
Secretariaat: 
Groningerweg 32 
9321 TC  Peize 
Tel. 050 503 2608 
E-mail: sec@fvrl.nl 
 
 

                                                  Peize, 1 december 2018 
 

Geacht clublid, 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de komende clubavond. Deze zal worden gehouden op woensdag  
12 december 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 is als volgt: 
1. Opening en mededelingen.   4. Lezing “Verdwenen landen van de wereld”. 
2. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei.  5. Rondvraag. 
3. Miniveiling     6. Sluiting. 

 

Na de pauze houdt ons bestuurslid mevrouw Van Leeuwen een lezing over landen die er niet meer zijn, 
maar die in het verleden meestal wel postzegels hebben uitgegeven. 
Zoals altijd doen aan het einde van de avond alle aanwezigen die de presentielijst hebben getekend mee aan 
de gratis verloting. 
 
 

Nieuwtjes 
 

Tijdens de clubavond ligt er een flinke stapel nieuwtjes, waaronder de eindejaarszegels, te wachten op onze 
abonnees. Als u niet in de gelegenheid bent om ze op te (laten) halen, wilt u dan deze maand contact 
opnemen met mevrouw Van Leeuwen? We willen het nieuwe jaar graag opgeruimd beginnen! 
U kunt de Nieuwtjesdienst telefonisch bereiken op 0621 591 868 (alleen op maandagmiddag en 
donderdagmiddag) of u schrijft een briefje met een mooie postzegel naar: Faunalaan 6, 9301 KG Roden. 
 
 

Overtollig materiaal 
 

Veel leden hebben materiaal wat zij via onze vereniging aan een goed doel of de eigen club doneren. 
Ondertussen hebben wij in De Til zo’n voorraad die op verwerking wacht, dat wij u vragen voorlopig geen 
spullen meer mee te nemen. Onze ruimte is onderhand te vol om alles goed te kunnen verwerken. 
 
 

Het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie 
 

Elk jaar wordt op de algemene ledenvergadering in maart de “Kok-trofee” uitgereikt aan iemand die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt voor onze vereniging. Ook een groep personen komt in aanmerking. 
Wilt u iemand voordragen voor deze onderscheiding, stuur dan uw voorstel met uw motivatie naar 
mevrouw Van Leeuwen, Faunalaan 6, 9301 KG Roden of per e-mail: nieuwtjes@fvrl.nl  Doe dat voor 1 
februari a.s. Uw suggestie wordt vertrouwelijk behandeld. 
 
 

Bijlage: de Kerstpuzzel 
 

Zoals u gewend bent, heeft mevrouw Van der Wiel ook dit jaar voor u een postzegelpuzzel in elkaar gezet.  
U ziet 12 puzzelstukjes van Nederlandse postzegels die wat vergroot zijn. Het is de bedoeling dat u die 
postzegels opzoekt met behulp van een NVPH-catalogus. 
Schrijf de catalogusnummers van de zegels op en stuur uw oplossing, liefst filatelistisch gefrankeerd, naar 
 J.G. van der Wiel - de Graaff, Statenlaan 36, 9301 RM  Roden 
en doe dit voor 1 februari a.s. De vereniging verloot een leuke prijs onder de inzenders van een goede 
oplossing. 
Veel puzzelplezier gewenst! 
 



 
 

Miniveiling  
 

Kavel Nr. NVPH/Mi Omschrijving   Kwaliteit  Cat.w.   Inzet 
 

01            België 2000   0    €  1,00 
    Herinneringsmap voetbal 
02    Ned. Indië boek       € 12,50 
    Poststempels 1864-1950       
03    Engeland   0    €   2,00 
    Regionale zegels       
04    Frankrijk tot 1976  0/XX    €   4,00 
    Ong. 175 diverse postzegels     
05  Mi 225-231 Guernsey 1981  XX  €    9,00 €   1,75 
    Blok Royal wedding 
06    Insteekalbum NL   0/XX    €   5,00 
    Rood Importa 32 pag.      
07    Insteekalbum   0    € 15,00 
    Zwart Importa 32 pag. wereld sport    
08    Janneke Brinkm.   0  €    9,00 €   3,00 
    9 stuks Pers. Postzegels, bloemen op ansicht.   
09  207-208 Ned. Antillen 1949  XX  €  12,50 €   2,00 
    Ojeda uit serie       
10    Nederland 2002  0    €   1,00 
    150 jaar postzegels Amphilex      
11  R71-73  Nederland 1925  X  €150,00 € 22,00 
    Kind rolzegels       
12  R86-89  Nederland 1930  X  €  40,00 €   6,00 
    Kind rolzegels       
13  R94-97  Nederland 1932  X  €135,00 € 20,00 
    Kind rolzegels       
14    Nederland 1998  XX  €    5,00 €   1,00 
    Nulzegel                  
15  607-611 Nederland 1953  XX  €  17,00 €   4,00 
    Rode Kruis                  
16    Nelson Mandela  XX  €  13,00 €   1,25 
    2001 Zuid-Afrika souvenirboekje               
17  215-218 Suriname 1945  XX  €  16,00 €   3,00 
    Steunfonds                  
18  Mi 116-120 Thema zeeduiken  XX  €    7,50 €   1,50 
    Blok Alderney                 
19  Mi 131-136 Thema zonsverd.    XX  €    8,85 €   2,00 
    Blok Alderney                 
20    Themaboek Insecten      €   3,00 
21    Wereld, velletjes,    0    €   7,50 
    FDC’s. postzegels.doos      
22    Wereld Fauna   0    €   2,00 
    Enveloppe                            
 
De kavels worden met de NIEUWE beamer gepresenteerd. U kunt de afbeeldingen op onze website 
bekijken bij het onderdeel “Jaarprogramma”. 
Als u niet in de gelegenheid bent om de clubavond te bezoeken, dan kunt u een bod doorgeven aan de heer  
B. Peeterse, Weth. Hutstraat 68, 9351 RH  Leek, tel. 0594 517 721  
 
 
 


