
� Duitse ‘scratch-and-sniff’ postzegels.  
Ook dit jaar geeft Deutsche Post 
een serie liefdadigheidspostze-
gels uit. Dit jaar bijzondere, want 
het zijn ‘scratch-and-sniff’ post-
zegels met fruitige geuren. Ci-
troen, blauwe bes, aardbei of 
appel zijn de vier geuren die per 
post kunnen worden verstuurd. 
Door over de postzegel te wrij-
ven komt de geur vrij. 

Hoe de postzegels worden gemaakt willen de Duitse overheid, de Deutsche 
Post en het federale printbedrijf niet zeggen. Wel is er een grote kans dat vol-
gend jaar januari de geurserie met een nieuwe geur wordt uitgebreid. 

Niet Duitsland maar Bhutan was het eerste land dat in zes soorten naar roos 
ruikende postzegels invoerde. Dit was al in 1973. Ook in Nederland hadden we 
in 2002 Ouderenzegels met rozengeur en in 2003 postzegels van DE met kof-
fiegeur. Maar ook in Brazilië (verbrand hout) en Zwitserland (chocolade) ver-
koopt men postzegels met een luchtje. Zuid-Korea is de grootste producent van 
geurzegels. (bron: http://www.postzegelblog.nl)  

 

� Vakantie. 
Zoals gebruikelijk zullen er in de maanden juli en augustus geen 
bijeenkomsten worden gehouden. Het bestuur wenst u allen een 
heel plezierige en gezonde vakantie toe en tot ziens, na de vakan-
tie, op dinsdag 7 september als we er weer met volle kracht te-
genaan zullen gaan. 
 
maar eerst tot dinsdag 1 juni, 
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Waarde Postzegelvrienden & -vriendinnen,  

Vorige maand was ik van plan om een tijdje vakantie te gaan 
houden in Italië, maar een vulkanische aswolk uit IJsland zorg-
de ervoor dat mijn vlucht werd geannuleerd, waardoor ik ge-
dwongen was om mijn reis een maandje uit te stellen. Tja, die 
IJslanders toch, je brengt je geld er naar toe en je krijgt vulkani-
sche as retour: stank voor dank, ‘ash for cash,’ bankroet! Deze 
keer was het de Eyjafjallajökull vulkaan die voor overlast zorgde 
en ik aanvaard geen aansprakelijkheid als uw tong, bij het uit-

spreken van zijn naam, in de knoop raakt. In 1947 was het zijn grote broer Hekla 
die het op zijn heupen kreeg en in 1948 verschenen daar mooie postzegels van (Y. 
208/14). In 1954 verscheen er ook nog een opdruk (5 op 35 Aur; Y. 250; afb.), die 
heel duur is als die opdruk op zijn kop staat (Y. 250 a.). IJsland is sowieso een fraai 
postzegelland. Ik hou van die zegels, de kleur, de vormgeving. Ook van het vulka-
nische eiland Surtsey, aan de zuidkust van IJsland, bestaan fraaie postzegels. Het 
is ontstaan tijdens een uitbarsting die duurde van november 1963 tot juni 1967. Op 
die zegels uit 1965 (Y. 347/9) zien we op de 1 k. 50 de uitbarsting van 1963, op de 
2 k. de situatie in april 1964 en op de 3 k. 50 de toestand in september 1964. In 
1967 was het eiland 2,6 km2 groot en sindsdien is het door wind- en golferosie af-
gekalfd tot 1,4 km2. Surtsey bestaat uit lava en askegels die de golferosie niet lang 
kunnen weerstaan. Ik ben benieuwd wat er straks voor zegels zullen verschijnen 
van de uitbarsting van de Eyjafjallajökull (eilandbergengletsjer) vulkaan. 

Maandelijkse bijeenkomst op dinsdag 1 juni 2010: 
Plaats: Buurthuis Rotterdamseweg 51A; Tijd: 20:15 uur, zaal open: 19:15 uur. 

 
 
 
 
 
 
 

� Verloting op 1 juni 2010. 
Voor de verloting op 1 juni zijn weer heel wat mooie 
prijzen beschikbaar! Als hoofdprijzen deze keer: 
 
- Een gestempelde jaarcollectie van 1999 
- en een mapje ‘100 jaar Rijksoctrooiwet.’ 

 
Verder natuurlijk nog diverse andere leuke prijzen. 
De lootjes à 20 ct. per stuk zijn in de pauze weer 
verkrijgbaar bij onze secretaris Wil Matla. 
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� Zomerzegels 2010.  
Min of meer tot mijn verrassing 
hebben onze sympathieke colle-
ga’s van www.postzegelblog.nl 
de nieuwe zomerzegels nogal 
afgekraakt. ‘Zomerpostzegels 
2010: Onherkenbaar, leeg en 
weinig aansprekend,’ kopt de 
site. Tja, ieder zijn smaak zullen 
we maar zeggen. Ik heb de vel-

letjes inmiddels binnen en ben er eigenlijk best wel tevreden over. ‘Onherkenbaar’ 
zijn onze helden voor mij in elk geval niet. En ‘leeg’ is nu eenmaal het kenmerk van 
een silhouet. Ik vond het juist altijd zo knap als iemand op straat met een schaartje, 
voor een bepaald bedrag, iemands silhouet wist uit te knippen en dat je dan kon 
zien wie het was. En geef toe, u herkende Ramses, Mies en Willy toch ook direct?! 
Waarom postzegelblog het silhouet van Dick Bruna dan opgevuld wil zien met ‘Nijn-
tje’ is mij een raadsel, maar laat me weten wat u er van vindt. 

7 

Agenda van de bijeenkomst op 1 juni 2010 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. Uitdraaien / afrekenen. 

4. Pauze / lotenverkoop.      8. Prettige vakantie ☼! 


