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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. 
 

Een nieuw postzegeljaar. 

Namens het bestuur wens ik alle leden veel gezondheid en een plezierig postzegeljaar toe. 
Onze eerste verenigingsavond is op 22 januari 2013. We hebben dan een leuke veiling en de stuiverboeken 
van PVV Utrecht. U kunt in onze bibliotheek weer Michels lenen tegen een schappelijke prijs, nieuwe 
albumbladen aanschaffen bij Jan Rosmuller, bij de heer Spronk weer wat leuke zegeltjes aanschaffen of 
gewoon lekker over de hobby kletsen met andere leden. 
Kortom weer een gezellige en niet te missen avond. 

Voorzitter 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Motief verzamelen. 

Harrie de Caes maakt een overzicht van de onderwerpen, die door de leden worden verzameld. Dat kunnen 
een of meerdere landen of landenregio’s zijn, maar ook motieven. Mocht u nog niet het onderwerp van uw 
verzameling aan Harrie hebben doorgegeven, doe dat dan zo gauw mogelijk. 
Jan Sangers gaat vervolgens kijken of hij clusters kan maken van de onderwerpen. Hij gaat daarna met het 
bestuur overleggen wat we daarna met de clusters kunnen gaan doen. Dat kan van alles zijn; van 
motiefvoorlichting tot specifieke lezingen. Het wordt in ieder geval iets waar de postzegelverzamelaars hun 
voordeel mee kunnen gaan doen. Het zal in het voorjaar verder gestalte gaan krijgen. 
Zie verder het artikel van Jan Sangers op pag. 2 van deze Nieuwsbrief. 

Ton van der Wurff 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nieuwe uitgiften 

Op 28 januari 2013 komen twee velletjes uit in de serie Mooi Nederland. Deze keer twee streekdrachten.  
De eerste laat een kapje zien gedragen in Staphorst. Voor de tweede blijven we in onze provincie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

een kapje gedragen in Bunschoten-Spakenburg. Bunschoten (Bunsjoten) was vroeger een 
boerengemeenschap met stadsrechten, Spakenburg was een vissersdorp aan de Zuiderzee, tegenwoordig het 
Eemmeer. Nog regelmatig is de klederdracht hier te zien, al neemt het aantal vrouwen in klederdracht sterk af. 

 

In de serie Persoonlijke Postzegels komen er op 2 januari 2013 
twee velletjes uit. Een met een afbeelding van de eekhoorn, die in 
de herfst een wintervoorraadje voedsel aanlegt, zodat hij in het 
koude en donkere jaar-
getijde niet zal verhon-
geren. Het andere met 
een afbeelding van 
Reinier Paping, die in 
1963 de Elfstedentocht 
heeft gewonnen. 
Toepasselijke uitgiften 
derhalve. 

 
Ton van der Wurff 

  

 

 

http://www.pf68.nl/
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Stuiverboeken. 

U kunt nu al nieuwe stuiverboeken inleveren voor het volgende seizoen. U bent er dan 
vroeg bij, want ze gaan dan meteen in juni meedraaien. Bovendien is het aantal plaatsen 
voor stuiverboeken beperkt tot maximaal vier kratten. Dus vol is vol. Door snel in te leveren 
vist u niet achter het net. 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Beste Postfris ’68-leden, 

In september is via de nieuwsbrief een oproep gedaan om samen te onderzoeken hoe we met elkaar 
motiefcollecties kunnen opzetten of uitbouwen. 
Via de mail zijn leden opgeroepen om hun motief verzamelgebieden op te geven. 
De ingeleverde opgaven hebben geleid tot een eerste inzicht van wat er onder onze leden voor motieven 
worden verzameld. 
Ondanks dat bij ons het idee leeft dat lang niet iedereen zijn of haar belangstelling heeft opgegeven kunnen we 
wel met elkaar aan de slag om ervoor te zorgen dat deze leden iets extra’s met hun motiefcollectie kunnen 
doen. Vergaren van materiaal met hulp van medeleden. 

Van slechts 15 leden is bekend dat zij veelal naast hun landenverzameling ook nog motieven verzamelen. 
Bij deze 15 leden zijn maar liefst 20 verschillende motieven te 
vinden.  
Te weten collecties zoals, ijsvogels, scouting, religie, eten en 
drinken, spitfires, kunstschaatsen, schilderijen, vogels, klassieke 
zegels, paarden, schepen, wapenschilden, treinpost, gebouwen, 
zee, landkaarten en roofvogels (valken). 

Geef alsnog uw verzamelgebieden op zodat er een vollediger 
beeld ontstaat van wat er binnen Postfris ‘68 aan verzamelingen te 
vinden is. Vanzelf worden er zo maar geen namen prijsgegeven 
van wie wat doet. Als er behoefte is om verzamelaars met elkaar 
in contact te brengen zal dat altijd in overleg gaan met de 
betrokkenen. Uw privacy is gewaarborgd en bij uw bestuur in 
veilige handen. 
In de nieuwsbrief van afgelopen oktober is u gevraagd uw 
verzamelgebied(en) op te geven. Op dit moment is van ongeveer 
40% van de leden bekend wat zijn of haar verzamelgebieden zijn. 

Laten we elkaar sterker en beter maken en samen onze collecties 
nog completer. Door het samen te doen maken we meer kans. 
Onze ledenadministratie neemt graag uw opgaven mee in de registratie. U kunt uw verzamelgebieden opgeven 
per email naar h.p.a.de.caes@casema.nl of overhandigen aan een van uw bestuursleden. 
Samen met het bestuur zal ik kijken hoe we een voorzichtige start kunnen maken met het samen motief 
verzamelen nog leuker te maken. 

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ledenadministratie. 

De volgende leden hebben hun lidmaatschap opgezegd: 
Mw. W.M. Wortel-Mol uit Vleuten; Mw. A.J.J. Wentink uit Utrecht en de heren H. van de Bosch en D.J. de Jong 
uit De Meern. 
Als nieuw lid verwelkomen wij dhr. B.C. van der Lit uit Harmelen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:h.p.a.de.caes@casema.nl

