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Groningerweg 32 

9321 TC  Peize 

tel. 050 503 2608 

e-mail sec@fvrl.nl 

 

 

                                                Peize, 20 januari 2016 

Geacht clublid, 
 

De echte Nieuwjaarsbijeenkomst in januari kon vanwege de ijzel niet doorgaan, het programma is daarom 

verschoven naar de februari-avond. Graag zien wij u op woensdag 3 februari in het verenigingsgebouw “Op de 

Helte” in Roden. Ook uw partner of belangstellende kennis is deze avond van harte welkom.  

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 of om uw contributie voor 2016 te betalen. 

Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en de agenda is als volgt: 

 1. Opening.   6. Ladderwedstrijd. 

 2. Mededelingen.  7. Lezing door de heer M. van der Most. 

3. Filatelistisch allerlei.  8. Filatelistische lezing over “Het (zwarte) schaap in de filatelie”. 

4. Miniveiling.   9. Rondvraag.      

5. Uitslag Kerstpuzzel.  10. Sluiting.       
 

De heer Van der Most, schaapherder, houdt een niet-filatelistische lezing over “Mensen en andere dieren”.   

Na afloop de gratis verloting voor iedereen die de presentielijst heeft getekend. 

 

Miniveiling 
  

1. 578-581 1952  Van Riebeek     O 18 4 

2. 681-682 1956  Europazegels     O 2,30 0,70 

3. 886-888 1967 Amphilex ’67     XX 7,50 2 

4.               3-11-2005 ansicht laatste afstempeling postk. Roden   0,50 

5.                       Postwaardestukken,  treinen      2,50 

6.                       1920   Portvrijdom telefoonkwitantie,      1,50 

                            stempel Zuidland, incl. 3 telefoonnota’s 

Nederlandse Antillen 

7. 352-371, 372-375,  393-395, 407, 451 (1964 t/m 1971)  XX 4,70 1,50 

Brazilië 

8.          1995, 1996, 3 zegels in blok. Bekijken!    O  1,50 

Geallieerde bezetting Duitsland 

9.          1947  450 jaar tentoonstelling Leipziger Messe   O  10 

DDR 

10.  2952-2956 Bedreigde diersoorten cat.w. 5   O  2 

      3032-3035 Kastelen cat.w. 6,50    O 

Denemarken 

11. 438, 485, 664 en 1111 op brief, st. 1-7-1997 Bekijken.   O  1 

Engeland 

12.  ± 35 zegels .  Bekijken!      O  1 

Suriname  

13. 35-46 1965  Luchtpost, leuke motieven   XX 4,50 1,50 

USA 

14.                      5 brieven met bloemen       1 

Zwitserland 

15.  Mi 1796-1800      Postzegelboekje  teddyberen   XX 8 2 

16.                        2 maximumkaarten       1 

diversen  

17. Rood insteekalbum vol met zegels, motief sport     5   

18. Blauw leeg insteekalbum met middenstrook, witte bladen    1 

19. Map met brieven en blokken, bevrijding van Nederland, veel maakwerk  2,50 

20. Ordner met Nederlandse zegels. Bekijken !!      2,50 

21. DAVO album I, met cassette, leeg. Bekijken!!      5 

22. DAVO album II, met cassette, leeg. Bekijken!!     5 

23. NVPH Speciale catalogus Nederland 2015 (als nieuw)     15 
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Ladderpuzzel 
 

Oplossing, winnaar en stand na ladderpuzzel 4, december 2015. 

Vanwege de weersomstandigheden op 6 januari ging de clubavond niet door en is de prijsuitreiking nog niet 

geweest. Deze zal plaatsvinden op de clubavond van februari. Oplossingen en standen komen in de nieuwsbrief van 

maart. 

 

Ladderpuzzel Filatelistenvereniging Roden-Leek nr. 6, februari 2016. 

De 6
e
 ladderpuzzel. U kunt de oplossing inleveren op de komende clubavond. Bent u die avond niet aanwezig, of u 

heeft meer tijd nodig, dan mag u de oplossing sturen naar Klaas Keuter, Appelhof 24, 9356 BT Tolbert 

(poststempel moet een datum hebben voor of op de 15
e
 februari) of e-mailen naar klaas.keuter@gmail.com. Gaarne 

vermelden welke ladderpuzzel het betreft.  
 

Normaliter geldt er een maximale score van 5 punten voor vraag 6. Dit wordt eenmalig in deze ronde losgelaten. 

Dus: elk goed antwoord op vraag 6 is 1 punt. Dé kans om de leider in te halen! 

 

Ladderpuzzel 6 - februari 2016. 

Oplossingen inleveren/inzenden uiterlijk 15 februari 2016. 

1. Welke Nederlandse postzegel heeft de grootste oplage/verkoopcijfer in Nederland gehad volgens de 

NPVH-catalogus? 

2. Welk land vermeldt op veel postzegelblokken alle informatie in drie talen en geeft sommige postzegels uit 

in drie taaltypen? 

3. Wie ontwierp(en) de eerste Amphilex postzegels? 

4. Welk land wordt bedoeld met “Srbija i Crna Gora”? 

5. Welke postzegel staat hieronder afgebeeld? Gaarne het NVPH-nr. 

 

                      
 

6. Welke universiteiten hebben een postzegel of postzegelserie gehad in Nederland? Vermeld ook NVPH-

nr(s). 1 punt per goede universiteit, het aantal punten is niet gemaximeerd. 

 

 

Gratis ledenadvertentie 
 

De Nieuwsbrief verschijnt in de week voorafgaand aan het postzegelevenement Noord-2016 (dit is op zaterdag  

20 februari in sportcentrum De Hullen in Roden). 

Leden mogen altijd een gratis advertentie plaatsen in de rubriek “aangeboden en gevraagd”. Stuur of mail uw 

advertentie naar de secretaris. 

 

 

ALV 
 

In maart houden we onze algemene ledenvergadering. Als u een voorstel hebt voor een punt voor de agenda, dan 

kunt u dat aan het bestuur doorgeven. U kunt natuurlijk ook altijd een vraag stellen tijdens de rondvraag, maar om 

een gedegen antwoord te krijgen is het soms handig om van te voren door te geven wat u bezighoudt. 

 

 

Opgeven bestellingen Nieuwtjesdienst 
 

Omdat het toch even wennen is, nogmaals het overzicht hoe de procedure vanaf 1 januari is. 

Voor al uw vragen en bestellingen kunt u mevrouw Van Leeuwen als volgt bereiken: 
 

 persoonlijk   tijdens de clubavond of in “De Til”  

 telefonisch   06 2159 1868 (alleen op maandagmiddag en donderdagmiddag)  

 via de mail   nieuwtjes@fvrl.nl  

 schriftelijk:  FV Roden Leek - Nieuwtjes, Faunalaan 6, 9301 KG  Roden 
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