
 

 

 

 

 

 

Aan de leden van Postzegelvereniging De Loupe Leusden, 

 

 

Beste postzegelvrienden en –vriendinnen, 

 

Op deze dag waarop we elkaar eigenlijk zouden ontmoeten op onze maandelijkse bijeenkomst in De 

Til stel ik jullie op de hoogte van ons beleid ten aanzien van de omgang met het coronavirus.  

Ons beleid is vanzelfsprekend in lijn met de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd. 

Daarnaast baseren wij ons op de richtlijnen zoals die opgenomen zijn in de ledenbrief van onze 

besturenkoepel, de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.  

Die brief treft u als bijlage bij deze mail aan.  

In het kort komt het er op neer dat alle activiteiten van onze vereniging waarbij leden met elkaar in 

fysiek contact komen of kunnen komen, tot nader bericht worden beëindigd. Er zullen dus geen 

bijeenkomsten plaatsvinden op de geplande ledenvergaderingen op 22 april en 27 mei of op de 

zaterdagmiddagbeurzen op 11 april en 9 mei.  

Ook het rondzendverkeer wordt stopgezet.  

Het is niet uitgesloten dat de situatie begin juni veilig genoeg is om de beurs van zaterdag 13 juni 

doorgang te laten vinden, maar daarvoor geldt dat de verhuurder van De Til toestemming moet 

geven. Overweegt u naar de beurs van 13 juni te gaan, bel dan voor alle zekerheid naar de 

organisator (0318-513222) of raadpleeg onze website.  

 

Door alle ontwikkelingen dreigt de uitgifte van de speciale zegel ter herdenking van de bevrijding van 

Nationaal Monument Kamp Amersfoort op 19 april in het gedrang te komen. Heeft u belangstelling 

om een of meer velletjes zegels aan te schaffen dan dient u een mailtje met uw naam en gewenst 

aantal velletjes te sturen naar de penningmeester@deloupeleusden.nl. De prijs per velletje bedraagt  

(voor leden) € 12 met eventueel verzendkosten. Nadere informatie kunt u via 0318-513222 krijgen. 

 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u op de hoogte te stellen van het overlijden van een van 

onze leden. Op 29 februari stierf Gerda van Hamersveld na een kort ziekbed. Namens bestuur en 

leden hebben wij de nabestaanden veel sterkte toegewenst met dit verlies.   

 

Ik wens u een gezonde lente toe waarin een hobby zoals de onze goed van pas kan komen.  

 

Martien van Helvert,  

25 maart 2020 
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