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Van de voorzitter  
 

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik nog te hopen 
dat het gauw weer mogelijk zou zijn om onze 
bijeenkomsten weer op te starten. Helaas de 
werkelijkheid is anders en we zullen ons daar naar 
moeten schikken. 
Nu maar hopen dat we het verenigingsleven weer 
kunnen en mogen opstarten als de pandemie 
terugloopt. Want hoop doet leven toch? 
 

In een podcast zegt Maarten van Rossum, ja die brombeer, over 
postzegels verzamelen het volgende: “We hebben in Nederland zulke 
lelijke, akelige klotenpostzegels. Terwijl het zo’n aardige traditie was. Die 
traditie is echter door de privatisering vercommercialiseerd en de nek 
omgedraaid, terwijl landen als de VS en Frankrijk toch laten zien dat de 
postzegelwereld hoogst interessant is vanwege de iconografie”. 
Dus het maken van afbeeldingen.  
Beste leden doe voorzichtig, pas goed op en hopelijk tot ziens. 
 

Jan Gerritsen 
 
 

Voorjaarsactiviteiten 
 

U weet het, wij hebben het al eerder aangekondigd, als het meezit hou-
den wij de eerstvolgende clubavond pas in mei. Voorlopig moet u het 
dus doen met de Nieuwsbrief en de ledenberichten. De rondzendingen 
lopen ook, dus als u hier nog geen gebruik van maakt dan is dit 
misschien een goede gelegenheid om het eens te proberen. Mevrouw 
Schuitema deelt u graag in bij een van de secties. Hebt u veel materiaal 
over dat u graag zelf via het rondzendverkeer aan de man wilt brengen, 
dan helpt het bestuur u hier graag bij op weg. 
 

Niet alleen voor zegels, maar ook voor alle 
materialen kunt u (met korting) bij ons 
terecht. Stel uw vraag aan de nieuwtjesdienst 
en het winkeltje.  
U beleeft meer plezier aan uw verzamelingen 
met een goed opbergsysteem! 
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Gratis verloting 
 

De 17 prijswinnaars van de gratis verloting in februari waren de heren 
Alberda, Bartholomeus, De Jong,  Elsinga, Schaafsma, De Boer, Broere, 
Erenstein, Klopstra, Van Huffelen, Wiersma, Meinders, Schuitema, W. 
van der Velde en de dames Schuitema, Turner, Van der Wiel. 
 

Hebt u geen e-mail en wilt u toch graag eens meedoen? Stuur dan 
uiterlijk 3 maart een leuk gefrankeerde envelop of briefkaart naar 
mevrouw W. Wobbes, Ericalaan 30, 9828 PH Oostwold. Vermeld 
linksboven "maart" en schrijf uw naam en adres aan de achterzijde. 
 
 

Bijzondere briefkaart in de miniveiling 
 

Kavel 11 in de maart-miniveiling bevat o.a. een bijzonder type briefkaart, 
en wel eentje met betaald antwoord.  
Dit was een dubbele briefkaart, opgevouwen tot het formaat van een 
enkele briefkaart. Achter de eerste briefkaart zat dan een tweede, 
eveneens met zegelbeeld, die door de ontvanger kon worden gebruikt 
om een antwoord terug te zenden. 
In Nederland is de briefkaart met betaald antwoord in 1871 ingevoerd. 
Pas op 1 juli 1971 is de briefkaart met betaald antwoord binnen Neder-
land en in het internationaal postverkeer afgeschaft.  
 

In een verzameling kunnen onder andere de volgende items met 
betrekking tot een dubbele briefkaart zijn opgenomen: 

 een ongebruikte dubbele briefkaart 

 een dubbele briefkaart waarvan alleen de eerste helft is beschreven 
en afgestempeld, maar wél nog aan elkaar verbonden 

 beide helften beschreven en afgestempeld, maar wél nog met elkaar 
verbonden 

 de vraagkaart beschreven en afgestempeld 

 de antwoordkaart beschreven en afgestempeld 

 een dubbele briefkaart, heen en weer gebruikt, waarvan (volgens de 
regels) de antwoordkaart werd bijgefrankeerd tot het briefporttarief 

 een dubbele briefkaart, heen en weer gebruikt, zonder bijfrankering 
tot het briefport, met port belast 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Briefkaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1871
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Hierboven een Nederlandse beschreven briefkaart met betaald 
antwoord, afgestempeld in Amsterdam op 11 juli 1963. Het ging om het 
vlagstempel van de  NATO-taptoe in Arnhem en is geschreven door ons 
vroegere lid dhr.  J. Kok Rzn.  
In het internationaal postverkeer was de dubbele briefkaart herkenbaar 
aan de Franse tekst. De antwoordbriefkaart werd dan in een ander land 
afgestempeld dan het land dat is vermeld op de zegelindruk. Ook was 
aanvullende frankering voor extra diensten, zoals aantekenen of 
luchtpost, toegestaan. Dat gaf dan een interessante frankering. 
 
 

Miniveiling maart 
 

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

  1 150-52  Curaçao 1942  X 107,50 20,00 
   Kon. Wilhelmina 
  2 192  Curaçao 1948  X   25,00   3,75 
   Kon. Wilhelmina 
  3 Mi  Indonesië 1988 XX   50,00   9,00 
   Blok 69 + 70 Olympische Spelen 
  4   Insteekalbum leeg     3,00 
   16 blz. A4 
  5   Insteekalbum blauw     4,00 
   Europa 16 blz. A4 
  6 Mi 144-145 Isle of Man   XX   11,60   2,25 
 Blok 2 3 4  1976-79-80  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aanvullende_frankering&action=edit&redlink=1
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  7 Mi blok 42 Israël 1990  XX     7,50   1,50 
   Beer Shiva met folder expositie 
  8 167-170 Ned. Indië 1930 X   17,50   2,50 
   Jeugdzorg 
  9 82 + 83 NL 1923  0   20,00   4,00 
   Kon. Wilhelmina 
10 238-239 NL 1931  0   42,00   8,00 
   Goudse glazen 
11   NL briefkaarten XX/0   24,00   4,50 
 Geuzendam 237-325 – 326, J. Kok Rzn 
12   NL 2009  XX   50,46 35,00 
   Jaarcollectie 
13   NL 2018  0    6,00 
   6 Pers. postz. op ansichtkaart 
14   NL 2019  XX    2,00 
   Pers. postz. blok Kon. W.A.-Maxima op kaart 
15   NL 2020  XX    5,00 
   Zilv. zegel 75 jaar bevrijding, nom. 25,00 
16   NL 2009  XX  45,00 
   Mapjes 388-406, nominaal 66,78 
17   Sovjet Unie   0    4,00 
   1923-1991 180 zegels 1971-1978   
18 Mi 291  Thema Kippen XX     5,00   2,00 
   Bophuthatswana 1993, blok 8 
19 Mi 1000 Thema Uilen  XX     5,00   2,00 
   Namibia 1999, blok 51 
20 SACC  Thema Vuurtorens XX   12,60   6,00 
 2270  RSA 2014 
 

Voor de volledigheid XX = postfris, X = ongebruikt met gom, (X) = 
ongebruikt zonder gom, 0 = gebruikt.  
Afbeeldingen van alle kavels zijn te bekijken op onze website  www.fvrl.nl  
 

Wilt u een kavel van te voren bekijken, bel dan voor een afspraak met 
mevrouw van Leeuwen: 0621 591 868. Biedingen kunt u opsturen tot 17 
maart naar FV Roden-Leek, Faunalaan 6, 9301 KG Roden of mailen 
naar  veiling@fvrl.nl  U geeft een maximum bod op en wij proberen het zo 
voordelig mogelijk voor u te krijgen. 
Biedingen onder de inzetprijs worden NIET in behandeling genomen. 
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Notulen algemene ledenvergadering 4 maart 2020 
 

Nadat de leden ruim een kwartier aan de landentafels over hun verzamel-
gebieden hebben kunnen spreken, opent voorzitter Gerritsen om twintig 
over acht de vergadering en heet 36 leden welkom. Hij meldt de leden 
die hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn, te weten de heren 
Bartholomeus, De Jong en Nederhoed. Daarna neemt hij het afgelopen 
verenigingsjaar door en looft onze vrijwilligers.  
 

Na enkele huishoudelijke mededelingen, waaronder het voorgenomen 
bezoek aan PostNL in Zwolle op 20 april, 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. Commissievoorzitster mevrouw Van Leeuwen ont-
vangt dit jaar voor al haar activiteiten zelf het ereteken en dat is niet 
geheel onverwacht. Na een korte felicitatiepauze is er voor mevrouw 
Haisma en de heer Schmidt (beiden niet aanwezig) een waardebon 
vanwege het 25-jarig lidmaatschap van de vereniging. 
 

Bij de nieuwtjes en het filatelistisch allerlei delen de heer Broere en de 
heer Van der Velde enkele wetenswaardigheden mee. 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 
Klopstra vervolgens voor om het bestuur décharge 
te verlenen. De vergadering gaat hiermee onder 
applaus accoord.  
Mevrouw M. La Crois is aftredend als kas-
ommissielid; als leden voor 2021 worden benoemd de heer Klopstra en 
mevrouw Suiveer. De heer Wiekens stelt zich beschikbaar als reservelid.  
Er zijn geen tegenkandidaten bij de benoemingen en verkiezingen. 
Zodoende is er een nieuwe termijn van drie jaar voor mevrouw Van 
Leeuwen in de commissie Onderscheidingen, voor de heer Meijer in de 
commissie Nalatenschappen en voor mevrouw Schuitema en de heer 
Kremer als bestuurlid van de vereniging, alles onder applaus. Op 
voorstel van de heer Wiersma mag het nijvere bestuur zich bij de 
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jaarlijkse hei-sessie op een etentje trakteren, welk voorstel in dank wordt 
aanvaard. 
Tijdens de rondvraag stelt mevrouw Wobbes zich beschikbaar als 
bestuurslid en de heer Elzinga wil de commissie Nalatenschappen helpen 
versterken. Het applaus is terecht. 
 

De traditionele verloting van de Ton vervalt, maar de loten voor de 
betaalde verloting vinden gretig aftrek. Er zijn dan ook fraaie prijzen. 
De  voorzitter kan hierna om vijf over tien zijn slotwoord uitspreken, 
waarbij hij alle aanwezigen bedankt voor de aandacht en inbreng. Alle 
aanwezigen ontvangen na afloop een kinderbedankkaart en kunnen nog 
snuffelen bij de eurotafel, een nieuw initiatief. 
 
 

Notulen ledenvergadering 4 november 2020 
 

Het is de gewoonte dat tijdens de clubavond van november de begroting 
voor het volgende seizoen wordt vastgesteld. Aangezien deze avond niet 
door kon gaan, kregen de leden de begroting toegestuurd, met daarbij 
het voorstel om de standaard contributiebedragen voor de huidige leden 
voor 2021 met tien euro te verlagen. Dit vanwege het bijzondere jaar 
2020.  
Geen enkel lid kwam met bezwaren of opmerkingen, waardoor het 
bestuursvoorstel als aangenomen wordt beschouwd. 
 
 

Jaarverslag "F.V. Roden-Leek e.o." over 2020 
 

Een bijzonder verenigingsjaar, dat vlak na de ALV in maart door de 
ingestelde coronamaatregelen abrupt tot stilstand kwam.  
Hoewel onze activiteiten noodgedwongen beperkt waren, heeft dit 
gelukkig niet geleid tot opzeggingen; het ledental daalde licht tot 90. Eén 
lid overleed in 2020, te weten de heer J. van der Molen uit Nieuwe 
Pekela. 
De kleurrijke Nieuwsbrief verscheen twee maal. Door vanaf juni toch 
een maandelijks ledenbericht te verzorgen, met een gratis verloting, bleef 
het contact van het bestuur met de leden enigszins in stand. 
 

Bestuurszaken. 
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Het bestuur, bestaande uit J. Gerritsen (voorzitter), W. van der Velde 
(secretaris), P. Kremer (penningmeester), mw. C. van Leeuwen 
(nieuwtjesdienst), mw. C. Schuitema (rondzendverkeer), B. Peeterse 
(winkeltje) en mevrouw Wobbes (o.a. prijzenfestival) vergaderde in het 
voorjaar drie maal in De Til. Na de zomer waren er twee vergaderingen 
bij bestuursleden thuis, een maal schriftelijk en drie maal digitaal. 
De bestuursdag met etentje "op de hei" ging dit jaar niet door. 
 

Verenigingsavonden. 
De drie verenigingsavonden op de woensdag werden 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 "onderwijs in Uganda” (42) 
  - 6 februari: DVD-lezing Zeehelden (42) 
  - 6 maart: ALV (36) 
 

In de regio presenteerden wij ons in 
de sporthal De Hullen in Roden bij 
“Noord-2020” op 15 februari.  
Het bleek niet mogelijk om in het 
najaar de ruilbeurs te houden. 
Hopelijk zal 2021 voor iedereen een 
beter jaar zijn. 
 
 

Jaarverslag nieuwtjesdienst 2020 
 

Het aantal leden met een abonnement bij PostNL is stabiel gebleven.  
Vanwege de geannuleerde clubavonden is de verkoop van nieuwe 
uitgiften door leden afgenomen. Ook de verkoop van decemberzegels en 
supplementen is verminderd. Gelukkig waren er, via leden, enkele bedrij-
ven en instanties die grotere bestellingen plaatsten.  
De contacten en leveringen via PostNL, de firma Feddema en overige 
leveranciers verlopen verder uitstekend. 
 

Het  verdeelmoment was dit jaar bij een van de dames thuis.  De abon-
nementen werden veelal thuisbezorgd en ook wel opgehaald.  Met dank 
aan de dames Gerrie La Crois, Cisca Schuitema en Willeke Wobbes voor 
de hulp tijdens deze werkzaamheden.  

Claartje van Leeuwen 
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Jaarverslag rondzendverkeer 
 

Na drie maanden in 2020 kwam er een voorlopig einde aan het rond-
zendverkeer. In augustus ben ik echter, één maand eerder dan we 
gewend zijn, weer begonnen met de rondzendingen, tot groot plezier van 
de deelnemende leden. Financieel is het toch een goed jaar geweest: 

 startsaldo in januari 2020       kas   293,45     banksaldo   275,00 

 eindsaldo in december 2020       kas   508,15     banksaldo   640,61 
 

Zonder moeilijkheden zijn de 
verschuldigde betalingen 
voldaan door de deelnemers. 
 

Vriendelijke groeten, 
Cisca Schuitema 

 

 
 

Jaarverslag winkel 
 

In deze tijd is het niet eenvoudig om leden te helpen als men de winkel 
niet zelf kan opzoeken of zelf niet belt. 
Wij kunnen onze leden echter altijd helpen aan allerlei zegels, albums, 
strips, etc. 
De  verkopen uit de winkel vielen ondanks corona niet tegen, ook door 
de vaste klanten; zie hiervoor het financieel jaaroverzicht van de 
penningmeester op de ALV. Hopelijk gaat het in 2021 beter. 
 

Het winkelpersoneel 
 
 

Jaarverslag 2020 nalatenschapscommissie 
 

Het coronajaar 2020 heeft ons niet gebracht wat wij wilden. Wel zijn wij 
naar diverse adressen geweest, nog een gevolg van onze actie "postzegels 
op zolder" van 2018. 
De commissie is druk met zegels uitzoeken, zodat wij verder kunnen als 
alles weer geopend is. 
 

Namens de nalatenschapscommissie,  
Bram Peeterse 
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De gratis verloting in 2020 
 

Mijn naam is Willeke Wobbes, nieuw bestuurslid sinds de jaarvergadering  
in  maart 2020. Dat was tevens de laatste keer dat we een clubavond 
hadden in “Op de Helte” te Roden. We gingen in lockdown vanwege het 
coronavirus COVID19. Om toch enigszins in ‘contact’ te blijven met 
elkaar is de gratis verloting opgezet en die mag ik vanaf september 2020 
elke maand verzorgen, tot we weer bij elkaar komen. 
Elke eerste woensdag van de maand, als we normaal onze vereni-
gingsavond zouden hebben, kunt u via het e-mailadres  gratis@fvrl.nl 
o.v.v. de maand, naam en adres, meedoen aan de gratis verloting. Ook 
leden zonder eigen mailadres kunnen via het mailadres van iemand 
anders meedoen. Aanmelden kan tot en met de zaterdag in diezelfde 
week. 
 

Het loten gaat precies zoals op de verenigingsavonden. Ik neem het 
aantal deelnemers in bingocijfers en daar trek ik de helft aan prijsjes uit. 
Voorbeeld: 30 deelnemers wordt 15 prijsjes, met een maximum van 20 
prijsjes. De volgorde van aanmelden is uw lotnummer. Ik verstuur de 
prijsjes in de week na de trekking naar de winnaars, die vervolgens in de 
volgende ledenbrief worden genoemd. 
 

Het ziet er niet naar uit dat er binnenkort al verandering komt wat 
betreft de verenigingsavonden; voorlopig kunt u dan in elk geval toch 
meedoen aan de gratis verloting. Er zijn gemiddeld 30 aanmeldingen per 
keer, maar daar kunnen er best nog wel wat bij, dus waag een kans. Het 
is gratis! 

Een hartelijke groet van uw loterijbeheerder, 
Willeke Wobbes 

 

 

Te koop: handboek PTT Bedrijfsstijl 1990 
 

Een cassette met 4 handboeken met als doelstelling: “het handhaven van 
een voor onze klanten herkenbaar uiterlijk van de PTT en zijn 
produkten”. Met voorbeelden van badges, brievenbussen, briefpapier en 
enveloppen, halteborden van rijdende postkantoren, posttassen en post-
treinen, pakpapier, serviesgoed, sportkleding, enz. Te veel om 
op te noemen. Erg leuk om door te kijken.  
Voor info en uitleen: Nieuwtjesdienst, tel. 06 2159 1868  
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Postzegelvelletje  "Beleef de natuur - De Onlanden" ! 
 

Op 22 februari 2021 gaf PostNL "Beleef de natuur - De Onlanden" uit, 
een vel met 10 postzegels in 10 verschillende ontwerpen.  
Het was de bedoeling dat wij als vereniging, met ondersteuning van 
PostNL, het velletje op lokatie zouden aanbieden aan wethouder Kosters 
van de gemeente Noordenveld en boswachter Zwiers van de vereniging 
Natuurmonumenten. Helaas moesten we vanwege de corona-
beperkingen ook dit afblazen, maar gelukkig kunnen we in deze Nieuws-
brief wel ruim aandacht aan dit prachtige velletje besteden. Hieronder 
vindt u een deel van het bericht dat de afdeling Marketing van PostNL 
heeft opgesteld. 
 
Op de postzegels staat de waardeaanduiding 1, voor post tot en met 20 
gram met een bestemming binnen Nederland. Het postzegelvel maakt 
deel uit van de meerjarige serie "Beleef de natuur 2021-2023". Op de 
postzegels komen afbeeldingen voor van planten en dieren in bijzondere 
Nederlandse natuurgebieden. 
 

Deze 2e uitgifte besteedt aandacht aan het moeraslandschap De 
Onlanden bij de stad Groningen. Dicht bij de stad Groningen ligt De 
Onlanden, een natuurgebied van ongeveer 2500 hectare groot. Het 
gebied kenmerkt zich door ruige hooilanden, moerasbos en ruimte voor 
de berging van overtollig water. De Onlanden is tot stand gekomen in 
het kader van een groot herinrichtingsproject dat in 2008 van start ging. 
Het doel was in de regio de landbouwstructuur te verbeteren, de aanleg 
van natuurgebieden te versnellen en een groot waterbergingsgebied te 
realiseren. De naam De Onlanden verwijst naar een oude naam voor 
zeer lage en natte gronden die ver van de bewoonde wereld waren 
verwijderd en toentertijd voor landbouw vrijwel onbruikbaar waren. 
Later werd wel veeteelt mogelijk.  
 

Sinds 2008 heeft de natuur in dit gebied zich ontwikkeld tot een 
moerasbiotoop, met bijbehorende planten, vogels en andere dieren. 
Verschillende soorten profiteren van het verdwijnen van grote stukken 
grasland en veenweide. Daartoe behoren de orchidee rietorchis, de 
vogels paapje en roerdomp en verschillende libellen en amfibieën. Ook 
de roerdomp, de grote zilverreiger, de otter en de visarend hebben 
inmiddels het gebied tot hun domein gemaakt. Bij langdurige en hevige 
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regenval zorgt de waterberging in De Onlanden ervoor dat de inwoners 
van de stad Groningen hun voeten droog houden. 
 

Op de postzegels "Beleef de natuur - De Onlanden" zijn de volgende 
bewoners van dit natuurgebied afgebeeld: kemphaan, grote zilverreiger, 
smient, glazenmaker, gewone klaproos, klein hoefblad, gewone margriet, 
brasem, otter en bruine vuurvlinder. In een aparte grafische laag op het 
postzegelvel zijn transparante afbeeldingen verwerkt van een kruipende 
zeggekorfslak, de geopende bloem van een klaproos, het zijaanzicht van 
een snoek en van een smient, een groot langlijfje met gespreide vleugels 
en drie bloemen van de echte kamille. 
Het postzegelvel is een ontwerp van grafisch ontwerper Frank Janse uit 
Gouda. Op het vel kregen de 10 planten en dieren, die in hun natuurlijke 
omgeving zijn geportretteerd, ieder hun eigen postzegel. In sommige 
gevallen loopt de afbeelding of de achtergrondkleur door op de 
aangrenzende postzegel en op de velrand. Vanwege het landschappelijke 
karakter van de foto’s is bij deze nieuwe uitgifte een liggend 
postzegelformaat gekozen.  
 

 
 

Natuurlijk wilt ook u dit velletje om uw post met deze fraaie zegels te 
versturen. Het gebeurt immers maar zelden dat er iets over onze eigen 
omgeving wordt uitgegeven. Laat ook uw vrienden en kennissen weten 
dat deze postzegels bestaan. 
Bestellen: bij de Nieuwstjesdienst! 
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Verenigingsdatums 

 

   - 19 mei: ALV 
   - 23 juni: clubavond, in plaats van de gebruikelijke juni-instuifavond. 
 
 

Kerstpuzzel 

 

Een van de drie winnaressen van de kerstpuzzel was 
mevrouw Fokkema, die erg in haar nopjes was met 
haar prijs: een zilveren postzegel. 
 
 

15 jaar geleden… 
 

… kocht een van onze leden op een veiling in het buitenland een fraaie 
(en prijzige) oude brief uit 1814 die uit een krijgsgevangenenkamp bij 
Leek was verstuurd. Deze plaats bleek echter Leek bij Manchester in 
Engeland te zijn. Dat was jammer. 

 

… werden er in de Nieuwsbrief maar liefst vier pagina's gewijd aan de 
drie-gaats roltanding NVPH nr. 32. De kans dat hierdoor een lid dit 
perperdure zegel ging aanschaffen, leek toch niet al te groot. 

 

… riep het bestuur de leden op om na een clubavond niet spoorslags 
naar huis af te reizen. Er was ook toen meestal een korte of langere 
gezellige nazit. 

 

… verhuisde het postkantoor in Roden van de Wijnbergstraat naar de 
Bruna in de Heerestraat. 

 

… hadden wij 113 leden. 
 

… ging de verenigingsprovisie van de decemberzegels naar onze jeugd-
afdeling. 

 

… vertelde ons jongste verenigingslid (en dat was Patrick Elzinga) over 
zijn hobby. 

 

… werd het Kok-ereteken voor de eerste keer uitgereikt: aan de heer 
Schaafsma. 
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Gezocht: Nederland gestempeld 
 

NVPH  2586 en 2592, 2441a en 2441j, 2274, 2233 en 2236, 2147, 2149 
en 2150, 2079 en 2082, 1997, 1900 en 1829. 

M. de Jong, tel. 06 2952 1634 of per e-mail:  mdejong4@kpnmail.nl 
 
 

Michel Rundschau en Stanley Gibbons 
 

Enkele jaren lang hebben wij een abonnement gehad op de duitse Michel 
Rundschau en het engelse maandblad Stanley Gibbons. Vanwege de 
geringe belangstelling zijn deze relatief dure abonnementen opgezegd. 
 
 

Catalogi 
 

Zo nu en dan houden we opruiming onder onze 
weinig of niet-gebruikte catalogi. Daarom staan de 
volgende zaken gratis ter beschikking van de leden: 
 

 TNT Jaarboek Nederlandse Postzegels 2008 

 NVPH Specialiteiten catalogus 2006 - 2011 
(puntstempels, spoorwegstempels, 
langstempels, rolzegels etc) 

 NVPH Speciale Catalogus Nederlanden overzeese rijksdelen 1991 

 NVPH Speciale Catalogus Nederlanden overzeese rijksdelen 1996 

 NVPH Speciale Catalogus Nederlanden overzeese rijksdelen 2001 

 NVPH Speciale Catalogus Nederlanden overzeese rijksdelen 2003 

 NVPH Speciale Catalogus Nederlanden overzeese rijksdelen 2007 

 NVPH Speciale Catalogus Nederlanden overzeese rijksdelen 2010 

 NVPH Speciale Catalogus Nederlanden overzeese rijksdelen 2012 

 NVPH Speciale Catalogus Nederlanden overzeese rijksdelen 2015 
 

Op CD-rom: 

 NVPH Speciale Catalogus Nederlanden overzeese rijksdelen van 
de jaren 1998, 1999 en 2003. 

 

Te verkrijgen bij de nieuwtjesdienst: tel 06 21591868 of  nieuwtjes@fvrl.nl   
Wie het eerst komt… 
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Veilingcommissie 
 

In de afgelopen maanden heeft de commissie besloten de veilingen door-
gang te laten vinden op een aangepaste manier. Een twintigtal kavels 
wordt samengesteld uit de voorraad van de 
vereniging en van een aantal inzenders. Voor de 
grote veiling streven we naar ongeveer 100 stuks 
en maximaal 5 kavels per inzender. Dit alles zo 
gevarieerd mogelijk. 
 

De organisatie van de veiling gaat als volgt.  
De heer Havinga scant de kavels. Hij maakt 
tevens een lijst van de beschrijvingen voor de convocatie, voor de 
website en een lijst voor de penningmeester. De secretaris plaatst de  
aangeleverde afbeeldingen en informatie op de verenigingswebsite.  
U kunt de kavels op de website bekijken of persoonlijk inzien op 
Faunalaan 6 in Roden. 
Biedingen gaan per telefoon 06 of e-mail  veiling@fvrl.nl  naar de veiling-
commissie. De verwerking en aflevering vindt plaats aan de deur of per 
post. De penningmeester rondt de financiële zaken af.   
 

Hieronder vindt u een overzicht van de veilingen van de afgelopen 
maanden en zoals u kunt zien, neemt het animo  af. Bij deze wil ik 
mevrouw Schuitema en de heren Havinga, Kremer, Paap, Peeterse en 
Van der Velde bedanken voor hun medewerking en hulp.  

Claartje van Leeuwen 

 
2020   kavels  biedingen verkocht 

Januari     20    op de Helte        14 
Februari      21    op de Helte       15 
Maart  geen veiling  
April/Mei     21        15        14 
September     20        10          8 
Oktober     20          5          3 
November     98        38        38 
December     20        11          9 

2021 
Januari     21          6          5 
Februari        20          1          1  
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Album closed 

 

Op 30 januari overleed ons lid de heer Sijbring uit Leek, 92 jaar oud. Al 
enige tijd verscheen hij niet meer op de clubavonden, maar de meeste 
leden zullen zich hem goed herinneren. Vaak stelde hij vanaf zijn vaste 
plaatsje achterin de zaal een vraag, maar altijd positief bedoeld. Naast zijn 
interesse voor de drukkerswereld was Henk Sijbring ook een actief 
ansichtkaartenverzamelaar. De familie is schriftelijk gecondoleerd. 
 
 

Te koop aangeboden 
 

- diverse inlegvellen van DAVO-albums.  
- honderden postzegelmapjes.  
- vele gestempelde en ongestempelde Nederlandse en buitenlandse 

postzegels en velletjes.  
 

Graag telefonisch kontakt op tel. nr. 06-2952 1634 of per e-mail: 
mdejong4@kpnmail.nl 
 
 

 
 

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, 
waarvan 4 maal per jaar in de vorm van de uitgebreide Nieuwsbrief. 
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 grote Handboek Postwaarden Nederland,  
          - een uitgebreide bibliotheek (met ook buitenlandse publikaties), 
          - 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 2021 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. 


