4e jaargang – nummer 8 – oktober 2015

De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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:
e
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3 dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in
‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur.
Contributie 2015: € 17,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,50 per jaar.
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 42,65 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 2015
Verenigingsavond
20 oktober
17 november
15 december*

Programma
veiling
veiling
veiling + (Kerst)verloting

2016
19 januari
16 februari
15 maart*

veiling
veiling + verloting
algemene vergadering + veiling

*= wisseling stuiverboeken
Zaterdag 28 november 2015
van 9:00 tot 12:00 uur verzamelbeurs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Beste leden,
De herfst is begonnen en wij gaan weer aan de tweede maand van ons seizoen beginnen.
Zelf ben ik daar niet bij, maar gelukkig is ons bestuur nog sterk genoeg om dit zonder problemen
op te lossen. Maar nieuwe bestuursleden zijn nog altijd van harte welkom.
De eerste avond in september was een mooi succes, een prima loterij met leuke prijzen en een heel goede
veiling. Dus het loont om naar de verenigingsavonden te komen.
Ook het inzenden van kavels loont de moeite!
Dit is trouwens ook wel nodig want onze veilingmeester heeft dringend behoefte aan nieuwe kavels.
Blij zijn we ook met de nieuwe postzegelhandel Stampie.
De gelukkige winnaar van de eerste prijs van de september loterij heeft de nieuwe catalogus van NL
gewonnen en dat is een heel fraaie prijs. Bedankt Stampie!
Iedere keer weer verbaas ik me over het enthousiasme van onze leden op de verenigingsavond en dat is iets
om echt trots op te zijn. Want menig collega postzegelvereniging gaat het niet zo goed.
Dus beste mensen blijf komen en maak er iedere keer weer een gezellige avond van.
Ik wens jullie in ieder geval een leuke avond op 20 oktober a.s.
Met hartelijk groeten,
Jos Boss
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Speciale Catalogus 2016
De Speciale Catalogus Nederland en Overzeese Rijksdelen uitgegeven
door de NVPH verschijnt al jaren in de eerste helft van september. Deze
e
75 editie van de catalogus komt echter pas op 14 oktober uit. Vandaar
dat we in de vorige Nieuwsbrief alleen wat vaag hier over konden zijn.
Deze catalogus gaat € 33.90 kosten. Als lid van Postfris ’68 krijgt u hem
bij Stampie ter introductie voor slechts € 28.50. Bestellen via
info@stampie.nl.
Een greep uit de onderwerpen, die in deze catalogus zullen komen
volgens de website van de NVPH:

Een eenmalig hoofdstuk Kinderbedankkaarten
Een eenmalig hoofdstuk Kleinrondstempels
Groot aantal nieuwe varieteiten gepubliceerd in de “Catalogus
Kraamkamer” in Filatelie
Nieuwste uitgiften van Nederland, Caribisch Nederland, Aruba,
Curacao en Sint Maarten
Nieuwe plaatfouten
Prijsverhogingen klassiek ongebruikt en postfris
De NVPH meldt overigens, dat er geen DVD’s meer verschijnen van de catalogus. De laatste DVD, die van
2014, is nog steeds te koop.
e
Gelijktijdig met de catalogus verschijnt de 2 editie van de NVPH
catalogus “Persoonlijke Postzegels” met alle door PostNL algemeen
verkrijgbaar gestelde persoonlijke postzegels.
Met bijna 1000 afbeeldingen geeft deze catalogus een overzicht van
abonnementszegels, postbox velletjes,
museumvelletjes, postzegelboekjes, beurszegels en beursvelletjes,
cadeauvelletjes en andere uitgaven. Allen met een
catalogusprijsnotering en unieke NVPH nummering.
Eveneens uniek bij
deze uitgave is een
gratis velletje
persoonlijke
postzegels dat u van
de NVPH cadeau
krijgt bij deze
catalogus. Dit
bijzondere velletje
persoonlijke zegels
zal op geen enkel
andere manier
verkrijgbaar zijn dan met deze uitgave.
De catalogus kost normaal € 18.90. Als lid van Postfris ’68 krijgt u hem bij Stampie voor slechts € 16.00.
Ton van der Wurff
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------Importa gaat stoppen!!!

De firma Importa zal op 31 december a.s. helaas ophouden te bestaan. Verschillende Importa producten zijn nu
nog wel leverbaar. Mocht u nog iets van Importa willen bestellen wees er dan snel bij.
Om enerzijds verzendkosten te besparen en anderzijds nog een leuke korting te krijgen kunt u uw Importabestelling bij Stampie doen. Dat kan via e-mail naar info@stampie.nl, telefoon 06-28125774 of tijdens de
clubavonden.
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Nieuw type klemstroken
Davo is met een nieuw type klemstroken op de markt gekomen onder de naam Davo Easy.
Op het oude type zit een gomlaag op de gehele achterzijde van de strook. Die moet je bevochtigen. Gebruik je
daarbij te veel vocht, dan gaat het papier, waar de klemstrook opgeplakt wordt, bobbelen Gebruik je te weinig
vocht, dan plakt de strook niet goed of laat zelfs los. Ook op glad of gelamineerd papier plakken de stroken
slecht of helemaal niet. Daar komt nog bij, dat vocht naar de voorkant in de strook kan sijpelen met desastreuze
gevolgen voor de postzegel, die er tussen zit of er later wordt ingeschoven.

De nieuwe Davo Easy klemstrook heeft geen gomlaag aan de achterkant, maar is zelfklevend en wordt
afgedekt door een papiertje. Papiertje weghalen en de strook in je album plakken. Er komt geen vocht meer aan
te pas en de strook plakt altijd. As easy as that!!
Ik vind het alleen jammer, dat de zelfklever bestaat uit een smalle strook alleen aan de onderkant van de
klemstrook. De onderkant wordt weliswaar vastgeplakt, maar de bovenkant van de klemstrook blijft daardoor
los. Vooral bij het bladeren door het album is dat erg hinderlijk en kunnen postzegels of blokken uit de
klemstrook vallen.
Maar goed, handig is het wel. De Davo Easy is er in twee typen, transparant en zwart, en in verschillende
maten tussen 24 mm en 175 mm hoog en 215 mm lang. Zelfs voor blokken tot A4 formaat.
Ook voor deze Davo Easy klemstroken kunt u bij Stampie terecht en krijgt u de speciale clubledenkorting.
U betaalt ook geen verzendkosten e.d. Bestellingen via e-mail info@stampie.nl, telefoon 06-28125774 of
tijdens de clubavonden.
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ledenadministratie
Op 28 juli j.l. is de heer T.C.E. Geelen uit Maarssen overleden.
Als nieuw lid hebben wij de heer T. Lucassen uit Utrecht kunnen verwelkomen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Data bijeenkomsten in de regio
Datum
do. 8 oktober
do 29 oktober
za. 31 oktober
za 7 november
za. 14 november
za. 21 november
do. 10 december
za. 19 december

Programma
Bijeenkomst
Ruilavond
Postzegelbeurs
Ruilavond + veiling
Grote najaarsveiling
Verzamelaarsmarkt
Bijeenkomst
Verzamelaarsmarkt

Plaats
H.F. Witte Centrum, De Bilt
Kerkelijk Centrum ‘De Bron
Veenweidebad, Mijdrecht
Kerkelijk Centrum ‘De Bron
H.F. Witte Centrum, De Bilt
clubhuis Immitsj, Mijdrecht
H.F. Witte Centrum, De Bilt
clubhuis Immitsj, Mijdrecht

Tijd
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
10:00 – 15:00 uur
v.a. 20:00 uur
*
09:30 – 13:00 uur
v.a. 20:00 uur
09:30 – 13:00 uur

za. 16 januari
za. 20 februari
za. 19 maart
za. 16 april
za. 21 mei

Verzamelaarsmarkt
Verzamelaarsmarkt
Verzamelaarsmarkt
Verzamelaarsmarkt
Verzamelaarsmarkt

clubhuis Immitsj, Mijdrecht
clubhuis Immitsj, Mijdrecht
clubhuis Immitsj, Mijdrecht
clubhuis Immitsj, Mijdrecht
clubhuis Immitsj, Mijdrecht

09:30 – 13:00 uur
09:30 – 13:00 uur
09:30 – 13:00 uur
09:30 – 13:00 uur
09:30 – 13:00 uur

* Bezichtiging van de kavels vanaf 9.30, aanvang van de veiling 12.30 uur.
Adressen:
clubhuis Immitsj, Windmolen 75, 3642 DA Mijdrecht (Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen)
Veenweidebad, Ontspanningsweg 1, 3641 SV Mijdrecht Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen)
Kerkelijk Centrum ‘De Bron’, Buizerdlaan 1 in Nieuwegein (de Postkoets)
H.F. Witte Centrum, H. Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt (Het Postmerk)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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.
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