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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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Telefoonnummers bestuursleden: 
Secretaris: 0348-443237 
Penningmeester/ledenadministratie: 0346-563094 
Hoofd rondzendverkeer:  0346-261819 
Veilingmeester:  030-6621322 
 

Bankrekeningnummers: 
bankrekening nr. 2257868  
t.n.v. penningmeester Postfris ’68, Maarssen 
 
Betalingen rondzendverkeer: 
Betalingen van aankopen uit de rondzendingen op 
bankrekening nr. 3057416 t.n.v. Postfris’68, 
Maarssen 

Bijeenkomsten: 
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3

e
 dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in  

‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur. 

Contributie 2013: € 16,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,00 per jaar. 
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 41,65 per jaar. 

Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie. 
H.P.A. de Caes, Mozartlaan 34, 3603 BH  Maarssen, e-mail: h.p.a.de.caes@casema.nl. 
 

 
Hebt u inmiddels een emailadres en wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg via de email ontvangen? 
Geef dan uw emailadres door aan Harrie de Caes, dan ontvangt u in het vervolg de elektronische versie van 
deze nieuwsbrief. 
Dit is voor de vereniging goedkoper, want het bespaart ons druk- en portokosten. 
 

Data en programma 2013  

Verenigingsavonden Programma 
15 oktober veiling 
19 november  veiling + filatelistische lezing  
10 december (2

e
 dinsdag)* veiling + (Kerst)verloting  

* wisseling stuiverboeken: december: een van de drie zusterverenigingen. 
Verzamelaarsmarkt: 30 november 2013, 9:00 tot 12:00 uur. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Van de voorzitter, 

Beste leden, de eerste ledenbijeenkomst van Postfris’68 is alweer voorbij. 
Deze avond was iets minder druk bezocht dan de laatste in het vorige verenigingsjaar, maar dat mag de pret  
niet drukken het was gezellig druk en we hadden een mooie veiling. 

Voor die leden die niet aanwezig waren 17 september jl. wil ik nog even kort terugkomen op een heel belangrijk 
onderwerp dat ik toen heb aangesneden. 
U weet inmiddels dat we op zoek zijn naar vrijwilligers, ik heb dit al herhaaldelijk gememoreerd. Maar dit wordt 
nu echt urgent!  
Als bestuur hebben we onze gedachten hiervoor nog eens op een rijtje gezet en wij zijn van mening dat we echt 
niet meer zonder kunnen. 
We zullen een aantal taken bij de huidige bestuursleden weghalen en deze delegeren naar de vrijwilligers die 
zich hiervoor melden. 
Hierbij denken we aan o.a. de ledenadministratie, de stuivertjesboeken, tekstschrijvers voor de nieuwsbrief, 
redacteur voor de nieuwsbrief, webmaster en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Dit zijn geen bestuursfuncties, dus U hoeft niet te vergaderen, maar de taak komt bij de vrijwilliger te liggen en 
hij of zij voert hem, onder de verantwoording van het bestuur, zelfstandig uit. 
Prima geregeld zou ik zeggen, dus beste mensen denk hier eens over na en meldt U zich bij een van de 
bestuursleden. 
Lukt het niet om een aantal vrijwilligers te vinden dan zullen we als bestuur een keuze moeten maken met  
welke activiteiten we gaan stoppen. 

Dan is ook een vacature ontstaan in het bestuur, we zijn op zoek naar een Penningmeester. 
Onze huidige penningmeester heeft aangegeven dat hij op redelijk korte termijn moet stoppen 
met de werkzaamheden, dus wij moeten snel op zoek naar een vervanger zodat deze goed kan worden 
ingewerkt. Werk aan de winkel dus! 
Uit het bovenstaande is hopelijk voor iedereen duidelijk wat speelt binnen de vereniging en 
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met een groeiend aantal leden zou het heel jammer zijn als we Postfris’68 niet verder, op een goede manier,  
kunnen sturen in de tijd. 

Ik reken op U allen! 
Jos Boss 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Beste leden, 

Uit een recent gesprek met Jan Rosmuller is gebleken dat hij niet meer aanwezig kan zijn op onze 
verenigingsavonden. 
Dit betekent voor U dat de bestellingen die bij Jan geplaatst worden, moeten worden opgehaald in Woerden of  
worden opgestuurd. 
Als er voldoende bestellingen bij Jan binnen komen dan kunnen we de bestellingen ophalen in Woerden en op  
de verenigingsavonden af te leveren. 
Jan is te bereiken op: 0348 418604 of 06 41304306. Adres: Weidebloemenlaan 154  3448HL Woerden. 

Jos Boss 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gebruik emailadres, 

Incidenteel komt het voor dat onze nieuwsbrief, welke toegezonden wordt aan het ons bekende emailadres als 
onbestelbaar terugkomt bij onze redactie.  
Dit kan twee oorzaken hebben en wel dat het emailadres is gewijzigd, dan wel dat de mailbox vol zit.  
Wilt u in het eerste geval mij als ledenadministrateur daarvan in kennis stellen via een mailtje naar  
h.p.a.de.caes@casema.nl? 

Het regelmatig checken van uw box is aan te bevelen. 

Uw ledenadministrateur.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
De eerste Nederlandse postzegels 

In de catalogus is het te lezen: de eerste Nederlandse postzegels zijn gedrukt bij ‘s Rijks Munt in Utrecht.  
Dat was in 1851. In dat jaar was ‘s Rijks Munt nog gevestigd op de plaats waar nu het laatst gesloten 

postkantoor van Nederland 
staat. Gekke gedachte 
eigenlijk. 
In 1580 hebben we de 
reformatie. Dat betekent, 
dat er in de Zeven 

Provinciën maar één 
godsdienst beleden mag 
worden: het calvinisme.  
Alle andere godsdiensten 
worden verboden. Op de 
plek waar nu het voormalige 
in Amsterdamse stijl 
opgetrokken 
hoofdpostkantoor van 
Utrecht aan het Neude 
staat, stond toen het Sint 
Ceciliaklooster. In 1647 
werd het verkocht aan de 
stad Utrecht en werd er de 
Utrechtse Munt in 
gevestigd. Eerst werden er 
Utrechtse munten geslagen. 
Vanaf 1806 werden er 

Nederlandse munten geslagen en in 1814 bij de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden draagt het 
de naam ’s Rijks Munt. Op het binnenterrein was van 1851 tot 1866 een apart gebouw in gebruik als 
postzegeldrukkerij en hier werd de eerste emissie gedrukt. In 1894 werden uit oude magazijnen van deze 
drukkerij oude drukplaten van die eerste emissie opgeruimd en kreeg Joh. A. Moesman een versleten plaat IV 
van de 10 cent in handen. In 1895 maakte hij daarmee herdrukken. 
Een plaquette geschonken door de Utrechtsche Philatelistenvereeniging aangebracht in het voormalige 
hoofdpostkantoor herinnert aan de eerste postzegel die hier in 1852 gedrukt werd. De plaquette is een ontwerp  
van Maarten Pauw. 

Ton van der Wurff 
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