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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 
 

Dit is alweer de eerste Nieuwsbrief van het nieuwe  
seizoen, dus voor de meesten van ons is de vakantietijd  
voorbij.  
We hopen dat u van het weer hebt kunnen genieten, er was 
zon volop toch? En hebt kunnen doen wat uw bedoeling was. 
Maar… nu dit voorbij is, kunnen de albums en stockboeken weer 
tevoorschijn komen. Ik wens u alvast veel plezier en hoop voor u  
dat dat ene zegeltje eindelijk eens voorbij komt. 
Ik wens u ook een fijne eerste bijeenkomst. U zal het zonder mij moeten 
doen, want uw voorzitter gaat nog even op vakantie. 

Jan Gerritsen 
 
 

Clubavond september 
 

De komende clubavond wordt gehouden op woensdag 4 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 is als volgt: 
1. Opening en mededelingen.   
2. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei.  
3. Miniveiling. 

-  pauze -  
4. Lezing “Zingen, mijn lust en mijn leven” door de heer Van Berkel. 
5. Rondvraag    
6. Sluiting. 

 

We beginnen het seizoen goed met een mooie muzieklezing door Arnold 
van Berkel, secretaris en webmaster van de Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie. Hij won met deze lezing in 2011 het Jo Toussaint-
toernooi (een landelijk toernooi van interessante lezingen). 
Veel leden van onze vereniging zijn ook lid van de NVTF, dus we 
rekenen op een goede opkomst. 
 

Zoals altijd doen aan het einde van de avond alle aanwezigen die de 
presentielijst hebben getekend mee aan de gratis verloting. 
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Dit “persoonlijke” velle- 
tje verscheen enige jaren 
geleden toen de NVTF 
60 jaar bestond. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Miniveiling september 
 

Nr. NVPH/Mi Omschrijving  Kwal. Cat.w.    Inzet  
01   Duitsland      3,00 
   8 rondz.boekjes    
02   Duitsland 1964     1,00 
   Boek Sorgenkind + postz. 0 
03   Engeland QE II. 0    5,00    
   doos  
04 Mi 2c-211- Korea 1884-1901 X/0 55,00   6,00 
 311-13 
05 Mi 11-16 Liechtenstein X  70,00 10,00 
   1920 Johan II 
06   NL 2002      1,00 
   Catharinakerk Roden 
07   NL bruin insteek XX/0    2,00 
   8 bldz. A5 
08 1439  NL 1989 December- XX 10,00   2,00 
   zegels vel 
09   NL 1978   XX 18,90    3,80 
   Jaarcollectie + PB 22c     
10   NL 2008   XX 48,62 35,00 
   Jaarpakket 
11   NL 2009  XX 54,64 41,00 
   Jaarpakket 
12 153  NL 1924-26       4,00 
   Kon. W op brief 
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13 P13-P26 NL 1894-1910  0   64,00  10,00 
   Portzegels tanding 12 1/2  
14 2065-76 NL 2002   XX   11,00    4,50 
   Provinciezegels vel  
15   NL 2011 Tolbert XX     7,50 
   Pers. postz. 10x 
16 3054-3066. NL 2013 Troonsw.. XX   16,50   13,00 
   Kon. B – Kon. WA     
17 578-81  NL 1952  XX   26,00    5,00 
   Van Riebeeck      
18   NL 2019  XX     5,00 
   Zilveren Rembrandt  
19 2009  NL 2001 Zilveren zegel   12,50    3,00 
   op brief “aangetekend” 
20 392-96  NL 1941   XX    5,00    1,00 
   Zomerzegels postfris 
21   300 jaar Postverbind. XX     8,20    1,00 

1990 B/BRD/BRD Berlijn/Oostenrijk  
22 38  Suriname 1900 0    3,50    1,00 
   Hulpuitgifte 
23   Thema Bloemen XX/0     1,50 
   32 postzegels 
24   Thema Katten 0     2,00 
   ong. 40 postzegels 
 

De kavels kunt u bekijken op onze website, onderaan bij het onderdeel 
“Jaarprogramma”. 
Als u niet zelf aanwezig kunt zijn, dan kunt u een bod doorgeven aan de 
heer B. Peeterse, Weth. Hutstraat 68, 9351 RH Leek, tel. 0594 517 721. 
 
 
kavel 13   P13-P26 
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Catalogus 
 

Binnenkort verschijnt de “Speciale catalogus van Nederland en Over-
zeese Gebiedsdelen 2019/2020”, met weer alle uitgebreide informatie 
zoals wij die gewend waren tot 2017. De exacte prijs is nog niet bekend.  
Deze catalogus kunt u alvast bestellen bij de nieuwtjesdienst of op de 
clubavond. Voor meer informatie: Claartje van Leeuwen (06 2159 1868) 
 
 

Verenigingsagenda 2019 
 

- woensdag 4 september: clubavond 
- zondag 8 september: stand op de hobbybeurs in Sportcentrum Leek 
- woensdag 2 oktober: clubavond 
- zaterdag 19 oktober: onze postzegelbeurs in Nieuw-Roden 
- woensdag 6 november: financiële ledenvergadering en grote veiling 
- woensdag 4 december: clubavond 

 
 

Grote clubveiling 2019 
 

Onze jaarlijkse grote clubveiling wordt gehouden tijdens de clubavond 
van 6 november. Leden kunnen materiaal voor deze veiling inleveren bij 
de nieuwtjesdienst. Graag op elk ingeleverd kavel het NVPH/Michel 
nummer, de cataloguswaarde en de inzetprijs vermelden. Tevens wordt u 
verzocht een verzamellijst bij te voegen voorzien van naam en adres. De 
laatste inleverdatum is 2 oktober op de clubavond, maar liever eerder! 
De veilingcommissie probeert een evenwichtige verdeling van de kavels 
aan te houden. Mogelijk wordt niet alle materiaal opgenomen. Tevens zal 
gelet worden op een goede kwaliteit van het materiaal. 
 
 

Onze postzegelbeurs in Nieuw-Roden 
 

Dit jaar organiseren wij onze postzegelbeurs op 19 oktober, weer in ‘t 
Dorpshuus Nij-Roon. U bent dan van harte welkom van ’s morgens 9 
uur tot ‘s middags 14 uur. De toegang is gratis.  
Wilt u zelf een tafel huren voor verkoop van eigen voorraad, dan kan dat 
ook. Een aantal handelaren heeft al toegezegd aanwezig te zijn met goed 
materiaal. Meer informatie: Henry Schuitema (06 3118 3708) of Claartje 
van Leeuwen (06 2159 1868) 
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Album closed 
 

Op 23 mei jl. overleed ons lid de heer Mars uit Leek. Ton Mars, die de 
vereniging graag wat hand-en spandiensten verleende, was een vaste 
verschijning aan de voorste tafel tijdens de clubavonden en was vooral 
een verzamelaar van het onderwerp scheepvaart. 
Het bestuur heeft de familie namens de vereniging gecondoleerd. 
 
 

15 jaar geleden… 
 

… werd onze website ingericht. De bezoekers moesten wel doorzettings-
vermogen hebben, want wij waren toen slechts te bereiken via 
“www.filatelistenrodenleek.nl”. Dat werd pas jaren later ingekort. 

 

… was voorzitter Gerritsen ook al in september met vakantie. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

E-mail: hofsteebloemen@gmail.com 
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Heuglijk 
 

U weet dat er bij onze vereniging regelmatig iets bijzonders te vieren is. 
Graag willen wij u nog een heuglijk feit 
meedelen: dit voorjaar verscheen het 
honderdste nummer van de 
Nieuwsbrief! 
Na de doorstart van “De Posthoorn” in 
1989 besloot de nieuwe redactie, 
bestaande uit R.J. Oberink en W. van 
der Velde, dat een eigen clubblad 
belangrijk was en vooral nieuws uit de 
vereniging en uit de eigen streek hoorde 
te brengen en zeker geen al elders 
verschenen artikelen moest bevatten. 
Het eerste nummer, dat bijna 30 jaar 
geleden het daglicht zag, begon met de 
nog steeds vaste rubriek “Van de voor-
zitter”. Toenmalig voorzitter Schaafsma 
schreef: 

Het is het bestuur van de postzegelvereniging I.V. Philatelica, 
afdeling Roden “De Posthoorn”, een groot genoegen u dit eerste 
geheel vernieuwde clubblad aan te kunnen bieden. 
Een blad “van de leden, voor de leden” zo stellen we ons dat 
voor, want wat de een niet weet, weet wellicht een ander. 
Kennis verrijken en kennis overdragen, dat is nu ook mogelijk via 
een eigen blad. Een ieder kan er zijn of haar zegje in kwijt. 

 

Er stond nog veel meer in het twaalf pagina’s tellende nummer. Dit 
bevatte nog geen advertenties, maar wel veel nieuws over het wel en wee 
van de vereniging. 
 
 

Tariefverhoging PostNL 
 

Hoogstwaarschijnlijk gaat de prijs van een postzegel in 2020 flink om-
hoog. 
Het kan dus geen kwaad als u in het winkeltje of bij de nieuwtjesdienst 
alvast een reservevoorraadje aanlegt nu de prijs nog € 0,87 is. 
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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. 


