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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 Harrie de Caes doorgeven? 

U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. 
 

 
Postzegelaars, 

Op 16 oktober hebben we al weer onze tweede verenigingsavond van dit seizoen.  

Het wordt een avond lekker postzegelen. Een leuke veiling, stuiverboeken, mijnheer Spronk en ook andere 
leden, die hun boeken meenemen, een catalogus of een andere postzegelbenodigheid kopen bij Jan Rosmuller, 
in de catalogi snuffelen bij Adri van Mourik.  

Vanaf 19:00 uur is de zaal in de Schalm, Oranjelaan 10, De Meern, open en liggen de veilingkavels ter inzage.  

Ik zie u dan ook graag op 16 oktober.  

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Bestuur Postfris‘68 

Ton Scheepens, onze vicevoorzitter, gaat helaas het bestuur verlaten.  
Ton gaat op korte termijn verhuizen naar het land van Maas en Waal en voor 
een bestuursfunctie wordt dat een beetje te ver van huis. Ton blijft wel lid van 
de vereniging en probeert zoveel mogelijk de clubavonden te bezoeken. 

Namens het bestuur bedank ik Ton voor het vele werk, dat hij voor de 
vereniging heeft gedaan. Hij stond altijd klaar en heeft vele projectjes tot een 
goed einde gebracht. Ook zijn inbreng tijdens de bestuursvergaderingen werd 
erg op prijs gesteld. 

En, u snapt het al, wij zijn op zoek naar een plaatsvervanger voor Ton. 
Iemand die het leuk vindt om een klusje op te knappen. Aanmeldingen bij de 
voorzitter en wie het eerst komt, het eerst maalt. 

Voorzitter 
 

 
LET OP: De verenigingsavond in december is op 11 december!!!! 

 

 
Beste leden van de rondzending, 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en de nieuwe rondzending is onderweg. 
Voor het eerste deel van het seizoen zijn 7 dozen gevuld en de 
inhoud is zeer gevarieerd. 
Ook dit jaar krijgen we weer dozen van Postmerk uit De Bilt. 
Uit de reacties van onze leden is gebleken dat men met de 
eerste dozen van Postmerk, vorig seizoen, erg tevreden was. 
Dus dat smaakt naar meer! 

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de 
enthousiaste boekjesmakers te bedanken voor de tijd die men 
hierin steekt en iedereen vragen om ook hieraan mee te doen. 
Als ik onvoldoende boekjes ontvang kan ik uiteraard ook geen 
rondzenddozen vullen, dus beste mensen kijk eens in jullie 
verzameling en probeer eens een rondzendboekje te vullen. 

Ik wens jullie allen veel plezier dit nieuwe seizoen en tot ziens op de verenigingsavonden. 

Uw rondzendleider 
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Stuiverboeken. 

Naast de twee verenigingen, waar we al mee samenwerken, Uithoorn en Mijdrecht, gaat dit seizoen ook Utrecht 
meedoen. We zijn dan met maar liefst 4 verenigingen. Dat houdt echter niet in, dat we bij Postfris’68 van elke 
vereniging ook de stuiverboeken zullen krijgen. We vinden namelijk, dat we het bij maximaal 3 sets per seizoen 
moeten houden. De snuffelaars krijgen daardoor de gelegenheid om een groot deel of misschien wel alle 
boeken van een set in te kijken. Met 4 sets, dus elke twee clubavonden weer nieuwe boeken, gaat dat voor veel 
clubavondbezoekers niet lukken. 

Er zijn clubs, die bij de verenigingszaal een kleine, beperkte  opslagruimte hebben, 
waar ze ook de kratten met stuiverboeken kunnen opslaan. Anderen hebben dat 
niet en dan moeten de kratten elkeverenigingsavond van en naar huis worden 
getransporteerd en thuis worden opgeslagen. Om aan beperkte opslagcapaciteit en 
het gesjouw van kratten enigszins tegemoet te komen hebben we met de 
deelnemende verenigingen afgesproken, dat een set stuiverboeken uit maximaal  

4 kratten mag bestaan. 
Bij Postfris’68 is er, afhankelijk van de dikte, nog plaats voor 2 stuiverboeken.  
Dan is bij ons het maximum van 4 kratten bereikt. Ik zou zeggen wie het eerst komt, 
het eerst maalt. 

Ik zal kijken of bij de andere clubs nog wat ruimte is. Er zouden dan een aantal boeken van Postfris’68 bij 
andere clubs ondergebracht kunnen worden. Voor de inzenders maakt het niets uit. Ook die boeken zijn 
maximaal 1 jaar in circulatie en de afrekening gaat gewoon via Postfris’68. 

Ton van der Wurff 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Wat verzamel ik? 

In de nieuwsbrief van september van onze 
vereniging heeft u onder meer een stukje kunnen 
lezen over het maken van een motiefverzameling. 
Dit door Jan Sangers opgestelde is door het bestuur 
met veel enthousiasme gelezen. Naar wij hopen 
misschien door  U ook.   

Willen wij als bestuur daar richting aan geven is het 
fijn om te weten wat uw verzamelinteresse is. 
Er zijn veel leden die bij aanmelding de laatste jaren 
op het inschrijfformulier hebben aangegeven wat 
hun specialisme in het verzamelen is. 
In mijn functie als ledenadministrateur heb ik veel 
gegevens in een overzichtsformulier vermeld. Het 
verzamelgebied ontbreekt echter nog bij veel leden. 
Onze vereniging telt ruim 100 leden waarvan van 
ruim 30 personen bekend is wat zij verzamelen. 

Wij stellen het op prijs van u te mogen vernemen welke interesse bij u bestaat. Is bij ons bekend dat u 
Nederland verzameld, dan is het denkbaar dat u onbewust aan motief verzamelen doet door bijvoorbeeld 
kinderzegels in postfrisse staat bijeen te verkrijgen. 
Andere motieven kunnen bijvoorbeeld zijn ‘Alles wat met scheepvaart te maken heeft’, ‘Luchtvaart’, 
‘Ruimtevaart’, ‘Dieren in welke soort dan ook’. Kortom er is veel aan motief verzamelen te doen. 
Wanneer de verzamelgegevens wat ruimer bij ons bekend zijn kunnen wij dat aan gelijk geïnteresseerden 
doorgeven waardoor hun verzameling kan gaan groeien wanneer tot ruilen gekomen kan worden. 

Via deze nieuwsbrief wil ik u verzoeken uw interesse aan mij door te geven. Het kan ook zijn dat al bekende 
gegevens gewijzigd of uitgebreid zijn zonder dat wij daarvan weten. 
Een groot deel van onze leden kan via het internet de gevraagde gegevens doorgeven. 
Wilt u dit dan doen aan mijn emailadres opdat ik deze gegevens snel in het ledenregister kan verwerken?  
Mijn emailadres is h.p.a.de.caes@casema.nl. 

Leden die de nieuwsbrief per post toegestuurd krijgen kunnen de gewenste gegevens op papier vermelden en 
dan aan mij toesturen. Om die te verzenden is een al gefrankeerde enveloppe bij de hen toegezonden 
nieuwsbrief gevoegd. 

Ik hoop snel uw gegevens te mogen ontvangen. 

Harrie de Caes, 
Ledenadministrateur. 
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