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Van het Bestuur

febr

6, 20

mrt

6, 20

We hebben de jaarwisseling weer achter de rug en
het bestuur wenst u allen veel geluk en gezondheid
toe Het jubileum van de vereniging in 2006 komt
steeds dichterbij. Wij als bestuur blijven ons
inzetten om de vereniging bloeiend te houden.
Hopelijk zit er voor het komend jaar voor de
vereniging weer een prijs van Philatelica in voor het
beste rondzendverkeer of als algemeen beste
vereniging.

apr

Op 2 apr Voorjaarsveiling (inleveren tot 3e zondag jan)

U kunt daar trouwens aan meehelpen door nieuwe
leden aan te brengen of mensen geïnteresseerd te
maken voor onze hobby, het zijn allemaal punten
die meetellen voor de verkiezing hiervan. Mocht u
goede ideeën hebben voor verbeteringen dan laat
het ons weten.

3, 17
mei

1, (15 mei Pinksteren geen ruilochtend)
Op 1 mei de Algemene Ledenvergadering

juni

5, 19

Voorjaarsveiling.
Inzendingen voor de voorjaarsveiling kon u
inzenden tot de tweede ruilochtend in januari.
Belangrijk is altijd weer dat bij inzending je moet
aangeven welke nummering is gebruikt, dus
catalogus NVPH, Michel, Yvert, enz.

Overzicht bestuur.
Voorzitter, hoofd rondzendverkeer en veilingmeester
C. Puijk 0412-625692
Secretaris
E. Roelfsema 0412-454110
secretariaat Potbeker 65, 5384 DN Heesch
Penningmeester
C. Linders 0413-266366
veilingadministratie
.J. Sleegers 0413-310805
Leden

Vreemde Nederlandse zegel?
Op een ruilochtend van de vereniging kreeg ik een
kaart onder ogen met een voor mij tot dan toe
onbekende zegel. Het was een voornamelijk blauwe
zegel met de afbeelding van een boot en vermelding
Nederland en € 0,39. Dat moet toch een zegel van
TPG post zijn, dus met de kaart maar eens
rondgegaan op de ruilochtend en aan diverse
mensen gevraagd of zij de zegel al kennen.
Maar nee hoor niemand kan de zegel thuisbrengen.

A. v.d. Kruijssen 0492-363679
A. Robben-van Erven 0413-366009
J. v.d. Westelaken 0413-212246

Jeugdbestuur
R. v. Noort 0413-293110
L den Dubbelden-Heijnes 0492-351788

M. Dekkers 0413-257213
Jeugd + PR
B. Schilder 0413-353689

Agenda en ruilochtenden
(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand)
te houden in het Trefcentrum, Cellostraat 2
5402AE Uden Telefoon 0413-265240
jan.
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Hij moest volgens mij wel van TPG post zijn want
er stond Nederland op, iets wat niet mag op zegels
van stadspost meende ik te weten. Ook was het
geen Port Betaald zegel omdat er de waarde

2, 16 (laatste inlevermogelijkheid veiling)
nieuwsbrief 9 van postzegelvereniging Volkel / Uden e.o

vermelding € 0,39 op stond (een bedrag wordt niet
vermeld op Port Betaald).
Dus op internet maar eens zoeken op de site van
TPG post want hij zou dan in het uitgifteprogramma
moeten staan. Wat schetst echter mijn verbazing, hij
staat niet op de site van TPG post. Dan wordt het
echt interessant en wil je toch wel graag weten waar
de zegel vandaan komt. Dus de kaart ingescand en
in een mail met verhaaltje erbij naar Collect Club
gestuurd met de vraag waar deze zegel postfris te
koop is.

Na enkele dagen krijg ik antwoord van TPG Post
met de mededeling dat het geen zegel van TPG is,
maar mogelijk van een ander postbedrijf.
Waarschijnlijk vermeld men is dit van SANDD
(Send and Deliver), omdat op de kaart een code
(SANDD4-OBRA-085) onder het adres staat .

met zo’n 6500 postbezorgers. In het geval van onze
kaart met zegel is het een reclame mailing aan
klanten van de veerdienst maatschappij DFDS
Seaways waarbij een naar het lijkt “echte” postzegel
op de brief is gebruikt.
Verder onderzoek op het internet leverde nog meer
nieuws op, kijk maar bij
www.selektmailnederland.nl Want naast TPG Post
en SANDD is er nog een derde bedrijf namelijk
Selekt Mail (onderdeel van Deutche Post) dat op de
landelijke postmarkt actief is.
De liberalisering van de markt is een gevolg van de
non-discriminatie zoals deze is verankerd in het
mededingingrecht. Hierdoor is de Nederlandse
postmarkt al voor meer als de helft vrij (bron TPG
site). Toch geeft dit ook problemen. Zo kan het zijn
dat retourzendingen van SANDD en Selekt Mail in
de rode bussen van TPG post komen. Tot voor kort
werden deze (voor TPG Post ongefrankeerde post)
met strafport belast. Echter sinds April van dit jaar
hebben deze drie landelijk werkende postbedrijven
een principe overeenkomst gesloten over
retourzendingen.
Toch weer terug naar de kaart. In een reactie van
DFDS Seaways op onze vraag naar informatie over
de zegel werden wij verwezen naar het
ansichtkaartengilde in Thorn dat voor hun deze
speciaal voor DFDS gemaakte zegel hebben
gemaakt. Het bedrijf, via internet te bezoeken op
www.ikwilkaarten.nl , hebben wij om meer
informatie over de zegel gevraagd.
Tot dusver hebben wij nog geen antwoord
ontvangen. Als er meer nieuws is over de nieuwe
zegel, dan zullen wij dat weer melden.

TPG zegt verder geen informatie te kunnen geven
en adviseert internet te raadplegen. Dus op het
internet maar eens op zoek naar SANDD. We
proberen www.sandd.nl en jawel hoor meteen raak.
We komen op hun site met als hoofdtitel: “Sandd
het op een na grootste postbedrijf van Nederland”.
Een snel onderzoek leert dat het bedrijf
voornamelijk mailings voor personen en bedrijven
verzorgt met een minimale verzending van 1500
stuks per keer.
Zij werken al voor meerdere grote bedrijven zoals
postorderbedrijven, charitatieve instellingen (b.v.
Hartstichting) en enkele magazines. Deze post
wordt in Nederland rond gebracht door SANDD
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Van het feestcomité
Hallo beste postzegelvrienden,
Zoals jullie weten bestaat onze vereniging 40 jaar in
2006, wat wij natuurlijk met een feestje willen
vieren. Het feestcomité heeft nu een aantal
vergaderingen achter de rug waarin een aantal
mogelijke en misschien onmogelijke opties de
revue zijn gepasseerd, maar wij zouden het
bijzonder op prijs stellen ook jullie ideeën te horen.
hoe meer ideeën hoe beter en daarom onze vraag :
bedenk wat je graag zou willen doen of wat je
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graag zou zien of horen , kortom alle mogelijkheden
goede, leuke, uitvoerbare wensen zijn welkom.
Een van de mogelijkheden waaraan wij gedacht
hebben is een kleine tentoonstelling van
verzamelingen van onze clubleden .
Heeft u een bijzondere of anderszins interessante
verzameling die u in zijn geheel of gedeeltelijk uw
medeclubleden wilt laten zien, meldt het ons.
Dus nogmaals laat iets van je horen , het feest is van
en voor jullie dus maak je wensen en ideeën
kenbaar bij :

Jos van de Westelaken
Oosterbosstraat 4
5469 EE Erp
Tel : 0413-212246

Junior Plaza vraagt zegels.
Om het werk voor de jeugd goed te kunnen blijven
doen vragen wij u daar eens bij stil te staan. U kunt
bijvoorbeeld zegels of ander filatelistisch materiaal
zoals (niet al te oude) catalogi enzovoorts ook in de
jeugdhoek af te geven als prijs voor de loterij of
aanvulling van onze stockboeken.
Recente Nederlandse zegels aankomen is voor het
aanvullen van onze stockboeken net zo moeilijk als
voor u. Maak onze jeugd blij met uw dubbele.
Bedankt alvast.

Filatelie info
Er zijn nog diverse verzamelaars die geen kennis
hebben van begrippen als watermerk. Ook hier
moet de verzamelaar van kennis van hebben want
wellicht heb je een dure zegel bij je dubbele. Er zijn
speciale watermerkzoekers. De jeugdhoek heeft de
beschikking over dit apparaat. Ook is er in de
handel de dure Signoscoop voor het zichtbaar
maken van een watermerk. Een eenvoudige
goedkope tip is om het watermerk zichtbaar te
maken door een druppeltje wasbenzine op de zegel
aan te brengen. Werkelijk simpel goedkoop, alleen
het ruikt een beetje en pas op met vuur.

Taaislijmziekte en postzegels
Cystic Fibrosis (CF) ook bekend onder de namen
mucoviscidose of pancreasfibrose wordt in de
volksmond de taaislijmziekte genoemd en is de
meest voorkomende erfelijke ziekte.
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De stofwisselingsziekte komt voor in een frequentie
van 1 op 2500 levend geboren kinderen. De
levenskansen van kinderen met deze aandoening
zijn thans aanzienlijk verbeterd en 75 procent van
de kinderen wordt ouder dan twintig jaar als de
diagnose in de eerste drie maanden is gesteld.
Taaislijmziekte is een erfelijke aandoening die
berust op een mutatie in een gen op chromosoom 7
dat codeert voor het CFTR-eiwit.
De ziekte zorgt al op een jonge leeftijd voor veel
problemen zoals luchtweg infecties, benauwdheid ,
buikpijn en een slechte groei. Kinderen met de
ziekte zijn dagelijks afhankelijk van pillen en het
vernevelen van medicijnen. Omdat zij altijd een
buitenbeentje op de gewone school, is het fijn om
een keer per jaar met andere kinderen, die dezelfde
problemen hebben, een week op vakantie te kunnen.
Omdat een lid van de vereniging een tijd terug een
oproep las in een plaatselijke krant vragen wij uw
aandacht. De oproep betrof het beschikbaar stellen
van postzegels aan de stichting FOK. De stichting
FOK (Fibrosekinderen Op Kamp) wil jaarlijks
kampen voor deze kinderen organiseren.
Met het geld van de beschikbaar gestelde postzegels
worden de kampen bekostigd.. Indien u deze aktie
een warm hart toedracht kunt u helpen door uw
overkomplete zegels ter beschikking te stellen aan
deze vereniging. De contactpersoon voor onze
vereniging is de heer A. v.d. Kruijssen welke
nagenoeg elke ruilzondag aanwezig is aan de
bestuurstafel. Bij hem kunt u uw zegels voor
stichtig FOK afgeven, hij zorgt voor verder dat de
zegels bij stichting FOK komen. Wilt u meer weten
over deze vereniging alsmede verslagen van reeds
gemaakte kampen kijk dan op hun website
www.stichtingfok.nl

Tenslotte
-

Het zou leuk zijn als u een artikel voor de nieuwsbrief zou
insturen. Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw bijdrage.

-

Ook een stuk omschrijving van uw verzamelgebied kan
voor andere leuk zijn om te lezen

-

Indien u binnen de vereniging iemand zoekt om
gezamenlijk iets op te zetten op filatelistisch gebied dan
kunt u dit aangeven middels een briefje aan de redactie.
Wij zoeken een plaatsje in het blad voor plaatsing.

Kopie kunt u sturen of mailen aan de redactie: B. Schilder, De
Scheifelaar 60, 5463 HL Veghel, of mail naar
cheats@home.nl
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