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      Peize, 24 september 2022 
 
Geacht clublid, 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de komende clubavond. Deze zal worden gehouden op woensdag 5 oktober 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. Lezing door de heer Holstege.  
2. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei.      5. Rondvraag. 
3. Miniveiling.         6. Sluiting. 

       -pauze-     
 

Ons lid de heer Holstege komt deze avond voor ons over uit zijn nieuwe woonplaats Den Haag en houdt een 
presentatie over "Het gebruik van de eerste luchtpostzegels van Nederland 1921-1929". 
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. 
 
 

Catalogus NVPH - Nederland editie 2023 
 

Op 15 september 2022 is de nieuwe "dunne" NVPH-catalogus Nederland verschenen. Er is een ongekend 
aantal veranderingen en verbeteringen te melden die de aanschaf van deze catalogus meer dan de moeite 
waard maken. 
• Meer dan 500 nieuwe afbeeldingen 
• Meer dan 800 tekstwijzigingen en aanvullingen 
• Meer dan 2.500 prijsaanpassingen 
• Gratis blauwdruk nummer 20 
• Thema Emissie 1923 100 jaar 
• Verbeterde jaargangtabel 
Het meest in het oog springend is het feit dat dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van de NVPH-
catalogus alle frankeerzegels in volle glorie staan afgebeeld. Het is niet alleen een prachtig gezicht, het is ook 
zo dat een kleurenafbeelding meer zegt dan een kleuromschrijving. 
De prijs is € 21,90 maar u kunt 10% korting tegemoet zien als u deze bij de nieuwtjesdienst bestelt. 
Volgend jaar verschijnt weer de versie met harde kaft, met het overzicht van de FDC’s, plaatfouten, 
postzegelmapjes, vooroorlogse postzegelboekjes, evenals de overzeese gebiedsdelen. 
Bestellen? Bel 0621 591 868 of mail naar: nieuwtjes@fvrl.nl 
 
 

Geen convocatie? 
 

U zult vast weten dat wij onze clubavond altijd houden op de eerste woensdagavond van de maand (behalve 
in mei). In de week daarvoor ontvangt u onze convocatie op papier of via de mail. 
Gaat er ergens iets mis en ontvangt u hem niet? Kijk dan op de website bij "Jaarprogramma". Zowel een 
convocatie als een Nieuwsbrief kunt u daar raadplegen. Verder ziet u de complete miniveiling altijd in volle 
glorie bij het onderdeel "Clubavond". 
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Miniveiling oktober 
 

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

1.   Album blauw DDR      5 
2.   Album DAVO PZM 2x incl. cassette       17,50 
     met 40 hoezen, leeg 
3.   Album gr diverse Sporten   O   5 
4.   Album Importa Juweel rood+cassette      15 
       “Nederland” nr 3, leeg 
5.   Album Nederland stempels. Bekijken!   O   5 
6.   Album wit Europa (o.a. BRD, GB)   O   4,50    
7.   BRD 1998 16 postw.st. in souv. map   O   5  
8.   Hongarije/Rusland 120 brieven   O   5  
9.   Israel 1957-1981 5x blok/vel   XX 31 4 
10. 1 - 3 NL 1852 Kon. Wilh.III   O  240 24  
11. 4 - 6 NL 1864 Kon. Wilh. III   O  150 20    
12. 7 - 12 NL 1867 Kon. Wilh. III   O  415 60  
13. 13 - 18 NL 1869 Wapenzegels    O  334 48                
14. 15 NL 1881 register aanvraag vergunning    O   6 
       sterke drank, stempel Balk  
15. 79a NL 1899 Wilhelmina Fl. 5   O  8 2   
16. 346-349 NL 1946 Kon Wilhelmina    X  275 40    
17. E30 NL 1957 beschreven/open klep   O  17,50 2,50    
18. 3069-78 NL 2013 Ned. molens   O  18 3   
19.   Thema Fauna, Ned. Antillen   XX 38 6 
   1232-35, 1252-54, 1308-13 
20. 25 gram Thema Flora wereld   O   1 
21. 100 gram Wereld afgeweekt   O   2 
 

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 de maandag voorafgaand aan de clubavond 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. 
 
 

Kinderpostzegels - 70 jaar Donald Duck 
 

Vanaf 10 oktober is de 74e emissie van de kinder-
postzegels beschikbaar. Dit jaar de promotie van het 
weekblad Donald Duck, met o.a. Donald Duck, oom 
Dagobert en de neefjes Kwik, Kwek en Kwak. 
Bestellingen via nieuwtjes@fvrl.nl, tel 0621 591 868,  
de rondzenddozen of de clubavond. 
 
 

Aanvullingsbladen Nederland 2022 
 

Het was onze gewoonte om hiervoor alle leden een formulier toe te zenden. De oproep via deze convocatie 
bespaart ons porto en drukkosten. Op de clubavond zijn bij het bestuur bestelformulieren beschikbaar om in 
te vullen. Bent u niet aanwezig op de clubavond? Bel dan 0621 591 868 of mail naar  nieuwtjes@fvrl.nl 
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