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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

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



   Brasserie 
Vrijenburg

  voor een 
lunch of diner 

Naast onze uitgebreide á la 
carte kaart, hebben wij een 
midweekmenu (dinsdag t/m 
vrijdag). Kijk op onze site of bel 

010-4100131.
Wij verzorgen ook recepties en brunches. 
                               
Vrijenburgweg 2, 2993 CB Barendrecht

 www.brasserievrijenburg.nl/

Van de voorzitter

Niets is zeker in het leven. Schreef ik in het maart-nummer, dat dit het
laatste stukje was van mij op deze plek en warempel daar is ie weer.
Leden die de vergadering hebben bijgewoond weten de verklaring, n.l.
dat  ik  tot  september  waarnemend  voorzitter  ben,  omdat  de  heer
G. Steijn door drukke werkzaamheden nog niet in de gelegenheid is
het voorzitterschap uit te oefenen.
Overigens heeft U mij geweldig verrast met de ledenvergadering en ik
zal  het  speldje  van  het  erelidmaatschap  met  gepaste  trots  dragen.
Hartelijk dank daarvoor. 
Voor U ligt het laatste nummer voor de zomer.  Wel vroeg maar ik
wens U alvast goede vakantiedagen toe.

                            waarnemend voorzitterCor Brons

                                              

                                 Contactavonden voor 2007

                                                          21 september met veiling

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 18 mei met

veiling en 15 juni.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Alle avonden  
altijd aanvang        

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dekamp-ioen.nl/uploads/images/94026_340_1101198229971-voorzittershamer5-2.jpg&imgrefurl=http://www.dekamp-ioen.nl/default.asp%3FPageID%3D39&h=160&w=213&sz=6&hl=nl&start=6&tbnid=ghx73CzQuYpvmM:&tbnh=80&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dvoorzittershamer%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-16,GGLG:nl%26sa%3DG%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5


                                                          19 oktober
        18 mei met veiling                    16 november met veiling 
        15 juni                                       21 december                                                      
        
                   Beurs 17 november in het Trefpunt
 

                 

                


Contributie 2007

De contributie over 2007 bedraagt € 8,--. Heeft U nog niet betaald?
Doe het dan meteen!!!!!!!

girorekening 2907935
t.n.v. Penningmstr. Ver. v. Postzegelverz. te Barendrecht
onder vermelding van contributie 2007

Het Bestuur

Advertentie
Bontkraag.

Wie  helpt  mij  aan  zoveel  mogelijk  gestempelde  zegels  van  de  bontkraag  de
waarden 3, 4, 5, 7 ½, 10, 10 wijde arcering,  12 ½, 15,  22 ½, 25 en 30 voor

studiedoeleinden druktoevalligheden en plaatfouten. Als ik ze gebruiken
kan betaal ik 50% van de cat. waarde.
Cor Brons, c.j.brons@planet.nl of tel. 0180-613033

Bibliotheek       

Deze boeken worden gratis uitgeleend aan de leden  0180-618773
1. Over postzegels gesproken van A. Schwenzfenger

Handleiding voor de beginnende verzamelaar
2. De Philatelist van J.A. v.d. Vlis

Handleiding voor de beginnende en gevorderde verzamelaar.
3. Afstempelingen emissie 1852 van Nederland van A.M.A. v.d. Willigen

Geschiedenis over de eerste stempels op postzegels
4. Nationale Postzegel Tentoonstelling IJsselpost 86

Diverse verhandelingen over filatelie
5. Filatelie Encyclopedie

Duizenden vragen worden beantwoord
6. Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie van de Sticht. Jeugdwerk
7. ABC deel 1 (handleiding voor beginners)
     ABC deel 2 (handleiding voor gevorderden)
8. Schweizer Briefmarken (Duits) 2 delen
9. De vervalsingen van Nederland & O.G. 2 delen
10. Jaarverslag 1994 PTT Museum
11. Postzegelwetenswaardigheden uit de oude doos (van 1932 af)
12. De ware postzegelverzamelaar 3 delen, waarin uitgebreide info over o.a. de

Nederlandse zegels
13. Michel 3 delen Stempel-Handbuch
14. 8 delen Deutsche Dienstpost Handbuch und Stempelkatalog
15. Michel 1997 Spezial Katalog Württemberg-Spexial-Katalog
16. Michel Spezial Katalog der deutschen Privatpostmarken
17. Spezialkatalog Altdeutsche Staaten
18. 3 delen Plattenfehler  Deutsches Reich en 10Pfg.Krone/Adler-Marke
19. Die Postgeschichte der Nürnberger Reichsparteitage
20. De dierenwereld op postzegels (zoogdieren)
21. Filatelie informatief 
Bovendien  kunt  U  altijd  over  de  nieuwste  Yvert  of  voorzover
aangeschaft  Michel  beschikken.  Onze  vereniging  leent   de
Yvert/Michel of delen daarvan gratis uit. Onze secretaris de heer
J.G. Stroes kunt U bellen tel. 0180-618773 als U een deel  of delen
wilt lenen. Bij de heer Stroes is ook te leen een watermerkzoeker en
een blauwe lamp.

Nieuwe leden

                     De heren G. v.d. Stoel
                                     L.A. van Wijk
                                     A. Roeland
                                     M. Baartman

         H. Verhagen
         W.J. van Gameren

                                  Van harte welkom.

mailto:c.j.brons@planet.nl
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