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Overzicht bestuur. 
Voorzitter en veilingmeester  C. Puijk  0412-625692 

Secretaris  E. Roelfsema 0412-454110 

secretariaat Potbeker 65, 5384 DN Heesch 

Penningmeester C. Linders 0413-266366 

Veilingadministratie J. v.d. Westelaken 0413-212246 

Leden A. v.d. Kruijssen 0492-363679 

 W. Robben-van Erven 0413-366009 

 S.  Christiaans 0413-264291 

Jeugdbestuur R. v. Noort 0413-293110 

 L den Dubbelden-Heijnes 0492-351788 

 M. Dekkers 0413-257213 

Jeugd + PR B. Schilder 0413-353689  

Hoofd rondzendverkeer J. v. Boxmeer 0413- 351336 

Agenda en ruilochtenden   

(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand) 

Plaats: het Trefcentrum, Cellostraat 2, 5402AE Uden Telefoon 

0413-265240 

mrt 4, 18 

apr 1, 15   (30 april Vrijmarkt in Uden) 

mei 6, 20 (6 jaarvergadering 10.00 uur) 

jun 3, 17 

sept 2, 16 (tot 16 inleveren najaarsveiling) 

okt 7, 21 

nov 4, 18 (17 najaarsveiling) 

dec 2, 16 

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD 
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In deze uitgave 

- Davo en de nieuwe zegels 2007 

- Importa met korting voor leden 

- Uitnodiging voor de jaarvergadering 

- Een website voor de vereniging 

- Help op Koninginnedag onze vereniging groeien 

- Persoonlijke postzegels en bedrijfspostzegels. 

 

Geen voorjaarsveiling 
Met in gedachte de kosten van een veiling is vanwege te weinig 

inzendingen besloten om de voorjaarsveiling 2007 te laten 

vervallen. Wij hopen dat er voldoende zal worden ingezonden voor 

de najaarsveiling. Inzenden hiervoor kan tot de 3
e
 zondag van 

september. 

 

Davo en de nieuwe zegels. 

  
Als u uw verzameling Nederland in een Davo album onderbrengt 

en tevens stopt met ingang van 2007 uw abonnement op Nederland 

dan heeft u een probleem. In de aanvullingsbladen van Davo staan 

de nieuwe standaard zegels vermeld die nodig zijn voor de 

tariefsverhoging per 1 januari 2007. Zou u willen stoppen per 1 

januari met uw lidmaatschap bij de nieuwtjesdienst van TNT 

(voorheen TPG Post) , dan ontvangt u deze zegels ondanks dat 

deze in december 2006 zijn uitgegeven niet. 
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Importa met korting voor leden. 

 
 

Importa uit Uden, producent en leverancier van benodigdheden 

voor filatelisten gaat vanaf heden ook via onze vereniging zijn 

producten aanbieden. Onze leden krijgen op al hun producten 15% 

korting m.u.v. de catalogi waarop 10% korting wordt gegeven. 

Hoe is de werkwijze van deze service bij de vereniging. Op de 
ruilochtenden in het Trefcentrum in Uden zijn bij de jeugdhoek de 

verschillende verkoopcatalogussen beschikbaar waarin de 

producten met prijzen zijn op te zoeken. U kunt ter plaatse hier de 

producten zoeken welke u wilt .Als u uw keuze heeft gemaakt, vult 

u ter plaatse een bestelformulier van de vereniging in. Dit 

formulier levert u in bij Siegi Christiaans met een aanbetaling van 

10%. In de meeste gevallen kunt u uw bestelling de volgende 

ruilzondag afhalen bij Siegi Christiaans. 

 

Uitnodiging voor de jaarvergadering. 
 

Graag wil ik alle leden wijzen op de jaarvergadering van 3 Mei. 

Omdat hier al het reilen en zeilen van de vereniging aan de orde 

komt is het van belang dat u zich hierover laat informeren. Ook is 

het de plaats om uw ideeën naar voren te brengen. Iedereen die op 

de jaarvergadering komt krijgt een speciaal lot waarmee je kans 

maakt op een mooie filatelistische prijs  
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Een website voor onze vereniging. 
 

 
 

Momenteel zijn twee leden van de vereniging bezig zicht te 

verdiepen in de mogelijkheid om een website te bouwen voor de 

vereniging. Een website is in deze tijd van belang om mensen te 

interesseren en te informeren over alle wetenswaardigheden van de 

vereniging. Ook wordt gedacht om op de website mogelijkheden te 

schepen om leden aan het woord te laten of hen te helpen bij een 

“swap” (corresponderen en ruilen via internet). In ieder geval 

zullen er onze huisregels, voorschriften rondzendverkeer, agenda 

en jaarverslagen op worden vermeld. Mogelijkheden zijn er 

misschien ook voor de verenigingsveiling. Als je nog ideeën hebt 

over de opbouw van de website laat het dan even weten, voorlopig 

via de redactie van onze nieuwsbrief schilder@tiscali.nl  

 

Help op Koninginnedag onze vereniging groeien 
 

Onze vereniging heeft het afgelopen jaar samen met zijn leden het 

25 jarig jubileum gevierd. We hebben toen gezegd “op naar het 50 

jarig jubileum”. Dat betekent wel dat er regelmatig nieuwe leden 

moeten bijkomen. Om deze aanwas van nieuwe leden voor de 

komende jaren vast een goede duw in de goede richting te geven is 
het idee geboren om als vereniging naar de mensen toe te gaan om 

onze vereniging meer bekendheid te geven. 

 

mailto:schilder@tiscali.nl
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Wij willen daarom op Koninginnedag in Uden op de 

VRIJMARKT vanaf een kleine kraam heel veel mensen bereiken 

en hun bekend maken met de postzegelvereniging Volkel/Uden. 

Er zijn op die dag voor ons eigenlijk 2 belangrijke doelgroepen die 

we willen bereiken. 

Dat is ten eerste jeugd en in het bijzonder jeugd van groep 3 en 4 

van de basisschool. 

Ten tweede zijn dat de senioren. In deze groep zijn er meer mensen 

dan we zo in eerste instantie denken,die geïnteresseerd zijn in 

filatelie. Dit valt onder meer af te leiden aan het aantal personen 

die een abonnement hebben bij het filatelieloket in Groningen en 

als men deze vergelijkt met het aantal leden aangesloten bij de 

bonden. 

 
Er is dus werk aan de winkel. Wij willen zoveel mogelijk mensen 

bekend maken met de vereniging. Daarbij vragen wij de hulp van 

onze eigen leden die dan kunnen helpen met: 

- uw hulp bij de organisatie en voorbereidingen van deze 

dag; 

- uw hulp op Koninginnedag op de vrijmarkt in Uden; 

- het beschikbaar stellen van zakjes met elk 25 tot 50 

postzegels; 

- het beschikbaar stellen van filatelistische bladen; 

- het beschikbaar stellen van ander filatelistisch materiaal; 

- het vooraf maken van posters en ander reclame materiaal 

voor deze dag; 

- uitleg over catalogi, tanding, watermerk aan de jeugd 

- het begeleiden van verkoop zegels aan de jeugd uit de 

voorraad van het Kartelrandje, onze eigen jeugdafdeling. 

 

Wij stellen ons voor dat u ons op de dag ter plaatste voor minimaal 

2 uur helpt. 
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Opgeven hiervoor kan bij de jeugdleiders op de ruilochtenden of 

per e-mail aan schilder@tiscali.nl  We gaan er met elkaar voor 

zorgen dat wij de grootste postzegelvereniging van Noord-Oost 

Brabant blijven  

 

 

Persoonlijke postzegels en bedrijfspostzegels. 
 

 (inzending van Leo van Veghel) 
 

In dit artikel wil ik U iets vertellen over mijn speciale 

verzamelgebied persoonlijke postzegels en bedrijfspostzegels. 

In 2003 bracht T.P.G. post 2 verschillende velletjes  op de markt 

namelijk  Feest en Bijzonder. 

In dat jaar zag ik Abraham,  een prima gelegenheid om een feest te 

geven en om persoonlijke postzegels te laten maken. Deze zegels 

heb ik gebruikt voor de uitnodigingen met het verzoek om de 

enveloppen mee te brengen naar het feest. De meeste  brieven 

kwamen weer keurig bij mij terug. Op dit moment heb ik ± 700 

verschillende persoonlijke zegels en bedrijfspostzegels. Met deze 

zegels is ook een prachtige motief verzameling op te zetten. 

De zegels worden om de meest uiteenlopende redenen bij 

T.P.G.post besteld zoals jubileum, huwelijk, geboorte, bij een 

evenement, (huis)-dieren, naamsbekendheid van een bedrijf of 

zomaar.  

Op deze manier kun je binnen je motiefverzameling ook rubrieken 

maken: horeca, bruidsparen, baby's, jubilea, huisdieren, noem maar 

op.. 

Als het mogelijk is, probeer ik er ook documentatie bij te krijgen. 

BV. bij een persoonlijke postzegel van een voetbalvereniging een 

sticker, folder of enveloppe met logo. 

Natuurlijk kun je nooit een complete verzameling krijgen maar het 

zoeken op beurzen naar deze zegels maakt het juist spannend. Wat 

zal ik deze keer weer vinden? 

mailto:schilder@tiscali.nl


8 . 

Sinds 2003 zijn er verschillende basisvelletjes uitgegeven o.a. van 

Raphael van der Vaart, Robert ter Brink, filmfragment van trein en 

Harry Potter.Dit jaar was het WK-voetbal aanleiding om weer een 

nieuw velletje met Dirk Kuyt te presenteren. Het bijzondere 

hiervan is, dat de afbeelding direkt op de zegel staat en niet meer 

op een tab. Ook uw vereniging heeft een mooie persoonlijke 

postzegel laten maken. Ik ben op zoek naar een losse zegel, 

postfris of gebruikt, maar als iemand een kompleet velletje te  koop 

heeft, heb ik daar zeker belangstelling voor. 

Heeft U tips met betrekking tot persoonlijke postzegels of 

bedrijfspostzegels, die zijn altijd welkom. 

Mijn emailadres is :   leovv@home.nl         Leo van Veghel. 

    
 

Uw artikel voor ons blad stuurt u naar schilder@tiscali.nl 

 
 

 
 

 

www.gti-group.com/nl/werkenbijgti/ 

mailto:leovv@home.nl

