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Contributie 
 
Het jaar is bijna om en het nieuwe jaar komt er aan. Zou u zo vriendelijk willen zijn om de contributie 
voor 2011 te voldoen?  €27,00 overmaken op postbank 15324  van G.Kolman te Escharen  met 
vermelding van MGO2011? Ik moet elk jaar mensen manen om hun contributie te betalen (tot ver in 
het nieuwe jaar!!) en daar baal ik van. Zou u me daarvan willen sparen?  
 
Rondzendingen 
Dit jaar heeft Gijs Kooij weer een aantal stockboeken klaargemaakt met voornamelijk postfrisse 
vogelpostzegels. Voor elck wat wils! Redelijk en soms voordelig geprijsd. 
Het enige dat u hoeft te doen is snuffelen thuis en aangetekend doorsturen naar de volgende. U krijgt 
vier dagen de tijd. Zin om mee te doen met de rondzendingen?  Laat het mij weten.  
Zie boven voor telefoonnummer en emailadres. 
 
Mutaties leden 
Corrie Gerritsen heeft zich afgemeld en Gerrit van Vuuren heeft zich aangemeld. Voor de trouwe 
contactdagbezoekers in De Meern is Gerrit geen onbekende. Wij hebben hem een aantal keren 
uitgenodigd omdat hij zelf een mooie catalogus van alle vogelpostzegels heeft gemaakt. In kleur en up 
to date. Zo vult hij de leemtes van een verouderde Stanley Gibbons en een ter ziele gegane en 
hopeloos verouderde Domfil. De catalogi zijn bij hem te koop. Wie belangstelling heeft moet contact 
opnemen met Gerrit.  gerritvanvuuren@hetnet.nl 
Gerrit verzamelt alle vogels postfris en gebruikt. 
 
Sovondag 1 
In de laatste rondbrieven heb ik u verteld over de Sovondag. Elk jaar wordt er in Nijmegen een grote 
manifestatie gehouden die in het teken staat van ´vogels .́ Dit jaar was dat op 27 november in de 
universiteit van Nijmegen. Alles op het gebied van in het wild levende vogels kun je er vinden. 
Vogelbescherming, Staatsbosbeheer, boekhandelaren (nieuwe en tweedehands vogelboeken), 
vogelwerkgroepen, vogelkunstenaars/-tekenaars, vogelvoerhandelaren, vogelkastjesmakers, 
vogelreisbureaus, uilenwerkgroepen, milieugroepen enz. enz.  Ook landelijk bekende vogelaars als 
Nico de Haan en Johan de Jong (uilen!! en oudlid) heb ik er gezien. De hele dag werden er in drie 
collegezalen interessante lezingen gegeven over allerlei onderwerpen. Kortom het is een dag die geen 
vogelaar mag missen. Onder de motiefgroepleden zijn ook veel vogelaars en veldwerkers en daarom  
vonden wij dat de Motiefgroep er eigenlijk ook bijhoorde. Tenslotte hebben wij ook iets met vogels 
(op postzegels!)  Daarom heeft Hans van der Sanden zich aangemeld om mee te doen. 
Ondergetekende, Hans en Agnes van der Sanden, Peter van Nies, Tom Loorij (en echtgenote) Niko 
van Wassenhove, Danny DeSmedt en Koenraad Bracke waren aanwezig om de stand te bemensen. We 
hadden gezorgd voor voldoende informatiemateriaal en aanmeldingsformulieren en Rundbriefe. Met 
twee laptops  die constant aanstonden en beelden van postzegels lieten zien werd de aandacht van de 
in drommen voorbijtrekkende voorbijgangers getrokken. Wij ontdekten dat veel vogelaars ook ergens 
een oude verzameling (vogel)postzegels hadden liggen......  
Agnes heeft een mooi verslag van de dag gemaakt en dat leest u hierna. Nu maar hopen dat er veel 
ingevulde aanmeldings- formulieren  terug komen!!!       
Ik bedank iedereen die heeft geholpen om deze dag mogelijk te maken. Over een poosje moeten we 
maar eens kijken of deze actie voor herhaling vatbaar is.   
Gerard Kolman 
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SOVONdag 2 
 
Zaterdag 27 november was het dan zover: de landelijke SOVONdag. In de gebouwen van de 
Universiteit Nijmegen werden tussen  9.30 en 17.00 uur drie collegezalen en de Refter bevolkt door 
vogelaars en natuurliefhebbers uit het hele land en daarbuiten.  
In de lezingen, verzorgd door ornithologen, onderzoekers en fotografen uit binnen- en buitenland, 
werden de resultaten van de verschillende onderzoeken gepresenteerd. In 2 zalen betrof dat vooral de 
vogels. Zo passeerden o.a. het broeden van de Rode Wouw in Oost- België, de treklust van de 
Drieteenstrandloper, de opkomst van de Cetti’s zanger in de Biesbosch, het mogelijk verdwijnen van 
de Taiga Rietgans uit West- Europa, de resultaten van de Bruine Kiekendief, de Knobbelzwaan als 
stadsvogel de revue. In de derde zaal lag de nadruk op flora, fauna en praktische zaken als het 
motiveren van vrijwilligers, fotografie in en van de natuur, padden, vlinders, natuurkalender enz. 
 
In de Refter stonden meer dan 50 stands met informatie over vogel- en natuurreizen, diverse vogel- en 
natuurwerkgroepen, kijkers- telescopen- fototoestellen. En tussen al die stands stond, tot blijde 
verrassing van heel wat vogelaars, de stand van de Motivgruppe. 
Na de nodige voorbereiding en intensief overleg via de e-mail was het Gerard Kolman, Tom en Loes 
Loorij, Peter van Nies, Hans van der Sanden en ondergetekende gelukt een aansprekend geheel te 
kunnen laten zien: Een eenkaderexponaat van Gerard Kolman en het ‘reclame’kader van de 
Motivgruppe flankeerden een uitstalling van artikelen van de hand van Peter van Nies, die in Thema 
verschenen, van Koenraad Bracke en Hans van der Sanden, die in ons contactorgaan werden 
gepubliceerd, artikelen van Tom Loorij, opgenomen in diverse media, en enkele exponaten. Op de 
laptops werden diverse onderwerpen nader uitgewerkt. Uiteraard ontbraken informatiemateriaal over 
de Motivgruppe en de inschrijfformulieren niet. 
 
Onze stand trok veel bekijks en er ontstonden regelmatig leuke gesprekken. Veel vogelaars hebben in 
een recent of verder verleden vogelpostzegels gespaard, sommigen doen dat nog. Er is dan een 
stockboek waar de vogels op soort zijn gerangschikt. Dat er veel meer mogelijk is werd de 
geïnteresseerden door het bekijken van het informatiemateriaal en de voorbeelden duidelijk. Er 
ontstonden geanimeerde gesprekken met de standhouders en tussen de kijkers onderling. Velen namen 
het informatiemateriaal en een inschrijfformulier mee. 
We denken dat het ons is gelukt veel vogelaars bewust te maken van de mogelijkheid hun vogel- 
hobby uit te breiden met thema-filatelie. 
 
Agnes van der Sanden( die ook de volgende fotoimpressie heeft gemaakt)      

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


