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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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Wilt u een wijziging van uw emailadres z.s.m. aan Jan Sangers doorgeven? 

U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. 
 

 
Bijeenkomsten: 
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3

e
 dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in  

‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur. 

Contributie 2014: € 16,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,00 per jaar. 
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 41,65 per jaar. 

Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie. 
J.H.H. Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK  Vleuten. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data verenigingsavonden 2014. 

18 november 
16 december* 

*= wisseling stuiverboeken 

Zaterdag 29 november  2014 van 9.00 tot 12.00 uur verzamelbeurs. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Data verenigingsavonden 1
e
 halfjaar 2015. 

20 januari 
17 februari 
17 maart* (algemene ledenvergadering) 
21 april 
19 mei 
16 juni* 

*= wisseling stuiverboeken 

Zaterdag 11 april 2015 van 9.00 tot 12.00 uur verzamelbeurs. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter, 

Op de laatste bijeenkomst in oktober schitterde ik door afwezigheid maar ik geniet nu nog van de schittering 
van de zon. Dit stukje is dan ook afkomstig uit Spanje. 

De bijeenkomst heb ik gemist maar ook de lezing van Ton van der Wurff en dat was wel jammer want het is 
altijd weer leuk om geconfronteerd te worden met je eigen kennis of beter "niet kennis" van postzegels en de 
verhalen erom heen.  

Ik ben hier in Spanje op bezoek geweest bij een lokale postzegelvereniging waarvan de leden uit Spanje, 
Duitsland, Engeland, Nederland, Zweden, Frankrijk en Rusland afkomstig zijn. 
Een heel aparte bijeenkomst en heel anders als onze eigen bijeenkomsten, stuivertjesboeken kende men niet, 
maar ruilen was het hoofdthema van de middag.   
Ook het onderling communiceren was heel apart, tussen al die verschillende talen moest nog al eens 
gecommuniceerd worden met handgebaren want niet iedereen was het Engels machtig. 
Maar desalniettemin was het heel leuk om mee te maken en viel het op dat in andere landen toch wat meer  
verzameld wordt dan in Nederland. 

Eén klacht was wel universeel, "Er worden door de lokale post autoriteiten te veel postzegels uitgegeven die 
niet voor distributie gebruikt worden en dus nooit als een echte postzegel op een brief worden geplakt." 
En men is dus overal bezig met zoveel mogelijk geld verdienen met onze hobby! 

http://www.pf68.nl/
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De email heeft daar natuurlijk een flink steentje aan bijgedragen en persoonlijk zou ik die niet meer willen 
missen. 
Ook dit stukje gaat over de email naar de redactie want anders schitter ik in de nieuwsbrief ook door 
afwezigheid! 

Tot de volgende bijeenkomst. 

Jos Boss    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Verslag 21 oktober. 

Het was guur, het onweerde, stormde en regende afgelopen dinsdagavond 21 oktober.  

Als je dacht dat er op zo’n gure avond niemand naar de clubavond zou komen had je het mis, want dit alles 
deerde de doorgewinterde leden van Postfris ‘68 niet. 

Het was die avond weer gezellig druk en deze keer kwamen de leden niet alleen voor de veiling en de stuiver-
boeken, maar iedereen wilde wel met Ton van der Wurff mee op een filatelistische reis naar een onbekende 
bestemming. 

Op Schiphol werden we al opgewacht door de stewardessen en de piloot en na een laatste check van onze 
reisleider Ton vertrokken we voor deze filatelistische reis naar…. Berlijn.  

Onze reisleider nam ons zo’n driekwartier lang mee op een boeiende filatelistische rondrit door Berlijn, waarna 
we vermoeid van alle indrukken terug reisden met de ICE om via Utrecht met het OV te arriveren in de Schalm. 

Ton heeft ons laten zien dat een leuke, boeiende verzameling opgezet kan worden met betaalbare zegels. 

Bedankt Ton voor deze leerzame reis en misschien wil je een volgende keer weer onze reisleider zijn naar de 
volgende mysterie bestemming? 

Janny Vierbergen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Voor vragen en opmerkingen over…. 

- informatie op de website: neemt u contact op met de voorzitter; 
- de rondzending: neemt u contact op met het hoofd rondzendverkeer; 
- de veiling en/of niet verkochte kavels: neemt u contact op met de veilingmeester; 
- uw lidmaatschap: neemt u contact op met de ledenadministrateur. 

Namen en telefoonnummers kunt u vinden op onze site onder menu optie ‘Vereniging’ > Bestuur. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
 


