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Het bestuur van Het Postmerk nodigt u hierbij van harte uit voor de  
ledenbijeenkomst van: 
 

Donderdag 9 januari 2020 
 

in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, te De Bilt. Aanvang  

activiteiten om 20.00 uur. Zaal om 19.00 uur open. Introducés zijn van 
harte welkom.  
 

PROGRAMMA:   
 Welkomstwoord 
 Verenigingsnieuws 

 Ledenwerfactie/Snelle betalers 
 Kienen 
 Veiling 

 
En ook:  

 Nieuwtjesdienst 
 Rondzendverkeer 

 Winkeltje 
 

 

 

P O S T M E R K N I E U W S

 

52e jaargang no: 1 

 

ING rek.nr. t.n.v. “Het Postmerk” 

NL43INGB0001690829  

(penningmeester/veiling) 

NL63INGB0001954600 (rondzendverkeer) 

 

www.postmerk.nl 
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Maandblad januari 2020 
 



LET OP: 

 
 
 
 
Allereerst wensen wij u een goed 2020 toe, waarbij het filatelistische 
avontuur verdergaat, wie weet met nieuwe ontdekkingen en/of uitbrei-

dingen met datgene waar u al jaren naar op zoek was. Ook in het nieuwe 
jaar hopen wij in staat te zijn om u plezierige bijeenkomsten te bieden. 
Dit met verassende gesprekken met medeleden, lezingen, veilingen en 
uiteraard het onvermijdelijke kienen. 

In de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar worden o.a. de prijsjes 
uitgereikt voor de “snelle betalers” en de “ledenwerfactie”. In het afgelo-

pen jaar mochten wij twee nieuwe leden welkom heten. Het Postmerk is 
zeker geen noodlijdend gezelschap, maar voor de continuïteit van de 
vereniging is het van groot belang om regelmatig nieuwe aanwas te kun-
nen registreren. 
In december 2019 zijn onze vrijwilligers in het zonnetje gezet middels 
een hapje en een drankje. Ook in 2020 zal de vereniging niet zonder 
deze personen kunnen draaien. 

Bij de start van een nieuw jaar willen we ook even aandacht vragen voor 
de betalingen van de contributie. Op het moment van schrijven dienen 

nog 50 leden aan deze verplichting te voldoen. 
Het Bestuur. 

 

 

 
 

Om 19.30 was de zaal al aardig gevuld en de stemming zat er goed in. 

We werden onthaald met koffie/thee en kerstbanket. Nadat door Guus de 

laatste lootjes aan de man waren gebracht, opende de voorzitter de bij-
eenkomst met een welkomstwoord. Er was geen verenigingsnieuws en 
ook geen op of aanmerkingen uit de zaal. Nadat alle kienformulieren 
waren verkocht, kon worden begonnen met het trekken van de num-
mers. Er waren weer leuke prijzen te verdienen dus de spanning zat er 
goed in. Het duurde niet lang voordat de eerste gelukkigen zich aan de 

tafel konden melden en hun gewonnen prijzen konden uitzoeken aan de 
goed gevulde tafel. Bij de laatste 3 prijzen waren er 4 gegadigden en 
was een winnaar zo sportief om zich terug te trekken (hij had al een 
prijs). De eerste 3 winnaars waren: 1e prijs de heer Hooftman, 2e prijs de 

heer Drijkoningen en de 3e prijs de heer Rentinck. Na de pauze begon de 
veiling, die wat stroef op gang kwam. Na 60 kavels werd de veiling on-

derbroken voor de jaarlijkse verloting. In de zaal werden de loten ge-
trokken en de door Tonny getoonde prijzen gingen vlot naar de gelukkige 
winnaars.  
 

Van het bestuur 
 

Verslag vorige bijeenkomst 
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Er bleef een prijs liggen voor nummer 737. De bezitter van dit lotnum-

mer kan zich tot 1 februari 2020 melden bij de penningmeester met inle-
vering van het lotnummer! Daarna werden de laatste 40 kavels geveild 
en kon er worden afgerekend.  
Nadat het bestuur een ieder prettige kerstdagen en een voorspoedig 
2020 had gewenst werd de bijeenkomst beëindigd. Wij zien u graag in 
goede gezondheid terug op 9 januari 2020.   

Jan Rentinck. 
 
 
 

 
 

 
Deze maand hebben we een nieuw lid voor de ballotage. Dhr. P. J. M. de 
Groot uit De Meern, rechtstreeks aangemeld bij het bestuur. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Donderdag 13 februari 2020. 
Donderdag 12 maart 2020. 
Donderdag 9 april 2020. 
Donderdag 14 mei 2020 
Donderdag 11 juni 2020. 
 
 

 
 

 
De Veiling van december bestond uit 100 kavels, waarvan ruim 55% 
werd verkocht. De biedingen verliepen traag als stroop en de bedragen 
bleven laag. Uiteindelijk werd er voor ruim € 530,00 verkocht.   
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Ledenwerfactie 
De ledenwerfactie is een competitie die als doel heeft om zo-

veel mogelijk nieuwe leden aan te brengen voor de vereni-

ging. De leden die nieuwe leden aanbrengen, ontvangen een 

prijs, gerelateerd aan het aantal aangebrachte nieuwe leden in 

dat jaar. 

Neem ook eens iemand mee die nog niet is geïnfecteerd met 
het postzegelvirus, wellicht is het besmettelijk! 

Van de veilingmeesters 
 

Komende bijeenkomsten 
 

Ballotage 
 



De veiling van deze maand is de eerste die door Hans is gemaakt en 

waar Guus de nalatenschappen aan heeft toegevoegd. Deze situatie blijft 
de rest van dit seizoen gehandhaafd. Het zijn 110 kavels geworden. 
De grote veiling van november is in de decembermaand afgerond, de 
totale omzet is ruim € 11.000,00 geworden, mede dankzij de verkopen 
op de veiling van zustervereniging De Heuvelrug. 
Benieuwd of er in 2020 weer voldoende materiaal voorhanden is om 

weer zo’n novemberveiling te houden. 
 
Een plezierige veiling toegewenst!! 
 

Hans Vermeulen, Guus van Wijk, Veilingmeesters 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Veiling Het Postmerk mei 29. 

 

Veiling januari 2020 
No. Inz. Omschrijving **/*/0 C.W. Inzet 

1 10 Willem III 1e emissie, horizontaal 
paartje, (1) 

0 200,00 25,00 

2 10 Wilhelmina hangend haar, 50 cent 

geelbruin, (43) 

0 25,00 4,00 

3 95 100 Jaar onafhankelijkheid 1913,  
20 cent bruin, (95) 

** 48,00 5,00 

4 47 Reddingswezen 1933 met plakker, 
(257 - 60) 

* 75,00  7,00 

5 31 Kind 1934 postfris, (270 - 73) ** 105,00 10,00 

6 45 Kon Wilhelmina hoge waarden, 1948, 
(487 - 89) 

* 70,00  6,00  

7 33 Juliana "en face" hoge waarden,  
2 zegel met gombemerkingen,  
(534 - 37) 

* 1350,00 100,00 

8 10 Zomer 1952 in blokjes van 4,  
(583 - 87) 

** 80,00 10,00 

9 10 Kind 1929, vierzijdige roltanding,  
(R82 - 85) 

0 30,00 5,00 

10 10 Kind 1930, (232 - 35) 0 15,00 1,00 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De biedingen voor de veiling gaan als volgt: Van   

€ 1,00 tot € 10,00 met  € 0,50 omhoog en van     

€ 10,00 tot € 50,00 met € 1,00 omhoog. 

Daarboven met € 2,00 omhoog. 
 

 

 

Veiling 9 januari 2020 
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11 200 Goudse Glazen, (238 - 39) zeer kleine 
plakkerrest 

* 50,00 7,00 

12 200 ANVV zegels 1932, (244 - 47) * 105,00 14,00 

13 10 Guilloche combinatie 1940, 2,5 en  
7,5 ct. (356 b) 

** 30,00 2,00 

14 10 Portzegels 1870 - 1887, P1 - 12 0 175,00 20,00 

15 200 Suriname, Wilhelmina 1927, 21 ct. 
bruin (122) 

0 23,50 2,00 

16 95 Curaçao, port 1889, 25 cent groen en 
zwart, (P7) 

0 200,00 15,00 

17 200 N. Indië, Willem III 1888, 30 cent 
groen, misperforatie, (14) 

* 80,00 10,00 

18 200 Curaçao, Hulpzegels 1895 (24 - 25) 0 25,00 2,00 

19 10 Duitsland, Lufthansa 1955,  
(Mi 205 - 08) 

0 17,00 1,00 

20 10 Reich, blok 7 1937, met plakkerrest * 24,00 2,00 

21 200 Italië, Opdruk Lire Una 1924,  
(Mi 201 - 04 A) 

* 150,00 8,00 

22 200 Italië, Heilige jaar 1925, (Mi 206 - 11) */0 130,00 6,00 

23 10 Italië, pakketzegels met opdruk 1890, 
(Mi 61 - 66) 

0 140,00 7,00 

24 7 Italië, Pakketzegels 1884, (Mi 1 - 5) */0 150,00 5,00 

25 7 Frankrijk, bekende personen 1956,  
Yv. 1066 - 71 met tab 

** 51,00 4,00 

26 200 Monaco, Prins Charles III 1885 (1 - 3) * 220,00 10,00 

27 200 Monaco, Prins Louis II 1933 (Yvert 
115 - 18) 

* 67,00 3,00 

28 36 Frans Andorra, insteekkaart zegels **  2,00 

29 61 Berlijn, Klokken 1953 klepel midden, 
(Mi 101 - 05) 

0 50,00  6,00  

30 218 Spanje, 400ste sterfdag Franz Xaver 
1952 (Mi 1010) 

** 80,00 2,00 

31 220 Vaticaan, wereldtentoonstelling 1958 
Brussel, blok 2 

** 30,00 3,00 

32 10 Oostenrijk, Landschappen 1929, 2 
hoogste waarden, (Mi 510 - 11 (2x) 

* 270,00 15,00 

33 10 Oostenrijk, Landschappen 1932, 4 
waarden, (Mi 537, 539, 541 en 542) 

* 427,00 20,00 

34 10 Zwitserland, 3 luchtpostzegels */0  5,00 

35 221 Mozambique, insteekkaartje zegels */0  1,00 

36 7 Brazilië, insteekkaart klassiek 0  5,00 

37 61 Nieuw Zeeland, Frankeerserie 1956 - 
57, El. II, (mi 332 - 45 en 366 - 67) 

* 164,00 8,00 

38 7 India, 4x de hoogste waarden van 
diverse staten, ca 1950 

** 240,00 15,00 

39 220 Map met 5 burgemeesterkaarten en 
nota met KR stempels 

  2,00 

40 220 Map met kleine verzameling Eng. Kol. 
op blanco bladen 

*/0  3,00 

41 7 Insteekkaart klassiek Frankrijk, groot 0  2,00 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 7 



42 22 Fraaie opbergdoos met 12 mapjes 
Kon. Familie, 4x FDC's/3x penning 
2003. € 91,- 

**  50,00 

43 22 Fraaie opbergdoos 12 provincie  
velletjes 2002, nom. € 46,80 

**  23,00 

44 22 Map met wat Suriname, Expo zegels 0  1,00 

45 22 Davo Cristal bladen Indonesië 1962-
1984 

0  2,00 

46 22 Schoenendoos met brieven, FDC's, 
briefkaarten 

0  1,00 

47 22 Schoenendoos met zegels   1,00 

48 44 Lighthouse brieven/FDC album, voor 
100 kaarten, nieuw in krimpfolie 

  3,00 

49 44 Leuchtturm postkaartenalbum, voor 
100 kaarten, nieuw in krimpfolie 

  2,00 

50 11 Album Indonesië postfris en gestem-
peld 

**/0  15,00 

51 11 Insteekalbum Duitsland Bund 0  10,00 

52 75 Insteekalbum Nederland o.a. series, 
velletjes 

**  4,00 

53 75 Insteekalbum thema Walt Disney   6,00 

54 22 Davo album wereld   2,00 

55 22 Fraai album thema Fauna, wereld, 
veel postfris en velletjes 

  20,00 

56 56 Insteekalbum met diverse zegels 0  1,00 

57 56 Insteekalbum met diverse zegels 0  1,00 

58 44 Importa PTT-mapjes album, rood met 
kunstleren hoes 

  3,00 

59 44 Importa jaarset album, blauw met 
hoes 

  3,00 

60 44 Davo insteekboek Oostenrijk 64 bla-
den nieuw in krimpfolie 

  3,00 

61 44 Davo insteekboek UNO 64 bladen 
nieuw in krimpfolie 

  3,00 

62 22 Dik insteekalbum postfrisse  
zegels/vellen NL 

** 500 50,00 

63 22 Dik insteekalbum postfrisse  
zegels/vellen NL 

** 350 35,00 

64 22 Insteekalbum postfrisse zegels/vellen 
NL 

** 300 30,00 

65 22 Insteekalbum postfrisse zegels/vellen 
NL 

** 250 25,00 

66 75 Insteekboek België 0  1,00 

67 75 Insteekalbum Hongarije */0  10,00 

68 11 Insteekalbum België 0  10,00 

69 11 Insteekalbum Nederland postfrisse 
series in aantallen 

**  25,00 

70 56 Davo album 100 jaar vorstinnen   5,00 

71 44 Leuchtturm Vista Euroalbum, nieuw in 
krimpfolie 

  3,00 
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72 44 Leuchtturm Euro verzamelmap, nieuw 
in krimpfolie 

  1,00 

73 86 Insteekboek Nederland **/*/0  1,00 

74 86 Insteekboek Denemarken 0  4,00 

75 86 Insteekboek Zweden 0  5,00 

76 6 Schaubek klemband met verzameling 
Ned. 1955 - 69, veelal blokken van 4 

**/*  10,00 

77 36 Fraaie map met zegels thema Kleder-
drachten 

**/*  5,00 

78 36 Insteekboekje Indonesië, zegels,  
blokken etc. 

**/*/0  15,00 

79 234 Doosje met honderden zegels  
Zwitserland 

0  3,00 

80 234 Bakje met honderden zegels wereld 0  3,00 

 

Nalatenschappen: 
No. Inz Omschrijving **/*/0 C.W. Inzet 

81 220 Insteekboek met mooie verzameling 
Zwitserland, veelal gebruikt 

0  25,00 

82 220 Insteekalbum met zegels van diverse 
landen en thema's 

0  2,00 

83 220 Vrijwel leeg insteekboek met iets 
zegels Fauna 

0  2,00 

84 220 Insteekalbum met zegels van diverse 
landen en thema's 

0  2,00 

85 220 Dik insteekalbum met uitgeprijsde 
collectie Duitsland Brd 1950 - 2000 

0  35,00 

86 220 Album met ca 40 post(waarde)-
stukken, UK, Duitsland, USA etc. 

  20,00 

87 220 Mapje met ca 75 post(waarde)stukken 
veelal België 

  20,00 

88 199 Album met FDC's Nederland   1,00 

89 199 Insteekalbum met iets zegels  
Nederland 

0  1,00 

90 199 Insteekboek met zegels Nederland 
1978 - 82, ook blokjes van 4 

**/0  3,00 

91 199 Insteekalbum met restant Nederland **/0  1,00 

92 234 Insteekalbum met zegels, velletjes 
thema muziek, 1983 - 90 

**  20,00 

93 234 Map met ca 80 FDC's en covers met 
thema muziek 

  5,00 

94 234 Davo standaard met restant Nederland   1,00 

95 220 België, fraaie Collectie 1863 - 1974 in 
Davo luxe 

**/*/0  80,00 

96 220 België, verzameling luchtpost, Dienst 
etc. in Davo tot 1974 

**/*/0  20,00 

97 218 Zwitserland, dubbelenboek met prach-
tig materiaal, hoge cataloguswaarde 

0  30,00 

98 220 Insteekalbum met zegels van diverse 
landen en thema's 

0  2,00 
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99 220 Insteekalbum met zegels van diverse 
landen en thema's 

0  2,00 

100 220 Holland album met verzameling  
N. Indië, Indonesië tot 1966,  
N.N. Guinea en Suriname 

*/0  5,00 

101 235 Zwitserland, verzameling in Davo 
kristal 1945 - 80 

0  7,00 

102 235 Insteekalbum met Nederland, veel 
combinaties uit postzegelboekjes 

0  12,00 

103 235 Verzameling Nederland in Davo kristal 
1946 - 80 

0  6,00 

104 235 Duitsland en iets Frankrijk in fraai 
Importa insteekalbum 

**/*/0  10,00 

105 235 Schaubek wereldalbum (ca 1923) met 
veel klassiek, o.a. Reich 

*/0  20,00 

106 235 Zwitserland, insteekalbum met veel  
ouder materiaal 

0  12,00 

107 235 Doosje met zakjes zegels Nederland 
1948 - 60 

0  5,00 

108 235 Doosje met veelal nieuwtjes Ned. 
Antillen 

**  10,00 

109 235 Doos met duizenden zegels uit het 
buitenland 

0  5,00 

110 235 Doos met honderden FDC's van  
Nederland en iets Antillen 

  5,00 

 

 

 

 

 

 
Ondergetekende verzoekt in de volgende maandveiling te kopen: 
 

Kavel Bod Opbrengst 

   

   

   

   

   

   

   

 

Biedbriefje inleveren voor de veiling of opsturen naar de veilingmeester. 
 
Naam: …………………………………………………………. Lidnummer: ……………………… 
 
Telefoonnummer: ……………………………………  Handtekening: ……………………… 

 

Biedlijst voor de schriftelijke bieder  
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Eiland uitgifte. 
Term uit de verzamelaarstaal voor particuliere zegels, die eigenaars van 

bepaalde eilanden uitgeven en welke niet door de staatspost worden 
bediend. In Groot-Brittannië zijn er zo verschillende kleine eilanden, 
waarvan er een aantal slechts tijdelijk worden bewoond of door toeristen 
bezocht. 

Indien het permanente zegels betreft en het aantal inwoners van het 
eiland tamelijk groot is, zoals bijvoorbeeld Lundy (Z.W. Engeland) en 

Herm (Kanaaleiland), kan het bestaansrecht van deze regels enigszins 
worden gerechtvaardigd. Dit omdat de eigenaar van het eiland een 
postdienst, soms ook postboden, op eigen kosten onderhoudt. 
De postale zendingen gaan met een boot of vliegtuig bijvoorbeeld van 
Lundy naar het soms ver verwijderde officiële postkantoor van het 
graafschap. Van daaruit wordt de post voor de eilandbewoners 
meegenomen. Voor deze dienst berekent de eigenaar van het eiland of 

de scheepseigenaar een port, dat met eigen particuliere zegels wordt 
verrekend en die ook door de Britse post worden aanvaard. Indien een 

zending met de staatspost verder wordt gezonden, dan dienen er rechts 
bovenaan Engelse zegels volgens tarief te worden bijgeplakt. 
Eilandzegels moeten op brieven op de achterkant en bij briefkaarten 
eventueel links onderaan worden geplakt, wat evenwel niet altijd 
gebeurt. Bij zendingen naar het eiland, interesseert het de post niet, 

waar deze particuliere vignetten worden geplakt. 
De meeste verzamelaars hebben deze manipulatie evenwel ingezien, 
zodat de tijd van het gouden-zaken-doen bij verkoop van deze plaatjes 
(althans voor de uitgever ervan!) voorbij is en het aantal uitgiften in 
vergelijking met vroeger belangrijk is verminderd. 

Tot de Engelse eiland uitgiften behoren: Brecqhou, Calf of Man, Canna, 

Davaar, Eynhallow, Gugh Island, Herm, Holy Island, Jethou, Lihou, 
Lundy, Pabay, Saint Kilda, Sanda, Shuna, Soay, Summer Isles en 
Thomond Island. 
Verder zijn er nog de uitgiften van de Commodore Shipping Company, de 
Alderney Shipping Company en de Sark Shipping Company. Voor 
verschillende van de eiland eigenaars was het huwelijk van prinses Anne 
in 1973 het startsein voor de uitgifte van hun particuliere zegels. 

De zegels van de Kanaaleilanden Guernsey en Jersey rekent men niet tot 
de eiland uitgiften omdat beide sedert 1-10-1969 postaal onafhankelijk 

zijn. Nadat het dichtbij gelegen Guernsey had verklaard, postkantoren te 
zullen oprichten, stopten de privé eilanden Herm, Jethou en Lihou met 
het uitgeven van eigen vignetten. 
Er bestaan ook privé postzegels van het Zweedse eiland Isö en van Abd-
Al-Kuri. 

 

Postzegel ABC 
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Men kan ervan overtuigd zijn, dat men steeds weer door nieuwe eiland 

uitgiften de verzamelaars geld zal willen afzetten. 
In een uitgebreide verzameling Groot-Brittannië kunnen desnoods ter 
afwisseling een paar echt gelopen volledige brieven, die met zegels van 
de particuliere en de staatspost zijn gefrankeerd, worden opgenomen. 
Daarvoor moet men echter geen fantasieprijzen gaan betalen! 
Ongebruikte eiland uitgiften ook in volledige series, zijn meestal 

onverkoopbaar. 
 
Eineinhalbe Post. 
Betekent letterlijk anderhalve post of postronde. Omstreeks 1800 en 

later een officiële term in Duitstalige landen, waarmee voor postbode en 
postkoets een voettocht van 6 uur werd aangeduid. De afgelegde weg 

per uur was op 3,707 km berekend. 
 
Eine Post. 
1 Post, 2 posten, enz.; bedoeld is daarbij postronden. Officiële term 
omstreeks 1800 voor postboden en postkoetsen. Een postronde was een 
voettocht van 4 uur, waarbij 3,707 km per uur diende te worden 
afgelegd. 

   
E.I.P.A. 30. 

De Franse zegel Mi 255, Yv lp 6 werd naar aanleiding van een Parijse 
luchtposttentoonstelling in 1930 aldus door het tentoonstellingscomité 
geperforeerd en samen met het toegangsbewijs tegen de prijs van 5 F 
verkocht. E.I.P.A. 30 = Exposition Internationale de la Poste Aérienne 
1930. 

Ook de rode luchtpostzegel Mi 251, Yv lp 5 werd met deze perforatie 
uitgegeven, maar wordt slechts in weinig catalogi vermeld (bijvoorbeeld 
niet in Michel of Yvert) en is, ofschoon eveneens van privé oorsprong, 
belangrijk hoger te waarderen dan de blauwe geperforeerde zegel. 
 

Elandsgeweivormige doorsteek. 

Van de verschillende perforatievormen is de elandsgeweivormige 
doorsteek, die o.a. voorkomt bij de oudere zegels van Finlland, één der 
merkwaardigste. Het is moeilijk om hiervan gave exemplaren te vinden! 
    
Ellipsvormig stempel. 
Term voor alle ellipsvormige stempels met rand, waarbij evenals bij 
ringstempels vele soorten voorkomen. Indien het stempel ellipsvormig is, 

maar geen omlijsting heeft, spreekt men meestal van een oval stempel. 
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Bestuur: 
 

Voorzitter 

 
 

Secretaris 

 
 

Penningmeester 

 
 

Commissaris 

 
 

Facilitaire za-

ken 

 

Otto Verkoren 

 
 

Jan Rentinck 

 
 

Guus van Wijk 

 
 

Piet Bloemerts 

 
 

Jan te Brinke 

 

030 2204027 

voorzitter@postmerk.nl  

 

030 2717097 

secretaris@postmerk.nl 
 

030 2204138 
penningmeester@postmerk.nl 
 

030 2201060 
commissaris@postmerk.nl 
 

030 2292047 
facilitair@postmerk.nl 

 

  
 
Ledenadministratie: 
Aanmeldingen en wijzigingen kunt u schriftelijk doorgeven aan Guus van 
Wijk, Van Houtenweg 15, 3732 BN De Bilt, 
ledenadministratie@postmerk.nl 
 

 
Veiling: 
Tijdens iedere ledenbijeenkomst wordt er een interessante veiling ge-

houden.  
Er wordt voor deze veiling 5% commissie of tafelgeld gevraagd. Ieder lid 

kan kavels inleveren bij de heer Hans Vermeulen, tel. 030-6954715, 
postmerkveiling@gmail.com 
 
Bibliotheek:  
Het Postmerk heeft een eigen bibliotheek. Er zijn diverse catalogi, een 
elektrische tandingmeter, een watermerkzoeker en een UV-lamp gratis 

beschikbaar. Inlichtingen: Tonny van Wijk, tel. 030-2204138. Uitlenen 
kan na vooraf telefonisch contact door afhalen (Van Houtenweg 15, De 

Bilt) of tijdens de ledenbijeenkomst. 
 
 
 

Verenigingsinformatie 
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Erelid is: De heer A. G. van den Brink 

De Leden van Verdienste zijn: 

De dames A.M. van der Mark en A.S. Dijkema en de heren P. Bloemerts 

en T. G. Hooftman. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
Winkeltje: 
Het winkeltje van de vereniging verzorgt verschillende filatelistische arti-

kelen. Voor leden zijn deze te verkrijgen met korting. Het is mogelijk om 
de verschillende albumbladen hier te bestellen. Inlichtingen: Mw. A.S. 

Dijkema, Tel. 0346 214033 iedere maandag tussen 19.00-20.00 uur 
 
Nieuwtjesdienst: 
De Nieuwtjesdienst is een extra service voor de leden van “Het Post-
merk”. Indien u zich aanmeldt worden de nieuwe uitgiften van de ge-
wenste landen of thema’s voor u bijeengebracht. Elke maand kunt u  de 
“nieuwtjes” komen ophalen. Voor meer informatie: Mw. A.S. Dijkema, 

Tel. 0346 214033 iedere maandag tussen 19.00-20.00 uur 
 

Rondzendverkeer: 
Het rondzendverkeer is één van de specialiteiten van “Het Postmerk”. In 
bijna alle plaatsen van de provincie Utrecht is het mogelijk het rond-
zendverkeer te ontvangen. In de boekjes die u thuis ontvangt vindt u 
zegels uit verschillende landen en met verschillende thema’s. Wanneer u, 

na een paar dagen alles bekeken heeft en u uw keuze uit de boekjes 
heeft gehaald brengt u het naar uw collega filatelist in de buurt. Inlich-
tingen: Piet Bloemerts, tel. 030-2201060 na 19.00 uur,  
rondzendverkeer@postmerk.nl 
 

Nalatenschappen: 

De commissie nalatenschappen houdt zich bezig met het taxeren en het 
verkopen van verzamelingen. Inlichtingen: Guus van Wijk, tel. 030-
2204138, nalatenschappen@postmerk.nl 
 
Redactie Postmerknieuws: 
Bij de redactie van het Postmerknieuws kunt u kopij aanleveren voor 
plaatsing in dit blad per e-mail of via de post. De redactie behoudt zich 

het recht voor om aangeleverde kopij niet of in een latere uitgave te 
plaatsen. Redactie: T. G. Hooftman,  

Tel. 030-6037280, redactie@postmerk.nl 
 
Als lid van onze vereniging kunt u een zogenaamd “tandje” plaatsen; een 
kleine advertentie van maximaal 4 regels. Tarief € 2,00 per bericht. 
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Vinkenlaan 31, 3722 AH  Bilthoven     T 030-2282591     E verkoop@veld-int.nl 

www.veldhoveninterieurs.nl

Inspiratie, een uitgebreid 
en persoonlijk advies, 
maatwerk en een 
onbezorgde realisatie van 
uw interieurwensen.  
 
Dat is waar ons team van 
interieurprofessionals 
voor staat.  
 
Kom langs in de 
showroom en laat u 
verrassen! 




