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Bestuur 
 

Voorzitter Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Secretaris  Cor Bos  secretaris@pzv-vlaardingen.nl 06 - 81 551 893 

Penningmeester Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Hoofd Rondzending Ger van der Bent ageron@live.nl 010 - 435 26 35 

Algemeen Adjunct  vacant 

Bestuurslid toegev. Guus de Ruiter g.de.ruiter@zonnet.nl 06 - 53 661 487 
 

Rondzendingen 
 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Centrum, Westwijk & Maassluis Ger van der Bent 010 - 435 26 35 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Ambacht en Holy Peter Overgaauw 06 - 12 451 800 

Rondzendcommissaris Schiedam Wim den Boogert 010 - 434 39 84 

Rondzendcommissaris Spijkenisse, Heenvliet & Poortugaal Chris Wiegant 0181 - 63 29 79 

Rondzendcommissaris SvF – Landelijke rondzending  Henk de Heer 06 - 17 419 380 
 

Serviceafdelingen 
 

Veilingmeester Michel Slinger m.slinger@upcmail.nl 06 - 28 592 761 

Veilingmeesters Schriftelijke Veilingen 

 Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

 Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Webmaster Ger van der Bent ageron@live.nl 010 - 435 26 35 

Ruilbeurs Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Ledenadministratie Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Promotie Cees Verkerk verkerkca@outlook.com 06 - 19 932 234 

Distributie maandblad Peter Gardenier, Peter Overgaauw en Wim van den Boogert 

 
Lid worden? Bel even met Franco Jongeneel tel. 06 – 29 479 765 of stuur een e-mail naar: 
penningmeester@pzv-vlaardingen.nl  
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor doorlopende kalenderjaren, behalve bij opzegging vóór 
1 november. De contributie bedraagt € 43,50 per jaar voor leden met het maandblad Filatelie en 
zonder dit blad €22,50 per jaar. De contributie dient vóór 1 maart te zijn voldaan. Indien binnen  
1 maand na de aanmaning de contributie niet is voldaan, zal het lidmaatschap conform de statuten 
worden beëindigd. 
 

Contributie:  NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO. 
Rondzending SvF:   NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO 
Rondzending V&O:  NL26INGB0003182316 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO 
 
Website: www.pzv-vlaardingen.nl KvK-nummer 40385226 
Verenigingsregistratienummer Samenwerkingsverband Filatelie: 911 
Corr. adres: Secretaris Filatelistenvereniging V&O, Merellaan 112, 3145 XG Maassluis 
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 Beste leden en belangstellenden, 
 

 
Als u dit leest zijn we weer door de feestdagen heen, voor de één het hoogtepunt van het jaar  
voor de ander een angst aanjagend zwart gat. 
Maar voor de ware filatelist rustige dagen waarin je het postzegeljaar eens aan je voorbij kan 
laten gaan, je nieuwe aankopen nog eens bewonderen en plannen maken voor het nieuwe jaar. 
Misschien een deel van je verzameling in de verkoop doen, de veilingmeester zit te springen om 
goede kavels, en iets heel nieuws te gaan verzamelen, maar je moet vooral met je verzameling 
bezig blijven! 
Want postzegels verzamelen kent geen grenzen, je kan net zo makkelijk Noord Korea en de V.S. 
in één album doen zonder van verdachte politieke motieven te worden beticht of erger nog, om 
opgepakt worden. 
Maar genoeg gekletst en op naar dinsdag 17-01-2023 voor de eerste club avond van het jaar ik 
hoop iedereen weer te zien. 
 
Vriendelijk groet, 
Wim van den Boogert 
 

 
 

Algemene Ledenvergadering 
Datum: dinsdag 17 januari 2023. 20.00uur 
Plaats: bijzaal Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.  
 

Agenda: 

1.  Opening 

2.  Mededelingen Bestuur 

3. Verslag vorige vergadering  

4.  Rondvraag  

Korte pauze 

5.  Verloting 

6.  Veiling 483 

7.  Sluiting 
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Verslag van de vergadering van de Filatelistenvereniging V&O, gehouden op 20 december 2022 
om 20.00 uur aan de Burgemeester Verkadesingel te Vlaardingen.  
Voorzitter: Wim van den Boogert  
Notulist: Cor Bos  
 
1. Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Er zijn 28 leden aanwezig.  
Er is 1 binnengekomen afmelding; Rony Hungenaert. 
 
2. Mededelingen van het Bestuur 
* De voorzitter moet helaas melden dat Dik v/d Zwan is overleden in het verzorgingshuis te 
Voorburg. Hij vraagt 1 minuut stilte uit piëteit met de overledene. 
* Tevens moet hij melden dat Mario Fabbro met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap heeft 
opgezegd en er dus tevens een Bestuurslid vertrekt. Mario heeft aangegeven dat hij meer tijd wil 
besteden aan andere zijn hobby’s zoals bridgen en golfen. Besloten is om het Bestuur (voorlopig) 
te laten doorgaan met 4 personen, alhoewel bekend is dat Guus de Ruiter eind van het seizoen 
ook aftreed na 2 termijnen in het Bestuur te hebben gezeten.  
* De secretaris geeft aan dat de geplande Jubileumtentoonstelling in april volgend jaar niet 
doorgaat ivm. te weinig aanmeldingen. Zie ook het aparte hoofdstuk hierover elders in het blad. 
* Ger v/d Bent doet een oproep aan de leden om boekjes te gaan plakken voor de Rondzendingen  
omdat  door het wegvallen van een aantal trouwe inzenders de voorraad gevulde boekjes slinkt. 
 
3. Verslag van de vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. Er zijn geen vragen en 
derhalve wordt het verslag goedgekeurd. 
 
4. Rondvraag 
* Peter Overgaauw stelt een mooi voordrukalbum voor Europazegels ter beschikking voor de leden. 
Er zijn genoeg kandidaten, maar één is de gelukkige.  
* Arie Kuijvenhoven vraagt of er leden zijn die de Kerstzegels van dit jaar niet zelf sparen of dubbel 
hebben. Hij wil ze graag in ontvangst nemen. 
 
Korte pauze met een versnapering van de vereniging en gevolgd door de  
 
5. Verloting 
Om 20.30 uur wordt de bijeenkomst voortgezet met de gebruikelijke verloting.  
 
6. Veiling 
Rond 21.00 uur start de veiling onder leiding van veilingmeester Michel Slinger en wordt daarbij 
geassisteerd door de Franco en Wim. 
In totaal zijn er 78 kavels van de 130 verkocht (60%) met totale omzet van € 496,10 incl. toeslag. 
 
7. Sluiting 
Om 21.45 uur sluit de veilingmeester de veiling en gaat iedereen tevreden huiswaarts. 
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Noteer in uw agenda:  
dinsdag 17 januari 2023 om 20.00 uur clubavond met veiling 
ruilmiddag 28 januari 2023 (4e zaterdag v/d maand) 
 

Veilinglijst 483 
Als bijlage toegevoegd. 
 

SvF- Rondzending 
Geniet u ook zo van de rondzending? Lekker snuffelen in de boekjes? 
Onze vereniging neemt ook deel aan de rondzending van het Samenwerkingsverband Filatelie, 
 de SvF. Henk de Heer is hiervoor de coördinator. 
Wil je ook deelnemen aan deze rondzending? Neem dan even contact op met Henk. Het is de 
moeite waard en het kost u niets. De contactgegevens van Henk vindt u op blad 2 van dit blad. 
Met name voor de regio Schiedam wil Henk er graag nog een aantal leden bijhebben ivm  
nu wel een heel snelle rondgang van de boekjes. 

 
 
 

 
 

Hier kunt u alle vragen kwijt aan medefilatelisten, zolang het maar met postzegels heeft te maken. 
Misschien bent u op zoek naar een zegel die niet op de veiling wordt aangeboden en ook tijdens 
de ruilmiddag niet is te vinden. Zo'n zegel kan best bij één van de leden thuis aanwezig zijn en  
niet past in zijn eigen verzameling.  
 
Deze keer  opnieuw een oproep van ons lid Sven de Gids; Hij is op zoek naar het volgende; 
Van de fiets- en hartzegel met priority tab uit 2008 van Nederland bestaat een serie met grove-  
en fijne slit tussen de tab en de zegel. Hij is op zoek naar de postfrisse series met de fijne slit. 
Op de volgende pagina is een afbeelding geplaatst van het betrokken item en voor vragen 
 hierover kunt U hem uiteraard ook mailen. 
Zijn mailadres is sdg30@caiway.nl   
 
Heeft u ook een vraag of iets aan te bieden op filatelistisch gebied. Stuur uw vraag of aanbod naar 
boscor@planet.nl  om op deze pagina te worden vermeld. 
 
 

 

mailto:sdg30@caiway.nl
mailto:boscor@planet.nl
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Contributie 2023. 
Beste leden,  

De contributie bedraagt vanáf 1 januari:   

Voor alle leden mét het maandblad Filatelie € 43,50. Voor alle leden zonder 

maandblad € 22,50.  

Wilt u het bedrag ná 1 januari, maar hooguit vóór 1 maart 2023 overmaken op 

rekeningnummer: NL87 INGB 0002 9979 85 t.n.v. Filatelistenvereniging 

Vlaardingen & Omstreken o.v.v. contributie 2023. 

 
Succes, een goed en héél (coronavrij)-gezond postzegeljaar 2023 toegewenst. 
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Hoera, 50 jaar, het komt er aan. Volgend jaar 
maart is het feest.  
50 jaar Filatelistenvereniging Vlaardingen & 
Omstreken, dat willen we niet zomaar voorbij 
laten gaan. 
 
Dus, wat doen we????? We organiseren een 
feestje. 
 
Wanneer:  op zaterdag 25 maart 2023 

Waar: in Partycentrum ’t Prikkewater, 
Koningin Wilhelminahaven ZZ 3 
3134 KG Vlaardingen 

Voor wie: voor de leden en één introducée per lid 

Hoe laat: vanaf 14.00 uur de inloop en de officiële opening om 15.00 uur 

Aanmelden: ja, dat moet u wel even doen want zonder aanmelding geen toegang 

Hoe: stuur een e-mail aan 50jaarveno@gmail.com met daarin uw naam en de naam 
van uw introducée. 

En verder?  

Verdere bijzonderheden volgen de komende maanden. Maar voor nu 
is het belangrijk dat we weten op hoeveel bezoekers we kunnen 
rekenen. Dus wacht niet te lang met aanmelden, doe het gelijk of in 
elk geval voor 15 november. 

Geen e-mail?  

Geen nood! Een belletje naar Guus de Ruiter  06 53 661 487 of een 
briefje naar de vereniging is ook prima. 
 
Met groet, de feestcommissie 

 

mailto:50jaarveno@gmail.com
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Postzegels Nederland 2016: Griend, 

vogels van het wad 

100 jaar Natuurmonumenten 

 
De twee bovenste rijen uit het velletje Griend, vogels van het wad, 2016 
 
 
Natuurmonumenten bestaat in 2016 honderd jaar. De Nederlandse postdienst PostNL 
schonk hieraan aandacht met een velletje met tien verschillende postzegels. De uitgave 
verscheen op 25 april 2016 in een oplage van 166.000 velletjes. Op elke postzegel in dit 
velletje staat een vogel die op het eiland Griend in de Waddenzee voorkomt. Het zijn geen 
foto's. 

Vogels 
De tien vogels werden door kunstenaar Erik van Ommen uit Vries speciaal voor deze uitgave 
geschilderd op houten panelen. We zien de volgende vogelsoorten: grote stern, scholekster, 
bergeend, rosse grutto, bonte strandloper, zilverplevier, bontbekplevier, visdief, kanoet en 
eidereend. Het is jammer dat de vogelnamen (Nederlands en Latijn) niet in het zegelbeeld staan, 
maar op de velrand. Hierdoor zal de ontvanger de namen niet leren van de vogels. 

Griend 
Griend is een kleine, begroeide zandplaat in de Waddenzee. Het is een restant van een vroeger 
groter eiland. Het ligt twaalf kilometer ten zuidwesten van Terschelling tussen het Waddeneiland  
en Harlingen. Griend is nu een onbewoond eiland dat alleen bezocht wordt door 
natuuronderzoekers. Hiervoor werd een vogelwachtershuis gebouwd. In de Middeleeuwen 

https://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/velrand.htm
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woonden mensen permanent op Griend. Er stond een ommuurde nederzetting met een klooster 
met de naam Stedeke Grint of Gryn. Het eiland lag er na de Sint-Luciavloed in 1287 grotendeels 
verlaten bij. Tot in de achttiende eeuw woonden er enkele veehouders op terpen. De zandplaat 
werd later alleen nog als weidegebied gebruikt door de bewoners van Terschelling. 

Erik van Ommen 
De uitgave werd ontworpen door Peter de Jong en Erik van Ommen. Peter de Jong fotografeerde 
de schilderijen van Erik van Ommen en verzorgde het ontwerp van de uitgave. "Ik wilde geen 
bestaand werk gebruiken, dat is mijn eer te na, zei Erik van Ommen tegen PostNL. "Elk schilderij 
heb ik speciaal voor 
dit vel gemaakt en bij 
elkaar geeft deze 
serie mijn impressie 
van de Wadden 
weer. Waarbij iedere 
vogel de plek op het 
vel krijgt die hij 
verdient: poserend 
voor een portret, 
broedend op het 
nest, wandelend 
langs de vloedlijn, 
aan de maaltijd of in 
de lucht." Erik van 
Ommen (1956) 
studeerde aan de 
Academie voor 
Beeldende Kunsten 
Minerva in 
Groningen. Hij 
schildert in de 
figuratieve stijl van 
de Noordelijke 
Realisten. Wie meer 
van hem wil zien kan 
'Het waddenatelier' 
aanschaffen. Dit 
boek verscheen in 
2013 ter gelegenheid 
van zijn 30-jarige 
jubileum. 
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Peter de Jong 
Peter de Jong koos de lettertypes Euphemia UCAS voor de tekst. De waardeaanduiding staat in 
het Palatino Linotype. Peter de Jong (1959) studeerde van 1979-1986 aan de AKI in Enschede in 
de richtingen grafisch ontwerpen en videokunst. Hij werkt sinds 1994 als ontwerper en fotograaf bij 
Art Revisited, een uitgever van kunstproducten in Tolbert, Groningen. Peter de Jong is bij deze 
uitgeverij verantwoordelijk voor de grafische vormgeving en de reproductiefotografie. Peter de Jong 
heeft zich als fotograaf niet gespecialiseerd in een bepaald genre. Van 2007 tot 2010 was hij 
bovendien bestuurslid van de Stichting Kunstpromotie Leeuwarden. 

Postzegels in detail 
Zoals gezegd bevat het velletje 'Griend, vogels van het wad' tien verschillende postzegels. Deze 
hebben de waarde Nederland 1, het posttarief dat geldt voor een binnenlandse brief of kaart tot 
twintig gram. De uitgave werd in offset gedrukt door Cartor in Frankrijk. De drukker gebuikte hierbij 
de drukkleuren geel, magenta, cyaan en zwart. De postzegels hebben het genormaliseerde 
Nederlandse formaat 36 x 25 millimeter en zijn gedrukt op postzegelpapier met synthetische gom. 

Postzegel België 2005: Koningin Astrid Legendarische koningin op postzegel 
 
De Belgische postdienst schonk in 2005 met een fraai blokje 
aandacht aan Astrid, de geliefde koningin die zeventig jaar 
eerder bij een verkeersongeval in het Zwitserse Küssnacht om 
het leven kwam. Op dit blokje is ze te zien met haar kinderen, 
Joséphine-Charlotte en de latere Belgische koningen 
Boudewijn en Albert II. 
 

Bekendheid 
Als er één koningin is wier bekendheid legendarische, ja zelfs 

mythologische proporties heeft aangenomen, dan is het wel de 
Belgische koningin Astrid. Toch zat deze vierde koningin der 
Belgen slechts twee zomers op de troon. Ter gelegenheid van de 
honderdste verjaardag van de geboorte van koningin Astrid 
verscheen in België een uitgifte, bestaande uit twee waarden (44 
en 80 cent). 
 

https://www.filahome.nl/filaland/frankrijk.htm
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Astrid en Leopold 
Astrid Bernadotte, dochter van prins Karel van Zweden, werd precies één eeuw geleden geboren. 
In 1926 trouwde Astrid met de latere koning Leopold, aan wie ze drie kinderen schonk: prinses 
Joséphine-Charlotte en de latere koningen Boudewijn en Albert II. 
 
Interbellum 
Tijdens het interbellum verleende koningin Astrid bijstand aan de slachtoffers van de economische 
crisis, hetgeen in het hele land een grote golf van solidariteit teweegbracht. Het deed ook de 
sympathie van het volk voor het koninklijke paar nog toenemen. Door haar eenvoud en 
opmerkelijke schoonheid verwierf koningin Astrid zeer grote populariteit 
 
Koningin Astrid ongekend populair 

Op 29 augustus 1935 kwam ze om bij een ongeval in Küssnacht, aan de oevers van het 
Vierwoudstedenmeer in Zwitserland, en kreeg ze voor altijd een plaatsje in het hart van de Belgen. 
Uitgave: België, 31 oktober 2005 

Bron van beide artikelen; Filahome Postzegels  

 

Jubileumtentoonstelling 

Tijdens de december vergadering is besloten dat de jubileumpresentatie zoals eerder was bedacht 

niet doorgaat ivm. te weinig aanmeldingen. Als alternatief wordt nu gedacht om tijdens ons 

jubileumfeestje op 25 maart 2023 een aantal showmappen te maken door verschillende leden, 

waarbij hun presentatie in een “gesloten’ A4 map met bijv. 12 of 20 mappen, door iedereen kan 

worden ingezien zonder de bladen zelf aan te raken met de vingers, waardoor evt. bevuiling of 

beschadiging wordt voorkomen. Een ieder die zo’n show-map wil maken en presenteren kan zich 

kenbaar maken aan mij via de mail boscor@planet.nl met graag  ook een opgave van de inhoud, 

zodat ik vooraf melding hiervan kan maken in het clubblad. Het zou leuk zijn om meerdere 

presentaties te kunnen laten zien.  

Als U zich nog niet hebt aangemeld bij Guus de Ruiter om aanwezig te zijn wil ik U graag oproepen 

om dat snel te doen, zodat we tijdig inzicht kunnen krijgen in het aantal bezoekers.  

 

 

 

 

 

https://www.filahome.nl/filaland/zwitserland.htm
https://www.filahome.nl/filaland/belgie.htm
mailto:boscor@planet.nl
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Rooster voor 2023  

Voor degenen die alvast hun agenda willen vullen met de datums voor volgend jaar (altijd de 3e 

dinsdag van de maand) van de verenigingsavonden volgt hierbij een opsomming en tevens voor  

de ruildagen volgend jaar (altijd de 4e zaterdag van de betreffende maand) 

 

Verenigingsavonden   Ruildagen 

17 januari     28 januari 

21 februari 

21 maart 

18 april     22 april 

16 mei 

20 juni  

Juli  >  geen bijeenkomst  

Augustus  >  geen bijeenkomst 

19 september 

17 oktober     28 oktober 

21 november     25 november  

19 december 
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Postzegel Portugal 2017: Vuurtoren in Cascais 

Vuurtoren in Portugal 
 

Portugal: 

Vuurtoren in 

Cascais in 2017 
Op 8 september 
2017 verscheen 
in Portugal een 
postzegelserie 
over Cascais, 
een voorstad van 
Lissabon. De 
postzegelserie 
bestaat uit vijf 
postzegels. De 
hoogste waarde 
verscheen in een 
blokje. De andere 
vier postzegels 
zijn uitgegeven 

in vellen van vijftig stuks. De postzegelserie van Portugal werd ontworpen door Isabel 
Silveira en gedrukt door de drukkerij van de Belgische postdienst Bpost in Mechelen. 
 

Cascais 
Het vestingstadje werd in 1755 grotendeels verwoest door een aardbeving. Het fort van Cascais is 
een overblijfsel uit die tijd. In de haven is nog altijd veel bedrijvigheid te zien. De vissers brengen er 
aan het einde van de middag hun vangst aan wal. 
Vanaf het einde van de negentiende eeuw bracht de koninklijke familie in Cascais de zomer door. 
Daarna werd de plaats ook aantrekkelijk voor andere toeristen. 
Vuurtoren 

De vuurtoren van Santa Marta in Cascais werd gebouwd in 1868. De vuurtoren diende jarenlang de 

scheepvaart. Cascais is een havenstadje ten westen van Lissabon. Tegenwoordig is het gebouw 

ook als museum in gebruik. Bezoekers kunnen de vuurtoren beklimmen. De vuurtoren bij het Santa 

Marta fort van Cascais heeft een bijzondere vorm. De twintig meter hoge toren is vierkant. De 

vuurtoren heeft twee opvallende blauwe banden. 

https://www.filahome.nl/filaland/portugal.htm
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Hier vindt u voortaan de vaste postzegelbeurzen / ruilmiddagen in de buurt. Hoeft u niet steeds te 
zoeken. Echter wel onder één voorwaarde: Dat u zelf eenmalig de informatie aanlevert. 
 
 Maassluis  KONINGSHOF, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis. 
 Elke 2e zaterdag van de maand, van 12.00 tot 16.00 uur - Toegang € 1,00 Gratis parkeren. 
 Bereikbaar met bus 33 en/of 126, halte Uiverlaan en met de Hoekse Lijn, halte Maassluis West. 
 
Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek 
Bijeenkomsten: meestal op de 4e maandag van de maand vanaf 19:00 uur zaal open begin 
20:00uur met kavel- en letterveiling 
Inloop middagen: 1e zaterdag van de maanden januari, maart en juni van 13:30-16:00 uur. 
Inloopavonden: 2e maandag van de maanden februari en april van 19:00-22:00 uur. 
Deze activiteiten: Buurthuis ‘De Wel” Bongerd 2a 2902 VK, Capelle aan den IJssel. 
 
Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam 
Bijeenkomsten: elke 3e woensdag v/d maand, van 20:00-22:30 uur met veiling en kleine verloting in 
‘Het Enkpunt’ Dordtsestraatweg 800, 3075 BS Rotterdam. Openbaar vervoer bus76/lijn 25 
 
Postzegelvereniging De Maasmond 
Bijeenkomsten:elke 4e dinsdag van de maand met december afwijkend met veiling 
Alle activiteiten: ‘De Ontmoetingskerk’, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ, Spijkenisse, 
 
 



 

 

 


