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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Maandelijkse nieuwsbrief van de Postzegelvereniging ‘Postfris ‘68’ Vleuten – De Meern.
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.
Website: www.pf68.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Postzegelvrienden,
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. We gaan er weer iets moois van maken!!
Onze eerste avond beginnen we zoals gebruikelijk met onze grandioze verloting.
Prachtige prijzen zijn er te winnen, waaronder filatelistische.
En we geven er zelfs een gratis lot bij om uw kans op een prijs nog eens extra te
verhogen.
Verder zorgen de nieuwe set stuiverboeken en de voor elck wat wils veiling weer
voor een echte postzegelavond.
Bovendien is het bij Postfris ‘68 altijd gezellig. De Schalm heeft lekkere koffie
voor een uiterst schappelijke prijs en het sociale gebeuren staat hoog in het
vaandel.
U krijgt weer het laatste filatelistische nieuws, bij clubhandelaar Jan Rosmuller
kunt u terecht voor al uw postzegelbenodigdheden, de heer Spronk heeft weer
heel wat zegels meegenomen en bij Adri van Mourik kunt u de Michel catalogi
inzien en tot de volgende clubavond lenen.
Geen reden om thuis te blijven dus en we zien elkaar dan ook op 18 september a.s.
Voorzitter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Najaarsverzamelaarsmarkt.
Op 29 september is hij er weer: de Najaarsverzamelaarsmarkt van Postfris ‘68.
Kost entree zeker? Nee, de markt is helemaal gratis.
Kost parkeergeld zeker? Nee, parkeren rond de Schalm is gratis.
Hele dag zeker? Nee, de beurs is van 9:00 tot 12:00 uur.
Geen tafeltjes meer en tafeltjes kosten geld zeker? Nee, er zijn nog
handelarentafels en die kosten niks. U kunt een tafeltje reserveren bij Gert
Berrens, tel. 06-30690519.
Voor de ruiltafel betalen zeker? Nee, ook de ruiltafel is gratis.
Verloting kost ook weer geld zeker? Nee, iedere bezoeker krijgt een gratis lot.
Geen koffie te krijgen zeker? Nee, de Schalm schenkt een uitstekende bak voor
een uitstekende prijs.
Weinig te doen zeker? Nee, er zijn (semi)handelaren, er is verenigingsinformatie,
de stuiverboeken zijn aanwezig, er is een verloting, de commissie taxatie en advies is er, niet-verkochte
veilingkavels zijn te koop, enz.
Moet zeker lid zijn? Nee, de markt is er voor alle postzegelliefhebbers, dus neem je vriendin, buurman, familielid
maar mee. Enne, kom zelf ook!!!
Ton van der Wurff
De rondzendleider kan altijd leuk geprijsde rondzendboekjes met goed materiaal gebruiken.

Stuiverboeken.
Dit jaar gaat ook Postzegel Verzamel Vereniging Utrecht e.o. meedoen met de
uitwisseling van de stuiverboeken. Wij zijn hier erg blij mee. Niet alleen is het goed,
dat de postzegelverenigingen steeds meer met elkaar gaan samenwerken op
allerlei gebied. Ook is het goed, dat we onze leden steeds weer andere sets
stuiverboeken aan kunnen bieden.
We zijn nu met vier verenigingen: Postfris ‘68, Verzamelaarsvereniging De Ronde
Venen, Postzegelcub Uithoorn en PVV Utrecht e.o.. Het betekent evenwel niet, dat
we ook vier sets per seizoen krijgen. We houden het op drie sets. U hebt dan drie
avonden gelegenheid om een set helemaal door te werken. Met vier sets wordt de tijd gewoon te kort.
U kunt nog steeds nieuwe stuiverboeken bij mij inleveren. Inleveren kan tot en met de clubavond in november.
Daarna worden de boeken met de andere verenigingen uitgewisseld. Maar hoe eerder u de boeken inlevert,
hoe beter. Bovendien hebben we met de verenigingen afgesproken, dat we het aantal kratten waar de
stuiverboeken inzitten, beperken tot vier stuks. Dus vol is vol!!
U kunt nieuwe boeken inleveren tijdens de clubavonden of bij mij thuis. In het laatste geval bel eerst even.
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Het motief is ”Samen als vereniging”.
Het verzamelen van postzegels is wat ons bindt binnen onze vereniging. Om met elkaar nog meer te kunnen
doen wil ik kijken of we een inventarisatie kunnen maken van motiefverzamelingen binnen Postfris. Als
motiefverzamelaars van elkaar weten wat ze verzamelen kunnen ze elkaar ook helpen als ze postzegels of
stukken tegenkomen die voor de collega verzamelaar interessant
kunnen zijn.
Waarom deze oproep?
De meesten van ons hebben een landenverzameling. Heel vaak of
meestal ook Nederland. Als je wat verzamelt, wil je het graag
compleet hebben. De meesten van ons is dat niet gegeven. De
kosten die dat met zich meebrengt gaat onze beurs meestal te
boven. Dat is jammer, althans zo vergaat mij dat. Je bent er klaar
mee. Alleen de nieuwe uitgifte geeft nog wat mooie beelden. De
uitdaging om iets te vinden wordt minder en verdwijnt op termijn. Als
er geen uitdaging meer is, zoeken vele van ons naar een nieuwe
uitdaging. Ik heb die gevonden in het verzamelen van motieven.
Voor een betrekkelijk gering bedrag kan je een mooie motiefcollectie
opbouwen. Ook voor geïnteresseerden verzamelaars die nog geen
motieven verzamelen een goede aanzet om ook hieraan eens te
denken. Samen kunnen we meer. De mogelijkheid dat er meerdere
verzamelaars zijn met dezelfde motiefcollectie is aanwezig. Dat geeft
een extra prikkel om met elkaar te kijken hoe je zo’n collectie kan opzetten of hoe je de grenzen van het motief
afbakent enz.
Geef aan onze secretaris Piet Brunt door welke motiefcollectie u verzamelt. Met deze inventarisatie gaan we
dan aan de slag om samen, binnen Postfris, nieuwe uitdagingen te zoeken. Wilt u starten met een
motiefcollectie meld u dan ook aan en laat weten wat u wilt of kijk een rustig rond bij collega verzamelaars en
bepaal later wat u wilt. Soms zie je iets en denk je “dat is leuk”, misschien iets voor mij.
Als dit, met uw medewerking, lukt zouden we vanaf 2013 dit plan gestalte kunnen geven.
Ikzelf ben bereid om samen met het bestuur voor en met u dit verdere invulling te geven. Als voorbeeld geef ik u
dat ik beschik over een collectie landkaarten, en orchideeën. Ook ben ik bezig een collectie vogels op te zetten.
Dat geeft mij meer dan voldoende uitdagingen om actief te blijven verzamelen.
Heeft u ideeën hierover laat mij, of het bestuur, dat a.u.b. weten.
Jan Sangers
Een mooi initiatief van Jan Sangers, dat door het bestuur van harte wordt ondersteund. Binnen de vereniging
zijn al heel wat motiefverzamelaars actief. Maar ook voor de landenverzamelaars, die op dood spoor zitten, kan
het starten van een motiefverzameling een leuke doorstart van de postzegelhobby zijn.
Om ideeën op te doen voor het onderwerp van je
motiefverzameling kun je naar anderen kijken. Je kunt ook
bedenken om van een andere hobby, die je hebt, een
motiefverzameling op te gaan zetten. Misschien kom je in je werk
of rond je huis een leuk onderwerp voor een motief tegen. Ik
adviseer om het kader niet te groot te maken. Van bijvoorbeeld
dieren en planten zijn zoveel zegels uitgegeven, dat je op een
gegeven moment verzuipt en dan is gauw de aardigheid er af.
Beperk het dan tot een bepaalde dier- of plantensoort, of
bijvoorbeeld een verspreidingsgebied.
Het opzetten van zo’n verzameling hoeft niet veel te kosten. Je
kunt het net zo duur maken als je wilt. Het zoeken van zegels in
de stuiverboeken tijdens de clubavonden is op zich al een leuke bezigheid, maar zal ook al veel materiaal voor
je verzameling op kunnen leveren.
Geef onze secretaris, Piet van de Bunt, het onderwerp van je bestaande of nog op te zetten motiefverzameling
door. Dan gaan we samen met Jan kijken wat we er mee kunnen gaan doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld
verzamelaars met hetzelfde motief of motiefsoort bij elkaar brengen, zodat ze elkaar kunnen helpen bij het
zoeken naar objecten voor hun verzameling en bij het opzetten van hun verzameling. We kunnen ook kijken of
we lezingen op het gebied van hun thema kunnen verzorgen. En zo zijn er wel meer mogelijkheden.
Ton van der Wurff, voorzitter

Ieder lid van Postfris'68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--!
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Warm hart.
Postfris ’68 wordt een warm hart toegedragen. Niet alleen door het bestuur blijkt.
Zo kregen we zomaar van een van onze leden een karretje voor het versjouwen
van de veilingkavels van de auto naar de zaal. Van een ander lid kregen we
zomaar een prachtige verzameling Roemenië, die we nu laten veilen door een
gerenommeerd veilinghuis, en we gaan ons nog beraden om een goed doel voor
de opbrengst er van te vinden. Ook voor onze verloting krijgen we vaak een paar
leuke prijzen vanuit onze leden aangeboden.
We zijn erg blij met deze gulle gaven. Het toont, dat de club een warm hart
toegedragen wordt. En dat komt voort uit een zich thuis voelen bij de club, een
verbondenheid met de club. Het betekent, dat wij ons werk goed doen.
Ons streven om er een gezellige vereniging van te maken, waar je lekker kunt
postzegelen, werkt.
Wij doen onze uiterste best om dat zo te houden en zijn voor uw instemmende
blijken heel erg dankbaar.
Voorzitter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ledenadministratie.
In de afgelopen periode zijn de heren C.J. Post uit IJsselstein en W. Engels uit Houten overleden.
Als nieuw lid hebben wij Mw. J.A.W. Vierbergen-Eversen uit Utrecht kunnen verwelkomen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Filafair 2012.
De 3e Filafair 2012 vindt plaats op 14 & 15 september aanstaande in
de Maaspoort Sports & Event, Marathonloop 1 te 's-Hertogenbosch.
De openingstijden zijn: vrijdag van 10:00u tot 17:00u en zaterdag van
10:00u tot 16:00u.
De entreeprijs bedraagt € 3,00 per volwassene per dag. Jeugd tot 18
jaar mag gratis naar binnen.
Daarnaast ontvangt elke betalende bezoeker een gratis willekeurige
postfrisse ‘Bossche Persoonlijke Postzegel’.
Op vertoon van de KNBF Bondspas ontvang men geen korting, maar
wel een serie attentiepostzegels.
Er is ruimschoots gratis parkeergelegenheid aanwezig.
Op de website www.filafair.nl kunt u verdere informatie vinden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Uitgifteprogramma tweede halfjaar 2012
Datum

Uitgifte

Waarde Uitvoering

4 jul
16 juli

100 jaar NOC/NSF
Seasons
Grenzeloos Nederland –
Indonesië

Nederland 1
Nederland 1

10x 1 in velletje; gegomd
10x 1 in velletje; gegomd

Wereld 1

3x 6x 1 in velletje; gegomd

Nederlandse rundveerassen

Nederland 1

4x 2 + 2x 1 in velletje;
gegomd

16 juli
13 augustus
18
september
24
september
8 oktober
19 oktober
6 november
25
november
25
november

125 jaar Carré

10x 1 in velletje; gegomd

Stedelijk Museum Amsterdam

10x 1 in velletje; gegomd

Kinderboekenweek 2012
Dag van de Postzegel
Kinderpostzegels – Prinsesjes

2x 1 in velletje; gegomd
1x 10 in velletje; gegomd
6x 1 in velletje; gegomd
20x 1 in velletje;
zelfklevend

Decemberzegels
Persoonlijke Decemberzegels

Wijzigingen en schrijffouten voorbehouden
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