
Voorzitter:                G. Steijn
                         Jac. Pompevliet 27, 2992 WN Barendrecht0180-624654
Secretaris:               J.G. Stroes
                                  Tjalk 65, 2991 PP Barendrecht                    0180-618773
Penningmeester:       A. Vink  

         Klipper 42, 2991 KK Barendrecht    0180-614197
Veilingen:                  M.W. Brons,

                     Giessen 1, 2991 RH Barendrecht          0180-617147 
Beurzen:                   M.C. Kooiman,

                     Lavendelhof 61, 2991 HJ Barendrecht   0180-618995
Jeugd/Rondzending  F. Vuyk

         Smederij 20, 2993 AS Barendrecht     0180-613484
Algemeen lid:            J.W. Tavenier

         Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht   0180-612375

Redactie Franco: C.J. Brons, 
Wolvenburg 68, 2994DN Barendrecht  0180-613033 email: c.j.brons@planet.nl

-----------------------------------------------------
Veiling:           Veilingmateriaal kan worden aangeboden bij de veilingmeester
                         uiterlijk op de contactavond voor de veilingavond.*      
Rondzending: Boekjes/enveloppen voor de rondzending kunnen worden aangeboden      
                         aan de leider van het rondzendverkeer.*
Bibliotheek:    Regelmatig wordt in dit blad de lijst van boeken gepresenteerd. 
                         Deze boeken worden kosteloos uitgeleend. (tel. 0180-618773)                               
Beurzen:         Aanmeldingen voor de beurzen dienen te geschieden bij de leider van de  
                         beurzen.
*

     Het materiaal voor de veilingen en de rondzendingen moet voldoen aan eisen
 van kwaliteit en presentatie ter beoordeling van resp. de veilingmeester 

of de leider rondzendverkeer. 
                          -------------------------------------------------------------

Het gironummer van de vereniging is: voor contributies  nr.  2907935                       
                                                               t.n.v. Penningmstr.   Ver. v. Postzegelverz  .                         

                 
                                                        voor de rondzending nr.  2252801

                    t.n.v. Rondzending Ver.v. Postzegelverz.

De vereniging is opgericht op 8 december 1966.
Ingeschreven bij de K.V.K. nr. 40348153

          “robert broekers” 

                                   
meubel- & woningstoffering

                          scheeps- en projectstoffering

                                                 

Groot assortiment

exclusieve meubel-, gordijnstoffen,
vitrage, tapijten, vinyl,
marmoleum en zonwering

Showroom en atelier PASCALWEG 135 – 137
ROTTERDAM-LOMBARDIJEN
 (010) 419 45 20 / Fax (010) 432 13 71

 Geopend: ma. t/m vr.
        9.00 – 17.00 uur 



_____________________________________________________________________

                                                             Vrijetijdskleding

       Shirts

   Pantalons

       Pullovers
    ‘t Vlak 13

    Barendrecht              _____________________________________________

Vereniging van Postzegelverzamelaars

Barendrecht
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Machin Fred

 In  dit  eerste  artikel  over  een   bijzondere   verzamelaar
stellen   wij   U  voor  aan   Fred   Vuijk,  onze   rondzend-
commissaris, die een al 30 jaar de befaamde Machin zegels (Engeland) verzamelt.
Fred is 60 jaar en op zijn 7de jaar begonnen met postzegels verzamelen. 
Op de vraag wat hier zo aantrekkelijk aan is, het zijn tenslotte allemaal dezelfde
zegels antwoordt hij, dat de schier oneindige varianten in beeldsoort, gom, papier
en fosforstrepen  voor hem een  uitdaging zijn,  alhoewel  hij  beseft,  dat  het  niet
mogelijk is ooit compleet te zijn. De Machin zegels worden al 40 jaar uitgegeven
en  daardoor  heb  je  al  oude  en  nieuwe  papiersoorten,  verschillende  soorten
fosforbalken,  die  op  dezelfde  zegelwaarde  op  verschillende  plaatsen  kunnen
opduiken.
Zijn uitrusting bestaat uit een korte golf en een lange golf lamp (afhankelijk van de
fosforsoort), de Deegam catalogus, natuurlijk een pincet en oneindig veel geduld. 
Gevraagd  naar  hoe  hij  aan  de  zegels  komt   het  antwoord,  dat  ook  op  onze
vereniging hij zegels van zijn gading vindt, maar ook op beurzen en veilingen.
Voorts  is  hij  ook  lid  van  de  vereniging  Britannia  en  daar  zijn,  zoals  bij  vele
verenigingen, verzamelaars die Machin zegels te koop aanbieden. Het verzamelen
van deze zegels  hoeft  beslist  niet  duur te  zijn,  want  met  uitzondering van een
aantal bijzondere varianten die wel tot € 100,-- kunnen kosten, zijn veel zegels een
kwestie van eurocenten. Leuk is ook dat je de zegels in grote partijen kunt kopen
voor weinig geld en daar dan thuisgekomen in kan speuren met soms als resultaat
een of meerdere “dure”exemplaren. De tijd die daar in moet steken moet je niet
tellen, want dan verdien je meer met de krant rondbrengen. Het gaat puur voor het
plezier.

Ten  slot  vraag  ik  hem  wat  hij  iemand  zou  aanraden,  die  met  het  thema  wil
beginnen.  Ja,  hij  twijfelt  even  en  zegt  dan  “je  moet  een  beetje  gek  zijn  en
natuurlijk een postzegelverzamelaar in hart en nieren”.

Nou ik kan U vertellen dat laatste is Fred en wij kunnen als vereniging trots zijn
dat wij hem in ons midden hebben.

Cor Brons

        Van de redactie  

Deze keer in Franco o.a.:

 Aankondiging van de beurs van 17 november
 De nieuwe ledenavonden voor 2008
 Belangrijke mededeling van onze penningmeester
 Onze nieuwe rubriek: een verzamelaar pur sang
 De veiling van 16 november

Veel leesplezier.       
Redactie

                                              

                                 Contactavonden 2007 

16 november met veiling 21 december

!!!!!!!!!      Beurs 17 november in het Trefpunt 
Aanvang 12.30 uur ………….

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 16 november met

veiling en 21 december.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Alle avonden  
altijd aanvang        

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)



Van de penningmeester

De Postbank gaat per 1 januari 2008 de doorberekening van kosten voor het
betalingsverkeer  drastisch  verhogen.  Wij  proberen  hieraan  tegemoet  te
komen door twee postbankrekeningen samen te voegen. Dit houdt dus in dat
het rekeningnummer 2 252 801 zal komen te vervallen.

Alle betalingen, zowel contributie als rondzendingen zullen over dezelfde
rekening gaan lopen.

De  enige  rekening  die  zal  blijven  bestaan  is  2  907  935 tnv  “Ver  van
Postzegelverzamelaars Barendrecht”.

Verder verzoeken wij u zoveel mogelijk op elektronische wijze (Girotel oid)
te betalen, omdat dit de minste kosten veroorzaakt.

(van  de  redactie:  de  omslag  van  dit  nummer  is  nog  niet  aangepast  op
bovenstaande, aangezien deze al was vervaardigd)

Ledenavonden en beurzen 2008

18 januari met veiling 20 juni
15 februari 19 september met veiling
21 maart jaarverg. en veiling 17 oktober
18 april 21 november met veiling
16 mei  met veiling      19 december

Beurzen

4 maart en 4 november

Nieuwe leden

De heer J. Maasen

van harte welkom



Postzegel- en muntenbeurs zaterdag 
17 november a.s.

Aanvang 12.30 uur

                  U komt toch ook!!!!!!!!!!!!!!
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