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      Peize, 26 augustus 2022 
 
Geacht clublid, 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de eerste clubavond na de warme zomer. Deze zal worden gehouden op 
woensdag 7 september in het gebouw "Op de Helte" in Roden. 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 een aankoop in onze 
zegelsuper te doen. 
 

Het officiële gedeelte van de clubavond begint om 20.00 uur. De agenda is als volgt: 
1. Opening en mededelingen.                4. DVD-presentatie.  
2. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei.      5. Rondvraag. 
3. Miniveiling.         6. Sluiting. 

       -pauze-     
 

Aan het einde van de avond doen alle aanwezigen die de presentielijst hebben getekend mee aan de gratis 
verloting. Ook hopen we de prijs voor de hoogste jaaropkomst (een stockboek) te kunnen verloten! 
 
 

Miniveiling september 
 

Kavel NVPH/Michel          Omschrijving          Kwal. Cat.w.  Inzet  
   
1.    FVRL leeg insteekalbum rood    7 
2.    Album rood Spanje     4 
3. 81/82  BRD 2010 postzegelmapjes XX 80 15 
4. Zakje   BRD postzegels 55 gram O/XX 5  
5. 61-77  Ned. Nw. Quinea 1960 XX 14,70 2,75 
6. 17a  NL  1869-1871 Rijkswapen O  25 7,50 
    (stempel franco-takje)   
7. 34-44  NL 1891 Prinses Wilhelmina O  178 35  
8. P 102  NL 1947 port  85c X  19,40 4   
9. 592-595  NL 1952 ITEP O  50 8 
10. 2 series  NL jubileum en kind O  9,90 2  

 588-591 en 683-687 

11.    NL 1992 Abel Tasman infomap    2 
    Bekijken!   
12.    NL PostNL 1998 gezelschapsspel    5  
13. 1909-18  NL 2000 vel Sail Amsterdam  XX 13 2,50                
14. 1974-83  NL 2001 10x nieuwe kunst   XX  3,50 
    Ongeopende hangverpakking  
15.    NL souvenirboekje Kon. familie XX 22,80 5  
    B 2243/V2272-2281/V2233-2242  
16.    NL 2005/2006 postw.stukken  XX  1 
    10x nr 2383/2x 39ct 
 
 



 
 
17. 7x vel  NL 2008/2009 Mooi Nederland XX 31,50 17 
    NVPH 2564,65,68,69 en 2643,44,50 
18.    NL 2011/13 pers.zegels Vogels XX 54 11 
    Serie 54 stuks, niet compleet 
19.    NL zilveren postz. Kasteel de Haar XX 25 5 
20. V3378  Thema Fauna USA 2000 A t/m J XX 20 4 
 
Voor de volledigheid  XX = postfris, X = ongebruikt met gom, O = gebruikt. Afbeeldingen van alle kavels 
ziet u op onze website  www.fvrl.nl  bij de rubriek Clubavond. Ook de nieuwtjes vindt u daar. 
 

Wilt u een kavel van tevoren bekijken, bel dan voor een afspraak met mevrouw Van Leeuwen: 0621 591 868. 
Biedingen kunt u opsturen tot 4 september naar FV Roden-Leek e.o., 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 inzet worden niet in behandeling genomen. 
 
 

Beurs Nieuw-Roden 
 

Noteert u alvast de datum van onze beurs? Zaterdag 15 oktober, 9-14 uur. 
 
 

Grote clubveiling 
 

Onze jaarlijkse grote clubveiling houden wij tijdens de clubavond van 2 november. 
Leden kunnen nog enkele kavels voor deze veiling inleveren bij de veilingdienst. U dient op elk kavel het 
NVPH/Michel nummer, de cataloguswaarde en de inzetprijs te vermelden en een verzamellijst bij te voegen, 
voorzien van naam en adres. Zonder verzamellijst kunt u 1 kavel inleveren. 
De laatste inleverdatum is 5 oktober bij mevrouw Van Leeuwen, Faunalaan 6, Roden (0621 591 868) of op de 
clubavond. Maar natuurlijk liever wat eerder. 
De veilingcommissie probeert een evenwichtige verdeling van de kavels aan te houden. Tevens letten we op 
een goede kwaliteit. Mogelijk wordt daarom niet alle materiaal opgenomen.  
 
 

Schaken 
 

Verzamelt u postzegels over het thema "schaken"? Dan bent u niet de enige. Wist u dat er ook een 
Motiefgroep Schaken bestaat? Zij beheren de website  www.euwe.nl  waarop u heel veel informatie kunt 
vinden. Even kijken kan geen kwaad, ook voor de niet-schakers.  
 
 

De Til 
 

Vanaf deze maand kunt u ook weer de inloopmiddag in De Til in Leek bezoeken. Elke derde maandag-
middag bent u van 13.30-15.30 uur welkom. 
 
 

Rabo Clubsupport 
 

Bent u lid van de Rabobank? Dat weet u vast dat de actie Clubsupport weer loopt en ook wij doen mee als 
vereniging in de sector "cultuur". Vanaf 5 september kunt u via internet uw stem uitbrengen op uw favoriete 
club en wij hopen natuurlijk dat wij dat voor u zijn. 
Vorig jaar leverde deze actie ons 135 euro op! 
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