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Geachte leden, 
 
Nog steeds kunnen we elkaar niet bij een verenigingsactiviteit begroeten. 
In september zou het, na anderhalf jaar, toch eindelijk weer eens 
mogelijk moeten zijn. Op de Helte is nu nog niet geopend, maar we 
hebben onze vaste eerste woensdag van de maand voor de rest van het 
jaar aangevraagd. U vindt de datums hieronder, zet ze in uw agenda! 
Graag horen we op de ledenvergadering dit najaar van u voorstellen hoe 
we het tegoed op onze bankrekeningen kunnen inzetten voor leden-
behoud en ledenwerving. Wij doen ons best om het u naar de zin te 
maken, maar het aantal leden neemt geleidelijk af en dat willen we graag 
veranderen. 
Denk er eens over na als u deze zomer in een luie stoel in het zonnetje 
zit. 
 
 

Verenigingsdatums 

 

  - 1 september: lezing 
  - 6 oktober: algemene ledenvergadering 
  - 16 oktober: onze ruilbeurs in Nieuw-Roden 
  - 3 november: grote clubveiling 
  - 1 december: lezing 
  - 5 januari: nieuwjaarsbijeenkomst 
 
 

Stanley Gibbons 
 

Onze  vereniging heeft een exemplaar van 
deze bekende engelse wereldcatalogus in 
meedere delen. 
 

Omdat de vereniging als standaard de 
Michel-catalogi gebruikt, is de Stanley 
Gibbons overbodig. Vraagprijs: 50 euro. 
Belangstelling? Neem contact op met 
mevrouw Van Leeuwen (tel. 0621 591 868  
of  nieuwtjes@fvrl.nl ). 
 

mailto:nieuwtjes@fvrl.nl
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AGENDA  voor de algemene ledenvergadering van de Filatelisten-

vereniging "Roden-Leek en omstreken". De vergadering wordt gehouden 
op woensdag 6 oktober 2021 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. Vaststellen contributiebedragen 2022. 
15. Begroting 2022. 
16. Benoeming leden commissie Onderscheidingen.  
17. Benoeming leden Nalatenschapscommissie. 
18. Bestuursverkiezing.  
19. Rondvraag. 
20. Betaalde verloting.  
21. Sluiting.  
 

Toelichting op de agenda  

 punt 13: aftredend is de heer Klopstra 

 punt 16: verkiesbaar is mevrouw Oberink 

 punt 17: aftredend en herkiesbaar is de heer Peeterse 

 punt 18: aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw Van Leeuwen  
en de heer Gerritsen 

 

Voor de betaalde verloting kunt u bij de penningmeester lootjes kopen 
voor 50 cent per stuk. Er zijn fraaie series postzegels te winnen. 
 

Bewaar deze en de vorige Nieuwsbrief! Hierin staan de jaarverslagen en 
de agenda die u bij de ledenvergadering bij de hand moet hebben. 
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Miniveiling juni 
 

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

  1   China 1932-1950 XX/0 €  7,50   1,00 
   Oost-Chinese burgeroorl. 
  2 126-134 Curaçao 1936  0 €15,00   2,25 
   Kon. Wilhelmina met sluier 
  3   Indonesië 1959-65  X €27,00   3,00 
   Div. series + blok 58 
  4   Insteekalbum rood  0  15,00 
   A4 16 blz. Argentinië ca. 400 zegels 
  5   Insteekalbum  rood  0    2,00 
   A5 16 blz. div. Europese landen 
  6   Multo album zwart  0    5,00 
   Ruimtevaart ca. 200 zegels  
  7   Ned. Nw. Guinea  €32,70   4,75 
   1959-62 FDC's E3 t/m E11 
  8 163-165 NL 1926-27  0 €10,00   1,50 
   Kon. Wilhelmina 
  9 208-211 NL 1927  0 €  8,00   1,25 
   Provinciewapens Kind 
10   NL 1934  0 €  5,50   1,00 
   Brief Airmail London-Melbourne 
11   NL 1967 Max.kaart. X    2,00 
   894-898 Kinderversjes A.M.G. Schmidt 
12 2349  NL 2005  XX €  2,70   0,50 
   Weken van de kaart (vel) 
13   NL 2012 Rien  0 €  9,00   3,00 
   Poortvliet: winterlandschappen 
14   NL 2012 Rien  0 €  9,00   3,00 
   Poortvliet: beroepen en ambachten 
15 Mi 998- Spanje 1951  X €17,00   3,40 
 1002  Geboortedag Kon. Isabella 
16 340-344 Suriname 1960 X €12,50   1,75 
   Luchthaven Zanderij 
17   Thema Fauna  0    2,00 
   Gelopen rondzendboekjes 
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18 Mi 590-593 Thema Orchi- XX €  2,50  1,25 
    deeën RSA 1981 
19 Mi 156  Thema Vissen XX €  5,00  2,50 
 Blok 4  Ciskei 1989 
20   Victoria album    7,50 
   Klein met ruitjesbladen 
 

Voor de volledigheid XX = postfris, X = ongebruikt met gom, (X) = 
ongebruikt zonder gom, 0 = gebruikt. Mi = Michel-catalogus. 
Afbeeldingen van alle kavels zijn te bekijken op onze website 
www.fvrl.nl  bij de rubriek Clubavond. Ook de nieuwtjes vindt u daar. 
 

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 7 
juli naar FV Roden-Leek e.o., Faunalaan 6, 9301KG 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 inzet worden NIET in behandeling genomen. 
 
 

Album closed 
 

Op 12 mei overleed onverwacht mevrouw Van der Wiel-de Graaff. 
Vanaf de oprichting van de vereniging was zij lid en stelde zich vaak naar 
vermogen beschikbaar voor verenigingsactiviteiten. Zo heeft zij jaren de 
bekende kerstpuzzel vervaardigd. 
 

In 2011 ontving zij het Kok-ereteken, vanaf 2012 was zij zelf lid van de 
eretekencommissie. 
Judy van der Wiel was een enthousiast thematisch verzamelaarster van 
glas-in-lood, kantklossen en Anne Frank. 
De familie is schriftelijk gecondoleerd. 
 
 

Kok-ereteken 
 

Sinds de instelling hiervan in 2005 is deze fraaie onderscheiding al 
vijftien keer toegekend.  
Als u wilt weten aan wie, kijk dan op onze website. Na de hoofdkeuze 
Vereniging klikt u op de keuze Kok-ereteken. 

http://www.fvrl.nl/
mailto:veiling@fvrl.nl
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Gezocht door leden… 
 

Op den duur willen veel verzamelaars ook de "betere" zegels aanschaffen 
om hun verzamelingen zoveel mogelijk compleet te maken. 
Alles is te koop, maar het is vaak lastig om daarvoor een betrouwbaar 
adres te hebben. De vereniging beschikt over een (kleine) voorraad goed 
materiaal. De duurste stukken zijn gekeurd door een erkende keurmeester. 
Verder kunnen wij bemiddelen bij veilinghuizen bij de aankoop van een 
verzameling waar de gezochte zegels in zitten. 
 
 

Coronapostzegel 
 

De Oostenrijkse post verkoopt postzegels van echt toiletpapier. De zegel 
ziet eruit als een toiletpapiertje en er staat onder andere een baby-olifant 
op. Dat is het nationale symbool voor de meter afstand die mensen daar 
van elkaar moeten houden. 
Het postbedrijf kreeg het idee eerder dit jaar, toen tijdens de eerste 
coronalockdown wc-papier telkens was uitverkocht. "Toiletpapier was 
toen lange tijd moeilijk te krijgen", klinkt het. "Wc-rollen werden 
daarmee het symbool van de lockdown". 
De speciale coronazegel moet mensen eraan herinneren hoe het dagelijks 
leven is veranderd door het virus. De zegel kost 5,50 euro, twee keer zo 
veel als normaal, maar de helft van het bedrag gaat naar mensen die 
zwaar getroffen zijn door het virus. 
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15 jaar geleden… 
 

… moesten de leden bij de miniveiling het nog doen zonder scans van 
de kavels. De inzetprijzen varieerden van 15-30% cataloguswaarde. 

 

… kon de lezing wegens afwezigheid van de spreker niet doorgaan. 
Gelukkig wist mw. Van Leeuwen nog snel een Bonds-diapresentatie 
over Australie te regelen. 

 

… was er een schriftelijke voorjaarsveiling met prima kavels, zo stonden 
de nummers 80 en 101 te koop. 

 

… schreef de heer De Ruiter een flink artikel met interessante informatie 
over een censuurbrief aan een opvarende van het beroemde Duitse 
slagschip "Graf Spee". 

 
 

Gezocht 
 

Mevrouw Fokkema in Leek zoekt de Jumbo-plaatjes voor het album 
over Leek. U kunt haar daarvoor bellen: 0594 515 450. 
 
 

Paaspuzzel 
 

Het aantal inzenders met oplossingen van de paaspuzzel heeft onze 
verwachtingen overtroffen. Er kwamen maar liefst twintig (20) reacties 
binnen! 
De Paaspuzzel was niet voor iedereen appeltje-eitje, want slechts zes 
inzendingen waren foutloos. De winnaar is geworden de heer E. Meijer 
uit Roden, hij heeft zijn prijs toegestuurd gekregen. Gefeliciteerd. 
 

Alle deelnemers hebben een kaartje gekregen met een blijk van waarde-
ring. De andere vijf foutloze deelnemers kregen kaarten met postzegels. 
 

En nu de oplossing: 
   1.  126/127   2. 741    3. 1399 
   4. 805    5. 612    6. BZ 23 
   7. 992    8. 849    9. 981 
 10. 965  11. 514  12. 2370eA 
 



8 

 

Vanwege het succes staat in deze Nieuwsbrief een ZOMER-puzzel. Ook 
deze is van de hand van mevrouw Oberink, maar is lastiger dan de Paas-
puzzel! 

 
Zoek de bovenstaande 12 puzzelstukjes op in een NVPH-catalogus 
Nederland. Schrijf de catalogusnummers op en stuur uw oplossing, liefst 
filatelistisch gefrankeerd, naar mevrouw T. Oberink-Gaaikema, 
Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden of per e-mail naar puzzel@fvrl.nl  en 
doe dit voor 1 juli. Wij verloten weer een mooie prijs. 
 
 

Duur… 
 

Hebt u 430.000 euro over voor een mooie oude brief? Deze meneer wel:  
https://www.nu.nl/opmerkelijk/6092063/brief-met-historische-postzegels-
geveild-voor-430000-euro.html  

mailto:puzzel@fvrl.nl
https://www.nu.nl/opmerkelijk/6092063/brief-met-historische-postzegels-geveild-voor-430000-euro.html
https://www.nu.nl/opmerkelijk/6092063/brief-met-historische-postzegels-geveild-voor-430000-euro.html
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Bankrekening rondzendverkeer 
 

U treft op de adressenpagina alleen ons rekeningnummer van de Rabo-
bank aan. Dat klopt, want de oude ING-rekening is nu opgeheven. Let 
dus goed op als u een overschrijving doet! 
 
 

Frankeerstroken 
 

De vereniging heeft voor de liefhebber diverse loket/frankeerstroken 
Nederland. Met opdruk PTT of TPG, wit/rood, in gulden- of euro- 
waarde en met of zonder streep. Te verkrijgen bij mevrouw Van 
Leeuwen: tel. 0621 591 868  of   bestel@fvrl.nl 
 
 

Geschiedenis van de Postgebouwen 
 

Misschien herinnert u zich uit het verleden onze spreker Guus Klaas, hij 
heeft een erg aardige website gemaakt over diverse postzaken: 
https://een-postgeschiedenis.jouwweb.nl/ 
 
 

 
 

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

E-mail: hofsteebloemen@gmail.com 

mailto:bestel@fvrl.nl
https://een-postgeschiedenis.jouwweb.nl/
mailto:hofsteebloemen@gmail.com
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Kast in De Til 
 

Veel leden hebben in de loop van de tijd het dorpshuis De Til in Leek 
bezocht, maar slechts weinigen hebben een blik mogen werpen op de 
voorraden in ons "hok". In drie afsluitbare kantoorkasten bewaren wij 
materiaal tot een bepaalde waarde. 
Eén kast toonde zich de laatste tijd zeer degelijk, want het slot was niet 
meer te openen. De oorspronkelijke leverancier bestond niet meer, 
slotenmakers doen dit werk niet, dus wat nu?  
Een van onze leden ging er mee aan de slag en schreef hiervoor een 
korte handleiding. Succes verzekerd! 
 

Tips om een probleemkast zonder beschadigingen te openen: gebruik 
nooit zwaar geschut en gebruik een fijn stukje gereedschap.  
Belangrijk is ook de werkhouding. Plaats de schoen (niet meer dan maat 
41) plat op de deur. Let daarbij ook op dat het been op de juiste hoogte 
is geplaatst om de juiste spanboog te 
krijgen tussen enkel, knieholte en 
bovenbeen. Let ook op het standbeen, 
dat op de grond blijft. 
 

De handen moeten naast elkaar op het 
stukje gereedschap geplaatst worden 
om de kracht precies te verdelen, 
zodat gereedschap en slot tot een 
oplossing komen. 
 

Het resultaat van dit alles zal zijn dat 
slot en kast zonder enige schade van 
elkaar gescheiden worden.  
Zorg voor de zekerheid dat u tijdens 
het werk onherkenbaar bent. 
 
 

Te koop aangeboden 
 

Postfrisse verzameling Aruba in twee albums, compleet 1986-2010. 
Cataloguswaarde 1095 euro, tegen elk aannemelijk bod. 
W. van der Velde, tel. 050 503 2608, e-mail:  w.vd.velde@hccnet.nl 
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Snuffeltassen 
 

Iets nieuws! Wij proberen deze zomer twee "snuffeltassen" in omloop te 
brengen met allerlei "klein spul", veel zaken voor slechts 1 euro. 
Wat u uitneemt, kunt u direct betalen door het geld in een doosje in de 
tas te stoppen. Makkelijker kan het niet. 
En wat ook gemakkelijk is: uw overtollige kleinigheden die te goedkoop 
zijn voor de mini-veiling kunt u weggegeven door het zelf in de snuffel-
tas te stoppen. U bent er van af en uw medeverzamelaars vinden iets 
leuks! 
 

Binnenkort krijgt u een e-mail om zich hiervoor aan te melden. Hebt u 
geen computer, dan kunt u bellen met mevrouw Schuitema. 
 
 

Gratis verloting mei 
 

Er waren 32 deelnemers, dus de extra prijs werd niet verloot. De 
"gewone" prijsjes gingen dit maal naar de heren Alberda, De Boer, 
Bouwers, Elzinga, Erenstein, Van der Graaf, Groenewold, Groote, 
Havinga, Klopstra, Louwes, Meijer, Paap en Schuitema en de dames De 
Vos en Wobbes. De dames waren dit keer dus ver in de minderheid, 
kom op, dames! 
 
 

Zomerveiling 
 

Zoals u van ons gewend bent, ook dit jaar weer een veiling met betere en 
minder vaak voorkomende postzegels. Cataloguswaarde volgens NVPH 
Nederland 2021. Biedingen kunt u opsturen tot 20 juli naar FV Roden-
Leek, Faunalaan 6, 9301 KG Roden  of  bestel@fvrl.nl 
 

Het kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder, voor een prijs die    
€ 1 hoger is dan het bod van de op één na hoogste bieder. B.v. kavel 1, u 
biedt € 50 en het op één na hoogste bod is € 40; u krijgt dan het kavel 
voor € 41. 
Er worden geen veilingkosten in rekening gebracht. Meer informatie: tel. 
0621 591 868  De afbeeldingen kunt u mooier zien op onze website: klik 
op NIEUWS  en dan op  zamerveiling. 
 

bestel@fvrl.nl
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Kavel   NVPH       Omschrijving   Kwal.  Cat.w. Inzet 
  1  1-3       Koning Willem III    0 240      35 
  2 19-29       Koning Willem III   0 317 60 
  3 49       Inhuldiging    0 150 25 
  4 104       Opruiming    0 100 17,50 
  5 105       Opruiming    0 125 20 
  6 136-136      Tentoonstellingszegels  0 160      30 
  7 279-282      Kind    XX 135 25 
  8 356-373      Guilloche    XX 187 35 
  9 V403        Legioen    XX 110 20   
10 518-533      Kon. Juliana      X 330 60 
 
 

 
-1- 
 

 
-2- 
 

   
-3-            -4-          -5- 
 

 
-6- 
 

 
 

 
-7- 
 

 
-8- 
 

 
-9- 
 

 
-10- 
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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 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. 


