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Filatelistenvereniging  "Roden-Leek en omstreken" 
 

Opgericht 31 januari 1978 
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  B. Peeterse, Weth. I.Hutstraat 68, 9351 RH  Leek 
  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 
 

Redactie-adres Nieuwsbrief: Groningerweg 32, 9321 TC  Peize 
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AGENDA  voor de algemene ledenvergadering van de Filatelisten-

vereniging "Roden-Leek en omstreken". De vergadering wordt gehouden 
op woensdag 4 maart 2020 in "Op de Helte", Touwslager 125 in Roden, 
aanvang 20.00 uur. 
 

  1. Opening en vaststelling agenda.  
  2. Mededelingen en ingekomen stukken.  
  3. Uitreiking J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie.  
  4. Jubilarissen.  
  5. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei. 
  6. Notulen vorige ledenvergaderingen.  
  7. Jaarverslag secretaris.  
  8. Jaarverslag rondzendverkeer.  
  9. Jaarverslag nieuwtjesdienst en winkel.  
10. Jaarverslag commissie Nalatenschappen.  
11. Jaarverslag penningmeester.  
12. Verslag kascommissie.   
13. Benoeming leden en reservelid kascommissie.  
14. Benoeming leden commissie Onderscheidingen.  
15. Benoeming leden Nalatenschapscommissie. 
16. Bestuursverkiezing.  
17. Rondvraag. 
18. Betaalde verloting.  
19. Sluiting.  
 

Toelichting op de agenda  

 punt 13: aftredend is mevrouw M. La Crois 

 punt 14: aftredend en herkiesbaar is mevrouw Van Leeuwen 

 punt 15: aftredend en herkiesbaar is de heer Meijer 

 punt 16: aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw Schuitema  
en de heer Kremer 

 

Voorafgaand aan de vergadering organiseren we weer een halfuurtje 
“landentafels”. Hierbij vragen we iedereen om plaats te nemen aan een 
tafel om samen over het eigen favoriete verzamelonderwerp te praten. 
Wij plaatsen overal een kaart met daarop het land of thema voor die 
tafel. 
Voor de betaalde verloting kunt u bij de penningmeester lootjes kopen 
voor 50 cent per stuk. Er zijn fraaie series postzegels te winnen. 
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Aan het einde van de vergadering ontvangt iedereen een aardig presentje, 
na afloop kunt u voordelig uw slag slaan in de koopjeshoek bij onze 
EURO-tafel. 
 
 

Notulen algemene ledenvergadering 6 maart 2019 
 

Voorzitter Gerritsen opent even na acht uur en heet 41 leden welkom, 
terwijl 1 gast zich tijdens de avond opgeeft als lid.  
De voorzitter meldt de leden die hebben laten weten niet aanwezig te 
kunnen zijn, te weten mevrouw Wobbes en de heren Bartholomeus, 
Bergsma, Groenewold en Oberink. Daarna neemt hij het afgelopen 
verenigingsjaar door en roemt de inzet van onze vrijwilligers. Na enkele 
huishoudelijke mededelingen volgt de uitreiking van het J. Kok Rzn. 
Ereteken Filatelie: mevrouw Oberink overhandigt namens de commissie 
Onderscheidingen de motivatie, welke door de voorzitter wordt 
voorgelezen, maar niet compleet blijkt te zijn. De secretaris neemt het 
vervolg voor zijn rekening, want de winnaar blijkt de voorzitter zelf te 
zijn! De familie Keuter ontvangt het kleine herinnerings-ereteken.  
Na een korte felicitatiepauze ontvangen de heer Gerritsen en Groene-
wold (niet aanwezig) een waardebon vanwege het 25-jarig lidmaatschap 
van de vereniging. 
Bij de nieuwtjes en het filatelistisch allerlei zijn voor de heer Broere en de 
heer Van der Velde meerdere wetenswaardigheden te melden. 
De notulen van de vorige ledenvergaderingen zijn accoord, evenals de 
jaarverslagen van de secretaris, het rondzendverkeer, de nieuwtjesdienst, 
het winkeltje en de commissie Nalatenschappen. Hierna volgt een 
kwartiertje pauze.  
 

De penningmeester geeft een uitgebreid overzicht over de financiën, wat 
geen inhoudelijke vragen oplevert. Namens de kascommissie stelt de 
heer Meijer vervolgens voor om het bestuur décharge te verlenen. De 
vergadering gaat hiermee onder applaus accoord.  
De heer Meijer is aftredend als kascommissielid; als leden voor 2020 
worden benoemd mevrouw M. La Crois en de heer Klopstra, terwijl 
mevrouw Suiveer zich beschikbaar stelt als reservelid.  
Er zijn geen tegenkandidaten bij de benoemingen en verkiezingen, zodat 
in de commissie Onderscheidingen mevrouw G. La Crois opnieuw 
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wordt benoemd.  De heren Peeterse en Van der Velde worden herbe-
noemd in het bestuur van de vereniging, alles onder applaus.  
Bij de verloting van de bekende postzegelton zijn er 140 nieten en 1 
winnaar: de heer Louwes. 
Tenslotte volgt de rondvraag. Mevrouw Van der Wiel vraagt zegels met 
wilde dieren voor een jonge verzamelaar en de heer Havinga verzoekt 
om de oude laptop te vervangen. De vergadering kan zich hier in vinden. 
Verder mist de heer Nederhoed zijn catalogus Canada. Wie leende deze? 
De  voorzitter kan hierna om tien voor tien zijn slotwoord uitspreken, 
waarbij hij alle aanwezigen bedankt voor de aandacht en inbreng. Na de 
gratis verloting ontvangen alle aanwezigen nog een velletje Fabeltjes-
krantzegels. Opkomst wordt beloond!  
 

 
 

Notulen ledenvergadering 6 november 2019 
 

Vice-voorzitter Kremer opent stipt om acht uur en heet de 34 aanwezige 
leden welkom. 9  leden hebben afgezegd voor deze bijeenkomst. 
Kremer deelt mee dat hij de avond zal voorzitten, wegens ziekte van 
Gerritsen, en laat weten dat een aantal vaste vrijwilligers niet aanwezig is 
en dat bestuursuitbreiding geen luxe zou zijn. Een opmerking uit de zaal 
dat de vereniging anders beter kan worden opgeheven, vinden meerdere 
leden ongepast.  
Het voorstel om de contributies voor 2020 niet te wijzigen, maar wel met 
opnieuw de korting voor snelle betalers, kent geen tegenstanders. De 
begroting levert geen vragen en wordt aangenomen.  
Voor de rondvraag melden zich geen vragenstellers. Hierna sluit de 
voorzitter deze korte ledenvergadering al om tien over acht. 



5 

 

Jaarverslag "F.V. Roden-Leek e.o." over 2019 
 

Een rustig verenigingsjaar, met een licht gedaald ledental van 90. 
Drie leden overleden in 2019, te weten de heren Ruiter, Mars en ons 
erelid Oberink. 
De leden waardeerden de door de vereniging georganiseerde activiteiten, 
wat bleek uit de onverminderd goede opkomst. De belangstelling voor 
de maandagmiddag in De Til in Leek bleef gering, maar nog steeds 
voldoende voor het aanhouden van 1 middag per maand. 
De kleurrijke Nieuwsbrief met zoveel mogelijk nieuws uit onze eigen 
vereniging verscheen vier maal. De verenigingsfolder werd geactuali-
seerd, maar heeft nog geen verzamelaars over de streep getrokken om lid 
te worden. 
 

Bestuurszaken. 
Het bestuur, bestaande uit J. Gerritsen (voorzitter), W. van der Velde 
(secretaris), P. Kremer (penningmeester), mw. C. van Leeuwen 
(nieuwtjesdienst), mw. C. Schuitema (rondzendverkeer) en B. Peeterse 
(winkeltje en veilingen) vergaderde 10 maal, steeds in De Til. De 
informele hei-sessie vond dit jaar plaats in Niehove. 
In verband met ons 25-jarig bestaan als zelfstandige vereniging verscheen 
er in december een persoonlijke postzegel, een ontwerp van de heer 
Schuitema. 
Contacten met andere verenigingen werden onderhouden via de regio-
vergaderingen van de KNBF en rayonvergaderingen van het SvF. 
 

Verenigingsavonden. 
De negen verenigingsavonden op de woensdag werden steeds gehouden 
in het gebouw “Op de Helte” in Roden. Onderstaand overzicht geeft het 
hoofdonderwerp van elke avond aan en de opkomst. 
  - 2 januari: nieuwjaarsbijeenkomst, lezing “brievenbussen” (46 leden) 
  - 6 februari: lezing persoonlijke postzegels (49 !) 
  - 6 maart: algemene ledenvergadering (41) 
  - 3 april: lezing “zijde” en presentatie briefkaarten (41)    
  - 8 mei: DVD-lezing Rembrandt (35) 
  - 4 september: lezing “zingen” (36) 
  - 2 oktober: lezing “Vikingen” (42) 
  - 6 november: ALV en grote clubveiling (34) 
  - 4 december: lezing “Noord in Roden” en DVD Brazilië (43) 
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Er was het afgelopen jaar 1 instuifavond, op 12 juni in De Til. 
In de regio presenteerden wij ons in Roden op de “Noord-2019” op 16 
februari. De eigen postzegelbeurs op 19 oktober in Nieuw-Roden, 
georganiseerd door ons lid Schuitema, werd behoorlijk bezocht. 
 
 

Jaarverslag Nieuwtjesdienst 2019 
 

Het aantal leden met een abonnement bij PostNL is wederom afgeno-
men. Enkele leden hebben hun abonnement opgezegd. Door de verkoop 
over 2019 ontvangen wij daarom een lager provisie bedrag van PostNL. 
Men verstuurt steeds meer digitaal, maar toch voorzien wij nog in de 
behoefte voor het aanleveren van de nieuwe emissies.  
 

De postzegels van het lopende jaar zijn verkrijgbaar bij de 
nieuwtjesdienst. De firma Feddema in Drachten levert ons materialen, te 
weten albums, aanvullingsbladen en catalogi van zowel binnen- en 
buitenland, evenals de Eerste Dag Enveloppen. Ook hiervan zijn de 
aantallen afgenomen. 
 

De contacten en leveringen via PostNL, de firma Feddema en overige 
leveranciers verlopen uitstekend. 
Tijdens de ledenmiddagen in Leek worden door de leden ook nieuwtjes 
opgehaald. Het verdeelmoment is in Dorpshuis “De Til” in Leek of bij 
een van de dames thuis. Met dank aan deze dames Gerrie La Crois en 
Cisca Schuitema voor de hulp tijdens de werkzaamheden. 
 

Claartje van Leeuwen 
 

Jaarverslag winkel 
 

De verkoop van albums en postzegels uit de voorraad van de vereniging 
loopt steeds beter. Wel moet men hiervoor zelf het initiatief nemen, ik 
kan aan uw neus niet zien of u hulp of zegels nodig hebt… 
 

Wij (de vereniging) hebben een leuke verzameling gekocht. De goede 
series zullen wij scannen en in de maanden april en mei met de beamer 
tonen. Leden kunnen hun belangstelling dan aan het bestuur laten weten. 
 

Namens de winkelcommissie, Bram Peeterse  
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Jaarverslag 2019 Nalatenschapscommissie 
 

In het afgelopen jaar hebben wij in onze commissie veel activiteit gehad 
bij het bemiddelen van verzamelingen. Wij zijn druk bezig om delen 
hiervan naar de landelijke rondzenddienst in Houten te sturen. 
Ook hebben wij in het voorjaar nog diverse adressen bezocht in het 
kader van “Postzegels op zolder”. 
Leden die willen helpen bij het vullen van rondzendboekjes of de andere 
diensten van de commissie kunnen contact opnemen met ondergete-
kende. 

Namens de nalatenschapscommissie, Bram Peeterse 
 
 

Afscheid vrijwilliger 
 

“Ik blijf lid van de club, hoor”, meldde de heer Mellema, “maar ik wordt 
94 en het bezorgen gaat lastiger dan vroeger.” Al jaren bezorgde deze 
verenigingsvrijwilliger in Roden-West en Zuid de convocaties en 
Nieuwsbrieven, maar daar is nu een punt achter gezet. De heer Meijer 
bood zich op de clubavond aan om dit werk over te nemen, dus gelukkig 
gaat de bezorging gewoon door. 
Meneer Mellema, nog onze hartelijke dank! 
 
 

Te koop: verzameling Eerstedagbladen 
 

Voor de liefhebber: drie Importa-albums met Eerstedagbladen uit 
diverse jaren, waarvan twee albums met cassette. Voor de liefhebber 
voor een zeer schappelijke prijs. 
Informatie: Nieuwtjesdienst of 06 2159 1868. 
 
 

De Til 
 

Zoals u weet is er iedere 3e maandag van de maand in “De Til” een 
ledenmiddag. We noemen het ledenmiddag maar er kan ook geruild 
worden, want ook dat is de bedoeling van deze middag. 
Tevens kunt u materiaal van de vereniging zoals de loep, fluorlamp, 
watermerkzoeker en catalogi gebruiken. Deze artikelen kunt u ook lenen.  
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Het woord is aan… 
 

Ik ben Meino de Jong, 73 jaar oud en geboren in 
Assen. Opgegroeid in Diever en tijdens mijn 
werkzame leven gewoond en gewerkt in de Sociale 
Werkvoorziening in Assen, Meppel en Appingedam 
als werk-meester, hoofdwerkmeester en bedrijfsleider 
(tegenwoordig manager genoemd!)  

 

Getrouwd met Aly Berends, twee kinderen en nadat 
beide moeders (102½ en 90 jaar geworden) overleden zijn, hebben we 
ons eigen-gebouwde huis in Appingedam verkocht. I.v.m. 
aardbevingsschade duurde dat wat langer dan tegenwoordig het geval is. 
Wonen en werken op de zware klei is voor een rasechte Drent anders 
dan op de zandgrond. Ik zeg vaak "hoe zwaarder de grond, hoe zwaarder 
de mensen". We gingen daarom op zoek om te gaan wonen in een 
Drents brinkdorp. Na een overbruggingsperiode op de Drentse Vennen 
in Een hebben we het huis aan het Zuidenveld 27 in Roden gekocht. Dit 
hebben we totaal verbouwd en aangepast, zodat we er nog jaren kunnen 
wonen en dat bevalt tot nu toe geweldig.  
 

In m'n jeugdjaren was ik bezeten van de padvinderij en de 
postduivensport. Als padvinder ben ik begonnen als welp en geëindigd 
als hopman. In een bosrijke omgeving als Diever was dit elke zaterdag 
weer een feest. Onze hopman destijds was onze huisarts en regisseur van 
de Shakespeare spelen: dokter Broekema. Als 17-jarige jongen begon ik 
te vliegen met m'n postduiven en werd als jeugdlid meteen secretaris van 
de club. Door een aantal verhuizingen zijn de duiven steeds met ons 
meeverhuisd. Totdat we richting Roden gingen, heb ik duiven gehouden 
en in elke club diverse functies vervuld. In 1971 kwamen we als jong 
getrouwd stel in Bovensmilde te wonen en de vriend van één van de 
buurmeisjes maakte elke keer als er weer nieuwe postzegels uitkwamen, 
een eerstedagenvelop klaar en liet die naar zijn huisadres sturen. Dat 
deed hij ook een aantal keren voor mij en zodoende begon ik mij te 
interesseren in postzegels. In de periode dat we in Meppel woonden was 
de vader van een vriendin verwoed verzamelaar en met hem ging ik naar 
veilingen en werd hierdoor weer wat actiever in het verzamelen. In 
Appingedam heb ik mij maar eens aangemeld als lid bij de vereniging 
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Appingedam/Delfzijl en ben sinds die tijd nog actiever met deze hobby 
bezig.  
Mijn verzamelgebieden zijn Nederland, Suriname, Ned. Antillen en 
Engeland. Als motieven spaar ik duiven en scouting. Ondertussen is mijn 
vrouw kerstzegels gaan sparen. Als iemand van de leden iets met mij wil 
ruilen, dan meldt hij of zij zich maar, mijn telefoonnummer is 06-2952-
1634. Wanneer ik postzegels van andere landen tegenkom, bewaar ik ze 
voor een ander.  
 

Via een hobbybeurs in Leek ben ik destijds lid geworden van de FVRL. 
Ik lees geen maandblad, maar bezoek maandelijks de clubavonden. 
Meestal worden hier ook leuke lezingen gehouden en de opkomst is 
formidabel. T.o.v. de club in Appingedam is de FVRL veel actiever. 
Ondertussen vermaak ik mij prima aan het tafeltje met Nederhoed, 
Slijkoord, Hofman en Klopstra.  
Over de Til-middagen heb ik geen mening, want ik moet eerlijk 
bekennen dat ik er nog niet geweest ben.  
Op bestuurlijk vlak ben ik in de postzegelwereld niet actief geweest, dus 
ideeën voor het bestuur kan ik mij niet bedenken. Tot zover mijn 
introductie;  ik ga ervan uit nog jaren lid te mogen zijn.  
 

P.S. Als lid van een vereniging met dezelfde belangen verbaast het mij 
ten zeerste dat we geen ledenlijst ter beschikking gesteld krijgen tijdens 
de aanmelding! Ik zou zeggen: bestuur, doe er wat aan.  
 
 

Nieuwtjesdienst voor abonnementen Binnenland 
 

Voor uw verzameling Nederland kunnen wij 
zorgen voor een snelle levering van de 
nieuwste uitgiften van PostNL van het 
lopende jaar.  
De aanvullingsbladen van DAVO, Importa, 
Schaubeck en Lindner kunt u bestellen met 
korting. Ook voor ander materiaal zoals 
albums, stockboeken, pincetten, Hawid-
snijders, catalogi, enz. kunt u bij ons terecht. 
Opgeven kunt u zich bij de nieuwtjesdienst 
(tel. 06 2159 1868). 
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Het Handboek Postwaarden Nederland 
 

U weet vast dat de vereniging een abonnement heeft op het project 
“Handboek Postwaarden”, waarvan ons lid de heer Holstege mede-
redacteur is. Onderhand zijn al 60 afleveringen verschenen en er zullen 
nog vele volgen. Voor wie zich wil verdiepen in een bepaalde uitgave of 
in alle tarieven die de PTT hanteerde 
is het Handboek onmisbaar.  
De inhoud van de acht banden is niet 
in zijn geheel chronologisch, maar is 
dat wel binnen de hoofdthema’s. Om 
u een indruk te geven volgt hier de 
inhoud van band VI, welke de 
prachtige uitgaven van 1906-1940 
behandelt: 
 

C1  TBC 1906    C17  Crisiskaarten 
C2  Tooropzegels   C18  Zeemanszegels 
C3  Kind 1924    C20  Crisiszegels 
C4  Kind 1925    C21  Emmazegel 
C5  Kind 1926    C23  Zomer 1935 
C6  Rode Kruis 1927   C24  Luchtvaartfonds 1935 
C7   Kind 1927    C26  Zomer 1936 
C8   Olympiade 1928   C28  Zomer 1937 
C9   Kind 1928    C30  Zomer 1938 
C10  Kind 1929   C32  Zomer 1939 
C11  Rembrandt 1930   C33  Kind 1939 
C13  Goudsche Glazen 1931  C35  Zomer 1940 
C14  Kind 1931   C36  Kind 1940 
C15  ANVV     
 

De delen van het Handboek zijn te leen. 
 
 

Te koop aangeboden 
 

93 stuks FDC’s Nederlandse Antillen jaren 1976-1984 (E99 t/m E161) 
tegen elk aannemelijk bod. 

Judy van der Wiel, tel. 050 501 8003 
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Verenigingsdatums 

 

   - 4 maart: ALV.     
   - 1 april:  lezing.    
   - 4 april: “Vrouw en Filatelie” in De Til.  Alleen voor vrouwen! 
 Zie de flyer bij deze Nieuwsbrief. 
   - 13 mei: lezing “dans”.   
   - 17 juni: instuif in De Til van 19.00-21.30.    
   - 2 september: DVD-lezing . 
  
 

Noord-2020 
 

Op zaterdag 15 februari was het weer een drukte van belang in sport-
centrum De Hullen. Hieronder een foto van onze eigen stand. 
 

 
 

Bezoek sorteercentrum Zwolle 
 

Op maandag 20 april (dus niet op 2 maart zoals de bedoeling was) zijn 
wij ’s avonds welkom in Zwolle voor een rondleiding in het indrukwek-
kende sorteercentrum van PostNL. 
Wilt u ook graag mee en hebt u zich nog niet aangemeld? Dat kan nog 
steeds bij mevrouw Van Leeuwen. 
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De Nieuwsbrief 
 

Deze maand is het 30 jaar geleden dat 
onze eerste Nieuwsbrief verscheen!  
Deze werd toen nog in de basisschool in 
Roderwolde gestencild en daarna door de 
beide redactieleden thuis in elkaar gezet. 
Het blad had vanaf het begin een geel 
kaft, was in zwart-wit en er waren geen 
mogelijkheden om foto’s op te nemen.  
 

We zijn nu ruim 100 nummers verder, 
maar de opzet is nog steeds gelijk: vier 
maal per jaar een leesbaar blad met eigen 
nieuws. 
 
 

Nostalgie 
 

Velen zullen zich de inrichting van het postkantoor aan de Wijn-
bergstraat in Roden nog wel herinneren. Deze foto stond in de 
gemeentegids van Roden uit 1973. 
 

 
 

Te koop: jaarpakketten  
 

De vereniging heeft een serie jaarpakketten beschikbaar. Het betreft 
Nederland 1978 en 1980 t/m 1991 tegen aantrekkelijk prijzen. U mag 
ook zelf een bod uitbrengen. 
Informatie: Claartje van Leeuwen, tel. 06 2159 1868 
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Nieuwtjesdienst voor abonnementen Buitenland 
 

Als lid kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een abonnement 
te nemen voor uw nieuwtjes buitenland. Via de nieuwtjesdienst ontvangt 
u viermaal per jaar de nieuwste uitgiften van uw verzamelgebied.  
Tevens kunt u met korting de aanvullingsbladen DAVO, Importa, 
Schaubeck en Lindner voor het desbetreffende land bestellen.  
Informatie bij de nieuwtjesdienst (tel. 06 2159 1868). 
 
 

Hoezo bestaat de vereniging 25 jaar? 
 

Op onze jubileum-persoonlijke 
postzegel, waarmee de januari-
convocatie was gefrankeerd, 
stond groot “25” en we hebben 
het ook gevierd in januari. Maar 
de oplettende leden zullen weten 
dat we in 2018 ons 40-jarig 
bestaan vierden en 2019 vierden 
we ook al feest… Hoe zit dat? 
De huidige vereniging is in 1978 opgericht als “De Posthoorn”, afdeling 
van de IV Philatelica. In 1989 leidde de opheffingsvergadering tot een 
doorstart (nog steeds als Philatelica-afdeling) en in 1995 werden we een 
zelfstandige vereniging onder de huidige naam. Er zijn dus drie jaren 
waarvoor we iets kunnen vieren en dat zullen we zeker niet laten! 
 
 

Kavels voor de verenigingsveilingen 
 

Als lid kunt u op beperkte schaal kavels inleveren voor de 
verenigingsveilingen. Bij deze kavels  dient u een verzamellijst toe te 
voegen met daarop het aantal kavels, de eventuele catalogusnummers, de 
cataloguswaarde en de inzetprijs. De veilingcommissie beslist welke 
kavels worden opgenomen of doorgeschoven naar de volgende veiling. 
Wij letten op goede kwaliteit en variatie in het aanbod en behouden ons 
daarom het recht voor om materiaal niet op te nemen. De vereni-
gingsprovisie bedraagt voor de inzenders 5%.  
Inleveren kunt u bij de nieuwtjesdienst. Meer informatie: 06 2159 1868. 
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Te koop 
 

  - 3 albums Lindner Nederland Luxe (lichtbruin). 
  - verzameling postzegelmapjes 1-220 inclusief A-nummers. De catalo-

guswaarde bedraagt ongeveer E. 960. 
  - 3 albums Importa Nederland Luxe (lichtrood), incl. mooie hoezen. 
  - verzameling Nederland Geïllustreerd 2001-2012 postfris in Davo- 

album. Nominale waarde ongeveer E. 800. 
 

Belangstelling? Neem contact op met de heer Peeterse en doe een bod. 
 
 

Oplossing kerstpuzzel 
 

Op de clubavond van februari maakte mevrouw Oberink de oplossing 
van de kerstpuzzel en de winnaar van de wedstrijd bekend: 
 

1.   1413  5.  2728  9.      582 
2.     784  6.    451  10.    610 
3.     832  7.    646  11.  3522 
4.   3067  8.  3107 a  12.    412 
 

In de catalogus is een vergissing begaan t.a.v. 3522. Volgens de omschrij-
ving is het wel de stoel van Rietveld, maar dan klopt het nummer niet. 
Daarom is 3522 goed gerekend.  
 

Er was een mooi aantal goede oplossingen, waaruit mevrouw Van der 
Wiel als winnaar werd geloot. Zij ontving het verenigingsstockboek. 
 
 

Te koop 
 

- NL 1064 t/m 1236 (nagenoeg compleet) postfris, cat.w.  ca € 110  
in kunstleren Lindner-album  € 25 

- NL FDC’s 236 - 500 en diverse speciale uitgiftes (bijv. decemberzegels) 
     in 2 albums  € 40 
- Antillen FDC’s 22 - 208 (1962-1988) cat.w. ca € 550 in 2 albums € 60 
- thema-album (Lindner) met ca 250 duiven (veel postfris en Europa- 
     zegels) € 20 
 

J.D.D. Hofman, tel. 0592 614 600 of op clubavond 4 maart 
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Den Haag 
 

In de vorige Nieuws-brief verhaalden mevrouw Van Leeuwen en de heer 
Broere over hun bezoek aan PostNL in Den Haag. Hierbij nog een 
impressie van de voordracht die ons lid de heer Holstege daar hield. 
 

 
 

Goed voornemen 
 

Het is al februari, maar het is nooit te laat voor een goed voornemen.  
Als u de convocaties altijd per post ontvangt of door een van onze 
vrijwilligers in weer en wind thuis bezorgd krijgt en u bent ondertussen 
in het bezit van een computer en e-mail: wilt u dan uw mailadres 
doorgeven aan de secretaris? Dat kan dan via:  sec@fvrl.nl   
De Nieuwsbrief krijgt u altijd thuisbezorgd, maar door de convocaties te 
laten mailen ontlast u vrijwilligers en u ontvangt onze berichten eerder. 
 
 

Het einde van de leesportefeuille 
 

Enkele jaren geleden introduceerden we de “leesmap”, een tas vol ver-
enigingsbladen en filatelistische tijdschriften, die binnen de vereniging 
circuleerde. 
Meerdere tijdschriften waren afkomstig van privé-abonnementen van 
leden, maar in de loop van de tijd is het aantal bladen sterk afgenomen 
waardoor de leesmap steeds minder interessant geworden is. Het bestuur 
heeft daarom besloten deze service te beëindigen. 
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Gezocht: verzendlabels Maandblad 
 

Lezers van het Maandblad zien ze elke maand: de speciale Sandd-
adreskaartjes bij het blad. Ze worden verzameld, ook binnen onze 
vereniging. Heeft u deze bewaard, maar doet u er verder niets mee: geef 
ze op een clubavond af bij een bestuurslid. U maakt er andere leden blij 
mee. 
 
 

Gezocht: Kerstpost 
 

Ik zoek de volgende decemberzegels op brief: 
   - 2019 c (lampjesslinger) 
   - 2003 t (NVPH 2231) 
   - 2000 b (NVPH 1932) 
   - 1999 d (NVPH 1859) 
en verder alle decemberzegels op brief van de 
jaren 1987 t/m 1998. 
 

Willem van der Velde, tel. 050 503 2608. 
 
 

 
 

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 2020 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. 


