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Overzicht bestuur. 
Voorzitter C. Puijk  0412-625692 

Secretaris  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: het Trefcentrum, Cellostraat 2, 5402AE Uden Telefoon 0413-265240 
 

dec 1, 15 

jan 5, 19 (19 jan. Eerste ruildag in Muzerijk) 

febr 16 

mrt 2, 16 (1 maart veiling) 

apr 6       (6 april jaarvergadering)   

mei 4, 18   

jun 1, 15 

sept 7, 21 

okt 5, 19 

nov 2, 16 

dec 7, 21 

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD 

 

In dit nummer 
- Van het bestuur 

- Ruilochtenden en hun thema 

- Verenigingsveiling 1 maart 

- Samenwerking Philatelica met de Globe 

- Ruilochtenden vanaf 19 januari in MuzeRijk  

- Oproep voor rondzendboekjes 

- Betaling lidmaatschap 

- Wijzigingen personalia naar onze secretaris 
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Van het bestuur. 
 

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. We gaan ons 

voorbereiden op de verhuizing naar ontmoetingsplein Muzerijk. 

Afscheid nemen van ons vertrouwde plekje, het Trefcentrum is 

vreemd, je voelt er je zo thuis. Onze eerste ruilochtend in het 

Trefcentrum was op 2 januari 1994. We zijn er dus precies 20 jaar 

te gast geweest. Een hartelijk dankjewel aan bestuur en beheerder 

voor deze gastvrijheid is hier dus wel op zijn plaats.  

 

Ook komen de feestdagen weer dichterbij. Het is een moment van 

rust en bezinning. Namens het hele bestuur wensen wij al onze 

leden, hun familie en vrienden fijne feestdagen toe en voor het 

nieuwe jaar een goede gezondheid en wat geluk. 

 

Graag zien wij zoveel mogelijk leden op onze laatste ruilochtend in 

het vertrouwde Trefcentrum op 5 januari, waar wij elkaar een fijn 

Nieuwjaar kunnen toewensen. 

 

Nieuwe ruilochtenden en hun thema. 

 

De meeste mensen vinden het moeilijk om hun verzameling 

tentoon te stellen. Toch hebben we al aardig wat mensen over de 

streep getrokken om een klein deel ervan op onze ruilochtenden 

aan de bezoekers te laten zien. Het mooie daarvan is dat het 

gewoon leuk is om met andere over jouw verzamelthema te praten 

en vaak kun je dan van elkaar leren. 

 

Omdat het aanbod van leden die willen tentoonstellen minder 

wordt moeten we daarmee zuiniger omgaan.  Daarom is er 

besloten niet meer elke ruilzondag  de thema’s te presenteren. 

Vanaf nu doen we dit alleen nog op de 2
e
 ruilzondag (is 3

e
 zondag) 

van de maand. 

 

Rest ons nog een dringende oproep te doen aan de leden om mee te 

helpen zoeken naar mogelijkheden of mensen die thema’s kunnen 

aandragen voor onze ruilzondagen. Heus vergis je niet, het is erg 
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leuk om te doen en je krijgt respons waar je wat mee kunt. Je doet 

het dus niet voor niks. Meld je aan voor een thema, hoe klein je 

verzameling ook is, laat hem zien. Je zult het maar meemaken dat 

een andere lid nog mooi materiaal voor jouw thema heeft. Ook 

alleen al het praten met anderen over jouw thema verrijkt jezelf en 

anderen. 

 

Welke datum schikt het uw verzameling te laten zien aan ons. 
 

 

Verenigingsveiling 1 maart 
 

Stop. Dat moeten we zeggen, want er zijn inmiddels ruim 

voldoende kavels voor de voorjaarsveiling binnen. 

De datum van de veiling is vastgesteld op zaterdag 1 maart. 

We kunnen nu al melden dat we bijzonder mooie kavels hebben 

ontvangen voor deze veiling. Zo vind u hieronder van enkele 

bijzondere zegels uit de veiling een scan. 

 

 
 

Als voorbeeld noem ik ook graag de aanbieding van vele gelopen 

rondzendboekjes met zegels uit diverse landen welke met een 

inzetprijs van €3,00 als startprijs hiermee alleen al een interessante 

veiling maken. 

Het veilingteam is nu nog druk doende om de ca 1000 kavels en 

het veilingboek zo snel mogelijk compleet te krijgen. 
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De planning is dat op de eerste ruilochtend van februari het 

veilingboekje uitgedeeld kan worden.  

 

 

Samenwerking Philatelica en de Globe 
 

Tussen de besturen van Philatelica en de Globe zijn al enige tijd 

gesprekken gaande om te komen tot meer samenwerking, ja zelf 

om samen te gaan in een grote landelijke vereniging. 

 

Philatelica is de overkoepelende organisatie waartoe onze 

vereniging behoort. En de Globe is een vereniging met 28 

plaatselijke afdelingen. De afdelingen bij de Globe zijn niet 

zelfstandig. 

Om te fuseren is het van belang dat elke afdeling zelfstandig 

wordt. De Globe heeft ca 3100 leden, is ontstaan in 1897 en een 

van de oudste filatelistenverenigingen van Nederland. 

De samenwerking is vooral van belang voor de nieuwtjesdienst en 

het rondzendverkeer (qua structuur komen die voor 95% overeen 

met elkaar). 

De samenwerking kan verbeteringen opleveren door van elkaars 

sterke kanten te leren en er ook gebruik van te maken. 

 

 

Ruilochtenden vanaf 19 januari in MuzeRijk  
 

Onze ruilochtenden in Trefcentrum Bitswijk zijn in tegenstelling 

tot de aankondiging in onze vorige brief na 15 december nog niet 

teneinde. 
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De reden hiervoor is simpel, het ontmoetingsplein MuzeRijk is niet 

op tijd klaar en daarom heeft het gemeentebestuur aan het 

Trefcentrum gevraagd nog iets langer beschikbaar te blijven voor 

de verenigingen.We gaan ervan uit dat MuzeRijk vanaf 19 januari 

wel klaar is om ons te ontvangen. Hoe dan ook we houden u op de 

hoogte wanneer we definitief gaan verhuizen met onze vereniging. 

 
 

Het nieuwe onderkomen voor Postzegelvereniging Volkel/Uden is 

Ontmoetingsplein MuzeRijk, Klarinetstraat 2, 5402 BE in Uden. 

 

 

Oproep voor rondzendboekjes 
 

Er bereikt ons een oproep van Rini Ariëns, hoofd rondzendverkeer 

om voor het eigen rondzendverkeer boekjes in te zenden. 

Het gaat dan niet direct om Nederland of Bundespost tenzij het de 

betere zegels zijn en voor een nette prijs. 

Wel zijn inzendingen gewild van de landen die we minder zien in 

het rondzendverkeer. Denk aan Ierland, Engeland, IJsland, Spanje, 

Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk en Scandinavie. Maar ook 

zijn boekjes welkom van Zuid-Amerika, Japan, Australie en 

Nieuw-Zeeland.  

 

Voor meer informatie of de aanschaf van de boekjes kun je contact 

opnemen met Rini, 0413-250774.  

Succes ermee, je kunt geld maken van je dubbele zegels voor de 

aanschaf van nieuw materiaal voor jezelf. 
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IBAN en uw vereniging 

We zouden nog aandacht schenken aan de rekeningnummers van 

de vereniging. Hier zijn dan voor uw adresboek voor internet 

bankieren onze IBAN nummers. 

U hebt uw contributie voor 2014 toch al betaald  ?? 

 

Het rekeningnummer voor het rondzendverkeer is bij de SNS bank 

IBAN nummer NL76RBRB0978223101. 

 

Voor alle overige betalingen aan de vereniging zoals contributie, 

nieuwtjes, veilingen enz. IBAN nummer NL43RBRB0978222822. 

 

Wijziging personalia naar onze secretaris 
 

U weet het toch mogen wij aannemen. Bij gewijzigde personalia 

dus een ander huisadres of een ander emailadres, deze wijzigingen 

direct doorgeven aan onze secretaris. Ontvangt u nooit mail van de 

verenging dan is het noodzakelijk om de secretaris een mail te 

sturen met als onderwerp “controle mailadres” met in de mail 

vermeld uw naam en adres.   

 

Het email adres van onze secretaris is siegi.christiaans@planet.nl  

Bedankt voor uw medewerking.  

 

Help de nieuwsbrief drukken 
 

U helpt de nieuwsbrief drukken door een adverteerder voor ons te 

werven. Hiermee kunnen we onze drukkosten betalen en wellicht 

in de toekomst een prijs beschikbaar stellen voor leden die een 

goed verhaal hebben voor plaatsing in de nieuwsbrief. 
 

Tarieven voor advertenties (per kalenderjaar) in onze nieuwsbrief 

Hele pagina (A5)  € 25,=  

Halve pagina   € 15,=  

Kwart pagina  € 10,= 

mailto:siegi.christiaans@planet.nl
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Uw artikel voor ons blad stuurt u naar schilder@tiscali.nl 

 


