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                                                Peize, 30 augustus 2016 

 

Geacht clublid, 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de komende clubavond. Deze zal worden gehouden op woensdag 7 september in het 

gebouw "Op de Helte" in Roden. De zaal is open vanaf 19.15 uur; u bent dan in de gelegenheid om in alle rust uw 

nieuwtjes en uw bestellingen af te halen.  

De agenda voor deze avond is als volgt: 

  1. Opening.            5. Ladderwedstrijd.  

  2. Mededelingen.     6. Lezing door de heer C. Homan. 

  3. Filatelistisch allerlei en nieuwe uitgiften.        7. Rondvraag. 

       4. Miniveiling.      8. Sluiting    
 

Na de pauze het tweede deel van de lezing van de heer Homan uit Paterswolde over filatelistische merkwaardig-

heden die zich op, in, onder en boven het water afspelen. 

Aan het einde van de avond doen alle aanwezigen die de presentielijst hebben getekend mee aan de gratis verloting. 

 

 

Penningmeester 
 

Deze zomer is onze penningmeester, de heer Broere, onverwachts voorzien van een pacemaker. Hoewel het herstel 

boven verwachting verliep, heeft hij zijn werkzaamheden voor onze vereniging op een laag pitje moeten zetten.  

De financiele zaken worden voorlopig waargenomen door de heer Kremer. 
 

 

Miniveiling 
 

1. 212-219    1928     Olympische spelen (met plakker)          O 60  11 

2. V 2065      2002     Prov. Friesland in org. collect card           XX      12       3 

3. V 2066      2002     Prov. Drenthe in org.   collect card          XX      12       3       

4. V 2068      2002    Prov. Gelderland in org.  collect card           XX      12       3                                   

5. V 2070      2002    Prov. Groningen in org.  collect card          XX       12       3     

6. V 2065-2076  2002 12 prov. zegels            XX       11       3 

7. V 2350-2351  2005 watermanagement incl. China vel, fr.w. 8,10        XX       16       8 

8. D16-D19   1940    Cour Perm. de Justice   (met plakkerrest)              O      40       6  

9. Mapje 251  2001    Zilveren postzegel             XX      15 3 

10. 4 st. brieven/kaarten voor 1920. Bekijken                    2 

11. 5 st. brieven/kaarten nr 55, leuke stempels                   5        1 

12. Luchtpostbrief      nr 520 Ned-Ned.Indie interessant stempel       1,50 

13. 4x brieven      nr 544 spec. stempels          1,50 
 

14. JERSEY Mi 97 Blok 97 Regeringsjub. Kon. Elizabeth   XX   12    2 

15. SURINAME  595-599     1973 Paaszegels Bijbelse thema’s   XX     3      1 

16. ZWITSERLAND 1100-1108a 1977 Boekje 1e dag afstempeling  O      3,20     1 

17. BERLIJN  1971 Thema treinen/trams diverse zegels  XX    58    7,50 

18. DUITSLAND 1631- 1635 1992  Brief thema klokken                  1,50 

19. ISLE OF MAN Mi 709-714 1997 Thema Uilen    XX    10      2 
 

20.  PTT Boek met emissiegegevens van uitgiften 1991, met 23 zegels   3 

21.  Themaboek Bloemen, Janneke Brinkman-Salentijn      3 

22.  Themaboek 75 jaar Tom Poes        3 

23.  Davo album Indonesia (linnen uitvoering). Bekijken     5 
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Onze postzegelbeurs 
 

Noteert u alvast zaterdag 22 oktober in uw agenda? Dan houden wij weer onze jaarlijkse beurs  in het dorpshuis 

van Nieuw-Roden. 

 

 

NVPH 2016  
 

Hebt u de NVPH-catalogus 2016 al gereserveerd? U kunt deze onmisbare uitgave op de clubavond bestellen of 

telefonisch of via e-mail bij de Nieuwtjesdienst. 

 

 

Ladderpuzzel 
 

Ook dit seizoen weer een ladderpuzzel! Op basis van de tips die we eind van het afgelopen seizoen hebben 

gekregen hebben we het enigszins aangepast. De vragen zullen iets meer posthistorie bevatten en niet alleen over 

Nederlandse zegels gaan. Verder komen er twee ranglijsten. De punten die men per puzzel kan scoren, tellen voor 

de “jaar”-ranglijst en voor de “eeuwige” ranglijst.  

De “jaar”-ranglijst bepaalt wie de winnaar wordt aan het eind van het seizoen (bekendmaking in de mei-

vergadering). De punten per puzzel (8 in dit seizoen) worden samengeteld tot een jaartotaal. Aan het begin van elk 

seizoen begint iedereen weer op nul. 

De “eeuwige” ranglijst werkt anders. Elke maand is er een winnaar op basis van de tot dan toe behaalde punten in 

de “eeuwige” ranglijst. Wint men de maandprijs, dan wordt het aantal punten van de winnaar op nul gezet (hij/zij 

begint dus weer onderaan de “eeuwige” ranglijst). Op deze manier is er meer kans om, als men niet elke keer mee 

doet, toch een maandprijs te winnen. 

Bij gelijke stand in de “jaar” of “eeuwige” ranglijst wordt nog steeds geloot. 

De onderwerpen van de vragen dit jaar zijn: 

1. Een posthistorische vraag (2 punten) 

2. Onderwerp van de maand (1 punt) 

3. Vraag over de ontwerper van een Europese zegel of serie (1 punt) 

4. Vraag over een landsnaam op zegels (1 punt) 

5. “Zoek de verschillen”-zegel (maximaal 5 punten). 

 
Opgave September 2016 
 

Uw oplossing graag voor 20 september 2016 per post, e-mail of persoonlijk op de clubavond doorgeven aan: 

 Klaas Keuter, Appelhof 24, 9356 BT Tolbert, e-mail is klaas.keuter@gmail.com. 
 

1. Welk land gaf als tweede postzegels uit die in het hele land geldig waren? 

2. Welke verband hebben de zegels NVPH nr 500, NVPH nr 1020 en NVPH nr 1778? 

3. Wie ontwierp de Duitse zegel met de afbeelding van Saskia van Uylenburgh in 2006? 

4. Uit welk land komen zegels met deze tekst: ประเทศไทย  ? 

5. Welke 5 verschillen ziet u op onderstaande zegel vergeleken met het origineel? 
Als u deze convocatie in zwart-wit op papier ontvangt: de kleur van de afgebeelde zegel is blauw. 
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