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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 Harrie de Caes doorgeven? 

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

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Data en programma 2013  

Verenigingsavonden Programma 
19 november  veiling + filatelistische lezing  
10 december (2

e
 dinsdag)* veiling + (Kerst)verloting  

* wisseling stuiverboeken: december: een van de drie zusterverenigingen. 
Verzamelaarsmarkt: 30 november 2013, 9:00 tot 12:00 uur. 
 
Data en programma 1

e
 halfjaar 2014  

Verenigingsavonden Programma 
21 januari veiling 
18 februari grote veiling + verloting 
18 maart* algemene vergadering + euro veiling 
15 april veiling + (dia) lezing/quiz 
20 mei veiling + verloting 
17 juni* (opruimings)veiling 

*= wisseling stuiverboeken 
Verzamelaarsmarkt: 29 maart 2014, 9:00 tot 12:00 uur. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter, 

Beste leden van Postfris ’68, 
De leden zonder emailadres hebben deze nieuwsbrief van november al erg vroeg ontvangen. 
Want zoals u wel zult weten mogen we vanaf 1 november  geen oude gulden zegels meer gebruiken. Dus dit 
was onze laatste gelegenheid om nog wat van die zegels op te ruimen. 
Alle protesten ten spijt maar het is de gezamenlijke postzegelverenigingen niet gelukt om Post NL 
om te praten en het besluit terug te draaien. 
Maar we gaan vrolijk verder  en laten ons hier niet door uit het veld slaan. 

Ook de grote Postex 2013 tentoonstelling is weer voorbij, ik vraag me af hoeveel van onze leden in Apeldoorn  
zijn geweest? 

Wat jammer genoeg nog niet voorbij is, is mijn oproep voor vrijwilligers.  
Tot op heden heeft zich één persoon gemeld die ons wil helpen met één van de taken maar dit is niet 
voldoende dus ik wacht op u. 
En dan de penningmeester, hier moeten we op korte termijn een oplossing voor vinden en ik roep iedereen dan 
ook op om eens rond te kijken in zijn omgeving. 
Mensen persoonlijk aanspreken wil nog wel eens helpen. 

En tot slot, ik schrijf dit stukje nog voor onze volgende verenigingsavond op 15 oktober dus daar hoort u van mij  
wat de status is van de wervingsacties. 

Tot ziens, 
Jos Boss 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie. 

Als nieuwe leden hebben wij de heren H. Hoogendoorn uit Zwammerdam en F. Rademaker uit Houten kunnen 
verwelkomen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
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Ingekomen bericht. 

Speciaal postzegelvelletje Zoete Lieve Gerritje 

Hierbij een belangrijke aankondiging op postzegelgebied! 

Wij willen u informeren over het feit dat er vanaf vandaag een nieuw postzegelvelletje verkocht wordt ter 
gelegenheid van de 1e ruil & verzamelbeurs Zoete Lieve Gerritje te 's-Hertogenbosch. 
De uitgifte van dit unieke postzegelvelletje is in samenwerking met de Nederlandse POST.NL. 

U kunt dit velletje bestellen op onze website: www.hertogpost-event.nl 
Tevens kunt u hier andere informatie vinden over de openingstijden ed. 

Met vriendelijke groet, 

Pers & Publiciteit 

Stichting Hertogpost  
's-Hertogenbosch 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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