
Voorzitter:         C.J. Brons 
                         Wolvenburg 68, 2994 DDN Barendrecht 0180-613033
Secretaris:       J.W. Tavenier

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

     Klipper 42, 2991 KK Barendrecht    0180-614197
Veilingen:              M.W. Brons,

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

                Lavendelhof 61, 2991 HJ Barendrecht   0180-618995
Jeugd/Rondzending      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. 40348153

          “robert broekers” 

                                   
 Meubel- & Woningstoffering

                                                 

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 



40 Jaar

40 Jaar

_____________________________________________________________________

                                                             Vrijetijdskleding

       Shirts

   Pantalons

       Pullovers
    ‘t Vlak 13

    Barendrecht              _____________________________________________

Vereniging van Postzegelverzamelaars

Barendrecht

Jaargang 6  nr. 5                                                            November  2006
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      www.brasserievrijenburg.nl
        010-4100131

       Vrijenburgweg 2 

      2993 CB Barendrecht

Oud en nieuw en de kerstdagen

Voor de kerstdagen en oud en nieuw worden veel postzegels gebruikt
om  de  kaarten  met  gelukwensen  te  frankeren.  Zegels  met
guldenfrankering zijn nog steeds geldig. U kunt nu zolang de voorraad
strekt deze zegels met 30% korting kopen. Bij versturing van b.v. 80
kaarten bespaart  U toch snel  ca.  € 7,--.  Voor informatie  tel.  0180-
613033. (advertentie)

 

Uit  het blad Filatelie opgemerkt een Belgische uitspraak, die onze 
hobby kort maar krachtig omschrijft n.l. “Zot van zegels”.“Zot van zegels”. 

Van de voorzitter

p  8  december  2006  bestaan  we  als  vereniging  exact  40  jaar.  Het
bestuur heeft van meet af aan gewild, dat ieder lid bij dit jubileum

betrokken zou zijn hetzij passief of actief. Voor alle leden een filatelistisch
aandenken aan ons 40-jarig jubileum, dat stond voorop. Een leuke beurs in
Het  Trefpunt  op  18  november  met  een  gratis  consumptie  om  op  ons
jubileum te  proosten  en  last  but  not  least  een  heuse  receptie,  om eens
zonder  postzegels  bij  te  praten  in  een  gemoedelijke  sfeer.  U  vindt  de
uitnodigingen elders in dit blad. 

O

Wij hopen op Uw aanwezigheid bij ten minste één van de evenementen,
zodat wij in ons streven iedereen er bij te betrekken kunnen slagen.   

              Cor Brons

                                              

       In het Trefpunt!!!!                       ( zie elders in dit blad )

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 17 november met

veiling en 15 december  2006.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Alle avonden  
altijd aanvang        

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)
Nieuwe leden

De heer J. Grabau

van harte welkom

http://www.brasserievrijenburg.nl/
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dekamp-ioen.nl/uploads/images/94026_340_1101198229971-voorzittershamer5-2.jpg&imgrefurl=http://www.dekamp-ioen.nl/default.asp%3FPageID%3D39&h=160&w=213&sz=6&hl=nl&start=6&tbnid=ghx73CzQuYpvmM:&tbnh=80&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dvoorzittershamer%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-16,GGLG:nl%26sa%3DG


Op 16 oktober is er ter gelegenheid van de naamswijziging van TPG naar
TNT een velletje van 10 identieke zegels uitgegeven. 

Ik ben geen bewonderaar van het uitgiftebeleid van onze PTT, TPG en nu
TNT, dat weet U. Ik dacht daar nooit meer iets over te schrijven, maar deze
uitgifte  geeft  alle  aanleiding  van  het  ingenomen  standpunt,  bij  wijze  van
uitzondering, af te wijken.  Het is voor mij eens te meer duidelijk, dat dus nu
de  TNT  geen  enkele  rekening  meer  houdt  met  de  filatelist.  Om  zo’n
onbenullig gegeven als de naamswijziging aan te grijpen voor een nieuwe
postzegel van € 0,39 en dan nog in een velletje is, het spijt me het te moeten
constateren,  een  commerciële  truc.  Jan  de  verzamelaar,  wordt  gedacht,  is
weer  goed  voor  enkele  tonnen postfris  materiaal,  waar  we als  TNT geen
enkele wederdienst voor behoeven te leveren. 

Wat  dit  nog  erger  maakt,  is  dat  de  zegel  van  €  0,39  slechts  77   dagen
functioneel  is,  want  dan  gaat  het  tarief  naar  boven en  wordt  €  0,44,  een
gelegenheid   die  volgend  jaar  natuurlijk  weer  aanleiding  geeft  om  extra
zegels uit te geven. 

Ik  ben  blij  opgevoed  te  zijn  door  de  wijsheid,  dat  een  postzegel  slechts
verzamelwaardig is als hij dienst heeft gedaan, dus afgestempeld is en ik me
nooit heb laten verleiden postfris te verzamelen. Begrijp me goed ik heb niets
tegen postfris verzamelen, maar deze filatelisten zijn echt de dupe van deze
onnodige uitgiften en worden als melkkoe gebruikt.  

Cor Brons

Oproep.

Wie heeft  nog een Nederland catalogus uit  1966, het  geboortejaar  van de
vereniging? Wij zouden deze catalogus graag, ten behoeve van Franco, een
paar dagen ter beschikking hebben voor wat speurwerk. 
C.J. Brons  0180-613033

E-mail

Het  aantal  groeit  nog  altijd  gestaag.  U  kunt  Uw  emailadres  en  wat  U
verzamelt nog altijd doorgeven aan c.j.brons@planet.nl.

In januari 2007 willen wij voor deze groep activiteiten gaan ontplooien.
Inmiddels is de groep geïnformeerd over het verkrijgen van artikelen of de
veilinglijst uit Franco per email, indien gewenst.

Contributie

Nog een enkeling heeft  nog altijd de contributie  niet  betaald.  Doet U dat
meteen even. 
Vergeet ook niet de contributie voor 2007 te betalen nu of  in januari. De
contributie is € 8,-- per jaar. Het bespaart ons veel werk, wanneer iedereen op
tijd, d.w.z. in januari van het desbetreffende jaar, betaald.
Svp.  overmaken  op  girorekening  nr.  2907935  t.n.v.  Penningmstr.
Ver.v.Postzegelverz. te Barendrecht.
Alvast bedankt.

December feestmaand.

Dit is de laatste Franco van het jaar en alhoewel vroeg, wensen wij U allen
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 

Het Bestuur

Beurs in Het ……               
……Trefpunt ……               
…..op 18 november 

Nieuwe uitgifte van 16 oktober 2006





N.B.

Kavels inleveren voor de veiling uiterlijk
de  laatste  contactavond  voor  de
veilingavond bij  de  veilingmeester  M.W.
Brons

Interneringszegel(s)

Ik  heb  er  weer  een  paar  gezien  en  dat  is  niet  bijzonder.  Maar  wel
bijzonder is, dat verzamelaars nog altijd denken een echt exemplaar te
hebben en deze bij nadere beschouwing vals blijkt te zijn. Eerst even
iets over het ontstaan van de de zegels.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in Nederland kampen ingericht voor
buitenlandse,  meestal  Belgische,  militairen,  die  naar  ons  land  waren
gevlucht..  Deze  zogenoemde  geïnterneerden  mochten  net  als  Nederlandse
militairen hun brieven tot 20 gram portvrij  versturen.  Hetzelfde gold voor
briefkaarten, drukwerken en nieuwsbladen tot 100 gram. Deze voorrechten
weerden later ingeperkt omdat de Duitse postdienst klaagde dat ze overbelast
raakte.  Het  bleek  dat  de  geïnterneerden  grote hoeveelheden  post  stuurden
naar bezette gebieden in België.
Er werd besloten tot invoering van een plakzegel, die op poststukken moest
worden vastgekleefd. 
In 1916 kreeg iedere geïnterneerde twee van deze (groene) plakzegels voor
twee te verzenden brieven. Hij moest hiervoor één cent betalen. Het plan was
om daarna elke maand een ander model zegel te verstrekken. Toen de eerste
brieven met interneringszegels in België aankwamen en de Duitse bezetters
zagen  hoe  groot  de  zegels  waren,  betekende  dit  het  einde  van  het  korte
bestaan van de zegels. Gevaar voor spionage, dachten de Duitsers. Er zouden
wel eens geheime boodschappen onder de zegels kunnen worden geschreven.
De stukken werden niet aan de geadresseerden uitgereikt, maar teruggestuurd
voorzien van een stempel: Zurück, weil unzulässig. De bruine zegel voor de
volgende maand was toen al klaar, maar werd nooit meer gebruikt. 

Noot:  Gestempelde  exemplaren  van de bruine  zegel,  ik  heb  er  nogal  wat
gezien, zijn dus niet altijd vals maar het stempel wel.

De zegels zijn in steendruk vervaardigd, hetgeen ze gemakkelijk te vervalsen
maakt. Pas goed op en verzamel ze of op brief of met certificaat of ………….

Goede raad.
In onze bibliotheek beschikken we over 2 delen Vervalsingen van Nederland,
waarin de interneringszegels ook behandeld worden. Bekijk aan de hand van
de lectuur,  met bijzonder duidelijk beelden, eens of  Uw exemplaren echt
zijn. De boeken zijn gratis te lenen van de vereniging ( 0180-613033)

Cor Brons



----------------------

Martin Brons voor kwaliteitszegels. 

Alle belangrijke nummers van Nederland leverbaar in onberispelijke 
kwaliteit en de topnummers met certificaat.

Ook voortdurend verzamelingen te koop gevraagd.

 0180 - 617147

         40 jaar                       40 jaar
         Vereniging

    van Postzegelverzamelaars
            Barendrecht

Op 8 december 2006 bestaat onze vereniging precies 40 jaar.
Een heuglijk feit, dat beslist herdacht moet worden. Als men in
de doos van stukken kijkt, die al 40 jaar bewaard zijn, vindt
men toch wel enige wetenswaardigheden, die we U niet kunnen
onthouden.

Zo bedroeg de contributie bij aanvang hfl. 3,-- per jaar,  het-
geen betekent dat in 2006 het bedrag bijna verzesvoudigd is. 
Nu lijkt  dat  misschien veel,  maar de vijftigplussers  onder U
weten, dat hfl. 3,-- toen, meer was dan € 8,-- nu. 

        De begroting bedroeg totaal hfl. 150,--, nl. zaalhuur 100,--, 
                      convocaties hfl. 30,-- en diverse hfl. 20,--.
                      Onze begroting bedraagt nu totaal € 2460,--, dus circa 35
                      maal zoveel. 

        Een aantal leden leenden aan de vereniging renteloos een 
        bedrag van totaal hfl. 150,--, dat in 1969 volledig was afgelost.

                      De eerste statuten vermeldden abusievelijk, dat de verenging
        was opgericht op 8 december 1967.

        De naam van de vereniging was Postzegelvereniging 
        Barendrecht. Deze onjuiste benaming werd in de loop
        van de jaren, wanneer is niet te achterhalen, veranderd.
              



Op 
18 november 2006

 organiseren we weer een Postzegel- en muntenbeurs.
Dit keer zal de beurs gehouden worden in de Aula van het Trefpunt, dus in
de  zaal  waar  we  onze  bijeenkomsten  houden.  Het  Kruispunt  is  te  duur
geworden,  omdat buiten de zaalhuur er  twee medewerkers  betaald moeten
worden. 

In  verband  met  ons  40-jarig  jubileum zal  deze  beurs  een  feestelijk  tintje
krijgen n.l. iedere bezoeker krijgt 1 consumptiebon gratis en iedere
10e bezoeker  een  filatelistisch  geschenk,  dat  in  het  teken  staat  van  ons
jubileum.

U komt toch ook!

tot circa 16.30 uur. 

In verband met ons 40-jarig jubileum nodigen wij U  uit voor een receptie,
die gehouden  zal  worden  in  Brasserie  Vrijenburg.  Indien  Uw partner  wil
meekomen, dan is zij of hij ook van harte welkom. We hebben voor deze
opzet gekozen ten einde alle leden in de gelegenheid te stellen hieraan deel te
nemen. De receptie wordt gehouden op 8 december 2006 van 18.30 uur tot
22.00 uur. U kunt altijd later dan 18.30 uur komen of eerder dan 22.00 uur
weggegaan, dit naar eigen keuze.
Tijdens de receptie kunt U het onder meer het volgende verwachten:
1.voor ieder lid een filatelistisch geschenk ( bij afwezigheid wordt dit voor
U bewaard en kunt U het op een contactavond ophalen)
2.een muzikaal intermezzo
3.uiteraard een hapje en een drankje

Voor de gelegenheid zou het sfeervol zijn, als ieder lid het speldje van de
vereniging zou dragen. Indien U nog niet in het bezit bent van een speldje
kunt U dit op de contactavonden en tijdens de receptie verkrijgen bij de heer
Tavenier.

Brasserie Vrijenburg vindt U aan de
Vrijenburgweg 2 in Barendrecht tel.
010-4100131.  Komende  vanaf  de
Kilweg  gaat  U  rechtsaf  de
Carnisserbaan  op, na drie rotondes
buigt  deze  weg  naar  links,  gaat
onder  de  tramban  door  en  bij  de
volgende rotonde gaat U naar rechts
en U rijdt dan over  rijksweg A15
waarna  U  aan  de  rechterkant  de
Brasserie  ziet  liggen.  Er  is
voldoende  parkeergelegenheid  en
tevens is  er  een halte van de tram
(lijn  25)  recht  tegenover  de
Brasserie.

halte tramlijn 25
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