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Alweer een nieuwsbrief?
Tja, we zijn inderdaad niet gewend om zo kort na het uitkomen van een nieuwsbrief alweer
een nieuwsbrief te versturen. Maar één onderwerp (de Fiets en Wandelbeurs) vereiste dat
we niet nog een paar weken konden wachten met het uitbrengen van een brief. Dit keer dus
een korte nieuwsbrief.

Fiets en wandelbeurs 2017 (11 en 12 februari)
De Vereniging Vrienden van de Voetveren staat op 11
en 12 februari 2017 ook op de Fiets en Wandelbeurs in
de Jaarbeurs te Utrecht.
Leden van de vereniging Vrienden van de Voetveren
kunnen hun entreekaarten met korting aanschaffen.
Normaal betaalt u 15 euro, maar via ons kunt u uw kaart voor 11 euro aanschaffen (dus 4
euro voordeel). Kijk op onze website www.voetveren.nl hoe u die korting kunt verwerven.
Op de voorpagina van onze website staat de link naar de reserveringspagina. De korting kan
alleen worden gegeven als u uw kaarten vooraf bestelt. Op de dag van de beurs zelf is de
korting niet meer geldig.
Wat is er te zien op de Fiets en Wandelbeurs? Een aantal highlights:
 Test trekkingfietsen, e-bikes en mountainbikes op uitdagende fietsparcoursen.
 Tientallen bestemmingen, routes, arrangementen.
 Vraag ervaren wandelaars en fietsers om advies op informatiemarkten
 Bezoek gratis e-bike Xperience, dat gelijktijdig plaatsvindt in de Jaarbeurs.
 Volg workshops natuurfotografie, fietsherstel, etc.
 Speel, klim, kleur en fiets in het Hicle Kids Adventure Paviljoen.
 Kom meer te weten over thema’s als pelgrimstochten, ligfietsen, fietsen met
kinderen
 Profiteer van aanbiedingen op outdoorkleding en uitrusting.
 Luister naar auteurs en avonturiers in het uitgebreide lezingenprogramma
 Loop speciaal langs bij de stand van de Vereniging Vrienden van de Voetveren
Wanneer en waar is de beurs?
Datum: Zaterdag 11 februari en zondag 12 februari 2017
Tijd:
Van 10:00 tot en met 17:00 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
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Postzegels met een veerpont
Wist u, dat u een velletje (of rol) postzegels kunt
laten afdrukken met een zelfgemaakte foto
daarop? Wij zouden het fijn vinden als meer
mensen een brief versturen met daarop een
postzegel van een veerpont. Er zijn genoeg ponten
in Nederland, dat mag best bij mensen onder de
aandacht worden gebracht, zo denken wij.
Daarom hebben wij voor u uit iedere provincie in
Nederland een fraaie foto geselecteerd, en die voor
u gereed gezet. Die foto kunt u gebruiken om een
velletje (of een rol) postzegels te laten maken. We
hebben ook voor u beschreven welke acties u moet
uitvoeren om in het bezit te komen van zo’n velletje
postzegels. Het maken van eigen postzegels kost
iets meer dan een gewone postzegel (10,45 euro
voor een velletje van 10 zegels), maar dan heb je
ook een bijzondere zegel in handen.
Kijk op onze website www.voetveren.nl. Op de voorpagina staat een link naar de
beschrijving van de postzegels. U kunt uw eigen provincie uitkiezen en daarvan een velletje
postzegels laten afdrukken.

inbreker gepakt dankzij veerboot
Een berichtje in het nieuws, dat we u toch niet willen
onthouden. Een veerboot kwam goed van pas bij het
opsporen van een dief.
Op Schiermonnikoog had een dief een pinpas en
diverse andere zaken gestolen in een hotel. De
eigenaar van de pinpas hield zijn rekening goed in de
gaten, en jawel, een dag later werd door contactloos
betalen met die pinpas wat geld afgeschreven in een
supermarkt op het eiland. De pinpas-eigenaar zag zijn
afschrijving en belde de politie. De politie vroeg de camerabeelden van de supermarkt op,
bekeek die beelden en zag daarop dat de dief in vol ornaat te zien was.
Het camerabeeld werd afgedrukt en met de foto in de hand stond de politie rustig te posten
bij de veerboot. En jawel, de volgende dag kon de dief met hulp van de foto door de politie
worden aangehouden.

