Nieuwsbrief 35
Postzegelvereniging
Volkel / Uden e.o.
Nieuwsbrief Nummer 35 Postzegelvereniging Volkel/Uden e.o.
december 2014
redactie : Ben Schilder
Indien onbestelbaar svp retourneren aan NL 5463 HL 60

Overzicht bestuur.
Voorzitter
Secretaris

C. Puijk 0412-625692
S. Christiaans 0413-264291

Secretariaat: Jonkerveld 1.48 5403 CB Uden
Penningmeester+nieuwtjes

J. v.d. Westelaken 0413-212246

Leden

A. v.d. Kruijssen 0492-363679
P. v. Dijk 0413-212302

PR

B. Schilder 0413-785871

_____________________________________________________________
Hoofd Rondzendverkeer

Rini Ariëns 0413-250774

Agenda en ruilochtenden 2013
(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand van 09:00 tot 12:30)
Plaats: Muzerijk, Klarinetstraat 2, 5402 BE Uden Telefoon 0413-268548
dec
jan
febr
mrt
apr
mei
juni

7, 21
4, 1
1,
(15 Carnaval geen ruilochtend, 28 clubveiling)
1, 15
19 (5 Pasen geen ruilochtend, 19 jaarvergadering??)
3, 17
7, 21

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD

In dit nummer
-

-

2

Van het bestuur
Nieuwjaarsbijeenkomst
Verzamelen deel 2 (door Cor Puijk)
Rondzendverkeer zoekt Eurowaarden
Jubileum commissie
Mega fusie in de NL filatelie
Uitgifteprgramma PostNL 1e helft 2015
Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten

.

Van het bestuur.
Zo alweer bijna een jaar voorbij. Dit jaar waren we verhuist van het
Trefcentrum naar het MuzeRijk. Dat was wel even wennen. Onze nieuwe
clubruimte was super afgewerkt maar eigenlijk net iets te klein en met
weinig sfeer. Ook het feit dat we de koffie in een andere ruimte moeten
halen was minder. Verder is het parkeren erg lastig. Voor sommige past
er op zondagmorgen een pilsje of borreltje bij, maar dat kan in MuzeRijk
pas na 14:00 uur. Een groot pluspunt was wel de veiling die met een
extra ruimte op de verdieping ons veel gesjouw bespaarde. Toch hebben
we het aangedurfd om een andere ruimte te zoeken en de huur op te
zeggen. Nu stelt Muzerijk alles op alles om ons te behouden. We zijn al
een zondag in een ander lokaal geweest waar we helaas veel tocht
hadden en de temperatuur onaangenaam was. Op de ruilzondag van 7
december proberen we het eens in de foyer direct bij binnenkomst. De
beslissing voor de verhuizing is nog even uitgesteld maar als de
bezoekers de foyer ook geen goed alternatief vinden dan is onze eerste
ruilzondag van 2015 in wijkcentrum de Kom-In aan de Germenzeel 800
in Uden. Hoe het een en ander zal verlopen hoort u nog van ons via een
mailbericht of leest u wellicht in de regiobladen. Verder wil het bestuur u
allen nog hele fijne feestdagen toewensen tezamen met eenieder die u
dierbaar is. Wij hopen alle leden op de nieuwjaarsbijeenkomst van 4
januari te mogen verwelkomen.

Nieuwjaarsbijeenkomst
De eerste ruilzondag van het jaar willen wij graag met al onze leden
beginnen met een nieuwjaarsbijeenkomst. We kunnen elkaar de beste
wensen doen en nog even overleggen over dingen die ons bezighouden
in de filatelie. Ook hopen wij de leden te mogen ontvangen welke wij
normaal niet zien en die alleen met rondzendverkeer of nieuwtjesdienst
meedoen. Om het aantrekkelijker voor iedereen te maken heeft het
bestuur besloten dat elke bezoekend lid een consumptiebon krijgt en er
zijn oliebollen. En om de feestvreugde nog verder te vergroten is er voor
alle aanwezigen een verrassingszakje met filatelistische inhoud.
DUS KOM OP LEDEN, WE GAAN NAAR DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST

op 4 januari. En let op uw mailbox om te zien of het nog MuzeRijk is of
dat het toch wijkcentrum de Kom-In aan de Germenzeel 800 wordt.

Verzamelen deel 2 (door Cor Puijk)
Waarom schrijf ik over verzamelen? Nou daar zijn enkele redenen voor.
Ten eerste hoor ik vaak “mijn verzameling is op 5 dure zegels na
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compleet” en dat verbaasd me. Want wat is compleet? Alleen de
frankeerzegels? En wat te denken van al die tandingen, plaatfouten,
combinaties enzovoorts. Ik verzamel al heel wat jaartjes en mijn
verzameling is nog lang niet compleet en zal ook nooit compleet worden
nog niet al wordt ik honderd. Nog een reden voor dit verhaal is dat
mensen niet weten hoe te verzamelen. We zullen het is eens op een rijtje
zetten zodat als iemand het niet goed weet hier beter mee uit de voeten
kan. Allereerst maakt het niet uit of je verzamelt in een voorgedrukt
album of in een insteekboek.
Laten we uitgaan van een insteekboek. Hiermee heb je alle vrijheid van
het indelen van de verzameling. Bijvoorbeeld losse zegels en velletjes op
catalogusnummer. Op deze manier verzamelen maakt het geheel
overzichtelijk. Wat erg belangrijk is om een scheiding te maken tussen
postfrisse en gestempelde zegels. Neem hiervoor het liefst een apart
insteekboek, evenals een boek voor de “Back of de Book” zegels zoals
port, dienst, luchtpost etc. Ga heel bewust om met ongebruikte zegels, ze
zijn niet postfris en dus is de waarde hiervan veel minder. Dit geldt
natuurlijk niet of in mindere maten voor de echt oude zegels (18521900)omdat hiervan ook weinig postfrisse zegels bestaan.
Naast de klassieke landen verzamelaars zijn er steeds meer verzamelaars
die motief verzamelingen aanleggen. Op motief verzamelen is erg leuk
en omvat ontelbaar veel thema’s. Ook hiervan zijn vele catalogi
beschikbaar, van bloemen, vogels, treinen, paddenstoelen, schepen
enzovoorts. Het mooie hierbij is dat men eigen bladen kan maken voor
de specialistische verzameling en deze aanvullen met teksten, foto’s en
andere denkbare informatie behorend bij het thema.
Door diverse postbedrijven worden al enkele jaren via hun site de
mogelijkheid geboden om persoonlijke zegels te ontwerpen en te laten
maken tegen betaling uiteraard. Hierdoor zijn er al heel veel persoonlijke
zegels in omloop gebracht gemaakt voor een feest, reclame van een
bedrijf of voor de gein. En zie er is weer een groep mensen die zich
bezighouden met alleen de persoonlijke zegel en die zich hebben
verzameld in een vereniging.
Als specialisme kennen we ook filatelisten die zich bezighouden met een
bepaalde uitgifte. Zo kennen we de groep verzamelaars van de 1e
emissie, maar er zijn ook mensen die zich met alle kenmerken van de 2e
en 3e emissie bezighouden of kijken naar de Vürtheim of bontkraag
emissie. Het gaat dan hierbij vaak om tandingen en druktechniek maar
ook om plaatreconstructies. Vooral van de 1e emissie zijn
plaatreconstructies geliefd. Bij de grote veilinghuizen worden deze
zegels vaak aangeboden met aanduiding van plaat en plaatnummer.
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Komen we aan een heel ander verzamelgebied namelijk brieven en hun
geschiedenis. We kennen in Nederland hiervoor een grote vereniging die
zich verdiept in poststukken en poststempels. Hun naam is Po&Po en
deze club doet veel onderzoek en plaatst regelmatig interessante
wetenswaardigheden over de geschiedenis van het postwezen in
Nederland. Ook het vergaren van stempelmateriaal in allerlei vormen is
voor veel mensen een hobby waar men veel plezier aan beleeft en het
interessant vind om in deze geschiedenis te graven.
Rest mij nog een laatste advies. Voor het bewaren van je verzameling in
een insteekboek houd je ruimte vrij om aanpassingen en aanvullingen te
kunnen doen. Ook het maken van eigen albumbladen op een PC is een
mogelijkheid om later bladen tussen te voegen of om uitbreidingen te
kunnen maken. Zet je albums altijd rechtop en leg ze niet op een stapel,
want op een stapel leggen is slecht voor de zegels, postfrisse of
ongebruikte zegels kunnen gaan vastplakken in het album. Ook is het
tegenwoordig verstandig om de albums in een kunststof kist met gesloten
deksel te bewaren. Hierdoor maakt een klein vervelend beestje
(zilvervisje) minder kans om uw verzameling aan te tasten.

Rondzendverkeer zoekt Eurowaarden
Een oproep van onze rondzendleider de heer Ariens:
Voor het rondzendverkeer in eigen vereniging zijn we op zoek naar
boekjes postzegels met Eurowaarden uit Europese landen.
Vooral zijn hiervoor gevraagd Nederland, Duitsland, Belgie en de
Scandinavische landen. Omdat de boekjes in eigen vereniging blijven
zullen deze sneller rond gaan en krijgt u ook vlugger uw geld. Iets voor
u, ga dan snel aan de slag. Boekjes hiervoor zijn te koop aan de
bestuurstafel op de ruilochtenden of via Rini Ariens.

Jubileum commissie
Onze oproep in de nieuwsbrief is bij de leden gehoord en het bestuur is
blij te kunnen mededelen dat zich voor het onderzoek naar de wensen
voor het jubileumfeest bij de leden de heren Heckman, Petit en Willems
zich hebben aangemeld. Als afgevaardigde van het bestuur zal Rob van
Noort aan het team worden toegevoegd. U kunt van deze commissie
binnenkort een brief verwachten waarin u wordt gevraagd ideeën voor
het jubileumfeest aan te dragen. Ook wordt er op de ruilzondagen met
leden over gesproken om te kijken wat er leeft en welke wensen men
heeft. Draag hierbij zoveel mogelijk ideeën aan zodat we een breed beeld
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hebben van wat de leden betreffende dit feest in gedachten hebben. We
willen er een leuk feest van maken.

Mega fusie in de NL filatelie
Op zaterdag 15 november jongstlede is in Nieuwegein door alle
afgevaardigden van De Globe en I.V. Philatelica unaniem besloten tot de
mega fusie van beide verenigingen om tot een vereniging te komen
welke vanaf 1 januari verder gaat als

Met deze fusie wil het Samenwerkingsverband Filatelie de diensten naar
haar leden borgen voor de lange termijn. De huidige samenwerking
berust op een professionele aanpak van nieuwtjesdienst,
rondzendverkeer, grote zaal- en internetveilingen, maar ook
verzekeringen voor zowel de verenigingen als hun individuele leden.
Denk daarbij aan collectieve contracten voor
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, schadeverzekeringen, maar
ook een collectieve zorgverzekering en schadeverzekeringen, waarvan
alle leden gebruik mag maken

Clubveiling 28 februari
Een datum voor de veiling van 2015 vast stellen was niet makkelijk,
Vanwege carnaval en andere veilingen was het moeilijk een datum te
kiezen. We hebben uiteindelijk gekozen voor 28 februari met naverkoop
van de veiling op de ruilzondag van 1 maart. Het wordt een kleinere
veiling dan we gewend zijn, gewoon omdat er minder kavels ingeleverd
worden. De planning is dat het veilingboek op de eerste ruilzondag van
februari beschikbaar is. Voor het zover is met het veilingteam nog veel
werk verzetten. Wij hopen nog enige tientallen inzendingen te ontvangen
op de eerste ruilzondag van december.
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Uitgifteprogramma PostNL 1e helft 2015
5 januari 2015 50 Jaar Nederlandse Top-40
1 postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd)
2 februari Mooi Nederland Vestingsteden Bourtange, Elburg en Naarden
Van elke plaats 1 postzegelvel met 5 gelijke postzegels (gegomd)
2 maart Nieuw ontwerp basisassortiment Geboortezegel
1 postzegelvel met 50 gelijke postzegels (zelfklevend)
2 maart 200 jaar Koninkrijk Koning der Nederlanden
1 postzegelvel met 10 postzegels met 2 verschillende postzegels (gegomd)
30 maart Bruggen in Nederland
1 postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd)
28 april Europapostzegels modern speelgoed
1 postzegelvel met 6 postzegels met 2 verschillende postzegels (gegomd)
28 april Europapostzegels oud speelgoed
1 postzegelvel met 6 postzegels met 2 verschillende postzegels (gegomd)
28 april Natuurmonumenten Flora en Fauna van het Naardermeer
1 postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd)
26 mei Mooi Nederland Vestingsteden Willemstad en Hulst
Van elke plaats 1 postzegelvel met 5 gelijke postzegels (gegomd)
26 mei Mooi Nederland Vestingsteden Verzamelvel
1 postzegelvel met 5 verschillende postzegels (gegomd)
26 mei Volvo Ocean Race Pittstop Den Haag
1 postzegelvel met 10 postzegels met 6 verschillende postzegels (gegomd)
22 juni Kunst
1 postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd)
22 juni 200 jaar Slag bij Waterloo
1 postzegelvel met 5 gelijke postzegels (gegomd)

Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten
-

-

-

-

Heeft u uw contributie nog steeds niet betaald terwijl dit voor 1
november al had moeten gebeuren!!! Dan nu meteen even
regelen. En volgend jaar direct die betaling regelen met de bank.
Bij gewijzigde personalia, dus een ander huisadres of een ander
e-mailadres, deze wijzigingen direct doorgeven aan onze
secretaris. Het email adres van onze secretaris is
siegi.christiaans@planet.nl
U helpt de nieuwsbrief drukken door een adverteerder voor onze
nieuwsbrief te werven. Hiermee kunnen we dan deels onze
drukkosten betalen.
Tarieven voor advertenties (per jaar) in onze nieuwsbrief.
 Hele pagina (A5) € 25,=
 Halve pagina
€ 15,=
 Kwart pagina
€ 10,=

Uw artikel voor ons blad stuurt u naar schilder@tiscali.nl
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