3e jaargang – nummer 10 – december 2014

Nieuwsbrief Postfris ’68

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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 Jan Sangers doorgeven?
U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief.

Bijeenkomsten:
e
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3 dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in
‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur.
Contributie 2014: € 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.
J.H.H. Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK Vleuten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Datum verenigingsavonden december 2014.
16 december*
*= wisseling stuiverboeken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------e
Data verenigingsavonden 1 halfjaar 2015.
20 januari
17 februari
17 maart* (algemene ledenvergadering)
21 april
19 mei
16 juni*
*= wisseling stuiverboeken
Zaterdag 11 april 2015 van 9.00 tot 12.00 uur verzamelbeurs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter.
Beste leden dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van dit kalenderjaar, ieder jaar lijkt wel sneller voorbij.
Maar we kunnen terugkijken op een mooi jaar, met goed bezochte verenigingsavonden in goede sfeer.
Echter ook een avond die we niet snel zullen vergeten, het overlijden van Ad Dikkers zal velen onder ons nog
wel even bijblijven. Als vereniging houden we Ad altijd in goede herinnering.
Ook dit jaar zijn we door overlijden of gewoon opzeggen weer een aantal leden kwijtgeraakt. Dan zeggen we
altijd ‘het hoort erbij’. Maar het went nooit!
Onze laatste verenigingsavond van dit jaar op 16 december staat weer in het teken van een mooie veiling en
een verloting met prachtige prijzen, zo proberen we jullie al een klein beetje in Kerststemming te brengen.
Dus voor die leden die niet vaak op de verenigingsavond komen, dit is een extra reden om op 16 december
achter de TV vandaan te komen en op naar de Schalm.
Ik hoop u weer in grote getale te zien en zo niet dan wens ik u alvast hele Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 2015.
Tot ziens,
Jos Boss
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Beste leden,
Om de geschiedenis van de postkantoren in Vleuten - De Meern op papier te zetten en hierover een artikel te
maken ben ik op zoek naar stukken die in deze kantoren zijn afgestempeld. Ook andere documenten zijn
welkom. Als u deze zaken zelf wilt behouden kan ik de stukken scannen en digitaal opslaan.
Het is voor mij een uitdaging om deze geschiedenis in kaart te brengen. Om hierbij extra ondersteuning te
krijgen heb ik hulp gevraagd bij het museum voor Communicatie in Den Haag. Ook ga ik de hulp inroepen van
de historische vereniging in Vleuten - De Meern. Ik hoop dat dit leidt tot een mooi artikel in onze nieuwsbrief en
misschien wel een lezing.
Graag uw reacties naar: Jan Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK Vleuten; of telefoon 030-6771442; of email
jansangers@hetnet.nl.
Iedere goed leesbare afstempeling van Vleuten of De Meern is zeer welkom.
Jan Sangers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Thematisch verzamelen.
Binnen onze vereniging willen we iets gaan doen met thematisch verzamelen: postzegels verzamelen met een
vast thema, bijv.: vogels, treinen, religie enz. enz. We weten dat een aantal leden al thematisch verzameld en
die kunnen dit nog veel beter invullen dan ik.
We willen de andere leden hiermee laten kennismaken. Dit kan door bijvoorbeeld een avond te organiseren
waarin wat verteld wordt over hoe en wat, maar ook door iets te laten zien van thematische verzamelingen.
Dat laten zien kan op verschillende manieren. Eén van deze manieren is één of meerdere collecties laten zien
in tentoonstellingspresentatie. Bent u misschien diegene die zijn of haar collectie op albumbladen wil laten zien?
Dan regelen we dat.
Iedereen die vertrouwd is met thematisch verzamelen is of daarmee kennis wil maken is zeer welkom.
Ook uw eigen ideeën over dit onderwerp zijn meer dan welkom en we hopen dat u die aan ons kenbaar maakt.
Laat u ons weten wat u hiervan vindt en spreekt u Jan Sangers of mij hierover aan op de verenigingsavond.
In 2015 zullen we een datum prikken om deze avond te organiseren. Laat onverlet dat we dit vaker kunnen
doen. Ook, indien daar interesse in is, kunnen we traditionele verzamelingen van landen de revue laten
passeren.
Met vriendelijke groeten,
Jos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ledenadministratie.
Per 31 december hebben wij vier opzeggingen ontvangen, te weten de heren Ham, Bakker, Wendel en de heer
en mevrouw Stam . Allen hebben aangegeven, gezien de leeftijd geen kans meer te zien om zich actief met hun
hobby bezig te houden, of onze avonden te kunnen bezoeken.
Postfris ‘68 dankt hen voor de vele jaren trouw lidmaatschap.
De heer Ham vanaf 1970, de heren Bakker en Wendel vanaf 1973; de heer en mevrouw Stam vanaf 1998.
De heren Wendel en Bakker hebben lange tijd als sectiehoofd voor onze rondzending gediend.
Het is jammer dat we van deze trouwe leden afscheid moeten nemen.
Jan Sangers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Persoonlijke postzegel met vuurtorens.
Door omstandigheden heeft één van de leden die toegezegd heeft een serie ‘Persoonlijke postzegels met
vuurtorens’ van ons af te nemen dit moeten annuleren. Nu hebben wij een serie zegels over.
De serie is nu nog niet compleet. We moeten nog 3 zendingen ontvangen.
Heeft u belangstelling voor een serie van 25 postzegels met Nederlandse vuurtorens, neemt u dan contact met
ons op, per mail ( redactie.deZegelaer@hetnet.nl) of telefonisch (na 17:00 uur) op 0348-421060.
U kunt zich ook bij ons melden op de verenigingsavond.
Piet & Willy den Boer
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Nederlandse uitgiften in november en december 2014.
Postnl heeft op 1 november 2014 een aantal postsets uitgegeven met als titel “Klaas Vaak en het ABC van de
slaap” met schilderingen van Rien Poortvliet. Op elke set staan drie zegels afgebeeld elk met een letter uit het
alfabet. Het zijn dan ook 9 sets geworden, waarbij de laatste set twee afbeeldingen van letters (Y en Z) en een
van Klaas Vaak heeft. Bij het velletje worden in de postset ook drie bijbehorende kaarten meegeleverd.
Hieronder ziet u een afbeelding van de eerste set met de letters A, B en C.

Op 12 november 2014 is door Postnl een postset uitgegeven met als titel “Wintertaferelen”, ook met
schilderingen van Rien Poortvliet. Eerder kwamen al “Beroepen en Ambachten” en “Paarden en Pony’s” uit. Alle
sets bevatten bovendien ieder drie kaarten.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ook op 12 november 2014 heeft Postnl een postset uitgebracht met als titel “Een kaartje – zo verstuurd!” met
zegels met afbeeldingen van bloemen en vogeltjes en drie dito kaarten.

Op 18 november 2014 kwamen de Decemberzegels uit. Zie elders in het clubblad.
e

Tenslotte geeft Postnl op 23 december 2014 twee velletjes uit “Pionieren in de lucht” ter gelegenheid van de 75
sterfdag van Anthony Fokker. Het eerste velletje van vijf dezelfde zegels laat Fokker zien in zijn “Spin”, het
eerste vliegtuig, dat op eigen kracht kon opstijgen. De eerste vlucht werd in 1911 uitgevoerd boven Haarlem.
Het tweede velletje toont de “Concorde”, het snelste passagiersvliegtuig ooit. Het vliegtuig vloog tussen 1969 en
2003 en deed de vlucht tussen Londen en New York in minder dan drie uur.

Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Decemberzegels.
De Decemberzegels zijn herkenbaar aan het woord
“December”’. Decemberzegels van 2014 zijn te koop in velletjes
van 20 stuks vanaf 18 november 2014 en hebben een nominale
waarde van € 0.59. Deze zegels zijn evenals de
Decemberzegels van 2010, 2011, 2012 en 2013 zonder
bijplakken geldig van 18 november 2014 tot en met 6 januari
2015 voor uw kerst- en nieuwjaarspost tot 50 gram (tarief €
0.59). Decemberzegels uitgegeven tussen 2001 en 2009 met
een eurowaarde zijn ook nog geldig voor deze post, maar dan
moet er bijgeplakt worden tot het tarief van € 0.59.
Decemberzegels zijn verder het hele jaar door te gebruiken, maar dan moet er
bijgeplakt worden naar het geldende tarief. Zo kan bijvoorbeeld een
Decemberzegel van 2014 (nominaal € 0.59) na 6 januari 2015 op een brief van
20 gram binnen Nederland (tarief € 0.69) worden geplakt met bijplakken van
zegel(s) tot € 0.10. Speciale bijplakzegels zijn te koop op Postkantoor.nl of bij
uw dichtstbijzijnde Postkantoor.
Overzicht nominale waarde Decemberzegels:
Jaar
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Nominale waarde
€ 0.59
€ 0.55
€ 0.40
€ 0.36
€ 0.34
€ 0.34
€ 0.34
€ 0.29
€ 0.29
€ 0.29
€ 0.29
€ 0.29
€ 0.29
€ 0.27/ﬂ 0.60

Kerst- en nieuwjaarspost moet voldoen aan de volgende voorwaarden: vierkante kaarten minimaal 11x11 cm,
rechthoekige kaarten maximaal 16.2x23.5 cm en minimaal 14x9 cm mogen zonder enveloppe. Kaarten met een
andere vorm en gevouwen kaarten kunt u in een rechthoekige envelop ook met Decemberzegels verzenden.
Vergeet niet de envelop dicht te plakken.
Per kerstkaart tot en met 50 gram plakt u één Decemberzegel. Is de post zwaarder dan 50 gram? Dan geldt het
standaardtarief. Het is mogelijk om meerdere kerstzegels te plakken om zo op dit tarief uit te komen. Het is ook
mogelijk om in dat geval normale postzegels te plakken. Deze laatste optie kan goedkoper zijn.
Voor overige post en kerst/nieuwjaarspost naar het buitenland geldt het standaardtarief. Bij het versturen van
post naar het buitenland kunt u een Priorityzegel of Prioritysticker gebruiken, zodat uw post met voorrang wordt
behandeld.
Ton van der Wurff
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Uitgifteprogramma Postnl eerste helft 2015.
Waarde
zegels
N 1 (€ 0.69)

Datum

Uitgifte

5 januari

50 jaar Top 40

5 januari

Van Gogh

N 1 (€ 0.69)
I 1 ((€ 1.15)

2 februari

Mooi Nederland – Vestingsteden
(Elburg, Bourtange, Naarden)

N 1 (€ 0.69)

2 maart

Geboortezegel

N 1 (€ 0.69)

2 maart
30 maart

200 jaar koninkrijk
Nederlandse bruggen
Europazegels – Speelgoed (Vroeger,
Nu)
Natuurmonumenten

N 1 (€ 0.69)
N 1 (€ 0.69)
N 1 (€ 0.69)
I 1 (€ 1.15)
N 1 (€ 0.69)

26 mei

Mooi Nederlanden – Vestingsteden
(Hulst, Willemstad, Verzamelvel)

N 1 (€ 0.69)

26 mei

Volvo Ocean

N 1 (€ 0.69)

22 juni
22 juni

Kunst
Slag bij Waterloo

N 1 (€ 0.69)
N 1 (€ 0.69)

28 april
28 april

Uitvoering
Vel met 1x 10 zegels, gegomd
4 vellen N 1 met 1x 10 zegels,
gegomd en 4 vellen I 1 met 1x
5 zegels, gegomd
3 vellen met 5x 1 zegel,
gegomd
Vel met 50x 1 zegel,
zelfklevend
Vel met 10x 2 zegels, gegomd
Vel met 10x 1 zegel, gegomd
2 vellen met 3x 2 zegels,
gegomd
Vel met 1x 10 zegels, gegomd
2 vellen met 5x 1 zegel,
gegomd, 1 vel met 1x 5
zegels, gegomd
Vel met 4x 2 en 2x 1 zegel,
gegomd
Vel met 1x 10 zegels, gegomd
Vel met 5x 1 zegel, gegomd

Ton van der Wurff
Wijzigingen en schrijffouten voorbehouden
Ik houd me aanbevolen voor aanvullingen en correcties
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Briefposttarieven Nederland.
Met ingang van 1 januari 2015 worden de briefposttarieven in Nederland gewijzigd. Een overzicht:
Service
Brieven tot 20 gr
Brieven tot 50 gr
Brieven tot 100 gr
Brieven tot 250 gr
Brieven tot 2 kg
Brievenbuspakje tot 2
kg
Brieven aangetekend
tot 2 kg
Brieven
verzekerservice tot 2
kg
Brieven betaalservice
tot 2 kg

Nationaal
Internationaal
Nationaal
Internationaal
Nationaal
Internationaal
Nationaal
Internationaal
Nationaal
Internationaal

Tot en met
31 december 2014
€ 0.64
€ 1.05
€ 1.28
€ 2.10
€ 1.92
€ 3.15
€ 2.56
€ 5.25
€ 3.84
€ 9.45

Vanaf
1 januari 2015
€ 0.69
€ 1.15
€ 1.38
€ 2.30
€ 2.07
€ 3.45
€ 2.76
€ 5.75
€ 3.45
€ 10.35

Nationaal

€ 3.84

3.95

Nationaal
Europa
Internationaal
Nationaal
Europa
Internationaal

€ 7.95
€ 11.00
€ 16.00
€ 12.95
€ 16.00
€ 22.00

€ 7.95
€ 11.00
€ 16.00
€ 13.80
€ 16.50
€ 21.50

Nationaal

€ 18.35

€ 18.35

Bestemming

Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Boerenoorlog
Door Olav Petri
Er gaat niets boven dozen met oude enveloppen. Kijk maar eens!
Een rouwkaart uit de Britse kolonie Kaap de Goede hoop met een onleesbaar stempel, wel met daar een
“Passed by Censor Johannesburg” ovaal stempel overheen.

Op de achterkant een zestal stempels die duidelijk maken dat we leven in het jaar 1901. Juist, dat was tijdens
de tweede Boerenoorlog die duurde van 1899-1902.
De brief kwam op 12 oktober 1901 aan in Utrecht. Daarvoor is hij op 21 september gestempeld door een Army
Post Office. Op 12 september was hij in Newcastle in Natal. Op 10 september en op 23 juni was hij in
Johannesburg. Het onleesbare stempel is zeker niet van Johannesburg. Op de afplakstrook van de censuur
staat: ”Geopend in het kader van de Staat van Beleg”.
Bijna 4 maanden was de rouwkaart onderweg. Kwam dat door de oorlog? Nou, ja en nee. Op de voorkant staat
in blauw potlood geschreven: “not Utrecht Transvaal” plus een paraaf. In het Engels, dus dat zal niet door de
Boeren erop geschreven zijn. De kaart is eerst naar de voormalige boerenrepubliek “Utrecht” gestuurd, in 1852
opgericht in Natal. Utrecht viel onder de boerenrepubliek Transvaal. Een postale vergissing dus.
In die gebieden ging het er niet erg prettig aan toe, de Engelsen konden de oorlog alleen winnen door de
boerenbevolking te concentreren in kampen en zo de guerilla oorlog van de Boeren onmogelijk maken.
De oorlogstoestand kan de rouwkaart behoorlijk hebben vertraagd. Momenteel verschijnen er nogal wat boeken
over de Boerenoorlogen. Huiswerk voor de lezers: kijk maar eens hoe die geografisch verliep.
De kaart is gericht aan dominee D. F. Malan. Het internet op gegaan en WE HEBBEN BEET! Dit was een
dominee die destijds in Utrecht, in Nederland, bezig was met een proefschrift. In 1925 promoveerde hij en ging
terug naar Zuid Afrika. Daar ging hij de politiek in, was al snel minister, koos voor zijn partij zijn eigen weg,
nogal extreem en rechtlijnig. Samenwerking met anderen was er niet bij en van 1948-1954 was hij zowaar
president van Zuid Afrika. Hij was de geestelijke vader van de Apartheid!
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Zomaar een kaart uit zomaar een doos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Geldigheid van oude postzegels.
Guldenpostzegels kunt u sinds 1 november 2013 niet meer gebruiken voor frankering van brieven en pakketjes.
Ongebruikte gulden postzegels kunt u niet inwisselen tegen geld of andere postzegels. De verzamelfunctie van
gulden postzegels blijft bestaan.
U kunt alle europostzegels (ook die met euro- èn
guldenaanduiding) vanaf 2001 gewoon gebruiken om
uw post te versturen. Als u europostzegels gebruikt,
is het belangrijk dat deze postzegels samen de
waarde hebben, die nodig is om uw post te mogen
versturen. Komt u niet helemaal tot de juiste waarde,
dan kunt u bijplakzegels kopen bij een van de
postkantoren of bestellen via Postkantoor.nl.
De postzegels met een cijfer, Nederland 1 en 2,
Europa 1 en 2 en Wereld 1, blijven ook na een
tariefswijziging geldig. U kunt de Nederland 1
postzegel uit 2011 bijvoorbeeld gebruiken voor uw briefpost t/m 20 gram.
Het voordeel van postzegels met een cijfer is dat u niet hoeft bij te plakken.
Ton van der Wurff
------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------Voor vragen en opmerkingen over….
-

informatie op de website: neemt u contact op met de voorzitter;
de rondzending: neemt u contact op met het hoofd rondzendverkeer;
de veiling en/of niet verkochte kavels: neemt u contact op met de veilingmeester;
uw lidmaatschap: neemt u contact op met de ledenadministrateur.

Namen en telefoonnummers kunt u vinden op onze site onder menu optie ‘Vereniging’ > Bestuur.
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