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Contactbrief  no.73 (september 2010) 
 
De belangrijkste reden van deze snelopeenvolgende contactbrief: 
 
- Contactdag van 9 oktober (Agenda)  
- Rondzendingen. (aanmoediging) 
- Sovondag (wie helpt mee?) 
- Postwaardestukkencatalogus 
 
 
Uitnodiging voor de bijeenkomst op Zaterdag 9 oktober  
                                                           In De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern. 
 
Na de zomervakantie is dit de eerste gelegenheid om elkaar weer te spreken en ervaringen uit 
te wisselen. 
De agdena voor die dag ziet er als volgt uit: 
10.00 uur opening door Gerard Kolman 
10.15 uur mededelingen en terugblik door 
                Peter van Nies (Motivgruppe),  
                een van onze Belgische vrienden (Birdpex) 
                deelnemers aan tentoonstellingen  
                voorstel P.R, activiteit tijdens SOVONdag 27 november in Nijmegen   
11.00 uur lezing m.b.v. computer en beamer door Ton Plug 
                Ton heeft een verzameling van zeker 20.000 vogelafbeeldingen op gestempelde  
                postzegels. Hij wil in deze lezing een verband leggen tussen de vogelafbeelding en  
                de postale geschiedenis daarvan en/of de achtergronden van de zegel met alle 
                variaties van dien.  
                Denk aan verandering van Landsnaam door bv. onafhankelijkheid of splitsing  
                                                           Waardeverandering door bv. waardeoverdruk 
                                                           Voorafstempelingen, jaaropdruk, perforatie, 
                                                            Ontbreken van tandingen, boodschap op zegel enz. 
                Het belooft een boeiende en leerzame lezing te worden, die een- anderhalf uur de  
                aandacht zal vasthouden. 
13.00 uur lunch- pauze 
                er is gelegenheid om tevoren soep en broodjes te bestellen (zie hieronder) 
13.30 uur gelegenheid tot ruilen 
                neem zoveel mogelijk ruilmateriaal mee en leg dat aub.  pas na de lezing gereed   
16.00 uur sluiting  
 
Wilt u soep en broodjes bestellen, doe dat dan uiterlijk voor dinsdag 5 oktober, door een email 
(ahsanden@hetnet.nl) of telefoontje (076-5878432) naar Hans van der Sanden. 
De kosten zijn: soep euro 1,75, broodje kroket 1,75, broodje ham 1,65 en broodje kaas 1,65. 
Het zou prettig zijn, als u na de lunch met gepast geld afrekent bij Hans.  
Koffie en andere drankjes te bestellen en af te rekenen aan de bar. 
 
 



 
 
 
 
Rondzendingen  
 
De eerste twee boeken van de rondzending 'lopen' inmiddels. Gijs Kooij, onze vaste 
leverancier, heeft weer 12 boeken klaargemaakt voor verzending. U vindt er heel veel postfris 
materiaal in en soms ook incomplete series of losse zegels. Dus niet alleen de verzamelaar die 
alle vogels verzamelt maar ook de soortenjager komt aan bod.  
Wij hebben een paar regels opgesteld  voor de mensen die aan de rondzendingen meedoen.  
- Je belt of mailt de volgende die op de lijst staat voor je de boeken stuurt ( 
antwoord afwachten) 
- De boeken worden aangetekend verstuurd. (7 Euro per keer)  
- Je mag de boeken 5 dagen in je bezit houden.  
 
Wilt u een seizoen meedoen? Geef u op per mail  gajkolman@home. nl of stork45@home.nl 
Bij een rondzending geldt: hoe meer zielen hoe meer vreugd.      
 
Sovondag 
 
We hebben besloten om eens een keer aan de Sovondag mee te doen. Sovon organiseert 
landelijke vogeltellingen  tbv  natuurbeheer, beleid en onderzoek. We zijn dus als 
philatelistische club een vreemde eend in de bijt maar omdat ons onderwerp ook "vogels' is 
denken we toch dat we welkom zijn in Nijmegen. Wie wil ons helpen op de Sovondag? 
 
Landelijke Dag SOVON Datum:zaterdag 27 november 2010 Begintijd: 09:30 Eindtijd: 16:30 
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen Organisator: SOVON Vogelonderzoek 
Nederland, NOU, Vogelbescherming Telefoon: 024-7 410 410 E-Mail: info@sovon.nl 
Website: http://www.sovon.nl/default.asp?id=263 
 
U ziet dat het dit keer niet in de Vereniging in Nijmegen is maar op de universiteit. Zo'n stand 
van onze motiefclub moet bemenst worden en het is een hele zit als je dat met slechts twee 
mensen doet. Daarom zou het leuk zijn als iemand een paar uurtjes in wil vallen. Meld u aan 
bij mij of bij Hans van der Sanden.   Op de komende contactdag praten we er verder over, 
maar voor de mensen die dan verhinderd zijn........deze mededeling.  
 
Postwaardestukkencatalogus 
 
Je zou het bijna vergeten maar ooit is iemand van de motiefgroep (de heer Rasmussen) 
begonnen aan een geweldige klus: het inventariseren van alle postwaardestukken. 
Postwaardestukken zijn door de PTT's uitgegeven poststukken met een ingedrukte postzegel. 
Er zijn er heel veel en u begrijpt dat men ook vaak teruggegrepen heeft op de vogel als motief 
van de zegel. U kent allemaal de postwaardestukken van Rusland en Roemenie, maar er zijn 
nog veel meer landen die ze uitgaven en uitgeven. Helaas is bovengenoemd lid vanwege het 
enorme werk dat eraan zit, gestopt maar ik heb wel een stuk of 5 mappen liggen voor de 
liefhebber om in te kijken. Het is een pracht stuk werk en je kunt er uren in snuffelen. Voor de 
goede orde: er staan geen prijzen in. het is dus meer een inventarisatiecatalogus. Hebt u 
belangstelling, laat het me weten en ik breng ze mee naar de contactdag!?        


