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Van de voorzitter
Hier is de laatste Nieuwsbrief van dit seizoen alweer.
We gaan op de zomer af, daar gaan we tenminste van uit. Maar eerst nog
onze clubavond in mei, welke u hopelijk niet overslaat want er staat een
mooie lezing op het programma. Dus komen!
Daarna hebben we voor u nog een instuifavond op 6 juni in De Til. Dit
om die lange zomer te overbruggen. Neemt u op deze avond uw
stockboeken met doubletten mee en probeer uw eigen manco’s op te
vullen.
Verder hebben we een paar exemplaren op zicht gekregen van de fraaie
stockboeken die u via ons zeer voordelig bij het S.v.F. kunt aanschaffen.
Beslist bekijken en bestellen, dan kunt er na de vakantie mee aan de slag.
Verder wensen wij u en de uwen een prettige en vooral droge vakantie
toe.
Jan Gerritsen

Clubavond mei
De komende clubavond zal worden gehouden op woensdag 16 mei 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 het winkeltje te doen.
Het officiële gedeelte van de clubavond begint om 20.00 uur. De agenda
is als volgt:
1. Opening en mededelingen.
2. Nieuwtjes en filatelistisch allerlei.
3. Miniveiling.
4. Lezing “Sandd”.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.
Na de pauze een lezing door een bekende spreker: de heer Flentge
behandelt het onderwerp: “Sandd, een concurrent van PostNL?” Wat
weet u meer van deze bezorger waarvan ook u ongetwijfeld regelmatig
post in uw brievenbus krijgt?
En na afloop natuurlijk nog de gratis verloting voor iedereen die de
presentielijst heeft getekend.
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Schriftelijke veiling betere kavels
Zoals u van ons gewend bent, ook dit voorjaar weer een veiling met
betere en minder vaak voorkomende postzegels. De inzet is steeds laag
gehouden, voor de eerste 7 kavels zelfs 20% van de cataloguswaarde!
Biedingen kunt u opsturen voor 30 juni naar FV Roden-Leek e.o.,
Faunalaan 6, 9301 KG Roden.
U mag zo hoog bieden als u wilt. 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 € 35 en het op één na hoogste
bod is € 30, u krijgt het kavel dan voor € 31.
Er worden geen veilingkosten in rekening gebracht (elders soms 20% !)
Voor informatie: 06 2159 1868.
De kavels kunt u bekijken op de clubavond van 16 mei a.s.
Kavel NVPH
1
11
2
12
3
13-18
4
49
5
104
6
592-595
7
P3-P12
Plaatfouten
8
236A
9
10

79D
217

Omschrijving
Koning Willem III
Koning Willem III
Wapenzegels
Kroningsgulden
Opruimingsuitgifte
I.T.E.P.
Cijfer zwart, 1 gld. rood

Kwal.
0
0
0
0
0
XX
0

PM2 mooi exemplaar
op luchtpostbrief 1934
0
PM Kon. Wilhelmina
0
PM7 Olympiade hardloper X

Cat.w.
125
195
300
150
100
100
135

Inzet
25
40
60
30
20
20
27

26
110
140

7,50
33
40

Op de kleurenpagina’s ziet u enkele van bovenstaande kavels.

Gezocht
Poststukken met postzegels van de hele wereld met afbeeldingen van
neushoorns en poststukken met postzegels van Namibia.
Henk G.M. Havinga, tel. 050-5033391.
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Clubavond
Omdat niet iedereen elke clubavond kan bijwonen, maar toch vaak
nieuwsgierig is naar wat er op de avond gebeurt, hebben we een extra
service in het leven geroepen.
Op onze website “www.fvrl.nl” staat bij het tabblad "Jaarprogramma"
altijd al de verwijzing naar de convocatie of Nieuwsbrief voor de
komende clubavond, maar onderaan de pagina kunt u nu ook klikken op
het overzicht zoals dat op de avond met de beamer gepresenteerd wordt.
Zo hoeft u niets te missen.

Noord 2018 - Bingum 2018
Tijdens de postzegelbeurs in de Hullen afgelopen februari in Roden zijn
contacten gelegd tussen een aantal leden van de Filatelistenvereniging
Roden-Leek en de Vereniging “Frau und Philatelie”. De vertegenwoordigsters van deze vereniging, Helma Janssen en Christine HenningsKuhlmann, nodigden ons uit om aanwezig te zijn op de DuitsNederlandse ruildag op 31 maart jl. in Bingum. Die ochtend, al heel
vroeg, vertrok ons gezelschap richting Duitsland.
Het was zelfs zo vroeg dat men ons nog niet verwachtte en blij verrast
werd iedereen opgetrommeld. Onder het genot van “Kaffee mit
Kuchen” werden de contacten verstevigd. De diverse verzamelgebieden
werden besproken, wetenswaardigheden en praktische zaken uitgewisseld.
De vereniging heeft haar leden behalve in Duitsland en Nederland ook
daarbuiten. Men wil meer dames enthousiast maken voor het verzamelen
van postzegels. Ook beginners wil men met raad en daad bijstaan. Men
wil hulp bieden bij het opzetten van verzamelingen en elkaar bijpraten
over de vele mogelijkheden. De meeste contacten vinden plaats via
internet en op een aantal beurzen. Ook tijdens de beurs in Essen stond
een dagelijkse bijeenkomst op het programma.
Het was een vrolijk samenzijn in Bingum. Daarna was er gelegenheid om
op de beurs zelf op zoek te gaan naar de manco’s in de diverse
verzamelingen. Wij hebben het naar onze zin gehad dat kunt u wel zien!
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Voor informatie: www.frau-und-philatelie.de (de nederlandse folder is
binnenkort verkrijgbaar)

Op de foto van links naar rechts: Helma Janssen, Claartje van Leeuwen,
Gerrie van Ewijck, Cisca Schuitema, Monique La Crois, Christine
Hennings-Kuhlmann.
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Kavels van de schriftelijke veiling:

Gezocht: vrijwilligers voor het bemensen van onze stand op de jaarlijkse
hobbybeurs in Sportcentrum Leek op zondag 9 september 2018.
Opgave of inlichtingen: Bram Peeterse, tel. 0594 517 721.
Wij bieden hulp als u van uw overtollige zegels, velletjes of blokjes af
wilt. Wij adviseren of assisteren u bij het samenstellen van rondzendboekjes! De nieuwe boekjes kosten E 1,10 per stuk, maar dat hebt u er
snel weer uit. Inlichtingen: Bram Peeterse, tel. tel. 0594 517 721.
Te koop in de winkel tijdens de clubavonden en in De Til: plakstroken
van 26 mm tot 160 mm. Zowel blanco stroken als hoesjes.
Bestellen kan ook telefonisch: Bram Peeterse, tel. 0594 517 721.
Te koop aangeboden: een mooie postfrisse verzameling MooiNederland van 2005-2014 in album DAVO geillustreerd De Luxe. Alles
nog frankeergeldig (maar verplakken is zonde). Waarde 160 euro.
Te bekijken en te koop bij: Bram Peeterse, tel. 0594 517 721.
Nieuwtjes: wilt u deze s.v.p. voor de zomer afhalen? Als dat u niet lukt
dan graag contact opnemen met mevrouw Van Leeuwen.
De nieuwtjes zijn ook tijdens de instuifavond aanwezig.
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Verenigingsagenda 2018
woensdag 16 mei: lezing Sandd
woensdag 6 juni: avondinstuif in De Til (inloop vanaf 19.30 uur)
woensdag 5 september: lezing door prof. Holstege
woensdag 3 oktober: lezing over Ned. Indie
zaterdag 13 oktober: onze postzegelbeurs in Nieuw-Roden
woensdag 7 november: financiele ALV en grote clubveiling
maandag 19 november: avond voor nieuwe leden
woensdag 12 december: lezing (let op de datum!)

Miniveiling mei
Ook dit jaar in mei een veiling met afslag! De vorige keer was het een
succes, al bleek wel dat de regels wat aangescherpt moesten worden. Dat
is dan ook gebeurd, u treft deze regels verderop aan.
Kavel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NVPH/Mi
19-29
44
402b-403b
568-572
661-665
R74-R77
R82-R85
Mapje 360
1025

12
13
14
15

1923-1926
79
30-31

Omschrijving

Kwal.

Rondstempel Brielle 1849
1872-88 W III
0
1891-94 Wilhelmina 0
1942 Legioen
XX
1951 Zomer
XX
1955 Kankerb.
0
1926 Kind
X
1929 Kind
X
2007 200 jaar Kon.
XX
2006 400 jaar Rembrandt
D 1979 blok
0
Tag der Briefmarke 1979
D 2008 Blok 73
XX
dinosauriers
GB Engelse kol.
XX
inhuldiging 12 mei 1937
F 1975 Blok 5
XX
Israel 1952 Bilu
XX
1950 Onafhank.
0

Cat.w.

Inzet

€ 14,00

10,00
90,00
20,00
50,00
10,00
2,00
10,00
7,00
5,00
5,00
4,00

€ 7,80

2,50

€ 44,00

15,00

€ 315,00
€ 100,00
€ 255,00
€ 39,00
€ 10,40
€ 60,00
€ 33,00
€ 12,50

€ 12,00 5,00
€ 22,00 )
€ 11,00 ) 7,00
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16
17

1623-1630
1490-1498

18

Blok 79

19
20

PL 1964 O.S.
0
PL 1964 3 x FDC
vogels
Rusland 2005
XX
dieren/vlinders
D 1980 Borek catalogus
postwaardestukken
Insteekalbum wereld blauw

€ 45,00 10,00
€ 7,50 4,00
€

8,00

2,50
2,50
15,00

U kunt een bod schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de heer
B. Peeterse, Weth. Hutstraat 68, 9351 RH Leek, tel. 0594 517 721.
De regels voor het afmijnen:
1. De veilingmeester noemt eerst de cataloguswaarde van een kavel en
daarna het bedrag van het inzetbod. Pas dan kunt u bieden.
2. Wilt u het kopen voor die prijs, dan roept u luid en duidelijk “MIJN”.
Dus geen ander woord, alleen “MIJN” telt.
3. Komt er geen bod, dan gaat de veilingmeester in prijs naar beneden:
boven de 10 euro met 1 euro naar beneden, van 10 tot 5 euro met 50
cent en beneden de 5 euro met 25 cent.
4. Is prijs naar uw zin en wilt u het kavel daar voor kopen, roep dan luid
en duidelijk “MIJN”. Wie het eerste “MIJN” roept, wordt de eigenaar
van dit kavel. (Uiteraard pas na de betaling aan de penningmeester.)
Na het woord “MIJN” is het kavel verkocht en volgt er geen
“eenmaal, andermaal” meer zoals bij een normale veiling.
5. Wanneer er twee bieders tegelijk “MIJN” roepen, dan verhoogt de
veilingmeester de prijs eerst weer een stap en wacht daarna opnieuw
op het woord “MIJN”.
6. Er is een bodemprijs voor elk kavel. Is er geen MIJN geroepen en is
de bodemprijs bereikt, dan wordt dit kavel ingehouden.
7. In elke situatie die niet duidelijk is, beslist de voorzitter van de
vergadering samen met de veilingmeester.
Opgelet: er is wel een naverkoop, maar dan betaalt u de oorspronkelijke
hoge inzet. Bied dus als u een kavel wilt hebben!
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Een lid stelt zich voor…
Engbert Meijer, roepnaam Emmie. Ik ben sinds 1 januari 2016 lid van de
vereniging en kreeg (van Claartje van Leeuwen) de vraag me in de
Nieuwsbrief voor te stellen aan de hand van een aantal vragen.
Sinds april 2015 wonen wij, mijn vrouw en ik, in Roden. Daarvoor
hebben we ruim 41 jaar in Foxwolde gewoond. Daar ben ik ook
opgegroeid. Tussen april 1962 en oktober 1973 heb ik op verschillende
plaatsen elders in het land gewoond.
Mijn werkzame leven begon in 1960 bij de Bedrijfsvereniging voor de
Koopvaardij. Na ongeveer anderhalf jaar heb ik de overstap gemaakt
naar het Kadaster. Om hier als tekenaar aan de slag te kunnen was een
opleiding nodig die in Den Haag gegeven werd. Dus ging ik een jaar lang
van het o zo rustige Foxwolde naar Den Haag. Scheveningen werd mijn
woonplaats. Daarna volgde de militaire dienst en vervolgens werd ik bij
het Kadaster in Utrecht geplaatst. In 1968 werd in Assen een
ruilverkavelingskantoor van de dienst geopend en werd ik overgeplaatst.
In 1969 heb ik voor een heel andere richting gekozen. Toen ben ik gaan
werken bij Arbeidsvoorziening in de provincie Groningen. Hier heb ik
verschillende functies vervuld, waarvan de laatste 11 jaar leidinggevende
op verschillende arbeidsbureaus. In 1997 was de zoveelste reorganisatie
aanleiding om de dienst te verlaten. Vanaf dat moment zijn mijn vrouw
en ik van onze hobby ons werk gaan maken. We hebben de schuur van
onze boerderij verbouwd tot antiekzaak (“Toendertied Antiek en
Curiosa”) en daar hebben we nog ongeveer 12 jaar met heel veel plezier
in gewerkt. Toen de belangstelling voor antiek terugliep zijn we gestopt
en zijn we aan onze volgende fase begonnen.
Het postzegels verzamelen heeft voor mij verschillende periodes gekend.
Ergens in de jaren vijftig werd in Foxwolde waterleiding aangelegd.
Daardoor had de “branddobbe” achter het ouderlijk huis geen functie
meer. De gemeente heeft toen, gedurende langere tijd, de “dobbe” en de
sloot er naartoe dicht gegooid met huisvuil. Dit was voor ons, als
kwajongens, een mooie gelegenheid om hieruit schatten te zoeken. Eén
van die schatten was een klein postzegelalbum. En zo werd interesse
gewekt voor het verzamelen. Die belangstelling heeft toen niet zo lang
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geduurd. Mijn eerste verzameling heb ik in Scheveningen aan mijn
toenmalige kostbaas, een verzamelaar, gegeven.
Toen mijn vrouw en ik verkering kregen bleek haar vader ook postzegels
te verzamelen. De vonk sloeg echter niet weer over. Ik had duidelijk
ergens anders belangstelling voor. Toch is deze verzameling er de
oorzaak van dat ik nu dit stukje type. Na zijn overlijden heeft mijn
schoonmoeder de verzameling bewaard en later kreeg mijn vrouw die.
Zij had en heeft niet de behoefte om te gaan verzamelen. Onze zoon en
dochter kregen begin jaren tachtig wel belangstelling. Toen zijn we met
z'n drieën gaan verzamelen (Nederland en Overzeese gebieden). Dat
heeft een jaar of vijf geduurd en toen daalde de belangstelling langzaam
naar nul. Wel heb ik alles bewaard en sinds we in Roden wonen ben ik
het weer uit gaan zoeken en intussen gaan aanvullen. Hierbij richt ik me
ook nu op Nederland en Overzeese gebieden.
Op de hobbybeurs in Peize in 2015 kwam ik bij de stand van FVRL in
gesprek met de daar dienstdoende leden. Dat heeft er in geresulteerd dat
ik ook lid ben geworden. Ik ben niet eerder lid geweest van een
postzegelvereniging.
Terugkijkend op nu ruim twee jaar lidmaatschap kan ik zeggen dat het
een goede beslissing is geweest om lid te worden. Je ontmoet
enthousiaste verzamelaars, je doet ideeën op, je kunt “zaken doen” en
ook de inleidingen op de clubavonden zijn interessant. De mini veilingen
zijn leuk en doen mij terugdenken aan eerdere antiekveilingen. Ik doe er
graag aan mee. Daarnaast biedt De Til ook verschillende mogelijkheden.
Hiervan heb ik tot nu toe nog niet veel gebruik gemaakt. Ik verwacht de
openingsdagdelen regelmatiger te gaan bezoeken. Verder vind ik het
plezierig de Nieuwsbrief te ontvangen. Ik ben het eerste jaar ook
geabonneerd geweest op het Maandblad, maar dat oversteeg mijn
verzamelniveau. Vandaar dat ik daar eerst weer mee gestopt ben. Maar
wie weet, als ik een tijdje meeloop haal ik dat niveau misschien ook wel.
Daarom wens ik ons allen toe dat we gezellig doorgaan.

Ik ben op zoek naar…
… gebruikte zegels van DDR, BRD en Berlijn om mijn verzamelingen
aan te vullen. Zowel ruil als koop.
Bram Peeterse, tel. 0594 517 721.
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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.
Verder is elke tweede en vierde maandagmiddag van de maand 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 Nederlandse en buitenlandse postzegels, F.D.C.'s, jaarpakketten, enzovoort
in abonnement te nemen.



Via de besteldienst kunt u catalogi, stockboeken, albumaanvullingsbladen 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,
- een fluorlamp,
- een electronische tandingsmeter,
- een watermerkzoeker.



De verenigingscommissie Nalatenschappen kan voor leden en nabestaanden 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 2018 bedraagt € 50,00 inclusief het abonnement
op het landelijke maandblad "Filatelie" en € 27,00 zonder.
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