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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 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.
21 oktober
18 november
16 december*
*= wisseling stuiverboeken
Zaterdag 29 november 2014 van 9.00 tot 12.00 uur verzamelbeurs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter,
Weer een maand voorbij en dus mag ik weer!
Onze eerste avond van het nieuwe seizoen was een succes en dat beloofd alle goeds voor het hele seizoen.
De volgende bijeenkomst worden we verrast met een lezing verzorgt door onze oud voorzitter Ton van der
Wurff, het wordt vast een avond waar we het een en ander van kunnen opsteken.
Deze week bezocht ik de avond van de regio 11 van de KNBF, waartoe Postfris ’68 behoort, en de belangrijkste
conclusie van de avond was dat er geen gezamenlijk filatelistisch evenement wordt georganiseerd in 2015.
Vanuit verschillende verenigingen werd gemeld dat er geen animo onder de leden was om op reis te gaan naar
een andere vereniging voor een dergelijk evenement.
Tevens werd gemeld dat bij verschillende verenigingen het aantal leden afneemt en wij bij Postfris ’68 kunnen
ons gelukkig prijzen dat we daar geen last van hebben.
En ik ben er van overtuigd dat we, als de sfeer zo blijft, geen leden zullen verliezen want een avondje
postzegelen bij ons is druk en gezellig en dat houden we zo.
Veel plezier op dinsdag 21 oktober en tot ziens.
Jos Boss
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Van het Rondzendverkeer.
De vakantieperiode zit er voor de meesten van ons op. Op het moment dat ik dit schrijf kunnen we nog even
genieten van het laatste zomerweer, maar we merken wel dat de dagen korter worden. Het buitengebeuren
maakt plaats voor het binnengebeuren en bij velen van ons worden de postzegels weer tevoorschijn gehaald.
Ook voor het rondzendverkeer is de vakantietijd voorbij en de eerste dozen rouleren al onder de deelnemers.
U bent nog geen deelnemer en u zou wel af en toe een rondzending willen ontvangen? Geef u dan nu op bij
Janny Vierbergen tel 030-2881087of op de clubavond.
Janny Vierbergen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Ledenadministratie.
Als nieuw lid verwelkomen wij de heer J.Th. van Dijk uit Vleuten.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Lezing 21 oktober.
Vorig jaar hebben we aan de hand van postzegels een reisje
gemaakt door ons prachtige Nederland.
Tijdens onze clubavond van 21 oktober gaan we weer op een
filatelistische reis, maar dan iets verder van huis.
Ga er maar eens goed voor zitten en maak je veiligheidsriem vast.
Zijn de koffers goed opgeborgen?
Kijk uit, er kan wel eens wat uit de bagagebakken vallen!
We vertrekken vanaf Schiphol met nog onbekende bestemming.
Koop aan de bar nog even gauw een bakkie koffie of iets anders
voor onderweg.
De lichten worden gedimd en de reis gaat beginnen. We zien
wel waar we gaan landen. We laten het maar aan onze
reisleider over. Goede reis in ieder geval op deze Mystery Tour.
Ton van der Wurff
------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------Uitvinding.
De Postzegel.
Voordat de postzegel bestond, moest meestal de ontvanger van post voor de zending betalen. Dit gaf
problemen als de geadresseerde de brief niet wilde hebben of als hij verhuisd was.
Dan bleef de postbode met de post zitten.
De Engelsman Rowland Hill bedacht in 1837 om niet de ontvanger maar de afzender de kosten voor het
vervoer te laten betalen.
Om te bewijzen dat hij had betaald, moest de afzender op het postkantoor een bewijs van betaling kopen.
Dit bewijs is wat we nu kennen als een postzegel. Op 6 mei 1840 werd de allereerste postzegel ter
wereld op een brief geplakt.
Volgend jaar is het 175 jaar geleden en de grote vraag is hoe lang plakken we nog postzegels op de post
of is de toekomst een zelf geprint strookje met de waarde?
Jos Boss
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Postzegelevenementen.
Najaarsbeurs in Wijk bij Duurstede.
Filatelistenvereniging Wijk bij Duurstede organiseert een grote ‘Najaarsbeurs’ op zaterdag 25 oktober
van 11:00 tot 16:00 uur in het ‘E en E gasthuis’, Gansfortstraat 4, 3961 CR in Wijk bij Duurstede.
Postzegels, munten, curiosa, handgemaakte kaarsen, etc.
De entree is gratis. Tafelhuur € 4,00 per tafel.
Info mevr. G van Lunsen tel 06 - 22 65 07 60.
Het Postmerk, De Bilt
Grote veiling op zaterdag 15 november. Flyer ligt dinsdag 21 oktober op de bestuurstafel van Postfris ‘68.
Vanaf half oktober is de catalogus in te zien op www.postmerk.nl.
Filatelistenvereniging Uithoorn.
Op 6 december van 10.00 tot 14.00 uur: ruilbeurs in het wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn.
Aansluitend wordt het 50 jarig bestaan van de vereniging feestelijk gevierd met een hapje en een drankje.
Hertogpost 2015.
Op 20 en 21 maart 2015: nationale postzegeltentoonstelling in de categorie III.
Locatie is de Maaspoort Sports & Events, Marathonloop 1, ´s Hertogenbosch.
Informatie over deelname of bezoek www.hertogpost-event.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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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