
 

Secretariaat:         

Groningerweg 32 

9321 TC  Peize 

tel. 050 503 2608 

e-mail sec@fvrl.nl 
 

 

                                                Peize, 14 december 2019 
 

Geacht clublid, 
 

Allereerst wensen wij u allemaal een gezond en voorspoedig 2020 toe, met veel verzamelplezier. 

Graag zien wij u op onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze wordt gehouden op woensdag 8 januari 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 te betalen. 

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

1. Opening.         - pauze -  

2. Mededelingen.     5. Lezing door de heer Aukema uit Roden. 

3. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei .  6. Rondvraag.      

4. Miniveiling.     7. Sluiting. 
 

Het onderwerp van de Nieuwsjaarslezing is “Kwaliteitsonderwijs voor kansarme kinderen in Uganda”. 

Na afloop de gratis verloting, ook in 2020! 

 

 

Album closed 
 

Op 4 december jl. overleed in Roden na een periode van afnemende gezondheid ons oud-bestuurslid en 

erelid R.J. Oberink.  

Als thematisch filatelist was Reindert Jan Oberink in binnen- en buitenland bekend met zijn meermalen 

bekroonde thematische verzameling ”Goethe”. Binnen de wereld van de filatelie bekleedde hij landelijk 

en in de regio functies binnen de K.N.B.F. en de I.V. Philatelica.  
 

Als verenigingsman onderscheidde hij zich door in 1989 zitting te nemen in een nieuw gevormd bestuur, 

nadat de kwijnende vereniging een opheffingsvergadering had uitgeschreven. Vanuit de Valkenierslaan 1 

kwam een niet aflatende stroom ideeën waarvan wij nog steeds de vruchten plukken. Zo kwam ook het 

organiseren van evenementen als de Omnifila- en Noordphila-tentoonstellingen uit zijn koker; wij kregen 

daarmee bekendheid tot ver over de grenzen. 

Na de toekenning van het J. Kok Rzn.-ereteken in 2008, werd de heer Oberink voor zijn verdiensten in 

2012 benoemd tot erelid van “Roden-Leek”. 

Het bestuur en veel leden hebben op 10 december in “Op de Helte” de familie gecondoleerd en afscheid 

genomen. 

 

 

Aanvullingsbladen buitenland 2019 
 

Het was onze gewoonte om hiervoor alle leden een formulier toe te zenden. Omdat het echter maar om 

een klein aantal leden gaat, besparen we op de drukkosten door in de convocatie een oproep aan deze 

leden te doen. 

Wilt u aanvullingsbladen buitenland bestellen? Geef dit dan door aan de Nieuwtjesdienst en vermeld de 

juiste uitvoering (land, albumfabrikant, enz.). Bel 06 2159 1868 of mail naar nieuwtjes@fvrl.nl  

Bent u niet helemaal zeker van de gewenste uitvoering,  kom dan voor overleg even langs bij de 

bestuurstafel op de clubavond. 
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Persoonlijke postzegel 
 

Als u goed gekeken hebt, dan is u de fraaie frankering van deze convocatie opgevallen. Omdat “Roden-

Leek” op 1 januari precies 25 jaar bestaat als zelfstandige vereniging heeft het bestuur besloten hieraan 

aandacht te besteden met een persoonlijke postzegel. Het ontwerp is van ons lid Henry Schuitema, die 

hierover vertelt: “We zien dat het versturen van brieven steeds verder terugloopt. Buiten de vaste 

prijsverhogingen van PostNL, verliest de postzegel daarmee een deel van haar functie.                                                                                   

Met het beeldmerk op de Nieuwsbrief, het vliegtuigje, geef ik aan dat de Nederlandse postzegel op weg 

gaat naar een nieuwe toekomst.                                                                                                                                               

Zo ook de vereniging die, met hetzelfde beeldmerk, hopelijk op weg gaat naar een volgend jubileum. 

De postzegel in het beeldmerk bestaat uit hele kleine stukjes van de diverse Nederlandse postzegels 

omdat het om vele verschillende Nederlandse postzegels gaat. 

Ik hoop dat jullie dat in de zegel kunnen vinden.” 
 

 

Miniveiling januari 
 

Kavel NVPH/Mi Omschrijving    Kwalit.   Cat.w.   Inzet 
 

1   Afrika ringband   0    €   3,00 

   23 gaats A4 20 bldz.       

2   België 16 insteekkaarten  0    €   5,50 

   oude en nieuwe zegels      

3 35-41  Curacao 1903    0  €  80,00 €  15,00 

   Kon. Wilhelmina type Veth     

4 LP 4-16 Curacao 1931-39   0  €  25,00 €   5,00 

   Mercuriuskop        

5 LP 45-52 Curacao 1944    0  €  24,00 €   5,00 

   Rode Kruis/ Prinses Juliana      

6   Engeland 1893   0    €   2,50 

   Postwaardestuk naar Canada      

7   Wereld inst.alb. A4,32 blz.  0    € 25,00  

8 Port 44-60 Ned. Antillen 1952 portzegels 0  €  23,00 €   4,50  

9   NL rondzendboekjes   0/XX    €   2,00  

10 177-198 NL 1926-39 Kon. Wilhelmina 0  €  72,00 € 14,00 

   type Veth met watermerk     

11 379-391 NL 1941 Vliegende Duif  XX  €  10,40 €   2,00  

12  568-572 NL 1951 Zomerzegels Kastelen 0  €  21,50 €   4,00 

13   NL 1954-1957 0       €   2,50 

   Brief aangetekend met lakzegels      

14   NL 1996 Boek 200 jaar Post      €   2,00  

15   NL 2012 jaarpakket   XX  €  81,30 € 47,00  

16   NL 2013 jaarpakket   XX  €  75,45 € 46,50 

17   NL 2015 speciaal catalogus      €   4,00  

18   NL streekpost 7 brieven  0    €   1,00  

19 764-770 Suriname 1977   XX  €  24,00 €   4,00 

 781-787 vogels + blok 18        

20   Thema Scheepvaart       €   2,50 

   insteek album A5 8 bldz.         
 

U kunt een bod doorgeven aan de heer B. Peeterse, Weth. Hutstraat 68, 9351 RH Leek, tel. 0594 517 721  

De kavels zijn ook op de website te bekijken: onderaan bij het onderdeel “Jaarprogramma”! 
 

 

Contributie 2020 
 

Hebt u uw contributie al betaald? Bij betaling voor 1 januari hebt u recht op 5 euro korting! 


