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Fijne feestdagen en een gezond 2008
Het bestuur van uw postzegelvereniging wenst al haar leden en
familie fijne feestdagen en een gezond 2008 toe.
Wij als bestuur zullen zoals u gewend bent ons inspannen om het
komend jaar weer die dingen te organiseren waar onze vereniging
om vraagt en nodig heeft. Uw ideeën en wensen horen wij graag.
Ook is het mogelijk dat u nog wat tijd beschikbaar hebt om waar
nodig hand en spandiensten te verrichten of ideeën te ontwikkelen.

Uitgifteprogramma TNT 1e helft 2008
Altijd weer belangrijk om te weten wat er staat te gebeuren op het
gebied van nieuwe zegels bij TNT.
Voor leden geldt natuurlijk de tip:
TE BESTELLEN BIJ DE VERENIGING (zie elders in het blad)
2 januari
 Tien voor uw post Nederland: hangblokje met tien
verschillende postzegels van 44 cent en een mailer van 50
zegels van 44 cent.
 Vijf voor de wereld (priority): hangblokje met vijf identieke
postzegels; waarde wordt nog vastgesteld.
 Vijf voor Europa (priority): vijf identieke postzegels en een
mailer met 50 zegels; waarde wordt nog vastgesteld.
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Persoonlijke postzegels 2008: 80 jaar NVPH; vel met tien
identieke postzegels van 44 cent.
 Persoonlijke postzegels 2008: 100 jaar NBFV; vel met tien
identieke postzegels van 44 cent.
18 maart
 De keuze van Nederland: vel met tien postzegels (vijf
verschillende versies) van 44 cent.
25 maart
 Mooi Nederland (Coevorden): velletje met vijf identieke
postzegels van 44 cent.
25 maart
 Mooi Nederland (Sneek): velletje met vijf identieke postzegels
van 44 cent.
1 april
 Zomerpostzegels ('vergeet ze niet'): twee velletjes met elk drie
verschillende postzegels van 44+22 cent.
22 april
 Mooi Nederland (Heusden): velletje met vijf identieke
postzegels van 44 cent.
 Mooi Nederland (Amersfoort): velletje met vijf identieke
postzegels van 44 cent.
20 mei
 Europapostzegel: 'De brief'; vel met tien identieke postzegels.
Waarde wordt nog vastgesteld.
 Jubilea: vel met tien postzegels van 44 cent in vijf
verschillende versies: '10 jaar euro'; '25 jaar AEX'; '125 jaar
ANWB'; '140 jaar Bruna' en '200 jaar Koninklijke Academie
voor Wetenschappen'.
3 juni
 Mooi Nederland (Zoetermeer): velletje met vijf identieke
postzegels van 44 cent.
12 juni
 Verzamelvel Mooi Nederland; velletje met vijf verschillende
postzegels van 44 cent.
 Vereniging Rembrandt; velletje met een postzegel voor
aangetekende stukken; waarde wordt nog vastgesteld
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Kandidaat secretaris gezocht!
Nogmaals willen wij onder de aandacht brengen dat het bestuur op
zoek is naar een vervanger van onze secretaris Eltjo Roelfsema.
Eltjo heeft aangegeven te willen stoppen met
bestuurswerkzaamheden. Daarom willen wij graag in contact
komen met kandidaten voor de functie van secretaris.
Interesse, of vragen hiervoor kun je terecht aan de bestuurstafel op
de ruilochtenden.

De kerstzegel
Voor de huidige verzamelaars zijn kerstzegels een normale
verschijning, maar aan dit feest gewijde zegels hebben niet altijd
bestaan. In de vorige eeuw verschenen er bijna geen, wat wij nu
oneerbiedig, "plaatjeszegels" noemen.
Uiteraard waren ook de eerste postzegels voorzien van een
afbeelding, maar de meeste landen kozen er voor om de vorst, de
president, cijfers of het landswapen op de postzegel af te beelden.
Pas aan het einde van de 19e eeuw verschenen er postzegels met
andere afbeeldingen, waarbij in eerste instantie veelal werd
gekozen voor historische afbeeldingen.
De eerste kerstzegel verscheen in 1898 in Canada. Op de zegel was
een Mercator-kaart afgebeeld en de zegel was voorzien van de
inscriptie "XMAS 1898" (Kerst 1898). Overigens moesten de
Canadese verzamelaars wachten tot 1964 voordat jaarlijks een
kerstzegel werd uitgegeven.
De landen die volgden waren Oostenrijk (1937), Brazilië (1939),
Hongarije (1941) en de Verenigde Staten van Amerika (1962). Pas
aan het begin van de zestiger jaren ontwikkelden veel landen een
traditie om elk jaar een kerstzegel uit te geven.
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PTT Post is zich altijd op het standpunt blijven stellen dat zij er is
voor de gehele bevolking en niet alleen voor de gelovigen onder u.
Daarom moesten we tot 1987 wachten voor de eerste "kerstzegels"
in Nederland verschenen onder de noemer "Decemberzegel".
Eigenlijk werd de Nederlandse PTT gedwongen om kerstzegels uit
te gaan geven, omdat in het voorgaande jaar in veel steden door
stadspostdiensten, tegen aanmerkelijk lagere tarieven, veel post
was afgehandeld.
PTT Post verloor terrein en slaagde er in met de uitgifte van de
Decemberzegels marktaandeel terug te winnen.
Tegenwoordig schenken de meeste landen aandacht aan de Kerst
en vaak kunnen de afzenders hun Kerst- en nieuwjaarswensen
tegen een aantrekkelijk lager tarief verzenden.
© R.T. van Capelleveen
Overgenomen van www.filahome.com

Tip voor het behoud van uw postzegels!!
Met de feestdagen in het zicht zijn er periodes van regenval is het
nu weer tijd voor hobby plezier. Sommige gaan tijdens de
feestdagen door met de postzegels, anderen laten de boel de boel.
Uw boeken hebben wellicht een tijdje stil gestaan en dat is niet
altijd even goed. Ook boeken en de postzegels die zich daarin
bevinden hebben zo af en toe wat frisse lucht nodig. Het is
belangrijk dat u zo af en toe de boeken eens doorbladerd.
Luchten van de verzameling voorkomt dat deze muf wordt of dat
roestvorming aan de zegels ontstaat. Vooral boeken waarin
nagenoeg complete verzamelingen zitten worden nog wel eens
vergeten. Neem eens de tijd om wat boeken door te bladeren. Twee
keer per jaar de boeken nazien is heel verstandig. Naast het
genieten van de mooie zegels en het luchten van de verzameling
ontdekt U ook nog eens de eventuele lege plekken in uw boeken.
Drie vliegen in één klap!
Overgenomen van Postzegelvereniging Aalsmeer
6

.

Reclame in onze nieuwsbrief
Op de achterpagina vindt deze nieuwsbrief vindt reclame. Deze
betaalde reclame is mogelijk door voldoende verkoop van
nieuwtjes via onze vereniging in het afgelopen jaar.
Mocht u andere bedrijven kennen die tegen betaling reclame in
onze nieuwsbrief willen plaatsen dan zijn wij hierin zeer
geïnteresseerd. Wij willen per slot van rekening de kosten van de
nieuwsbrief voor de vereniging zo laag mogelijk houden.

De Nieuwtjesdienst van de vereniging
Een van de voordelen van het bestellen van uw nieuwe zegels van
Nederland via de vereniging is de prijs voor de leden bij bestelling
van een jaarcollectie. Deze zegels en/of velletjes zijn via de
vereniging enkele Euro goedkoper via de vereniging dan
rechtstreeks bij TNT. Bijvoorbeeld alle losse zegels van 2007 zijn
rechtstreeks bij TNT ca € 4,00 duurder.
Voor informatie over de nieuwtjes via de vereniging moet je
contact opnemen met Jos van de Westelaken telefoon 0413-212246
of email hem naar vandewestelaken@hotmail.com
Niet alleen de nieuwtjes NL zijn er te koop maar ook vele andere
landen. Bel of mail voor vragen hierover.
Mocht u uw reguliere post met nieuwere zegels willen versturen
dan kunnen dez ook via de vereniging besteld worden. Informeer
bij Jos naar de mogelijkheden.

Insturen voorjaarveiling.

Het insturen van kavels voor de voorjaarsveiling kan tot de 2 e
ruilzondag van januari.
Uw artikel voor ons blad stuurt u naar schilder@tiscali.nl
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