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MIJNHEER DE VOORZITTER 
 
Donderdag 11 april was een gedenkwaardige avond in 
meer dan één opzicht. Tot zijn grote verdriet miste Jan 
Ellenbroek voor het eerst in zijn leven de Algemene 
Ledenvergadering en wij misten hem (en het hele oude 
bestuur). Bijna 70 (!!!) leden waren naar de Zuiderhof 
afgereisd om ons beleid kritisch te evalueren. Dat leverde 
welgeteld één vraag op en die was niet eens kritisch.  
Of waren het toch de gratis koffie, de sprankelende 
barbediening en de mooie veiling (verkooppercentage 82%) 
die u deden besluiten de clubavond te bezoeken? Binnen 
het kwartier waren we door de agendapunten heen. Dat was 
net geen record.  

 
Ik denk dat we kunnen terugblikken op een mooie 
eerste helft van 2013. De PPRC groeit nog steeds in ledental, 
we staan er - vooral dankzij de kleine en grote veilingen - 
financieel prima voor. We hebben het mooiste clubblad van het 
land en ook landelijk trekken we steeds meer de aandacht.  
Zo’n overvolle bus naar Essen blijft natuurlijk niet onopgemerkt 
en Ron begint nu ook al met het organiseren van een echte 
verzamelaarsbeurs in Purmerend. Hulde!  
 
Uw voorzitter is gevraagd als ‘commissaris’ in het bestuur van 
de KNBF plaats te nemen: het succes van Filamanifestatie is 
ook buiten de regio opgevallen. Ik heb de PPRC-bestuursleden 
beloofd dat ik bescheiden zal blijven en dat ze me niet met 
‘mijnheer de voorzitter’ hoeven aan te spreken.   

    
        (KNBF-Windsor knoop►) 

 
Op woensdag 15 mei zal het misschien wat stiller worden. De 
eerste sleurhutten zijn inmiddels naar hun 
vakantiebestemmingen vertrokken, maar voor de achterblijvers 
is er nog veel te genieten. We ontvangen de heer Ben Buis van 
de Postzegelvriend en gaan hem ongetwijfeld blij maken met veel 
materiaal. Nico Helling komt op een extra groot scherm een (thematische) 
lezing houden over motorfietsen, enkele onvervalste nalatenschappen 
leverden weer een gevarieerd veilingaanbod op.  
En ik zal u mijn nieuwe bondsbobodas laten zien.              John Dehé 
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB (zie ook www.pprc.nl)  
Voorzitter: John Dehé  -  Purmerenderweg 181  -  1461 DJ  Zuidoostbeemster   
tel. 0299-420563  -  e-mail: johndehe@gmail.com 
 

Secretaris:  Jeffrey Groeneveld  -  De Goedemeent 1  -  1447 PT  Purmerend   
tel. 0299-463850  -  e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl 
 

Penningmeester:  Ron Versteyne  -  Sumatra 37 - 1448 AV  Purmerend   
tel. 0299-431137  -  e-mail: r.versteyne@upcmail.nl  -  Bankrekening 1663.64.312 
t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub             
 

Hoofd rondzending:  Ad Springer  -  De Oeverlanden 253  -  1441 RE  Purmerend  
tel. 0299-421957  -  e-mail: ad.springer@planet.nl  -   

Bankrekening nr. 82.53.14.690 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Redacteur clubblad:  Hans Vaags  -  Bazuinstraat 29  -  1443 JC  Purmerend  
tel. 0299-426287  -  e-mail: hans.vaags@tiscali.nl 
 

Veilingmeester:  Bert Huisenga  -  Zwaansvliet 13  -  1462 NE  Middenbeemster  
tel. 0299-683587  -  e-mail: pzh.bert@quicknet.nl 
 

Coördinator Werkgroep “Thema” en van de Regionale Ruildag: Rob Grigoletto  
Paltrokmolen 4  -  1444 GH  Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail: 
r.grigoletto5@upcmail.nl  
 

Bibliothecaris:  Juan de Groot  -  Eufraatlaan 16  -  1448 CK  Purmerend  -   
tel. 0299-777161  -  e-mail: j.groot89@chello.nl 
 

Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek  Ereleden:  Cor Boon, Nico ter Hofstede en Han 
Zwertbroek 
Leden van verdienste: John Dehé, Piet Struik, Joop de Groot, Cor Boon en Rob 
Grigoletto 
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren van kopij voor 
het september nummer uiterlijk maandag 26 augustus bij mij thuis, of per e-mail 
naar: hans.vaags@tiscali.nl  

 

OP HET OMSLAG 

Nostalgie, toch weer een aantal koeien. Jarenlang keken we naar het 
bekende koeienpaartje uit 1974 op het omslag. Deze vier zegels komen uit 
een velletje van 10 verschillende zeldzame rundveerassen, dat vorig jaar 
werd uitgegeven op 13 augustus. Striptekenaar Joost Veerkamp riep 
iedereen op om op zijn postzegelserie over koeien te stemmen bij de 
verkiezing van de mooiste postzegel van het land. Via een mail aan een 
paar honderd mensen uit zijn bestand heeft de striptekenaar uit Heemstede 
de uitslag beïnvloed. Hij werd eerste met 1314 stemmen. Zie ook pag. 15 

mailto:versteyne@upcmail.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 

Za. 11 mei FILANUMIS 2013. Zeer grote, goede en gezellige beurs met  
  postzegels en munten van 9.30 tot 16.00 uur in Euretco  
  Expo, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten. Zie voor meer  
  informatie www.wbevenementen.eu  
Woe 15 mei  Purmerend, laatste clubavond/ledenbijeenkomst PPRC van 
  seizoen 2012-2013 in “Wooncentrum Zuiderhof”, Zuiderhof  
  16, ZO Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.  
  Met onze veiling no. 270, de kavellijst op pag. 18, 19 en 20.   
Ma. 20 mei Mooi Nederland: Noord Veluwe en een Mooi Nederland  
  Verzamelvel 
Zo. 26 mei en Grote Beursbijeenkomst van De Zegelaars. Gezellig ruilen,  
Zo. 23 juni handelen en filosoferen over postzegels in clubhuis De  
  Schakel, Burg. Bickerstraat 46A, Diemen. Voor meer  
  informatie: Loek Verschut 020 6942002 
Za. 8 juni Nederlandse Filatelistenvereniging “Scandinavië” organiseert  
  haar 2e bijeenkomst in 2013 incl. een mooie veiling.  
  Specialisten zijn aanwezig om u alles over Scandinavië te  
  vertellen, in sociëteit Amicitia, Prins Hendriklaan 15, 3818  
  HK Amersfoort. Zie voor informatie: www.nfvskandinavie.nl 
Ma. 17 juni Wereld Bloeddonordag en Molens in Nederland. 
 
September Purmerend, eerste clubavond/ledenbijeenkomst PPRC van 
  seizoen 2013-2014. Datum volgt in het september nummer.  
   
Vrij. 6 en HOLLANDFILA, Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB  
za. 7 sept. Barneveld. Internationale postzegelbeurs met o.a. heel veel  
  handelaren. Entree € 3,00 per persoon, jeugd t/m 16 jaar  
  gratis. Voor meer informatie: www.eindejaarsbeurs.nl 
Za. 21 sept. PV Aalsmeer organiseert haar maandelijkse ruilbeurs van  
  9.30 tot 15.00 uur in het Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431  
  SG Aalsmeer. Info www.postzegelverenigingaalsmeer.nl 
Zo. 29 sept. Groot postzegelfeest ter gelegenheid van 50 jaar ZHPV. Er  
  zijn veel gespecialiseerde handelaren aanwezig met  
  partijtjes, brieven/poststukken, thematische en algemene  
  postzegels. In het SBS Bridgehome, Kerketuinenweg 2,  
  2544 CW Den Haag. Toegang en voldoende parkeerge- 
  legenheid is gratis. Voor meer info kijkt u op: www.zhpv.nl 
 

Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie 
het maandblad Filatelie, mei-nummer. 

http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
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DE LETTER J, DE JAPANSE BEZETTING VAN MALAYA  
 
De Japanse bezetting 
Tijdens de Japanse bezetting van Malaya werden 
door de Japanse overheid postzegels uitgegeven 
van verschillende staten met opdrukken in het 
Japans. Ook werden nog Japanse zegels 
uitgegeven. 
 
Landnaam op postzegels 

Postzegels met opdrukken in Japanse karakters, 
voorts de opdrukken Dai Nippon. 
 
Periode waarin zegels verschenen: 1942 – 1943 

 
Valuta op postzegels: 100 cent = 1 dollar 
 
 
 
 
FILAMANIFESTATIE 2014 WORDT GROOTS !!! 

 
De vorige maand heb ik reeds een opwarmertje gegeven maar we gaan 
door met reclame maken voor dit grote evenement in Noord-Holland. 
Beverwijk, Castricum en Heemskerk zijn keihard bezig om er iets moois 
van te maken. Wij, de andere verenigingen in de regio, kunnen het helpen 
om de happening te laten slagen. Het moet minstens zo goed worden als 
Purmerend in 2012, maar misschien wordt het nog wel beter want iedere 
keer leer je van de vorige organisatie. 
Zo is men al druk bezig om goede handelaren bij elkaar te krijgen om een 
goed gevulde verkoopstand te realiseren. Natuurlijk willen we ook graag 
leden zien die zich aanmelden om met een prachtig kader mee te doen aan 
de tentoonstelling. Voor de jurering kunt U meedoen in categorie 2 en/of 3, 
maar U ook tentoonstellen in de propagandaklasse, zelfs al met één kader. 
Natuurlijk zoeken we straks ook weer wat sterke handen om vrijdags te 
helpen met de opbouw en zondagavond moet alles weer geruimd worden. 
U ziet, voor iedereen is er straks wel iets te doen in Wijk aan Zee en wacht 
niet te lang met U aan te melden. Voor Uw gemak mag U dat bij mij doen. 
Noteer ook in Uw agenda dat U 12 en 13 april in Wijk aan Zee moet zijn. 
De echte postzegelliefhebber mag dit evenement natuurlijk niet missen. 

Ron Versteyne, comité Filamanifestatie 2014 
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 

 
We moeten alweer afscheid van elkaar nemen voor een 
paar maanden. Als u tenminste niet even een kopje koffie 
bij ons komt halen deze zomer. We gaan deze keer van start op 9 april met 
een postzegel ter gelegenheid 150 jaar het Princes of Wales regiment. Het 

regiment was gevormd in januari 1863 uit zeven 
verschillende militaire compagnieën in Kingston, 
Ontario. De naam werd officieel in 1868, eerde de 
nieuwe Princes of Wales, voorheen prinses 
Alexandra van Denemarken. 
 
 

Dertien dagen later werd 
via 6 verschillende post-
zegels geprobeerd om de 
mensen te verleiden een 
huisdier te adopteren. Ook 
in Canada doet hetzelfde 
probleem zich voor als in 
Nederland, overvolle 
opvangcentra. 

 
Op 1 mei acht zegels met afbeeldingen van 
Chinese poorten in Canada. Deze poorten 
vind je veel in Canadese steden als begin 
van de Chinese wijk. Ook de Chinese poort 
in Winnipeg is terug te vinden: rechts 
onderste zegel.  
▲ Afbeelding: gedeeltelijk souvenir velletje. 
 

Als laatste voor het zomerreces de zegel 

van 8 mei met een afbeelding van Koningin Elizabeth 
II ter gelegenheid van haar 60 jarig jubileum. Zij is 
gekroond op 2 juni 1953 in de Westminster Abbey. 
Een paar mooie zomermaanden toegewenst en u 
vindt ons weer terug in de september aflevering.  
       
    Trudy en Pieter Farenhorst 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 20). 

De betonfundering. 
Over de paalfundering wordt een gewapende 
betonbalk gestort. De timmerman maakt van 
bekistinghout de betonbalk op de juiste afmetingen.  
De bekisting moet voor het storten grondig nat zijn 
gemaakt, zodat geen water wordt onttrokken uit de 
betonspecie en in het hout dringt.  
 
De wapening moet aan strenge eisen voldoen. De betonvlechter 
buigt, aan de hand van buigstaten, met een plooi-ijzer de staven op 
de juiste maat en vorm. Ook is er een eis dat de betondekking het 
staal tegen roestvorming moet beschermen. Het staal wordt daarom 
met afstandhouders op de goede afstand gehouden van de 
buitenzijde van de betonbalk. 
Beton wordt samengesteld uit cement, zand, grind en water. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

In het verleden veel toegepaste verhouding, in maatdelen, voor 
gewapend betonconstructies is 1 deel cement- 2 delen zand- 2 delen 
grind en water, maar wees zuinig met water. 

 

De molenbaas is een belangrijke man bij het 
goed mengen van de betonspecie, want het moet 
een stijve brij worden. De Gewapend Beton 
Voorschriften (GBV NEN 1009) zijn vastgesteld in 
de ledenvergadering van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs van 28 november 1914 en voor de 
eerste maal herzien in 1918. 
Het betonijzer moet van hoogwaardige kwaliteit 
zijn. 
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Het mengen van het beton gebeurde met te verplaatsen kleine beton 

mengmachines. 
Deze  reclame is met toe- 
stemming van de poste-
rijen aangebracht. De op- 
gedrukte zegel is zoda-
nig geplaatst dat er alle 
ruimte overbleef om de 
reclame aan te brengen. 
          Voorzijde van het postwaarde stuk. 

 

De betonmolen 
in deze vorm 
deed zijn intrede 
rond 1900. 
Was er geen 
betonmolen 
beschikbaar dan 
werd het beton 
door de 
molenbaas op 
het werk met de 
schop gemengd. 
 
Achterzijde van 
het postwaarde 

                stuk. 
Heden ten dage zijn er regionale betoncentrales. 
De beton wordt dan met grote betonwagens op  
het werk aangevoerd. 
     Herman verhoef 
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Veel verzamelaars van poststukken ruimen ook graag een plaatsje in 
voor ansichtkaarten. Tijdens de laatste Brievenbeurs in Gouda was 
er zelfs een hele hal ingericht met ansichten. Helaas waren er 
ongeveer net zo veel handelaren als bezoekers. Ik heb het idee dat 
de ansichtkaartenmarkt wat ingezakt is, in ieder geval zijn de prijzen 
best redelijk tegenwoordig. Zelf kon ik voor weinig geld een paar 
fraaie kaarten uit de Eerste Wereldoorlog scoren. Ook op het internet 
(Delcampe, Ebay, Marktplaats) is veel moois te vinden. Daar kwam 
ik bovenstaande kaart van een Edamse stoomtram op het 
Westerbuiten tegen.  
Het aardige van die stoomtram is dat hij ook ingeschakeld werd voor 
het vervoer van post, er werd zelfs post verwerkt in de tram door een 
postbeambte die een plekje had in het postrijtuig. In het 
stoomtrammuseum in Hoorn is zo’n postrijtuig te bewonderen, soms 
zelfs met een stempelende en sorterende postbeambte in uniform. 
 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 119 
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Poststukken die in de tram verwerkt zijn, zijn eenvoudig te herkennen 
aan de gebruikte stempels. Ik laat er twee zien. De eerste werd op 
19 juli 1890 verstuurd uit Edam en ging met de eerste tram van de 
dag richting Amsterdam.  
 
We zien een kleinrond-trajectstempel met onderin een A (=eerste 
tram). Bij de eerste tram naar Edam zou daar een I gestaan hebben. 

Verder een haltestempel in kastje van Edam, een aankomststempel 
’s-Gravenhage (zelfde dag!) en (vaag) een bestellersstempel van de 
besteller in Den Haag. 
De tram reed van Edam naar Buiksloot; daar werd de post uitgeladen 
en over het IJ gevaren en naar het Centraal Station gebracht voor 
het laatste stuk –per spoor- naar Den Haag. 
 

 
De stempels werden geplaatst door de ‘conducteur der 
brievenmalen’ in de tram. Poststukken konden aan hem persoonlijk 
overhandigd worden of in de brievenbus bij het station gedeponeerd 
worden.  

► 
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Met de uitleg van de vorige pagina kunt u de stempels op de 
volgende briefkaart zelf uitleggen. Let op de spelling: Monnikendam. 
Het bestellersstempel in nu beter leesbaar: B 17. De B staat voor de 
tweede bestelronde, 17 is het nummer van de besteller. Het 
haltestempel MONNIKENDAM is schaars.  

 
 
 
 
 
 
 
John 
Dehé 
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WB – EVENEMENTEN IN POSTZEGELLAND 

 
Op zaterdag 11 mei reizen we naar Houten, niet zo ver vanuit 
Purmerend. Dus ik denk daar veel PPRC-leden tegen te 
komen op FILANUMIS 2013, een supergrote beurs met een 

vloeroppervlakte van 3500 m2. Zittend op een makkelijke stoel kun je bij 
150 (inter-)nationale standhouders terecht voor POSTZEGELS en 
POSTSTUKKEN, MUNTEN en BANKBILJETTEN. Zevenhonderd meter 
tafellengte, goed gevuld met prachtig materiaal. In 2012 hebben we meer 
dan 2000 bezoekers zien binnenkomen maar door de ruime opzet had je 
absoluut geen last van elkaar en was het gezellig. 
Het evenement is in EXPO Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten en 
de zaal is open van 09.30 tot 16.00 uur. De entree bedraagt € 4,00 maar op 
vertoon van de KNBF-bondspas (en die hebben we allemaal) 50% korting.  
 
Een beetje kleiner (170 meter tafellengte) maar zeker niet minder gezellig 
wordt natuurlijk de 1e grote Noord-Hollandse postzegelbeurs op 12 oktober 
in Brede School de Kraal aan de Zambezilaan 278 in Weidevenne. Samen 
met Wouter Beerekamp van WB-evenementen is het ons inmiddels al 
aardig gelukt om de zaal goed gevuld te krijgen met allerhande materiaal. 
Natuurlijk, de meeste tafels zijn gevuld met postzegels en poststukken, 
maar ook munten en bankbiljetten zijn hier te scoren. Er komt zelfs een 
handelaar met sigarenbandjes en lucifermerken. Dus ook op onze beurs 
waarbij we voor PPRC-leden een speciale verrassing hebben, is het straks 
goed toeven. Zet de datum (12 oktober) nu reeds in Uw agenda.  

Ron Versteyne 
 

STICHTING DE POSTZEGELVRIEND 

 
Vergeet niet om Uw overtollig materiaal mee te nemen naar 
de laatste clubavond van het seizoen. Ben Buis van Stichting 
De Postzegelvriend is weer bij ons aanwezig om allerhande 
filatelistisch materiaal (postzegels, stockboeken, albums, 
insteek-kaarten, hawidstroken, pincetten etc.) in ontvangst te 
nemen. Ben verzorgt met zijn collega’s bij de Stichting het 
uitzoeken op land/thema en de verspreiding naar 
hulpbehoevende en bedlegerige verzamelaars. Hun 
dankbaarheid is buitengewoon groot voor alle materiaal dat 
hen wordt aangeboden. Laten we zorgen dat Ben met een 
volle auto afscheid van ons kan nemen.  
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POSTZEGEL ONTWERPEN… 
SMAKEN VERSCHILLEN (GELUKKIG)  
 

Wie kent ze niet: het Fries-Hollands 
zwartbont, de witrik, het brandrode rund, de 
Groninger blaarkop, de lakenvelder en het 
Maas-Rijn-IJsselvee. Nou, ik had er echt 
nog nooit van gehoord, maar het ontwerp 
van dit velletje, met tien postzegels vond ik 
heel erg geslaagd. De illustraties kenmer-
ken zich door de zogenaamde klare lijn, de 
stijl die zo kenmerkend is voor de ontwerper 
Joost Veerkamp. Marleen Felius, schilder van rundvee en auteur/illustrator 
en Veerkamp hebben vervolgens afgesproken dat zij de tekeningen zou 
maken en dat Veerkamp op basis daarvan de illustraties volgens de klare 
lijn en het totale zegelbeeld zou ontwerpen. 
 

Op 1 mei j.l. zijn ter gelegenheid van de inhuldi-
ging van koning Willem-Alexander deze twee ► 
zegeltjes uitgegeven, klein formaat 22x25mm 
en zelfklevend. De trend van het kleine formaat 
postzegeltjes begon helaas al in 2005 met de 

Mooi Nederland reeks. 
Persoonlijk vind ik deze WA zegel een lelijk, geforceerd 
typografisch ontwerp. WA, Wettelijke Aansprakelijkheid? 
Nee, de eerste twee initialen van onze koning. Een 
gemiste kans, want met even Photoshoppen is er ook 
een postzegel te ontwerpen met een goed herkenbare 
kop, sorry hoofd. Een dan niet in zo’n klein lullig 
formaatje waar PostNL de laatste jaren zo gek op is, 
maar minstens in het formaat 30x40 mm, in full color. 

 

PostNL IN HET NIEUWS 
Eerst het bericht dat er geen gulden-zegels meer gebruikt mogen worden 
na 1 november a.s. En een krantenkop van enige tijd geleden: “Consument 
draait op voor postmisère”. Vanaf 1 juli gaat de prijs voor een gewone huis-
tuin-en-keuken postzegel van 54 naar 60 cent, een verhoging van  
11 procent ! En nu wil minister Kamp (Economische Zaken) met ingang van 
1 januari 2014 de postbezorging op maandag laten vervallen. “Duurdere 
postzegels moeten de financiële problemen bij PostNL oplossen”. Nog een 
paar jaar en u betaald € 2,50 voor een postzegeltje en wordt er 
waarschijnlijk nog slechts één keer per week bezorgd.             Hans Vaags 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Joost_Veerkamp
http://www.marleenfelius.nl/portretten.html
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VERSLAG HOOFD RONDZENDING 
In mei 2012 heb ik van Cor Boon het rondzendverkeer overgenomen. 
Samen met Ron Tel doe ik het rondzendverkeer. Wij hebben in overleg met 
het bestuur van de vereniging wijzigingen in het rondzendverkeer 
doorgevoerd. Iedere sectie heeft zijn eigen sectiestempel.  
De sectiehoofden controleren de lijsten op fouten. Tellen schijnt voor velen 
moeilijk te zijn. Bij het na controleren komen Ron en ik nog steeds 
verschillen tegen.  Toen wij de rondzendgebeuren van Cor overnamen 
stond er op de rekening een bedrag van  € 3726,20. 
Op de bankrekeningen de volgende bedragen: 
ING bank: € 236,59.    Regiobank: € 4018,02 
Wij hebben uitbetaald aan diverse inzenders van boekjes een bedrag van: 
€ 1453,28.  
Vanaf augustus tot december 2012 zijn er de volgende bedragen 
uitgegeven aan kosten, als volgt gespecificeerd:  
Rondzendstempels en rondzendlijsten: € 226,40 
Ordners, enveloppen         €     7,75 
Inktpatroon printer:       €   19,99 
Attentie sectiehoofden              € 165,00 
Nieuw rondzendstempels      € 130,00 
Kosten ING-bank       €   32,39 
Totaal         € 581,53 
Omdat de kosten van de ING bank in januari 2013 weer omhoog zijn 
gegaan naar € 41,00, zijn wij opzoek gegaan naar een goedkopere bank. 
Wij zijn terecht gekomen bij de Regiobank. Deze bank heeft voor de 
verenigingen een vrij tarief van € 200 per jaar. Wij verzoeken dan ook om 
kleine bedragen, tot € 5,00 in een enveloppe, met naam en nummer, in het 
rondzendkistje te doen en een aantekening op de lijst te zetten.  
Vanaf het begin van dit postzegelseizoen, tot 31 december 2012 zijn uit de 
“oude boekjes” een bedrag van € 2742,62 aan postzegels gehaald.  
Van de rondzendboekjes zijn bundels gemaakt. Iedere bundel bestaat uit 
15 boekjes/enveloppen.  
Er zijn thans 24 bundels in omloop met “oude “boekjes. Zodra deze 
bundels alle secties doorlopen hebben worden zij uit deze roulatie 
genomen. Het streven is dat dit in het najaar het geval is.  
De oude boekjes zijn doorlopend genummerd. De nieuwe boekjes worden 
genummerd met het jaartal van inbrengen.  
Wij, Ron en ik hebben begrepen dat de rondzending nooit is gecontroleerd 
door de Kascontrolecommissie. Omdat wij ook met gelden van de 
vereniging omgaan, zouden wij het raadzaam en nuttig achten als ook onze 
kas werd gecontroleerd.              Ad Springer en Ron Tel 
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RUILEN IS "IN" 
Postzegels verzamelen is een leuke hobby. Je 
krijgt echter soms wel erg veel dubbelen. Daarom 
kwam ik op de postzegelavond met het voorstel 
om deze dubbelen te ruilen op een simpele 
manier: Je maakt een zakje van 100 zegels van 
één land, natuurlijk geen dubbelen, en ruilt dit 
tegen 100 zegels van één ander land. Het leuke 
van dit spel is dat je altijd zegeltjes vindt die je net 

nodig hebt om een serie compleet te maken. Met de rest ga je weer verder 
ruilen. Om met dit spel te beginnen heb ik voor de komende 
postzegelavond alvast wat zakjes gereed gemaakt, zoals Duitsland - 
Hongarije - Polen - Italië - Oostenrijk - Roemenië - Tsjecho Slowakije - 
Turkije. Ikzelf zoek zegels van de kleinere landen in Europa. Durft u het 
aan?????        Wil Bron  
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