
                                                                                                                    Vereniging van Postzegelverzamelaars

                                                                                                                                       Barendrecht

                                                                                                                                                              Jaargang 4  nr. 3                                                   Mei  2004

N F O

   ‘T BESTE ADRES VOOR
   EEN FIJNE VAKANTIE !

    Onze ervaren reisadviseurs informeren u graag over een:

En als u iets anders wilt, maken we het gewoon op maat!

Loop eens bij ons binnen… voor een reisgids, voor een 
gratis video met landeninformatie… en een kop koffie!

Bellen mag natuurlijk ook : 0180 – 65 44 44

 ’T BESTE ADRES VOOR
 EEN GOEDE ZAKENREIS !

Onze ervaren medewerkers van de zakenreisafdeling staan
klaar om elk soort vliegticket, naar de luchthaven(s) van uw

keuze, voor u te reserveren. Londen, Parijs, Frankfurt, Wenen,
Birmingham, Oslo, Cairo, Tel Aviv, Delhi, Bangkok, Tokyo,

Hongkong, Sydney, enz. enz. Met of zonder (luxe) hotel!

Voor een prijsopgaaf, een prijsvergelijking of een

afspraak, kunt u bellen:  0180 – 69 88 88

MIDDENBAAN 102
2991 CT BARENDRECHT

Zon-/Strand vakantie
Strand vakantie
Verre rondreis
Cruise vakantie

Auto-/Bus vakantie
Golf reis

Winter(zon) vakantie
Wintersport vakantie

Avontuurlijke reis
Fiets vakantie 

Steden reis
Skate reis



Voorzitter:         C.J. Brons 
                         Strausslaan 20, 2992 PD Barendrecht  0180-613033
Secretaris:       J.W. Tavenier

            Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht   0180-612375
Penningmeester: A. Vink  

     Klipper 42, 2991 KK Barendrecht    0180-614197
Rondzendingen:    J. Visser

                 ’t Fruit 26, 2991 TR Barendrecht          0180-614932
Veilingen:              M.W. Brons,

                Giessen 1, 2991 RH Barendrecht          0180-617147 
Beurzen:               M.C. Kooiman,

                Lavendelhof 61, 2991 HJ Barendrecht   0180-618995
Jeugd:                 F. Vuyk

   Smederij 20, 2993 AS Barendrecht     0180-613484

-----------------------------------------------------
Veiling:           Veilingmateriaal kan worden aangeboden bij de veilingmeester
                         uiterlijk op de contactavond voor de veilingavond.*      
Rondzending: Boekjes/enveloppen voor de rondzending kunnen worden aangeboden      
                         aan de leider van het rondzendverkeer.*
Bibliotheek:    Regelmatig wordt in dit blad de lijst van boeken gepresenteerd. 
                         Deze boeken worden kosteloos uitgeleend. (tel. 0180-613033)                      
Beurzen:         Aanmeldingen voor de beurzen dienen te geschieden bij de leider van de  
                         beurzen.
*

     Het materiaal voor de veilingen en de rondzendingen moet voldoen aan eisen van
kwaliteit en presentatie ter beoordeling van resp. de veilingmeester of de leider

rondzendverkeer. 
                          -------------------------------------------------------------

Het gironummer van de vereniging is: voor contributies  nr.  2907935                       
                                                               t.n.v. Penningmstr.   Ver. v. Postzegelverz  .                 

                 
                                                        voor de rondzending nr.  2252801

                    t.n.v. Rondzending Ver.v. Postzegelverz.

De vereniging is opgericht op 8 december 1966.
Ingeschreven bij de K.V.K. nr. V  348153

          “robert broekers” 

                                   

 Meubel- & Woningstoffering

                                                 

voor vakkundig advies

Groot assortiment

exclusieve meubel-, gordijnstoffen,
vitrage, tapijten, vinyl,
marmoleum en zonwering

tevens uw adres voor
scheeps- en projectstoffering

Showroom en atelier PASCALWEG 135 – 137
ROTTERDAM-LOMBARDIJEN
 (010) 419 45 20 / Fax (010) 432 13 71

 Geopend: ma. t/m vr.
     9.00 – 17.00 uur 



Wat is dit.

Op het  eerste  gezicht  lijkt  dit  een  normaal  poststuk,  maar als  je naar  het
stempel kijkt zie je dat er iets niet klopt.
Het dagtekenstempel staat op zijn kop ten opzichte van het reclamestempel.
Wat daar precies de reden van is weet ik niet.
Waarschijnlijk moest het dagtekenstempel vervangen worden en is het op 
zijn kop in het stempelblok gezet.
Of dit zeldzaam is nog maar zeer de vraag, wie weet hoe lang het dagstempel
kopstaand in het stempelblok heeft gezeten.
Het is leuk voor een rariteiten verzameling.

Met ingang van het nieuwe postzegelseizoen september 2004 wil ik op de
ledenavonden, als er geen veiling is, een kleine tentoonstelling organiseren.
Het is de bedoeling dat er een lid wordt benaderd door mij en dat hij of haar
iets van zijn  verzameling laat zien op die avond.
Dat mag motief, stempels, landen, enz zijn maar moet wel een onderwerp
hebben. Ik zal zelf het spits afbijten 15 oktober 2004, het onderwerp houd ik
nog even geheim.

                                                                                Wim Visser

                    Nieuwe catalogus.

Voor degene die niet kan wachten op de speciale catalogus Nederland, die
uitkomt in september, is er een eenvoudige uitgave verschenen. Deze nieuwe
uitgave vermeldt de zegels tot einde 2003. 

Verzamelen kun je ook zo doen!

De heer Koos Visser toonde mij op de ledenavond in februari  jl.  een heel
leuke  manier  van  verzamelen.  Hij  had  als  verzamelaar  al  speurende
enveloppen  ontdekt,  die  niet  alleen  bijzonder  maar  ook  uniek  zijn.  De
enveloppen waren voorzien van Nederlandse zegels, afgestempeld al of niet
op de eerste dag van uitgifte, een gewoon stempel. Het bijzondere is, dat bij
het  thema  van  de  zegel  een  frankeerstempel  met  enveloppe  van  de
desbetreffende instantie of organisatie was gezocht. Ik heb zelfs gezien, dat
de  data  van  de  afstempelingen  hetzelfde  waren.  Onderstaand  voorbeeld
maakt het allemaal duidelijk.

Zegel cat. nr. 1173. Europees Parlement. Verkiezingen 7 juni 1979. Stempel
’s-Gravenhage  7  juni  1979,  frankeermachinestempel  vermeldt  de
verkiezingen,  enveloppe  van  de  Commissie  van  de  Europese
Gemeenschappen. 
Het is een heel gedoe om dit voor elkaar te krijgen, maar je hebt daarvoor dan
een enveloppe om de vingers bij af te likken. CB





                                      Kavel nr. 90 LP 12 en 13

     Nieuwe Yvert

Naar  aanleiding  van  de  discussie  op  de  laatste  jaarvergadering  over  de
aanschaf van catalogi, heeft het bestuur besloten de laatste delen van West-
Europa van de Yvert aan te schaffen. Dit zijn in totaal 3 delen resp. van het
jaar 2003 (de landen A t/m G), van het jaar 2004 (H t/m N) en van het jaar
2004 (P t/m Y). Alle delen zijn in kleur en geprijsd in euro’s. 
Hierna  zal  worden  overgegaan  tot  aankoop  van  catalogi  van  Michel,  te
beginnen met de Deutschland catalogus 2004/2005, die vermoedelijk in juli
a.s.  zal  verschijnen.  Wij  zullen  geleidelijk  overgaan  van  de  Yvert  op  de
Michel, zoals door de meerderheid van onze leden wordt gewenst. 

Armenwetzegels zijn veel vervalst, hier een echte serie voor een juiste prijs.

Martin Brons
Giessen 1
Barendrecht
Tel. 617147

In- en Verkoop

Een juweel van een zegel. Zo vind je ze zelden.  Met certificaat.

Wat wilt U? Haarlemse of Utrechtse druk! 
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