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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 0413-353689  

_____________________________________________________________ 

Hoofd Rondzendverkeer Rini Ariëns  

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 
 

sept 1, 15 

okt 6, 20 

nov 3, 17 

dec 1, 15 (15 dec. Laatste ruildag in Trefcentrum) 

2014 

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

febr 16 

mrt 2, 16 (1 maart veiling) 

apr 6       (6 april jaarvergadering)   

mei 4, 18   

jun 1, 15 
 

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD 

In dit nummer 
- Van het bestuur 

- Cees Linders R.I.P. 

- Ruilochtenden en hun thema 

- Verenigingsveiling 

- Ruilochtenden vanaf 5 januari in Muzerijk  

- IBAN en onze vereniging 

- 7 september Hollandfila in Barneveld 

- Wijzigingen personalia naar onze secretaris 
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Van het bestuur. 
 

De vakantie zit er voor de meeste weer op en het nieuwe seizoen 

voor ons is weer begonnen. Misschien hebt u tijdens uw vakantie 

plannen gemaakt om uw verzameling uit te breiden of wilt u zich 

op iets leuks gaan specialiseren. Onze ruilochtenden zijn daar een 

goed moment voor om met clubgenoten daar eens lekker over te 

brainstormen. Want laten we eerlijk zijn, onze club heeft diverse 

verzamelaars met kennis van de filatelie op even zoveel terreinen. 

Maak daar gebruik van, het is gratis, we leren elkaar en het is nog 

gezellig ook. 

 

Het betuur  vraagt aan onze leden om 22 september te komen 

kijken op de burendag van ontmoetingsplein Muzerijk welk ons 

nieuwe onderkomen wordt vanaf januari.  

Lees meer hierover verderop in de nieuwsbrief. 
 

Cees Linders R.I.P. 
 

Op de valreep, net voor het drukken van de nieuwsbrief bereikte 

ons het bericht van het overlijden van Cees Linders. Cees was vele 

jaren de penningmeester van onze vereniging geweest en ook heeft 

hij in deel uitgemaakt van het jeugdbestuur. Cees was lid van onze 

vereniging sinds 1 januari 1968, dus nu ruim 45 jaar. Wij wensen 

de familie en vrienden van Cees veel sterkte bij dit verlies. 

 

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 met andere over je 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 
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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 kunnen 

aandragen voor onze ruilzondagen. Heus vergis je niet, het is erg 

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. 

 

De thema’s voor de komende zondagen voor zover als vastgesteld: 

 

15 september Schermen mijn sport 

20 oktober ??? Vacature 

17 november Persoonlijke postzegels 

15 december ??? Vacature 
 

Verenigingsveiling 
 

De veilingcommissie vraagt aan alle leden die hun overtollig 

materiaal eventueel te gelde willen maken via de veiling dit zo snel 

mogelijk aan een van de leden van de commissie kenbaar te 

maken, dat kan op de ruilzondagen, per email of per telefoon. 

Voorlopig is de volgende veiling op 1 maart gepland. 

Inleveren van materiaal voor de veiling kan tot uiterlijk 17 

november. 

 

Ruilochtenden vanaf 5 januari in Muzerijk  
 

Onze ruilochtenden in Trefcentrum Bitswijk zijn na 15 december 

definitief teneinde. Want Trefcentrum Bitswijk wordt gesloopt, 

hoe jammer is dit. Dit betekent gelukkig niet het einde van onze en 

andere verenigingen, want er is een alternatief in de Bitswijk.  
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Het nieuwe onderkomen voor Postzegelvereniging Volkel/Uden  

heet vanaf zondag 5 januari ontmoetingsplein Muzerijk.  

Het ontmoetingsplein Muzerijk is een nieuw bruisend hart voor de 

Bitswijk waar jong en oud samenkomen.  

Twee scholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, 

gespecialiseerde dagopvang, ruime sportmogelijkheden, een 

ontmoetingsruimte, activiteitenruimtes, zorgwoningen voor 

dementerende ouderen en woningen in een aanpalend 

appartementgebouw staan hierbij centraal.  

 

Ontmoetingsplein MuzeRijk is een multifunctionele accommodatie 

en maakt deel uit van het project Ontmoetingsplein Bitswijk. Een 

project dat in gezamenlijkheid gerealiseerd wordt door de 

gemeente Uden, ZorgGoedBrabant, Area Wonen en een tweetal 

basisscholen. 

 

Onderdeel van het MuzeRijk is een aantal m2-er commerciële 

ruimte dat eigendom is van de gemeente Uden. Daarvan is reeds 

een deel verhuurd. Op de eerste verdieping is nog een aantal m2-er 

commerciële ruimte beschikbaar. Dat aantal m2-er varieert van 

minimaal ca. 295 m2 tot maximaal 430 m2, een en ander 

afhankelijk van de behoefte van potentiële kandidaten. De 

maximale 430 m2-ers kunnen gerealiseerd worden door een aantal 

vides in het gebouw dicht te leggen zodat een compacte 

overzichtelijke ruimte ontstaat die vrij indeelbaar is. 

Uniek is de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en 

opvang, welzijn, sport, zorg en wonen. Met alle betrokken partijen 

is een centrale missie gevormd, welke in het nieuw te bouwen 

gebouw worden vormgegeven. Een boeiende uitdaging in 

Ontmoetingsplein Bitswijk met heel veel kansen voor mensen om 

te ontmoeten, te ontwikkelen en te bewegen! 
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Hiervan gaat onze vereniging deel uit maken zoals ook andere 

clubs en verenigingen hun activiteiten in Muzerijk starten of 

voortzetten. De eerste kennismaking met Muzerijk is de burendag 

op 22 september een activiteit waarbij wij ons als vereniging ook 

gaan presenteren. Het adres van Muzerijk is Klarinetstraat 4,  

5402BE Uden, met telefoonnummer 0413-332337.   

Ook kunt u voor meer informatie kijken op hun website 

www.muzerijk-uden.nl  In de volgende nieuwsbrief meer hierover. 

 

IBAN en uw vereniging 

 

Vanaf 1 februari 2014 gaan alle landen binnen de SEPA (Single 

Euro Payments Area), dit zijn alle 27 EU lidstaten plus IJsland, 

Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco, over op een 

betalingssysteem het zogenoemde IBAN (International Bank 

Account Number) wat als voordeel voor de particulier heeft dat 

grensoverschrijdende betalingen op dezelfde manier worden 

uitgevoerd als binnenlandse overboekingen. 

 

Om dit mogelijk te maken zal (zullen) uw huidig(e) bankrekening 

nummer(s) die nu nog bestaan uit 9 of 10 cijfers ( bij de oude 

gironummers zijn er dat minder) aangepast worden naar 18 tekens. 

( in andere landen kan dit tot maximaal 34 tekens zijn). 

Hoe wordt uw nieuw IBAN rekeningnummer opgebouwd? 

De eerste 2 letters geven de landencode, dus NL voor Nederland. 

Dan volgt een getal van 2 cijfers, een zogeheten controle getal. 

Daarna 4 letters die staan voor de naam van de bank, voor de 

vereniging die bij de Regiobank bankiert zijn dat de letters RBRB. 

 

De laatste 10 posities zijn voor uw huidig rekening nummer, de 

meeste spaarrekeningen hebben 10 nummers en worden dus zoals 

deze nu bestaan geheel overgenomen van de overige rekeningen 

worden de posities tot aan uw huidig nummer opgevuld met 

nullen. Voorbeeld, u heeft een nummer 123456 dan wordt dit in 

het IBAN systeem 0000123456. 

 

In de laatste nieuwsbrief voorafgaande aan 1 februari 2014 zullen 

http://www.muzerijk-uden.nl/
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we hier nog aandacht aan schenken met de volledige 

rekeningnummers van de vereniging. 

 

7 september Hollandfila Barneveld 
 

Wij bevelen deze beurs in de Veluwehal bij u aan. Het is een niet 

commercieel opgezet evenement en kost slechts € 3 entree. Voor 

meer informatie kijk op www.eindejaarsbeurs.nl  

 

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 geen 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,= 
 

 

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

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
mailto:siegi.christiaans@planet.nl
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