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Van het bestuur.
Het jaar is al weer goed gestart. Een vertrek uit Muzerijk is niet nodig
geweest. We maken inmiddels met tevredenheid gebruik van de
entreehal van Muzerijk en na een stemming onder de bezoekers van onze
ruilzondagen is dus besloten dat wij niet weer gaan verhuizen naar een
andere locatie. Ook hebben wij weer een grote postzegelveiling gehad
eind februari welke voor de vereniging naar verwachting een positief
resultaat zal opleveren. Wel vinden we het jammer dat het aanbod van
kavels vanuit de leden steeds minder wordt waardoor we al genoodzaakt
zijn naar een veiling per jaar te gaan. Ondanks het vele werk die een
veiling vraagt willen we toch nog proberen een najaarsveiling op te
zetten. Maar daar zijn natuurlijk wel de nodige kavels voor nodig, dus nu
alle leden direct aan de slag en maak enkele leuke kavels voor een
najaarsveiling.

Website voor PZV Volkel-Uden
De vereniging heeft er lang naar uitgekeken, maar eindelijk is het zover:
de vereniging heeft zijn eigen website op: www.pzv-volkel-uden.com
Zet de pagina op je PC bij uw favorieten zodat u er regelmatig een kijkje
kunt nemen. We hebben er denken wij zelf alle relevante informatie van
en over de vereniging op staan. Toch kunnen dingen altijd nog beter.
Daarom vragen wij u na te gaan welke informatie u hier nog mist.
Ook kunt u met suggesties komen om onze site nog interessanter te
maken. Dat is bijvoorbeeld een link naar een voor de leden interessante
pagina. Het makkelijkst is dit te doen via de tab contact op de site.

Veiling SVF
Bij Samenwerkingsverband Filatelie (na het samengaan van de Globe
met IV Philatelica) is de veiling van de Globe blijven bestaan.

Op de site van SVF www.svfilatie.nl kunt u via de tab diensten
komen bij het hoofdstuk veilingen. Hieronder vind u voorwaarden
voor inzenden van uw kavels, voorwaarden bij een zaalveiling,
verzamelstaat voor inzending kavels en natuurlijk de veiling
catalogus welke op dat moment actief is.
De volgende veiling in Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3-B
Velp is gepland op 29 oktober 2015.
Deze kavellijst is nu nog niet te raadplegen, maar hou de site van
SVF in de gaten en zet hem bij je favorieten.
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Een ongewoon postpakket

(door ons lid Leo van den Heuvel)

Wie post naar en van Oost-Europa zendt, heeft daar wisselende
ervaringen mee. En voorgaande decennia kon de verzending nog
wel eens lang duren, of het poststuk kwam helemaal niet op zijn
bestemming aan. Tegenwoordig lijkt het allemaal wat sneller te
gaan en als het mis gaat, dan vaker in Nederland dan”ginds”, zo is
mijn ervaring. Toen er dan op 22 januari 2015 een bestelauto van
PostNL voor mijn huis stopte was mijn reactie “Dat is snel”.
Inderdaad, de bezorger bracht mij het boek dat ik 12 januari had
besteld in Warchau en waarvan de uitgever op 16 januari liet weten
dat de betaling ontvangen was en het boek verzonden. Ik keek
vreemd op toen de bezorger mij geen pakket overhandigde, maar
een postzak en me verzekerde dat het zo in orde was.
Inderdaad aan de Poolse postzak bungelde een label, waarop alle
gegevens te vinden waren, die normaal op een pakket staan: zowel
de naam en adres van de afzender als die van de geadresseerde, een
poststempel, een priority sticker en een aantekenstrook. Alleen de
frankering ontbrak. Om de zak te openen moest ik twee
verzegelingen verbreken, beide met het logo van de Poolse Post:
een gele plastic band met een nummer erop en een touwtje met
loden verzegeling, waaraan het etiket was bevestigd.
Opschrift van de gele verzegeling:
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POLOGNE
POCZTA
WER WarszaWA
1184835
Wer staat voor Centrum
Ekspedycyjno Rozdzielcze
(expeditie en distributiecentrum)

In de postzak trof ik mijn bestelling aan, oerdegelijk verpakt in
karton en noppenfolie, met veel plakband eromheen. Opnieuw
volledig geadresseerd, met prioritysticker, maar ook hier geen
frankering te ontdekken. Alleen het gewicht van het pakket was
met pen erop vermeld: 1700 gram. Naast deze, ons bekende postale
kenmerken, waren er nog enkele bijzonderheden: een formulier in
een plastic zakje, dat aan de postzak is vastgeplakt.
Het is de SPECIAL LIST,
ofwel de lijst met aangetekende
stukken in de postzak (een in
dit geval). Daaruit bleek tevens,
dat de zak per vliegtuig
vervoerd is van Warchau naar
Amsterdam, door LOT,
vluchtnummer LO 0265,
geplande vertrekdatum: 18
januari. Onderaan het formulier
prijkt de naam van degene die
verantwoordelijk is voor deze zending: Hanna Wozniak.
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Dan zijn er nog stickers door PostNL aangebracht: een met een
barcode en een (in tweevoud), die de bezorgroute van PostNL
aangeeft. Dankzij deze sticker ervaar ik dat post voor mijn adres
door “goot 37” gaat.
Als we de lege postzak gladstrijken zien we, over de kleuren wit en
rood van de Poolse vlag gedrukt, de onderstaande tekst. CUP
betekent: Centralny Oddzial Regionalny Katowice (Regionale
afdeling Katowice)
Waarom een postzak voor een geadresseerde? Het antwoord op
deze vraag lijkt af te leiden uit de verzendlijst die erop geplakt is.
Die vermeld dat de zak maar een aangetekend stuk bevat. Mogelijk
is er een afspraak tussen PostNL en Poczta Polska dat de zak dan
niet retour hoeft en hangt men daarom het label met de
adresgegevens aan de buitenzijde van de zak. De Poolse postzak is
dan ook zichtbaar oud, gevlekt en versleten, niet waard om
geretourneerd te worden. Natuurlijk had iemand bij PostNL op het
juiste moment die postzak moeten verwijderen, maar ja… als je
honderden ervaren medewerkers de laan uitstuurt zijn zulke dingen
mogelijk!

Insteekboeken met logo SVF
Vanwege het samengaan van de Globe en IV Philatelica naar
Samenwerkingsverband Filatelie zijn insteekboeken geproduceerd met
het logo van SVF. Zolang de voorraad strekt zijn deze ook voor onze
leden te koop. De kosten zijn € 5,00 voor een 16 pagina boek en € 7.50
voor een 32 pagina boek. Enkele bestuursleden gaan 16 mei naar de
jaarvergadering van SVF en zouden kunnen proberen de laatste
exemplaren voor onze leden te bemachtigen. Bent u geïnteresseerd in een
van deze boeken laat dit dan weten aan de bestuurstafel op de eerste
ruilzondag van mei.

Uitgifteprogramma PostNL 2015
28 april Europa postzegels modern speelgoed
1 postzegelvel met 6 postzegels met 2 verschillende postzegels (gegomd)
28 april Europa postzegels 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
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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)
14 juli Persoonlijke Postzegels Mauritshuis Internationaal 1
1 postzegelvel met 10 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd)
14 juli Grenzeloos Nederland 2014 Japan
3 postzegelvellen met 6 verschillende postzegels (gegomd)
2 augustus12,5 jarig koninklijk huwelijk
1 postzegelvel met 10 postzegels met 5 verschillende onderwerpen (gegomd)
11 augustus UNESCO Werelderfgoed Nederland
1 postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd)
8 september 175 jaar Spoorwegen in Nederland
1 postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd)
6 oktober Nederlandse DJ’s
1 postzegelvel met 10 postzegels met 5 verschillend postzegels (gegomd)
17 oktober Dag van de Postzegels 2014
1 postzegelvel met 10 gelijke postzegels (gegomd)
3 november Kinderpostzegels 2014
1 postzegelvel met 5 verschillende postzegels (gegomd) )
17 november Decemberzegels 2014
1 postzegelvel met 20 verschillende postzegels (zelfklevend)

Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten
-

-

-

-

Ons bereikte het bericht dat afgelopen maand ons lid de heer de
Jager uit Oss op 89 jarige leeftijd is overleden. Wij condoleren
familie en vrienden.
Bedankt Leo van de Heuvel, leuk artikel. Wie volgt hem op??
Maak nu uw veilingkavels klaar voor een najaarsveiling!!
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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