
 0 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 
 

33e jaargang no. 2, mei 2019 
  



 1 

 

Filatelistenvereniging  "Roden-Leek en omstreken" 
 
Aangesloten bij de K.N.B.F. en het SamenwerkingsVerband Filatelie. 
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 4004.8872 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

voorzitter J. Gerritsen, Appelhof 25, 9356 BT  Tolbert 
         tel. 0594 515 331, e-mail: vz@fvrl.nl 
 

secretaris W. van der Velde, Groningerweg 32, 9321 TC  Peize  
             tel. 050 503 2608, e-mail: sec@fvrl.nl 
 

penning- P. Kremer, Buitensingel 62, 9883 SJ  Oldehove 
meester tel. 0594 621 266, e-mail: pm@fvrl.nl 
 

nieuwtjes-      mw. C. van Leeuwen, Faunalaan 6, 9301 KG  Roden 
dienst       tel. 0621 591 868, e-mail: nieuwtjes@fvrl.nl 
 

rondzend- mw. C. Schuitema, De Grouw 10, 9351 LP  Leek 
verkeer tel. 0594 511 586, e-mail: rzv@fvrl.nl 
 

winkel en B. Peeterse, Weth. I.Hutstraat 68, 9351 RH  Leek 
veilingen tel. 0594 517 721  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Rekeningnr. nieuwtjesdienst:    NL98 INGB  0004 3757 69 
  t.n.v. FV Roden-Leek Nieuwtjes 
 
Rekeningnr. rondzendverkeer:  NL92 INGB  0003 9300 65   
  t.n.v. RZV FV Roden-Leek 
 
Rekeningnr. penningmeester (algemeen):  NL41 INGB  0003 9466 00 
  t.n.v. FV Roden-Leek en omstreken 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Verenigingswebsite:  www.fvrl.nl 
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Van de voorzitter 
 

In deze Nieuwsbrief vindt u de aankondiging voor de 
laatste clubavond voor de zomer. 
Hoewel ik reken op een lange en warme vakantieperiode,  
ga ik er van uit dat we toch tijd zullen hebben om bezig te  
zijn met onze gezamenlijke hobby: het postzegelverzamelen. 
Tot slot wens ik u veel plezier met het lezen van de artikelen 
in deze kleurige Nieuwsbrief. 

Jan Gerritsen 
 

Clubavond mei 
 

De komende clubavond wordt gehouden op woensdag 8 mei 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 “Rembrandt”. 
2. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei. 5. Rondvraag. 
3. Miniveiling (met afslag).  6. Sluiting. 

 

 
 

In het kader van het Rembrandt-jaar is er na de pauze een DVD-lezing 
over deze beroemde Nederlander. 
 

Zoals altijd doen aan het einde van de avond alle aanwezigen die de 
presentielijst hebben getekend mee aan de gratis verloting. 
 
Opgelet! U kunt bij binnenkomst NIET aan uw vertrouwde tafel gaan 
zitten, we beginnen met een rondje “ken uw medeverzamelaars”.  
Alle tafels zijn voorzien van een bord met de naam van een land of 
thema en u wordt verzocht om aan de tafel plaats te nemen van uw 
favoriete land of thema (met uitzondering van Nederland). Het “rondje” 
duurt tot ongeveer kwart over acht.  
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Miniveiling mei 
 

Nr. NVPH/Mi Omschrijving  Kwal. Cat.w.   Inzet  
01 Mi 94-99 Alderney 1996  XX 6,50 3,50 
   Golf Blok 3      
02   Groen insteekalb. XX  20,00 
   Nederland postfris  
03   Groen insteekalb. XX/O  9,50    
   Nederland Importa  
04 Mi 1087- Jersey 2003  XX 8,75 3,00 
 1092  50 j. Kon. El. Blok 39 
05 Mi 948-53 Monaco 1969 XX  4,00 2,50 
   Leonardo da Vinci 
06 P29-30  NL Port 1906-09 O 10,00 4,00 
07 296-99  NL 1937 Zomer O 8,00 2,50 
08 490-94  NL 1947 Zomer XX 7,30 5,00 
09 538-41  NL 1949 NIWIN XX 17,00  7,00 
   Zonnebloem      
10 550-55  NL 1950 Zomer XX 52,00 10,00 
11 1672  NL 1996 Verhuisz. XX 14,00  7,00 
   Vel gegomd      
12 1706  NL 1997 Verhuisz. XX 16,00  8,00 
   Vel zelfklevend     
13 2009  NL 2001 Zilver O 12,50  5,00 
   Verrassingsz. op brief     
14 2284  NL 2004 Weken O  2,50  1,00 
   v/d kaart op brief     
15 2420 o.a. NL 2006 WK  XX  7,80  5,00 
   Voetbal Duitsland     
16 2579 o.a. NL 2008 Grenzel. XX 44,00  10,00 
   Ned. NL-Ned. Ant.-Aruba    
17 771-78  Suriname 1977 XX  7,00  2,50 
   Vissen       
18 794-98  Suriname 1977/78 XX 13,90  4,00 
 844-48  voor het Kind incl. blokken    
19   Thema “Glas in   XX   2,50 
   lood” Kerst 2 serie + single 
20   Thema “Vlinders” XX/O   2,50 
   2 blok + 2 serie 
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21   Basisboek Filatelie     2,50 
   Handleiding voor de postzegelverzamelaar 
 
In mei verloopt de veiling niet bij opbod, maar bij afslag. De regels voor 
het “afmijnen” zijn als volgt: 
 

1. De veilingmeester noemt eerst de cataloguswaarde van een kavel en 
daarna het bedrag van het inzetbod. Pas dan kunt u bieden. 

 

2. Wilt u het kopen voor die prijs, dan roept u luid en duidelijk “MIJN”. 
Dus geen ander woord, alleen “MIJN” telt. 

 

3. Komt er geen bod, dan gaat de veilingmeester in prijs naar beneden: 
boven de 10 euro met 1 euro naar beneden, van 10 tot 5 euro met 50 
cent en beneden de 5 euro met 25 cent. 

 

4. Is prijs naar uw zin en wilt u het kavel daar voor kopen, roep dan luid 
en duidelijk “MIJN”. Wie het eerste “MIJN” roept, wordt de eigenaar 
van dit kavel. (Uiteraard pas na de betaling aan de penningmeester.)  
Na het woord “MIJN” is het kavel verkocht en volgt er geen 
“eenmaal, andermaal” meer zoals bij een normale veiling. 

 

5. Wanneer er twee bieders tegelijk “MIJN” roepen, dan verhoogt de 
veilingmeester de prijs eerst weer een stap en wacht daarna opnieuw 
op het woord “MIJN”. 

 

6. Er is een bodemprijs voor elk kavel. Is er geen MIJN geroepen en is 
de bodemprijs bereikt, dan wordt dit kavel ingehouden. 

 

7. In elke situatie die niet duidelijk is, beslist de voorzitter van de 
vergadering samen met de veilingmeester. 

 

N.B. Er is wel een naverkoop, maar dan betaalt u de oorspronkelijke 
hoge inzet. Bied dus als u een kavel wilt hebben. 
 

Alle kavels zijn te bekijken op de verenigingssite, rubriek Jaarprogramma. 
 
 

Ledenadministratie 
 

Dit voorjaar kwam opnieuw een oud-lid de vereniging versterken, 
namelijk de heer G. de Jong uit De Wilp. Welkom! 
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   Enkele kavels uit de miniveiling. 
 

               

kavel 4                             kavel 6 
 

     

  kavel 10           kavel 13 
 

    
  kavel 19            kavel 20 
 

 

Po & Po 
 

Onze vereniging is lid van Po & Po, de landelijke vereniging van post-
stukken en poststempelverzamelaars. 
Vier maal per jaar verschijnt het verenigingsnieuws dat ons per e-mail 
wordt aangeleverd en waarvan de afgelopen week het meinummer ver-
scheen. Als u hierin geïnteresseerd bent, dan kunt u dit doorgeven aan de 
secretaris. 
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Verenigingsagenda 2019 
 

- woensdag 12 juni: instuifavond in De Til (19-21 uur) 
- woensdag 4 september: clubavond 
- zondag 8 september: hobbybeurs Sportcentrum Leek 
- woensdag 2 oktober: clubavond 
- zaterdag 19 oktober: postzegelbeurs in Nieuw-Roden 
- woensdag 6 november: financiële ledenvergadering en grote veiling 
- woensdag 4 december: clubavond 
 

 

Nieuwtjes 
 

De vakantietijd breekt aan en daarom verzoeken wij u om uw nieuwtjes 
voor de zomer op te halen. Als u niet in de gelegenheid bent om dit de 
komende clubavond te doen, wilt u dan contact opnemen met mevrouw 
Van Leeuwen?  
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. 
 
 

ALV 2019 
 

Tijdens onze jaarvergadering in  
maart werd het J. Kok Rzn.  
Ereteken Filatelie uitgereikt aan  
onze voorzitter, de heer  
J. Gerritsen. 
Dit vanwege zijn eigen verzamel- 
activiteiten, zijn verdiensten voor  
de vereniging en voor de filatelie  
in het algemeen. 
 

Tijdens zijn introductietoespraak 
voorafgaand aan de uitreiking 
kreeg hij al een vermoeden dat er  
iets niet klopte aan de omschrijving die hij aanvankelijk in handen kreeg 
gedrukt… 
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Aangeboden 
 

De vereniging heeft drie leuke startverzamelingen in insteekalbums te 
koop. 
Het betreft de landen Canada, Luxemburg en Zweden, alles gebruikt. 
Belangstelling? De verzamelingen zijn op afspraak te bekijken; bel Bram 
Peeterse (tel. 0594 517 721). Over de prijs worden we het vast wel 
eens… 
 
 

Postzegeltentoonstelling in Edmonton (Alberta, Canada) 
 

En jawel, ik viel met mijn neus in de boter tijdens familiebezoek van 
enkele weken geleden. 
Diverse spandoeken in de stad kondigden de tentoonstelling, met als 
thema "de Panda", aan. Natuurlijk werd hier tijd voor ingeruimd.  
 

 
 

Bij mijn bezoek werd ik zomaar herkend door enkele leden van mijn 
bezoek van drie jaar geleden. De destijds door onze vereniging ter 
beschikking gestelde velletjes om daar uit te delen hadden kennelijk 
indruk gemaakt!  
Ik moest absoluut intekenen voor het winnen van diverse dagprijzen, 
variërend van nieuwe catalogi tot prachtige postzegelseries, beschikbaar 
gesteld door de vereniging en de handelaren! Iets voor onze oktober-
beurs?  
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Er was een flinke jeugdstand bemand door een enthousiaste jongeman, 
die het Nederlands machtig was. Dat werd een leuk gesprek. Helaas was 
de jeugd zelf afwezig…  
 

 
 

Diverse verzamelingen waren er tentoongesteld, onder andere van 
bovengenoemde  Panda,  privébrieven van Koning George VI, “De 
wereld van de Monarchvlinder” en opvallend: drie verzamelingen over 
China waaronder “Ansichtkaarten ten tijde van de Qing Dynasty 1898-
1911”. Er was veel belangstelling voor de uitgestalde kaders.  
 

Voor de dames Suiveer en Van der Wiel heb ik textielpostzegels kunnen 
bemachtigen. Zelf heb ik een paar keramiekpostzegels gevonden in de 
grote hoeveelheid rondzendboekjes waarin iedereen kon snuffelen. 
 

De handelaren waren zeer vriendelijk en behulpzaam. Voor wie iets meer 
wil weten en zien, u vindt informatie op deze website: 
http://www.edmontonstampclub.com 
 
 

Het winkeltje 
 

In ons winkeltje zijn plakbare frankeerzegels (eurowaarden) weer ruim 
voorradig, zowel los, in jaargangen, in mapjes en zelfs in collectie 2002-
2014.  
Vraag de heer Peeterse er naar of bel hem: 0594 517 721. Sla een zomer-
voorraadje in! 

http://www.edmontonstampclub.com/
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Een lid stelt zich voor… 
 

 Wie bent u? 
Mijn naam is Henk Wiekens. Ik woon in Groningen, ben getrouwd met 
Ank en heb twee zonen en en een schoondochter. Er zijn twee 
kleinkinderen: Kedde en Luna. 
 

 Wilt u iets vertellen over uw werkzame leven? 
Ik heb gewerkt als verkoper-filiaalhouder in een brood- en banketzaak. 
 

 Heeft u nog andere hobby’s? 
Ik mag graag vissen en vooral de grote wedstrijden vind ik interessant. 
Naast het verzamelen van vissen op postzegels verzamel ik ook vissen op 
sigarenbandjes, lucifermerken, suikerzakjes, enzovoort. 
Verder verzamel ik hengelsportmerken als Albatros. 
 

 Hoe lang bent u lid van onze vereniging? 
Sinds 1 januari van dit jaar ben ik officeel lid. 
 

 Hoe bent u bij ons terechtgekomen? 
Op de hobby- en crea-markt in Sportcentrum Leek was de vereniging 
aanwezig met een stand. Na een enthousiast gesprek ben ik lid geworden. 
 

 Hoe bent u begonnen met het verzamelen van postzegels? 
Een tante van mij verzamelde postzegels en zo werd ik met het verza-
melvirus besmet. 
 

 Wat zijn uw verzamelgebieden? 
Nederland en de overzeese gebiedsdelen tot aan hun onafhankelijkheid. 
Verder treinen en molens op postzegels als thematische verzamel-
gebieden. 
 

 Wat vindt u van de vereniging en de clubavonden? 
Ik heb de verenigingsavonden nog maar een paar keer kunnen bezoeken, 
maar mijn indruk is dat het een gezellige vereniging is. 
 

 Komt u ook naar de ledenmiddagen in De Til? 
Daar ben ik tot nu toe nog niet geweest. 
 

 Leest u de Nieuwsbrief ook? Hoe vindt u deze? 
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De NB is goed leesbaar, met veel interessante stukjes die niet te algemeen 
zijn. 
 

 Maakt u gebruik van de leesportefeuille en welke bladen leest u? 
Bestaat deze? 
Het Maandblad las ik al voor ik lid werd. Het is een erg leerzaam en 
interessant tijdschrift. 
 

 Wat beschouwt u als de mooiste postzegel? 
Moet ik een keuze maken uit duizenden zegels?  
Ik geef je het te doen… 
 

Toch kies ik voor de serie “Kerken in oorlogstijd”  
(NVPH 556-60) waarop de 
Barmhartige Samaritaan staat  
afgebeeld. Het zijn erg fraaie 
zegels waarop naastenliefde 
wordt getoond. 
Op nummer twee staat bij 
mij Suriname 470-74, met het  
zelfde thema. 
 

 Heeft u nog ideeën en tips voor onze vereniging? 
Al ben ik nog maar kort lid, toch denk ik dat de vereniging op de goede 
weg is. Maar vraag het me over een jaartje maar weer voor een beter 
onderbouwd antwoord. 

Henk Wiekens. 
 
 

Dubbeltjesboeken 
 

Het bestuur heeft gemerkt dat er veel leden zijn met belangstelling voor 
de inhoud van onze dubbeltjesboeken. Daarom zal er voor aanvang van 
de clubavonden, in de pauze en zo mogelijk ook na afloop, gelegenheid 
zijn om hierin te snuffelen. 
Omdat het natuurlijk niet de bedoeling is om het  
officiële gedeelte van de avond te verstoren door  
de dubbeltjesboeken op alle tafels beschikbaar te  
stellen, kunnen de albums alleen op hun eigen,  
vaste tafel worden ingekeken! 
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Oproep 
 

Op zondag 8 september vindt de jaarlijkse Hobby- en Creabeurs in 
Sportcentrum Leek plaats. Zoals altijd heeft ook onze vereniging daar 
een stand, die echter wel bemenst moet worden. 
Wilt u ons een dagdeel helpen bij deze gezellige (en nuttige) bezigheid? 
Neem dan contact op met de heer Peeterse (tel. 0594 517 721). 
 
 

15 jaar geleden… 
 

… stond de clubavond in mei traditiegetrouw in het teken van een 
Europees land: dat maal betrof het Zweden. 
 

… stopte de vereniging Assen met het organiseren van een busreis naar 
de beurs in Essen. Ook bij onze vereniging was er geen belangstelling. 
 

… kenden we nog een vakantiekaartenwedstrijd. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOFSTEE-bloemen 
Schoolstraat 30, Roden. Telefoon: 050 501 8618  

E-mail: hofsteebloemen@gmail.com 
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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. 
Elke derde maandag van de maand is een ledenruimte in het 
dorpshuis “De Til” in Leek geopend. 

 

 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, 
          - fluorlamp, electronische tandingsmeter, watermerkzoeker. 
 

 De verenigingscommissie Nalatenschappen kan voor leden en  nabe-
staanden bemiddelen bij verkoop van verzamelingen.  
 

 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 2019 bedraagt  € 50,00 inclusief het abonnement 
op het landelijke maandblad "Filatelie" en  € 30,00 zonder. 
Op een tussentijds aangegaan lidmaatschap wordt een flinke korting 
verleend. 


