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Een dagje
Antwerpen
Het is vrijdag 9 april 08.30 uur en
ik sta met de jas aan te wachten op
Rinus. Even later rijdt hij voor en
we halen Carel op om te starten
aan iets nieuws voor ons alle drie.
Antverpia 2010 wacht op ons. Hier
hebben we ons op verheugd en niet
eerder bezochten we deze grote
beurs en tentoonstelling. Dankzij
twee navigatiesystemen bereiken
we keurig op tijd de Expohal en
zoeken een parkeerplaats.
Op naar de hal en je hoeft alleen
maar achter de mensen aan te
lopen en je komt er van zelf. Om je
heen kijkend zie je dat het niet allen
ouderen zijn maar inderdaad ook
jongeren en vrouwen. Binnengeko-
men in een grote hal is een infor-
matiepunt en liggen er plattegron-
den. Wij besluiten eerst maar even
koffie te drinken en op de eerste
etage is het restaurant waar je ge-
lijk in een van de hallen kunt kijken.
Het is de hal waar alle postadmini-
straties staan. We besluiten hier te
starten en ik begin bij de stand van
TNT Post want ik had een aantal
Boekenweekzegels besteld en die
zouden voor mij gereed liggen. Na
een twintig minuten wachttijd was
ik in het bezit van de zeer gewens-
te zegels en kon ik gaan rondlopen.
En daar sta je dan opeens met zijn
drieën bij de stand van de Oekraï-
ne. Vier dames achter de stand die
ons wel wilden helpen. Simultaan
werd gezocht naar schaatsers,
Kerstzegels en bruggen. En …ook
gevonden. Eerst proberen om ons
hele vellen aan te smeren maar

daar trapten deze jongens niet in.
Dus gewoon losse zegels.
Verder ging het weer en ons vol-
gend rendez-vous punt was in hal
drie waar ook een restaurant was.
In de grote hallen waren veel ka-
ders, informatiestands o.a. een
prachtige stand van de Belgische
Spoorwegfilatelisten. Schitterende
treinenzegels en veel publiek erbij,
en ook veel chique handelaren met
zeer dure spullen. We vonden el-
kaar weer, aten een broodje en
wisselde ervaringen uit. We had-
den de laatste hal bewaard voor de
middag en dat was een voltreffer.
In deze hal veel handelaren uit
België, Duitsland, Engeland en
Nederland. Hier kon je snuffelen,
partijen bekijken en kopen en an-
dere spullen bekijken/aanschaffen.
Ik hoef u niet te vertellen hoe snel
een middag om is als je in albums
aan het zoeken bent en dat bij een
paar stands. Bovendien veel be-
kenden, even praten, buiten een
pijp roken en het was tijd om naar
huis te gaan.

11 mei 2010
Veiling met ongeveer 150 kavels in
gebouw Maranatha, J.A. Burger-
straat 1 te Leerdam
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Amerika en Chi-
nese astrologie
De Amerikaanse posterijen geven
jaarlijks een zegel uit, gewijd aan
het Chinese Nieuwjaar, voorzien
van afbeeldingen van de Chinese
‘dierenriem’. Zoals wij over het al-
gemeen de astrologische tekens
van de ‘westerse’ dierenriem ge-
bruiken, hebben de Chinezen jaar-
tekens, die verwijzen naar dieren.
Zo zijn er jaren van de Hond, van
het Varken, de Draak, de Geit, het
Konijn enzovoort en aangezien uw
schrijver een Konijn is, volgens de
Chinezen, is de USA zegel uit
1999, de zevende zegel uit de
serie, natuurlijk een fraai voor-
beeld. De USA posterijen omschrij-
ven het als volgt: “De geluiden van
rotjes en vrolijke feesten vullen de
atmosfeer. Het is tijd om Nieuwjaar
te vieren. Op 16 februari 1999
heten we welkom het jaar van het
konijn, het vierde dier van de Chi-
nese astrologie. Het konijn is het
symbool van snelle grapjes, vrijge-
vigheid en vriendelijkheid, samen
met de bekwaamheid vrede te
stichten.
Mensen onder dit teken geboren
worden deze eigenschappen toe-
geschreven.” Ik kan er ook even
niets aan veranderen, maar zo
staat het geschreven en…….
slechte eigenschappen staan er
(natuurlijk) niet bij.
Het Chinese Nieuwjaar wordt ook
wel het feest van het voorjaar ge-
noemd, en, zoals ons westerse
Nieuwjaar is het een tijd van her-
nieuwde hoop op een succesvolle
toekomst.
De hedendaagse viering van het
Chinese Nieuwjaar in Amerika is
een mengeling van oude en nieuwe
Chinese tradities. Vaak houdt dit in
een grote schoonmaak van het
huis en het versieren met bloemen.
Voorjaarsverzen en goede wen-

sen, geschreven op lange stroken
rood papier worden uit het raam
gehangen.
Familie en vrienden wisselen pre-
sentjes en geld uit, en, zoals bij veel
feestelijkheden worden er speciale
maaltijden bereid en genoten met
zoveel mogelijk familie en vrien-
den. Op de Chinese oudejaars-
avond,
komen de families bij elkaar voor
een uitgebreide maaltijd. Optoch-
ten zijn populair om het Nieuwjaar
aan te kondigen. Kleurrijke draken
en leeuwen dansen door de straten
tussen rijen gekostumeerde deel-
nemers en toeschouwers. Rotjes
worden afgestoken om deze spe-
ciale gebeurtenis extra accent te
geven.
Overigens kun je ook bij Canada
postzegels tegenkomen met de
afbeeldingen van de Chinese as-
trologie.
Uit: Nieuwsbrief 54, Oosterhoutse
postzegelvereniging.

Goed om te
weten
Contributie senioren
Het verenigingsjaar loopt van 1
januari tot 31 december. Het lid-
maatschap kost € 34,- per jaar
(2010). De betaling moet plaats-
vinden voor 1 februari van het
lopende verenigingsjaar. Betaalt
u tussen 1 februari en 1 mei dan
wordt er € 1,10 incassokosten in
rekening gebracht, daarna wor-
den de extra kosten € 2,20. Het
postbanknummer van onze af-
deling is 388956 t.n.v. Postze-
gelvereniging "Leerdam en om-
streken", Leerdam. Via een be-
richtje in het mededelingen-
blaadje krijgt u het verzoek om
het bedrag zelf over te maken.

Contributie jeugd
Voor inschrijving moet € 1,00
betaald worden, daarna betaalt
men € 5,00 per jaar.

Rondzendingen
Het geld voor de rondzendingen
moet overgemaakt worden op
nummer 3641252 (Postbank), t.
n.v. Beheerder rondzendverkeer
NVPV.

Filatelieloket
In Leerdam is geen filatelieloket.
Voor nieuwe uitgiften kunt u te-
recht op de ruilavond van onze
vereniging of rechtstreeks bij
Dhr. Mol.

Catalogi, tijdschriften e.d.
Oude catalogi, tijdschriften, een
Signoscope en UV-lamp worden
op tafels in Maranatha gelegd.
Op de ruilavond zelf kunt u daar
gebruik van maken. Dit materi-
aal blijft in Maranatha en mag
niet meegenomen worden.

Allerlei
Zoekt u iets of heeft u iets aan te
bieden, maak dan gebruik van de
rubriek "Vraag en Aanbod". Ook
copy voor één van de volgende
nummers is van harte welkom op
het secretariaat.

EVENEMENTEN
 

Filanumis 2010
Op zaterdag 8 mei wordt voor het
eerst deze combinatiebeurs voor
Filatelie en Numistiek gehouden.
Deze beurs vindt plaats bij Euret-
co/Expo in Houten (Meidoornkade
24). Veel bekende handeleren zijn
aanwezig. Vanaf 10.00 uur kunt al
terecht en u betaald € 4,00 entree.
 
Hertogpost 2010
Dit evenement is georganiseerd
door de 80-jarige 's Hertogenbos-
sche Filatelistenvereniging. Op 28,
29 en 30 mei vindt het evenement
plaats in de Brabanthallen. Tijdens
genoemde dagen kunt u ook een
velletje met 3 verschillende postze-
gels over karakteristieke plaatsen
van 's hertogenbosch kopen.
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Kavel LAND/OMSCHRIJVING KWALITEIT / CATALOGUS NUMMER / 
OMSCHRIJVING

CAT.W. INZET

1 Nederland zomerzegels 1996 XX    1673 t/m/ 1675  €        5,00  €        1,70 
2 Nederland zomerzegels1997 XX    1716 T/M/ 1718  €        4,80  €        1,60 

3
Nederland 2 blokken                              
(Ot en Sien + zomerzegels ) 2005

XX     2338, 2339  €        8,00  €        2,50 

4 Nederland blok kinderzegels 1999 XX     1855  €        9,00  €        3,00 
5 Ned. blok 100 graf. Onderwijs 2001 XX     2011  €        2,50  €        0,80 
6 Ned. blok 150 jaar postzegels 2000 XX     1926  €        2,50  €        0,80 
7 Montserrat  2 x fdc 1976                                    13-12  €        0,50 
8 Brits Virgin Islands   2x fdc 1976                                     29-5  €        0,50 
9 Turks& Caicos eilanden   2 x fdc 1976                                      28-5  €        0,50 

10 Maladiven   1x fdc, Nicaraqua 1x fdc 1976                                      12-2,  25-5  €        0,50 
11 Oostenrijk    2002 XX   serie  €        5,27  €        2,00 
12 Indonesie 50 verschillende postzegels  gestempeld en XX  €        2,50 
13 Australie O   984 t/m/ 987  €        1,50 
14 Australie O   988 t/m/992 + strook van 5  €        2,00 
15 Australie O   997 t/m/ 1000  €        1,50 
16 Australie O   1055 t/m 1058  €        1,50 
17 Australie O   1059 t/m 1061  €        1,00 
18 Australie O   1080 t/m 1092  €        3,00 
19 Australie O   2021 t/m 2030  €        2,00 
20 Aruba 1 t/m 4  €        8,10  €        2,70 
21 Aruba 13 t/m 15  €        6,10  €        2,00 
22 Aruba 16 t/m 17  €        6,80  €        2,25 
23 Aruba 40 t/m/ 43  €        8,60  €        2,75 
24 Suriname ?      308 blok  €      15,00 
25 Suriname O     257 t/m 273  €        3,50 
26 Suriname XX   439 t/m 446  €        1,50 
27 Suriname XX   522 t/m 527  €        1,00 
28 Suriname XX   547 t/m 552  €        2,00 
29 Belgie XX   blok 36  €        1,50 
30 Belgie XX  blok 37  €        1,50 
31 Belgie XX  blok 56  €        3,00 
32 Belgie XX  blok 57  €        3,00 
33 Belgie   FDC 2734 t/m 2736  €        2,50 
34 Belgie   FDC 2737 + 2738  €        2,00 
35 Belgie   FDC 2740 t/m  2743  €        2,00 
36 Engeland XX   346/8 -422/4-444/5-574/6-637/8-669/72  €        7,00  €        2,00 
37 Engeland XX  1657/1661 auto,s 1996  €        6,00  €        1,50 
38 Engeland XX  1719/1722   50 jaar huwelijk  €        5,00  €        1,00 
39 Engeland XX  1942/45 onder water  €        5,50  €        1,25 
40 Zwitserland  Pro juventute O   175/178 -1922  €      95,00  €      22,00 
41 Zwitserland  Pro juventute O   209/212  1924  €      22,00  €        5,00 
42 Zwitserland  Pro juventute O   218/221 1926  €      20,00  €        5,00 
43 Zwitserland  Pro juventute O   284/290 1935  €      20,00  €        5,00 
44 Zwitserland  Pro juventute O   306/309 1936  €      40,00  €      10,00 
45 Zwitserland Pro Patria O   460/463 1945  €      45,00  €      10,00 

XX = postfris         X = ongebruikt met eventueel plakkerrest       O = gestempeld

NEDERLAND NUMMEREN VOLGENS N.V.P.H. CATALOGUS
OVERIGEN LANDEN NUMMEREN, ZOVEEL MOGELIJK, VOLGENS MICHEL CATALOGUS

Veilinglijst    11 MEI 2010
Clubveiling Nederlandse Vereniging voor Postzegelverzamelaars

Afdeling Leerdam en Omstreken

ALLE CATALOGUS EN INZETPRIJZEN ZIJN IN EUROS
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Kavel LAND/OMSCHRIJVING KWALITEIT / CATALOGUS NUMMER / 
OMSCHRIJVING

CAT.W. INZET

46 Zwitserland Pro Patria O   471/474 1946  €      22,00  €        5,00 
47 Zwitserland O   492/495 1948  €      13,00  €        3,00 
48 Zwitserland Pro Patria O   525/528 1949  €      20,00  €        5,00 
49 Zwitserland Pro Patria O   545/549 1950  €      45,00  €      10,00 
50 Zwitserland  Pro juventute O   550/554 1950  €      36,00  €        8,00 
51 Zwitserland pro patria O   555/9 - 1951  €      40,00  €      10,00 
52 Zwitserland pro juventute O   561/565 - 1951  €      26,00  €        6,00 

53
Australie 13 zegels XX   198-207/8-244-308/2-394-432/3-753-1126-

1317
 €      12,00  €        2,50 

54 Australie honden XX   700/4 -1980  €        2,50  €        0,75 
55 Australie vliegtuigen XX   736/9 -1980  €        2,20  €        0,50 
56 Australie kolonisten XX   1106/10 -1988  €        3,50  €        1,00 
57 Australie olympiade 1123/5- 1988  €        4,20  €        1,00 
58 Nieuw Zeeland   bloemen XX   584/7  -1972  €        6,00  €        1,50 
59 Nieuw Zeeland  tourisme XX   643/6- 1974  €        3,50  €        1,00 
60 Nieuw Zeeland  millenium XX   1807/12- 1999  €        9,00  €        2,50 
61 Nieuw Zeeland jaar van de draak 1814/9-2000  €        9,00  €        2,50 
62 Nederland XX   854 blok kind 1965  €      35,00  €      10,00 
63 Nederland XX   963 blok kind 1970  €      20,00  €        5,00 
64 Nederland XX   boekje 4 1965  €        3,50  €        1,00 
65 Nederland XX   boekje  32 1986 zomer  €        5,00  €        2,00 
66 Nederland XX   boekje 35 1987 zomer  €        5,00  €        2,00 
67 Nederland XX   boekje 37 1987  €      36,40  €      10,00 
68 Belgie Boerderijdieren uitgave 2006 o/ catalogusnummer niet bekend  €        2,00 
69 Belgie europazegels 1962 xx   michelnr. 1282-1283 uitgave 1962  €        0,60  €        0,15 
70 Belgie europazegels 1961 xx   michelnr. 1253-1254 uitgave 1961  €        0,50  €        0,15 
71 Belgie europazegels 1968 xx   michelnr. 1511-1512 uitgave 1968  €        0,90  €        0,25 

72
Oostenrijk 0    michelnr. 2317-2341-2379-2406                       

uitgave 2000 t/m 2003
 €        4,00  €        1,00 

73
Oostenrijk 0   michelnr. 2089-2123-2156-2183                        

uitgave 1993 t/m 1996 Naturschonheiten
 €        2,40  €        0,60 

74
Oostenrijk 0   michelnr. 2211-2242-2274-2342                        

uitgave 1997 t/m 2001 Naturschonheiten
 €        2,80  €        0,70 

75
Oostenrijk 0   michelnr. 2073-2074-2100-2102                  

uitgave 1992-1993 Folklore zegels
 €        3,00  €        0,75 

76
Oostenrijk 0   michelnr. 2115-2116                                               

uitgave 1994 Folklore zegels
 €        1,50  €        0,40 

77
Oostenrijk 0   michelnr. 2149-2150-2151                                    

uitgave 1995 Folkore zegels
 €        1,70  €        0,45 

78
Oostenrijk 0   michelnr. 2192-2208-2237                           

uitgave 1996-1997 Folklore zegels
 €        1,80  €        0,45 

79
Oostenrijk 0   michelnr. 2249-2275-2297                              

uitgave 1998-1999 Folklore zegels
 €        2,30  €        0,60 

80
Oostenrijk 0   michelnr. 2302-2304-2325                             

uitgave 2000 Folklore zegels
 €        2,90  €        0,75 

81
Oostenrijk 0  michelnr. 2338-2343                                        

uitgave 2001 Folklore zegels
 €        2,10  €        0,50 

82
Oostenrijk 0   michelnr. 2217-2250-2278-2307-2337            

uitgave 1997-2001 sport-voetbal
 €        4,00  €        1,00 

83
Zweden 0   michelnr. Niet bekend                                       

Uitgave 2008 thema eten en drinken, fruit herfst
 €        1,50 

84
Zweden 0   michelnr. Niet bekend                                      

uitgave 2008 thema eten en drinken,  
 €        1,50 

85
Zweden 0   michelnr. Niet bekend                                      

uitgave 2005 thema jonge dieren
 €        1,25 
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Kavel LAND/OMSCHRIJVING KWALITEIT / CATALOGUS NUMMER / 
OMSCHRIJVING

CAT.W. INZET

86
Zweden 0   michelnr. Niet bekend                                       

uitgave 2006 thema sport atletiek
 €        0,50 

87
Zweden 0  michelnr. 1945 t/m 1949                              uitgave 

1996 moderne schilderkunst
 €        3,50  €        0,90 

88
Frankrijk 0  michelnr. Niet bekend.                                   

Uitgave 2008 stripzegels Garfield
 €        2,25 

89
Frankrijk 0   michelnr. Niet bekend                                       

uitgave 2007 Nieuwjaarszegels
 €        1,25 

90
Frankrijk 0   michelnr. Niet bekend                                         

uitgave 2007 kerstzegels
 €        1,50 

91
Frankrijk 0   michelnr. Niet bekend                                     

uitgave 2009 Woman of the world
 €        2,75 

92
Duitsland 0   michelnr. 1948 t/m 1952                             uitgave 

1997 Molens
 €      14,00  €        3,50 

93
Duitsland 0   michel nr. Niet bekend                                  

uitgave 2006 t/m 2008 vuurtorens zelfkl. zegels
 €        1,00 

94
Ierland 0   michelnr. Niet bekend                                  

Uitgave 2006 thema sport golf                       
 €        0,60 

95
Ierland 0   michelnr. Niet bekend diverse jaren van uitgifte 

europazegels
 ca 13,00  €        3,00 

96 Amerika 0  michel nr. 1767 t/m 1770 uitgave 1985  €        3,20  €        0,80 

97
Amerika 0   michelnr. Niet bekend uitgave 2006 thema sport 

Honkbal
 €        0,60 

98 Amerika 0   michelnr. Niet bekend uitgave 2006 motoren  €        1,00 
99 Noorwegen 0 michelnr. Niet bekend uitgave 2004 zeedieren  €      13,00  €        2,50 

100
Noorwegen 0 michelnr. Niet bekend uitgave 2008 thema sport, 

wintersport
 €        1,00 

101 Nieuw Zeeland 0 michelnr. 1455 t/m 1464 boerderijdieren  €      10,00  €        2,50 

102
Nederland xx Persoonlijke zegel Jan Willem als 

brandweerman uitgave 2010
 €        0,65 

103
Nederland xx Velletje persoonlijke postzegels Jan Willem als 

brandweerman uitgave 2010
 €        6,50 

104
Vietnam o uitgave 2005 15 zegels uit serie van 54 zegels 

met klederdrachten
 €        2,50 

105
Liechtenstein 0 michelnr. 694 t/m 705 uitgave 1978 serie met 

gebouwen
 €        9,50  €        2,50 

106
Nederland Persoonlijke zegel Antoniusziekenhuis 

ongestempeld wel gelopen
 €        1,00 

107 Oostenrijk 0     50 gram afgeweekte zegels Oostenrijk  €        2,50 
108 Nieuw Zeeland 0     50 gram afgeweekte zegels Nieuw Zeeland  €        2,50 
109 Australie 0     50 gram afgeweekt zegels Australie  €        2,50 
110 wereld 0   125 gram afgeweekte zegels wereld  €      12,50 
111 Monaco 0   diverse zegels uit verschillende jaren  €        2,00 
112 Monaco Davo Band deel 2 met supplementen 1980-1998        tbv clubkas  €        7,50 
113 Europa  Davo Band deel 2 leeg                                                           tbv clubkas  €        5,00 
114 Zweden Davo Band met supplementen                               tbv clubkas  €        7,50 
115 Canada XX Jaarcollectie 1983                          tbv clubkas
116 Canada XX jaarcollectie 1991                          tbv clubkas
117 Nederland O 199-202 provincies                         tbv clubkas  €      11,00  €        2,50 
118 Nederland O 212-219 Olympiade                        tbv clubkas  €      60,00  €      12,50 
119 Album Nederland    diverse XX     o.a  blok 1001                             tbv clubkas  €      25,00 
120 Album Nederland    diverse veel complete series, ook XX            tbv clubkas  €      50,00 

121
Nieuwe album Edel Collecties Olympische spelen Vancouver met zegels                                  

tbv Clubkas
 €      10,00 

122 Erka album Nederland tbv Clubkas      Doe een bod  bod 
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w w w. va n d e r wa l - i n t e r i e u r s . n l

LAAT JE 
INSPIREREN

Kavel LAND/OMSCHRIJVING KWALITEIT / CATALOGUS NUMMER / 
OMSCHRIJVING

CAT.W. INZET

123 Berlijn O     21 zegels  +  1 mapje XXX  €        2,00 
124 Religie w.o Kerstzegels  €        3,00 
125 Duitsland  €        1,00 
126 Duitsland  €        0,50 
127 Belgie FDC  2993  €        2,25  €        0,75 
128 Belgie O velletje van tien 2601  €        4,00  €        1,25 
129 DDR O velletje van tien 2755  €        3,00  €        1,00 
130 Frankrijk fdc 2140  €        1,80  €        0,60 
131 Rusland O   zegel uit 1975 (1945-1975)  ?  €        0,50 
132 Nederland fdc 1386  €        1,50  €        0,50 
133 DDR O  serie brandweer 2276-2280  €        4,50  €        1,25 
134 Nederland  €        0,50 
135 Nederland  €        0,50 
136 Vaticaan XX    369/324  €        2,50  €        1,00 
137 Vaticaan XX   867/869   870/872    876/879  €        8,80  €        3,00 
138 diverse landen boekje met 35 auto's  €        4,00 
139 Wereld 450 gram afgeweekt  €        3,00 
140 Wereld 450 gram afgeweekt  €        3,00 
141 Lithauen diverse zegels  €        2,50 
142 Nieuw Zeeland   2001 XX Koningin  Elisabeth  II    €        3,50 
143 Nieuw Zeeland 2009 XX Giants of New Zealand  €        3,75 
144 Nieuw Zeeland  2001 XX 5 x velletjes  Lord Of the Ring's  €        4,50 
145 Nieuw Zeeland  2009 XX Auckland Harbour Bridge 50 jaar  €        0,40 
146 Nederland XX Van Riebeeck zegels 578-581  €      30,00  €        4,50 
147 Hong Kong   China 2002 xx Velletje Tsing Ma Bridge  €        1,70 
148 Stockboekje met Treinen  O  ongeveer 140 zegels  €        5,00 
149 Nederland XX   stockkaart met 10 persoonlijke postzegels  €        6,50 
150 Nederland velletje regio post midden-oost groningen  €        2,50 

O 2 pers. postzegels 1 man consultants+ 1D.Livingstone

O /XX/XXX   36 zegels + 2blokken(XXX) +1 enveloppe
2 herinneringskaarten+ 2 enveloppen met speciaal stempel
Speciaal stempel + Handtekening 20 jaar Planetarium

O 2 pers. postzegels 2 x  man consultants
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BESTUUR
 

Voorzitter
Ben Mol
Drossaardslaan 21
4143 BD  Leerdam
benmol@12move.nl

Secretaris
Arie Versluis
De Waterloop 27
4141 JV  Leerdam
versluis.a@worldonline.nl

Penningmeester
Carel Kiesel
Eksterlaan 28
4143 AC  Leerdam
nvvpleerdam@xs4all.nl

Algemeen Adjunct
Rinus van der Wal
Dimmerlaan 58
4143 BT  Leerdam
mwal2@chello.nl

Jeugdleiding
Cora Theunissen

Rondzendverkeer
Frits van Lavieren

UITNODIGING
 

TERUGBLIK
 

Deze maand
Finland is een schitterend land
als het om de natuur en de rust
gaat. Hoe zit het met de postze-
gel emissies?
 
Januari 2010
Beroemde vrouwen
Een postzegelboekje met 6 ver-
schillende postzegels (1e klas)
over beroemde vrouwen. Het is
dat de naam van de vrouw op de
postzegel staat, anders had je
dat niet herkend aan de postze-
gel zelf.
Rock-muziek
Een mooi velletje met 6 verschil-
lende zegels voor onze Rock--
liefhebbers. De zegels (1e klas)
hebben een aparte vorm.
Valentijn
Een voorproefje op Valentijns-
dag in februari. Een minisheet
met 5 verschillende en schattige
zegels (1e klas) met elfjes.
 
Maart 2010
Grappige groenten
Het is niet origineel, deze 8 ver-
schillende zegels over groenten.
Ooit heeft Engeland ook een
serie uitgegeven met postzegels
waar je als gebruiker oogjes, een
mond of oortjes of een snor kon
plakken op de "groenten". Ook
de vorm is afwijkend van het
normaal rechthoekige beeld.
Romantiek van het platteland
5 nostalgische zegels over het
Finse platteland. Deze 1e klas
zegels komen uit een postzegel-
boekje en laten op een schitte-
rende wijze zien hoe het leven
op het platteland 50 jaar geleden
uitzag.
Nordic Maritime
Nordic is een samenwerkings-
verband van onder andere Noor-
wegen, Zweden, Denemarken
en Finland. Norden of Nordic is
dan ook een veel voorkomend
thema op postzegels. Dit schitte-
rende velletje laat 2 verschillen-
de zegels zien over een cruise--
schip en een zeilboot.
 

Op 11 mei 2010 is er een veiling
met ongeveer 150 kavels. Vanaf
19.45 uur kunt u al terecht om de
kavels te bekijken.
 

Op de ruilavond van 23 april plaat-
sten 24 mensen hun handtekening
op de presentielijst. Dhr. van Lo-
chem vertelde zijn verhaal over
Indonesie. Aan het begin van zijn
verhaal bleek wel dat hij heel veel
heeft meegemaakt, de japanse
bezetting, de deportatie naar Euro-
pa. Hij vertelde zijn verhaal aan de
hand van zijn schitterende Indone-
sie verzameling. Meer dan 10.000
eilanden met 70 miljoen inwoners
in 1945, 150 verschillende talen en
evenzovele culturen. Het land is
net zo groot als Europa en dat werd
in de jaren 1945 - 1962 samen
gesmeed tot een staat met één taal.
Met behulp van kopien konden wij
mee genieten van zijn verhaal.
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Molens worden monumenten (5)
 
We hebben nu diverse nog werkende molens die als museum zijn ingericht. Zo ook de hoge stellingmo-
len (55) in de geboorteplaats van onze bekendste schilder, wiens vader daar molenaar was. Het is
echter niet de molen waarop vader Rembrandt zijn kost verdiende.
Ook poldermolens zijn, terwijl ze in de werking zijn, als musea te bezichtigen. Toeristisch is dat een
leuke attractie en voor de molens het behoud, want stilstand is voor hen onherroepelijk verval. Zoals
bij de meeste mensen, ook bij toeristen, spreken windmolens het meest tot de verbeelding. Vandaar
dat in toeristische advertenties veelal windmolens voor komen. De bescheiden watermolens, vaak op
idyllische plekjes, die blijkbaar toch niet in het oog schijnen te vallen, krijgen mede daardoor minder
aandacht. Gelukkig worden ze niet altijd over het hoofd gezien als het om musea gaat. Er zijn hele
unieke bij, sommige eeuwen geleden uitgehouwen in een gebergte (57).
 
Molensteenmeel is het ambachtelijk (volkoren)meel dat eeuwenlang werd gebruikt. Direct na de
Tweede Wereldoorlog wilde men uitsluitend wittebrood eten, maar e voedingsgewoonten zijn thans
zodanig veranderd dat de vraag naar het volkorenbrood enorm gestegen is. Deze wijziging in de voe-
dingsgewoonte zorgt ervoor dat weer enkele molens in ons land het ambachtelijk gemalen meel zijn
gaan leveren. Voor enkele molens is dat dus weer een reden tot bestaan. De UESCO heeft het gehe-
le Kinderdijkcomplex, met negentien poldermolens uit de jaren 1738/1740, op de Werelderfgoedlijst
geplaatst (58). Internationale erkenning voor de wind- en poldermolens. Een vooruitziende blik van het

Uitnodiging ruilavond van 11 mei 2010
Ook voor jullie is de veiling interessant jongens en meisjes. Kijk er naar en vraag aan Cora of zij voor
jou (tegen betaling) een kaveltje wil reserveren. Wij zien jullie op 11 mei, om 19.15 uur in gebouw
Maranatha.
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