Drie vreemde plaatsnamen
Het verzamelen van aantekenstrookjes is een tak van de filatelie die veel
verzamelaars aanspreekt. Aansprak, kun je beter zeggen, want er is de laatste jaren
aardig de klad in gekomen. Dat komt doordat sinds de introductie van de landelijke
aantekenstrook postkantoren geen eigen strookjes meer gebruiken.
Het plezier van het traditionele verzamelen van aantekenstrookjes zat hem in de
enorme verscheidenheid: elk kantoor gebruikte in principe een strookje met de eigen
kantoornaam erop gedrukt, en elke oplage kon verschillen van de vorige.
Aantekenstrookjes zijn etiketten en geen postwaarden, daarom werd er bij de
aanmaak niet zo nauw gekeken en konden er gemakkelijk exemplaren met fouten in
omloop komen.
Van een aantekenstrookjesverzamelaar uit Utrecht
kreeg ik een tijdje geleden drie strookjes met een
fout in de plaatsnaam. Uit zijn eigen stad - van het
postkantoor in winkelcentrum Hoog Catharijne komt het strookje "UTRCEHT Godebaldkwartier", waar de letter E verwisseld is
met de letter C. Deze fout is indertijd vrij snel ontdekt: de betreffende rollen werden
uit de roulatie gehaald en zijn in verzamelaarshanden terechtgekomen.
Het tweede strookje is afkomstig van kantoor
Teesselinkshof in NIJVELDAL. Of dat kantoor
nog bestaat is mij niet bekend, maar de plaatsnaam
had in elk geval NijverRdal moeten zijn. Het
Overijsselse Nijverdal valt onder de gemeente
Hellendoom.
Het laatste strookje komt uit "BURGESBRUG",
een mij onbekende plaats. Dat moet BurgeRbrug
zijn, een dorp in Noord-Holland dat behoort tot de
gemeente Zijpe. Volgens de Topografische Gids
van Nederland werd het dorp vroeger ook wel
Eenigenburgerbrug genoemd.
J. Spijkerman

Postzegelbeurs Lichtenvoorde
Op zondag 26 september a.s. organiseert de afdeling Lichtenvoorde haar jaarlijkse
postzegelbeurs in "de Swite" van Schuttersgilde "St. Switbertus" gelegen aan de
Goudenregenstraat 2 in Lichtenvoorde.
Er zullen naast postzegel, brief en ansichtkaartenhandelaren ook telefoon en
muntenhandelaren aanwezig zijn.
Openingstijd is van 10.00 uur tot 16.30 uur.
Toegang is gratis en parkeermogelijkheid is voldoende aanwezig.
13

