
� Postzegelnieuws: Decemberzegels 2010. 
Met de speciale Decemberzegels van TNT 
Post frankeert u voordelig al uw kerst– en 
nieuwjaarskaarten. Dit jaar zijn de zegels 
ontworpen door PiP Studio. Bij aankoop 
van een setje van 3 vellen Decemberze-
gels ontvangt u de gratis Thuisagenda 
2011 (tot max. 3 agenda’s per bestelling). 
Dit jaar ontworpen door PiP Studio. Bestelt 
u nu uw Decemberzegels vóór 23 novem-
ber, dan ontvangt u deze uiterlijk 28 no-

vember op de zaak en worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. 
 

� Van de penningmeester. 
In de convocatie van deze maand zit de acceptgiro 
voor de contributie voor 2011 als bijlage bijgesloten. 
De contributie voor het komende jaar heeft een geringe 
verhoging ondergaan i.v.m. de doorberekening van gestegen kosten. De contri-
butie bedraagt in het komende jaar € 28,25 met - en € 14,50 zonder Filatelie. 
De penningmeester verzoekt ons om vlotte betaling, 
zodat er geen extra kosten behoeven te worden ge-
maakt voor het verzenden van herinneringen. Alleen 
even uw handtekening plaatsen en op de post doen. 
 

� Prettige Feestdagen. 
Het bestuur van onze vereniging wenst u allen heel 
plezierige feestdagen. 
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Waarde postzegelvrienden en –vriendinnen, 

Trouwe lezertjes van dit krantje weten dat ik dol ben 
op schaarse rariteiten. Onlangs kwam ik weer zoiets 
tegen, toen bij veilinghuis Felzmann te Düsseldorf 
een z.g. ‘Gscheidle-Marke’ onder de hamer kwam. 
Om duidelijk te maken wat dat is, neem ik u even 
mee terug naar 1980. De Olympische Zomerspelen 

van de XXIIste Olympiade stonden op het punt te beginnen in Moskou. De Russen 
hadden in december 1979 een inval in Afghanistan gedaan en de Amerikanen wa-
ren daar zo boos over dat ze besloten om de Spelen te boycotten. In hun kielzog 
volgden een aantal Europese landen, waaronder West-Duitsland. Ondanks aan-
dringen van Dries van Agt deed Nederland aan de boycot niet mee. De Duitsers 
hadden al een speciale postzegel van 60+30 Pf met de Olympische vlag ontwor-
pen, maar dat zegel is dus nooit uitgegeven. De toenmalige Duitse minister van 
Post en Telecommunicatie, Kurt Gscheidle, had echter al een aantal proefdrukken 
in huis, die Frau Gscheidle in 1982 doodleuk op haar privépost ging gebruiken. Dat 
had tot gevolg dat het zegel zelfs in de catalogus terechtkwam met Michel nr. XIII. 
Het briefstukje met de geveilde Gscheidle-Marke is bijgefrankeerd met Mi. 848 en 
onberispelijk afgestempeld: MÜNCHEN 20.12.82. De inzet van € 12.000 voor dit 
topstuk werd al snel overboden door schriftelijke - en telefonische bieders en bie-
ders in de zaal. Uiteindelijk ging het kavel voor € 26.000 naar een bieder in de zaal 
en dat bedrag komt ongeveer overeen met de in Michel vermelde cataloguswaarde. 

Maandelijkse bijeenkomst op dinsdag 7 december 2010: 
Plaats: Buurthuis Rotterdamseweg 51A; Tijd: 20:15 uur, zaal open: 19:15 uur. 

 
 
 
 

 
 
 

� Eindejaarsbeurs 2010: 28 en 29 december in Barneveld. 
Op dinsdag 28 en woensdag 29 de-
cember 2010 zal de Eindejaarsbeurs 
worden gehouden, beide dagen van 
10:00 tot 17:00 uur in De Veluwehal te 
Barneveld. De Eindejaarsbeurs is een 
promotionele verzamelbeurs met als 
doel het stimuleren van allerlei vormen 

van verzamelen. De organisatie werkt dan ook nauw samen met allerlei vereni-
gingen, studiegroepen, culturele instellingen en tal van exposanten. Kwaliteit, 
diversiteit, strenge reglementen, nette presentatie en voor elk wat wils blijft 
kenmerkend voor de beurs. Locatie: Veluwehal, Nieuwe Markt 6, Barneveld. 
 

� Feestavond 7 december 2010!  
Ook dit jaar heeft onze decemberbijeenkomst weer een feestelijk karakter. Bij 
binnenkomst eerst een bakje koffie met wat lekkers, door het bestuur aangebo-
den. Voorafgaande aan de veiling is er volop gelegenheid om loten te kopen 
voor onze grote verloting, niet via de PC maar met lootjes trekken. Vele fraaie 
prijzen o.a.: 2 NVPH catalogi Nederland van 2011, een koffiezetapparaat, een 
VVV cadeaubon van € 25,-, twee jaaruitgiften en natuurlijk nog heel veel andere 
prachtige prijzen! Loten à Eu. 1,- per stuk, bij Wil, met bij elke 10 lootjes altijd 
een prijs! Bram Ritmeester heeft de leiding bij de verloting en gaat in de zaal 
rond met de lootjes. Komt allen en maak er weer een geweldige avond van! 
 

� Leden lief en leden leed. 

Wie kende hem niet…?! Zijn postzegelwin-
kel in de Breestraat was in Delft wereldbe-
roemd en na zijn pensionering kon je altijd 
nog bij hem thuis in de Patrimoniumstraat 
terecht voor je zegels. Henk Sap is helaas 
niet meer onder ons. Op 10 november is 
Henk op 76-jarige leeftijd overleden. Ruim 
49 jaar was hij een trouw lid van onze ver-
eniging en ofschoon we allemaal wisten dat 
hij erg ziek was, komt dit voor ieder van 
ons toch nog als een harde klap. Wij wen-
sen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte voor de komende tijd. 
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Agenda van de bijeenkomst op 7 december 2010 v.a. 20:15 uur: 
1. Koffie met iets erbij / Lotenverkoop.  5. Pauze / Lotenverkoop. 
2. Ingekomen stukken / Mededelingen.  6. Rondvraag. 
3. Veiling.          7. Verloting!! 
4. Afrekenen.         8. Sluiting (ca 22:30 uur). 


