moest bellen, ergens in den Haag. Ook hier eerst: kies 1, 
kies 2, enz. maar vrij snel toch had ik, volgens mij, de juiste persoon aan 
de lijn. Helaas, ik werd opnieuw doorverbonden naar een andere afdeling 
met de woorden: “Hun weten het antwoord op uw vraag beslist”.  
 

Ik kon niet nalaten op te merken, dat mijn gesprekspartner aan de andere 
kant van de lijn, toch eigenlijk moest zeggen : “Zij weten, of men weet 
daar het antwoord”.  Het werd even stil aan de andere kant, alsof daar 
gedacht werd “Wat een schoolmeester, zeg”. Misschien had ze ook wel 
gelijk, maar “mij werd er wel behoorlijk ziek van”. Zo’n groot bedrijf en 
dan dergelijke taalfouten. 
Allemaal kennelijk Johan Cruyff-fans.  

        RJO 
 

15 jaar geleden… 
 

… schreven we ons 125-e lid in (de heer Afman). Het Roder Journaal 
was hiervoor op de clubavond aanwezig met een fotograaf. 

 Het ledental was in twee jaar toegenomen van 100 naar 125, zodat het 
bestuur besloot dat een introductie-avond voor nieuwe leden gewenst 
was. 

 

… kenden we nog een vakantiekaartenwedstrijd. 
 

… was de agenda voor de juni-avond erg kort, want er werd vanwege de 
te verwachten lage opkomst geen activiteit georgainiseerd.  De tweede 
clubavond elke maand op de derde donderdag verviel zelfs. 

 

… werd de heer Peeterse, na een korte periode van “meedraaien”, offi-
cieel gekozen als bestuurslid, verantwoordelijk voor het rondzend-
verkeer. 

 

… hield de heer Oberink tijdens de mei-avond een lezing over 
“Duitsland”. 

 

… konden de leden in de zomermaanden een “snuffeldoos” in huis 
krijgen in plaats van een reguliere rondzenddoos. 
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 Op elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de 
zomermaanden, is er een clubavond in het gebouw "Op de Helte”, 
Touwslager 125 te Roden (tel. 050 501 9390).  

     Voorafgaand aan de clubavond ontvangen de leden een convocatie. 
 

 Maandelijks ontvangen de deelnemers aan het rondzendverkeer een 
doos rondzendboekjes.  

     Leden kunnen voor intern en extern rondzendverkeer eigen boekjes 
inleveren. 

 

 Bij de nieuwtjesdienst zijn nieuwe en eerdere uitgaven van Neder-
landse en buitenlandse postzegels, F.D.C.'s, jaarpakketten, enzovoort 
in abonnement te nemen. 

 

 Via de besteldienst kunt u catalogi, stockboeken, albumaanvullings-
bladen en dergelijke bestellen.  

     De korting op de normale winkelprijs bedraagt 10-15 %. 
 

 De vereniging beschikt over een bibliotheek, catalogi en filatelistische 
apparatuur. Alles wordt gratis aan de leden uitgeleend.  

     Onder andere betreft dit: 
          - de speciale catalogus Nederland (NVPH), 
          - wereldcatalogi (Michel, in het Duits),  
          - het Handboek Postwaarden Nederland,  
          - een uitgebreide bibliotheek (met ook buitenlandse onderwerpen), 
          - leesmappen met actuele filatelistische bladen, 
          - een fluorlamp, 
          - een electronische tandingsmeter,  
          - een watermerkzoeker. 
 

 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november bij het secretariaat 
te zijn ingediend.  

 

 De verenigingscommissie Nalatenschappen kan voor leden en  
nabestaanden bemiddelen bij verkoop van verzamelingen.  
De vereniging zelf doet geen aankopen. 

 

 De contributie voor 2014 bedraagt € 45,00 inclusief het abonnement 
op het landelijke maandblad "Filatelie". 


