
� Kerstzegels. 

Op 7 december verscheen de jaarlijkse kerstzegel 
van Luxemburg met toeslag (0,60+0,05). Daarop 
een winterlandschap en een kind 
op een slee, dat wordt begeleid 
door een hond. De Decemberze-
gels 2010 van TNT Post zijn ont-
worpen door Pip Studio. Deze 
ontwerpstudio is gespecialiseerd 
in ‘lifestyle’ producten. 

 
� Eindejaarsverzamelbeurs in Barneveld. 

De Eindejaarsverzamelbeurs zal dit jaar 
worden gehouden op maandag 27 en 
dinsdag 28 december 2010 van 10:00 tot 
17:00 uur in De Veluwehal te Barneveld. 
De Eindejaarsbeurs is een promotionele 
verzamelbeurs met als doel het stimuleren 
van diverse vormen van verzamelen. De 

organisatie werkt nauw samen met allerlei verenigingen, studiegroepen en cultu-
rele instellingen. Kwaliteit, diversiteit, strenge reglementen, nette presentatie en 
voor elk wat wils, blijft kenmerkend voor deze steeds weer succesvolle beurs.  

 
� Gelukkig Nieuwjaar! 

Het bestuur wenst alle leden een heel gelukkig, voorspoedig, gezond en fila-
telistisch 2011! Wij gaan, van onze kant, er alles aan doen om dit nieuwe jaar 
tot een succes te maken door een goed rondzendverkeer, goede bijeenkomsten  
en leuke evenementen te verzorgen. 
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Waarde Postzegelvrienden & -vriendinnen, 

Dat postzegels heel belangrijk zijn, zal inmiddels hopelijk ook 
zijn doorgedrongen tot de 17-jarige, Hengelose Niels Grote Be-
verborg. Terugkijkend op het afgelopen jaar zal hij zich waar-
schijnlijk met spijt herinneren dat hij ‘vergat’ een postzegel te 
plakken op de retourenvelop met zijn cijferlijst, waarmee hij zich 
wilde aanmelden voor de opleiding Geneeskunde aan de Rijks-
universiteit Groningen. Die cijferlijst was trouwens helemaal niet 
gek (gemiddeld 8), maar zijn ongefrankeerde aanvraag werd 
geweigerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs. ‘Buitenproporti-

oneel en bureaucratisch’ vond Niels en hij spande vervolgens een rechtszaak aan 
tegen de DUO. Bestuursrechter R. Jue wilde zich graag een oordeel vormen over 
de kwestie, maar helaas werd die mogelijkheid hem ontnomen, doordat de aanko-
mend student en zijn advocaat, om kosten te besparen(!), ter terechtzitting schitter-
den door afwezigheid. Of hij met deze tweede, ongeïnteresseerde blunder blijk gaf 
van de juiste studiemotivatie laat ik even in het midden, maar de rechter oordeelde 
hoe dan ook dat de jongeman terecht was afgewezen. Omdat de bacheloropleiding 
Geneeskunde een numerus fixus kent, kan de aanstaande student zich pas vol-
gend jaar opnieuw inschrijven en met zijn goede schoolresultaten zal dat deze keer 
ook wel lukken. Tot die tijd houdt hij zich nu maar bezig met een studie bewegings-
wetenschappen. Een ding weet Niels inmiddels zeker: als hij zich komend jaar weer 
gaat aanmelden, dan gaat er deze keer absoluut een postzegel op! 

Maandelijkse bijeenkomst op dinsdag 4 januari 2011: 
Plaats: Buurthuis Rotterdamseweg 51A; Tijd: 20:15 uur, zaal open: 19:15 uur. 

 
 
 
 
 
 
 

� Verloting op 4 januari 2011. 
Voor de eerste verloting in het nieuwe jaar zijn weer heel wat 
mooie prijzen beschikbaar! Hoofdprijs: De zegels 267/8 *, 300 
jaar Curaçao onder Nederlands bewind, met een catalogus-
waarde van € 31,50 en als tweede prijs een waardebon van € 
12,50 besteedbaar zowel bij van Domburg of bij aankoop uit 
de veiling. Verder natuurlijk nog diverse andere leuke prijzen. 
Voor de lootjes à 20 ct. per stuk kunt u in de pauze zoals altijd 
weer terecht bij Wil Matla. 

  
� Van de penningmeester. 

De penningmeester verzoekt de leden die de contributie 
nog niet hebben voldaan, dit alsnog z.s.m. te doen. 
Voor € 28,25 (€ 14,50 zonder ‘Filatelie’), bent u weer 
een heel jaar lid van onze onvolprezen vereniging. 
Even een handtekening en op de bus doen, bedankt! 
 

�  Nieuwe uitgiften. 
Jaarcollectie Nederlandse postzegels 
2010 : 
Alle Nederlandse postzegels worden aan 
het eind van elk jaar samengebracht in de 
Jaarcollectie Nederlandse Postzegels. U 
ontvangt bovendien een informatief boekje 
met een korte beschrijving per uitgifte. De 
Jaarcollectie is een perfecte basis voor 
elke verzameling. Prijs € 61,95. 

 
Jaarboek 2010 inclusief postzegels 
Dit luxe uitgevoerde boek met harde kaft geeft een 
overzicht van alle postzegels die in het betreffende jaar 
zijn verschenen. Bij elke postzegel vindt u uitgebreide 
achtergrondinformatie over de aanleiding en het ont-
werp van de uitgifte. Prijs € 72,75 
 

� Data bijeenkomsten voor uw agenda van 2011. 
In uw nieuwe Thuisagenda voor 2011, kunt u vast weer de data van onze bij-
eenkomsten in 2011 in noteren: 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 
juni, 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december. 
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Agenda van de bijeenkomst op 4 januari 2011 v.a. 20:15 uur: 
1. Opening.          5. Rondvraag / Verloting. 
2. Ingekomen stukken / Mededelingen.  6. Tweede gedeelte van de veiling. 
3. Eerste gedeelte van de veiling.   7. Afrekenen. 

4. Pauze / Verkoop loten.      8. Sluiting. 


