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Van de voorzitter
Dit is dan alweer mijn laatste bijdrage voor de “Nieuwsbrief“ van dit
seizoen.
Er is een hoop gebeurd in het afgelopen maanden. Zo moesten er kasten
komen voor onze bibliotheek, enz. De inloop voor De Til in Leek moest
georganiseerd worden. Onze veilingmeester gaf te kennen dat hij het zo
langzamerhand welletjes vond. En tot slot gaf een van onze beide
redacteuren eveneens aan te willen stoppen. Ook de nieuwtjesdienst en
het winkeltje moesten in andere handen overgaan.
Gelukkig werd steeds spoedig iemand gevonden die nu op eigen wijze
zijn of haar nieuwe taak vervult. Deze personen wil ik hierbij heel
hartelijk bedanken dat ze het belang van onze vereniging willen dienen.
Alleen voor de Nieuwsbrief zoeken we nog een vaste medewerker.
Het bestuur is druk bezig om de agenda voor het komende seizoen te
vullen. Maar u weet het: wij kunnen het niet alleen, dus alle ideeën van
uw kant zijn meer dan welkom.
Hierbij wenst het bestuur u en de uwen een prettige, zonnige, kortom
een fijne vakantie toe!
Jan Gerritsen

Verenigingsagenda
woensdag 11 mei: minilezingen
donderdag 30 juni: instuifavond in Op de Helte
woensdag 7 september: lezing
woensdag 5 oktober: lezing
zaterdag 22 oktober: onze postzegelbeurs in Nieuw-Roden
woensdag 2 november: grote clubveiling
woensdag 7 december: lezing
en natuurlijk op elke 2e en 4e maandagmiddag openstelling van “De Til”
in Leek.
Verder wordt waarschijnlijk in november een nieuwe avond “Postzegels
op Zolder” georganiseerd, dit maal in Leek. De avond afgelopen najaar
in Roden was een groot succes.

Clubavond mei
De komende clubavond is op woensdag 11 mei in het gebouw "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 en mededelingen.
2. Filatelistisch allerlei en nieuwtjes.
3. Miniveiling.
4. Ladderwedstrijd 2015-2016.

5. Minilezingen.
6. Rondvraag.
7. Gratis verloting.
8. Sluiting.

De beide minilezingen hebben zoals altijd zeer diverse onderwerpen:
- "Offshore”
door de heer Schukking.
- “Carolus Linnaeus”
door de heer Gerritsen.

Album closed
Op 14 maart jl. ontvingen wij het bericht dat op zaterdag 12 maart was
overleden ons lid Harry Notenbomer in de leeftijd van 77 jaar.
De heer Notenbomer was lid van onze vereniging vanaf 1 januari 1998.
Hij had een breed verzamelgebied met o.a. Nederland, België, de Franse
en Britse koloniën.
Een andere grote hobby van hem was de geschiedenis van Roden en
omstreken; zo verzorgde hij vele artikelen voor de Historische Vereniging Roon. Voor ons jubileumnummer van de “Nieuwsbrief” was hij in
staat om de oude foto’s te leveren van de voormalige postkantoren in
Roden.
Hij was erg belangstellend, maar kwam niet vaak meer op de clubavonden. Ondanks zijn ziekte heeft hij wel steeds contact gehouden met
de vereniging. Een delegatie van het bestuur heeft op 16 maart afscheid
van hem genomen.
JG

Miniveiling mei 2016
kavel
1.
2.
3.
4.
4a.
5.
6.
7.
8.

NVPH/omschrijving
114-120, 1923 Opruimingsuitgifte
O
244-247, 1932 A.N.V.V
O
402b+403b, 1944 Legioen (pl.rest)
XX
713/714, 1958 Europa
XX
FDC E46 1960 Kinderen (zijkant open)
Pers. zegels 21x 2006, Ned. elftal
XX
Prestige boekje nr 13 Karel Appel
O
Briefkaarten 6 st. Vurthheim/Bkraag bekijken O
Enveloppe 1969 UFO bureau Drachten
O

Nederlandse Antillen
9.
1280-1283, 4 velletjes Kind en Sport 1999 XX
Duitsland
10.
Berlijn, Mi 242 (2x), Mi 397-400, op brief
Luchtvaart 1971
O
11.
Berlijn, 532-539, 1977, stroken van 5 met
rolnummer (burchten en kastelen)
XX
11a. Postwaardestukken 16 st, Dag van de Postzegel
1998
Caraibisch gebied
12.
Souvenirvel 2015 Kon. Willem Alexander
spec. uitgave Ned/Bonaire
O
Gibraltar
13.
50e verjaardag Queen Elizabeth. Vel 1954
XX
Honduras (Brits)
13a. 1930/1940. 24 zegels. Bekijken
O
Finland
14.
Jaarpakket 2005
XX
Jersey
15.
Mi. 2 Prestigeboekje Cognac (Martell)
XX
Polen
16.
Mi. 146 Blok, Quo Vadis muziek/film
XX
17. Album West-Duitsland. Bekijken
18. Album Engelse gebieden. Bekijken

catw. inzet
10,70 2,50
65 16,00
215 60
1,50 0,40
20
5
50,70 8
16
7,50
3
0,50
120

35
0,50

50

10
8

6

2,50
1
3

70,80 17,50

O
O/XX

14

3

6

2
4
4

(advertentie)

Ladderpuzzel 7, maart 2016
Het aantal inzenders van deze puzzel was 9. Op de clubavond van april
is met 11 punten de heer Brands de winnaar geworden. De prijs,
bestaande uit een kadobon van € 10 en het velletje van vraag 5, is
uitgereikt op de clubavond.
De antwoorden:
1. NVPH nr. 106 of 970
4. Rusland of Sovjiet Unie
2. Rood
5. NVPH nr 2070
3. Pyke Koch
6. NVPH nrs 1038, 1159,
1202, 1360, 1969a/b, 2817
Evaluatie ladderpuzzel
Op de clubavond in mei gaan we de winnaars bekend maken van de
puzzel van april en uiteraard van het hele seizoen. Gezien de deelname
(11 leden) is de ladderpuzzel een redelijk succes, maar hoe meer deelname hoe leuker het wordt.
Binnenkort wordt de ladderpuzzel geëvalueerd en wordt bekeken of deze
ladderpuzzel volgend seizoen weer op de agenda komt. Daarbij zou het
bestuur graag van u weten op welke punten er eventueel verbeterd kan
worden, maar ook wat u positief vond aan de puzzels. Uiteraard zijn alle
ideeën die u heeft van harte welkom.
Heeft u een verbeter-idee, stuurt u die dan naar mij per email
(klaas.keuter@gmail.com) of schiet mij op de clubavond even aan. Alvast
dank!

Beveiliging
“Bij een postzegelvereniging moet vast wel
wat te halen zijn” dacht onlangs een heer die
zich telefonisch meldde bij de secretaris, met
de vraag of de beveiliging van het
bedrijfspand voldoende op orde was.
Hij is niet veel wijzer geworden over onze bezittingen, want het antwoord luidde dat de beveiliging onlangs geheel was vernieuwd en dat dit
dus prima geregeld was…

Schriftelijke veiling
Zoals u van ons gewend bent, ook dit jaar weer een veiling met wat
betere en niet veel voorkomende zegels.
Biedingen kunt u opsturen tot 16 juni naar
Fil. Ver. Roden-Leek e.o., Faunalaan 6, 9301 KG Roden
U kunt hoger bieden dan de inzetprijs. Het kavel wordt toegewezen aan
de hoogste bieder voor een prijs die € 1,- hoger is dan het bod van de op
één na hoogste bieder. B.v. kavel 1, u biedt € 80 en het op één na
hoogste bod is € 65: u krijgt dan het kavel voor € 66.
Er worden geen veilingkosten in rekening gebracht. Elders wordt vaak
ongeveer 20% gerekend! Voor informatie: bel 0621 591 868
De kavels kunt u bekijken op de clubavond van 11 mei a.s.
Kavel NVPH

Omschrijving

1. 12IA 1867-1868 Kon Willem III
met wasplekje
2. 12IIA 1867-1868 Kon Willem III (pl.rest)
kenmerkstempeltje op achterzijde
3. 16 B1869-1871 Rijkswapen
iets mindere kwaliteit
4. 18 D a, 1869-1871 Rijkswapen
5. 44 1891-1894 Wilhelmina hang.haar (pl.rest)
6. 61 c 1924 Keerdruk+tussenstrook(pl.rest)
7. 80 1899-1905 Wilhelmina Bontkraag
8. 86 1906 Tuberculose-zegel
9. 130 1923 Jubileumzegel (pl.rest)
10. 136-138 1924 Kon. Wilhelmina TT-zegels
11. 262-264 1933 Kinderzegels
12. LP 12,13 1951 Zeemeeuw
13. P 67b
1924 Keerdruk met tussenstrook
(br. gloed) originele gom
14. PB 6b
2/1967 gewoon papier
15. PB 9cF
4/1969 fosfor
Enkele afbeeldingen treft u verderop aan.
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Onze instuif
Als afsluiting van het seizoen wordt op 30 juni weer de halfjaarlijkse
instuif gehouden, in “Op de Helte” in Roden, aanvang 19.30 uur.
Op deze avond kunt u onderling ruilen, snuffelen in voorraden, catalogi
raadplegen, tijdschriften inzien, gezellig praten over onze hobby en
natuurlijk vragen aan het bestuur stellen.
Vergeet niet uw nieuwtjes af te halen, want anders moet u wachten tot
september!

Postzegels 100 jaar Natuurmonumenten Griend
Op 25 april heeft PostNL het postzegelvel Griend uitgegeven. Het zijn
geschilderde portretten van vogels door Erik van Ommeren uit Vries.
Vroeger koesterde de schilder de wens ooit een keer postzegels te mogen
ontwerpen en dat is gelukt. Uit een lijst van Natuurmonumenten mocht
hij kiezen welke vogels in aanmerking kwamen. Deze portretten zijn
speciaal voor de postzegels gemaakt.
Met een telescoop op zak bezocht hij regelmatig de wadden om de
vogels te bestuderen in hun natuurlijke omgeving. Samen met grafisch
ontwerper Peter de Jong, werkzaam in Tolbert, werd een concept
bedacht. Het zijn allemaal aparte “paneeltjes” op een doorlopende
achtergrond, wat zorgt voor veel variatie waarin de leefomgeving van de
vogels zijn weergegeven: grasland in bloei, op het strand, in het water en
in de lucht.

“Het is een eer om postzegels te maken”
Beeldend kunstenaar Erik van Ommen (59) uit Vries, dus een streekgenoot, maakte een speciaal postzegelvel met de vogels van Griend.

Hieronder staat het interview dat Alwin Wubs met de ontwerper had
zoals het verscheen in het Dagblad van het Noorden van 8 april jl.
- Waarom maakte u postzegels met vogels van Griend? “Het
onbewoonde waddeneilandje Griend, ten zuiden van Terschelling, is dit
jaar honderd jaar in het beheer bij Natuurmonumenten. Ter ere daarvan
vroeg PostNL mij om postzegels te ontwerpen. Daarop staan tien
bijzondere vogelsoorten die op Griend te vinden zijn, zoals de bontbekplevier en de rosse grutto.”
- Wat gebeurt er vandaag in Harlingen? “Het eerste velletje wordt
vandaag in Harlingen overhandigd aan Bert Wassink, de burgemeester
van Terschelling en Heer van Griend. Ik vertel daar over mijn werkwijze.
Vanaf 25 april liggen de postzegels in de winkel.”
- Hoe raakte u betrokken bij het project? “PostNL belde me in mei vorig
jaar op met het verzoek om de postzegels te ontwerpen. Ik stond eerst
even perplex, maar ik vond het een eer om ze te mogen maken.”
- Koos u de vogels zelf? “Ik kreeg van Natuurmonumenten een lijst met
vogels die op het eilandje voorkomen. Toen heb ik aanbevolen om een
paar vogels te vervangen om het vel beter te maken. Er waren veel eisen
om rekening mee te houden, dat was wel een uitdaging.”
- Hoe ging u te werk? “Ik bestudeerde de vogels buiten, met een
telescoop, en maakte met acryl schetsen. Dat moest natuurlijk snel, want
vogels kunnen zomaar wegvliegen. Ik ben maar zo'n vijf uur op Griend
geweest, maar ben ook naar andere plaatsen gegaan om de vogels te kunnen observeren. Thuis schilderde ik de vogels op basis van de schetsen
eerst met acryl en daarna met olieverf op paneeltjes.”
- Wat maakt een postzegel goed? “Een postzegel moet een duidelijk en
eenduidig beeld hebben. Er staan tien vogels op het vel, verder geen
plantjes of dergelijke. Maar er moet wel wat diepgang inzitten, zodat je er
meerdere keren naar kunt kijken.”
- En de diepgang in uw vel? “Ik vond het leuk om verschillende lagen
van Griend in de zegels terug te laten komen. Onderaan zie je daarom de
kwelder. Dan ga je naar het strand, kom je in het slik, het water en tot
slot in de lucht. Ook heb ik de vogels in verschillende poses afgebeeld.”
- Schildert u graag vogels? “Ik schilder al 35, 40 jaar vogels. Ik vind het
boeiende beesten om te zien en te tekenen. Het heeft er misschien ook
wel mee te maken dat vogels altijd kunnen wegvliegen. Dat brengt
spanning met zich mee: 'Gaat het wel lukken, zie ik de vogel wel?' Die
uitdaging trekt me nog altijd aan.”

Nieuwe leden
De afgelopen maanden hebben we enkele nieuwe leden mogen begroeten, te weten de dames Bakker, Verwey-van Bergen Henegouwen en Van
Vliet-Martens.
Graag heten wij u ook in de Nieuwsbrief van harte welkom.

15 jaar geleden…
… schreef voorzitter Gerritsen in zijn voorwoord een wervend stukje
over onze jeugdafdeling in Leek.
… werd de jaarcontributie vastgesteld op 22 euro.
… had het rondzendverkeer, om het de leden gemakkelijk te maken,
zowel een girorekening als een bankrekening.
… kende de nieuwtjesdienst over het jaar 2000 een omzet van maar liefst
20.000 gulden.
… werd goed gebruikt gemaakt van de rubriek “Door leden gevraagd en
aangeboden”.
… verscheen de Nieuwsbrief drie maal per jaar.

Een interessant stuk uit mijn verzameling
Uit de verzameling van ons lid de heer Gert Holstege ontvingen wij de
afbeelding van de voor- en achterzijde van een aardig briefkaartje, gelopen met de 1e vlucht naar Ned. Indie in 1924.
Uit de tekst op de achterzijde en b.v. het ontbreken van “retour
afzender” kunnen we opmaken dat het geen filatelistisch maakwerk is,
zoals het grootste deel van deze vlucht wel is.
Opvallend zijn de datums in de diverse stempels. Het was de bedoeling
dat het 16.000 kilometer lange traject in 22 dagen zou worden afgelegd.
Maar vanwege motorpech van de Fokker F VII en winterse omstandigheden duurde dit veel langer. Pas na ruim 6 weken kwam het toestel
op 24 november in Batavia aan!

Let ook op de frankering: de verzenders waren waarschijnlijk niet geheel
onbemiddeld.

Ook de achterkant van een kaart is vaak het bekijken waard.

Postzegelbeurzen in de regio
Kijkt u wel eens op de website van onze vereniging? Dan is u vast
opgevallen dat daar ook informatie is te vinden van postzegelbeurzen in
de regio (www.fvrl.nl en dan: evenementen). Deze staan vaak niet in het
blad Filatelie aangekondigd, maar zijn daarom niet minder aantrekkelijk.
Ik heb ondertussen een groot aantal van deze regiobeurzen eens bezocht
om te kijken wat daar zoal te vinden is.
In de afgelopen maanden heb ik heb de beurzen bezocht van Joure,
Winschoten, Drachten, Leeuwarden en Veendam. Bij al deze beurzen is
het aantal leden van de betreffende club die als semihandelaar bezig is
groot. Bij een aantal is ook een ruiltafel aanwezig.
Veelal zie je twee of drie echte handelaren. Dit betekent dat je relatief
voordelig aan leuk materiaal kan komen. De diversiteit die ik aantrof, is
redelijk. Poststukken, de meest exotische landen, voordelige stockboeken, persoonlijke zegels, themaverzamelingen, maar ook gewoon
degelijke landenverzamelingen, dus eigenlijk voor elk wat wils. Bij de
meeste is er vaak ook een handelaar met wat duurder materiaal voor een
schappelijke prijs: goed oud materiaal voor 10-30 % van de catalogusprijs. Het aantal (semi-)handelaren ligt zo rond de 10.
Vaak is er sprake van entreegeld variërend van
E. 1,00 tot E 3,00.
In Oosterwolde is de entree gratis, maar in
Leeuwarden E. 3,00. De koffie is veelal rond
E.1,00 (Winschoten slechts E. 0,50 !) en voor
een hapje kun je ook terecht.
In Winschoten hebben ze rond 12 uur altijd een gratis verloting waarbij
het entreebewijs het lotnummer is. Parkeergelegenheid bij de locatie of in
de directe omgeving was er voldoende en, niet onbelangrijk, helemaal
gratis.
Persoonlijk vond ik de beurs in Winschoten het gezelligst. Maar over
smaak valt niet te twisten.
Na de zomer staan er weer veel beurzen op het programma, dus kijk op
de verenigingswebsite, ga dan eens de regio in en zie of u wat leuke
dingen kunt vinden voor uw verzameling.
Het BeurzenBengeltje

 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 Nederlandse en buitenlandse postzegels, F.D.C.'s, jaarpakketten, enzovoort in
abonnement te nemen.
 Via de besteldienst kunt u catalogi, stockboeken, albumaanvullingsbladen 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.
 De verenigingscommissie Nalatenschappen kan voor leden en
nabestaanden bemiddelen bij verkoop van verzamelingen.
De vereniging zelf doet geen aankopen.
 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november bij het secretariaat te
zijn ingediend.
 De contributie voor 2016 bedraagt € 45,00 inclusief het abonnement
op het landelijke maandblad "Filatelie".

