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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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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 van Postfris’68,
Een gelukkig Nieuwjaar gewenst en vooral een goede gezondheid.
Weer een jaar voorbij en een nieuw jaar om aan te beginnen, wat gaat het toch snel!
Iedere keer denk ik: wat is zo’n jaar toch vlot voorbij, maar misschien zijn we te druk met van alles en nog wat.
Want ik ben niet de enige met dit gevoel.
Hoor maar eens om je heen, hoe vaak wordt die opmerking niet gemaakt.
Maar wij gaan met frisse moed aan een nieuw postzegeljaar beginnen, veel van hetzelfde en dat is maar goed
ook want uit de reacties op de avonden blijkt dat het wel bevalt.
De uitstekende lezing van Ton v.d. Wurff in oktober verdient echter opvolging dus ik moedig iedereen aan om
eens te proberen een leuke lezing in mekaar te sleutelen.
En wij als bestuur gaan op zoek naar leuke activiteiten, binnen of buiten onze eigen verenigingslocatie.
De mogelijke optie om samen naar een grote postzegel tentoonstelling te gaan wordt op dit moment
onderzocht. Met de bus op stap, lijkt een beetje op een schoolreisje, wie heeft daar zin in?
Op de volgende verenigingsavond kom ik hierop terug, hopelijk met wat concrete informatie betreffende
tijdstip, locatie etc., etc.
Ook aan jullie wil ik vragen, heb je leuke ideeën voor de vereniging schroom dan niet, maar vertel het ons
wij pakken het dan wel op.
Ik heb voor vandaag de pen opgepakt en ga hem nu ook weer neerleggen en mij geestelijk voorbereiden
op geknal en geknetter op Oudejaarsavond.
Tot ziens in 2015,
Jos Boss
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De schaduw van 2018
In dat jaar zal ons Postfris ’68 een belangrijk jubileum hebben. Een vijftig jarig bestaan is niet niks. Als oud
voorzitter heb ik een deel van die jaren bestuurlijk mee mogen maken.
Na een gesprek met onze voorzitter, Jos Boss, is mij gevraagd om te onderzoeken wat wij als Postfris leden
willen met zo’n jubileum. Wij vonden dat we deze vraag aan u moesten voorleggen.
Wat zijn de opties?
 Tentoonstelling met een beurs er omheen
 Alleen een beurs
 Feestavond (hoe zou zo’n feestavond eruit moeten zien? Met of zonder partners?)
Hierop blokkeer ik met mijn creativiteit. We zijn met ongeveer 100 leden. Het zou toch mogelijk moeten zijn dat
u mij laat weten wat u vindt dat er gebeuren moet. We laten een dergelijk jubileum niet zomaar voorbij gaan.
Is het niet erg vroeg om er nu al over te beginnen? Ervaring leert dat je een voorbereidingstijd nodig hebt van
drie jaar, zeker bij tentoonstellen en ruilbeurzen. Organisatorisch vraagt een groter evenement de nodige inzet.
Daarbij hebben we ook vrijwilligers nodig. Zonder deze steun is het onmogelijk andere zaken te organiseren
dan onze reguliere avonden. Denk u daaraan als u vindt dat er iets moet gebeuren. Schroom niet om u uw
naam aan mij door te geven van wat u wilt en vindt.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en bestuursbesluiten van het hoe en wat in 2018
Ik ben benieuwd naar het aantal reacties. Deze kunt u sturen aan jansangers@hetnet.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 jaar Top-40
De eerste hitlijst ook wel de Top-40 genoemd werd op 2 januari 1965 uitgezonden door Veronica. De lijst
bevatte de 40 best verkochte platen in de afgelopen week. Die eerste lijst werd aangevoerd door de Beatles
met “I feel fine”. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Top-40 heeft Postnl op 5 januari 2015 een

velletje uitgegeven met 10 zegels, waarop van de tien bestverkopende Nederlandse artiesten uit die vijftig jaar
Top-40 een voorstelling van hun liedje is afgebeeld met op de tab een strofe uit dat liedje. Op de zegel staat ook
de naam van de artiest.
De volgende artiesten met hun liedje zijn voor deze uitgifte uitverkoren: Golden Earring (Radar Love), The Cats
(One Way Wind), André van Duijn (Willempie), BZN (Mon Amour), 2 Unlimited (No Limit), Paul de Leeuw (Vlieg
Met Me Mee), Marco Borsato (Dromen Zijn Bedrog), Vengaboys (We’re Going To Ibiza), Jan Smit (Cupido) en
Anouk (Birds).
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Vincent van Gogh
Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het Van Gogh Jaar. Postnl pakt dan ook flink uit met de uitgifte op 5 januari
2015 van maar liefst 4 velletjes van ieder 10 verschillende zegels voor nationale post en 4 velletjes van ieder 5
verschillende zegels voor internationale post. Op de zegels zijn 60 schilderijen van Vincent van Gogh afgebeeld
uit de collecties van het van Gogh museum in Amsterdam en het Kröller-Müller museum in Otterlo. Ieder
velletje heeft een thema gekregen: boerenleven, portretten, landschappen, stad en dorp, zelfportretten,
interieurs, bloemen en stillevens. De postzegeluitgifte bestaat uit een mapje met de Nederlandse
postzegelvelletjes, een mapje met de internationale postzegelvelletjes en twee persoonlijke bewaarmappen.

Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oproep!
Wie heeft voor mij de specialiteiten catalogus Nederland? Kan ik die dan eventueel overnemen, of als dat geen
optie is, lenen voor een paar weken. U zou mij daar erg mee helpen.
U kunt contact opnemen met Jan Sangers, telefoon 030-6771442 of per e mail jansangers@hetnet.nl
---------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------Herhaalde oproep!
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 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ledenadministratie.
Dhr. J. Rosmuller uit Woerden heeft zijn lidmaatschap van Postfris ’68 opgezegd.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Militaire afstempelingen
Kortgeleden heeft Postfris ’68 het verzoek gekregen om een verzameling Militaire Poststukken te veilen.
Het is de privé verzameling van een overleden beroepsmilitair van het Regiment Limburgse Jagers.
Onderstaand een korte opsomming waar het uit bestaat:
-

Nederlandse Militaire enveloppen tussen Kazernes en Onderdelen (Nederland en Duitsland)
Militaire enveloppen van de Bundeswehr, veelal naar Nederland
Militaire enveloppen uit o.a. USA, Groot Brittannië, België, Frankrijk en veel meer landen

-

Enveloppen oproepen militaire oefening

-

Gelegenheidsenveloppen met bijzondere militaire afstempeling
, soms
zonder adressering maar heel veel echt gelopen zowel uit binnen alsmede buitenland

-

Enveloppen van en naar het NAVO hoofdkwartier in Brunssum
Oorlogsbrieven, w.o. censuur brieven, melding krijgsgevangen en gewonden

Dit is een enveloppe van een overlijdenskaart (gecontroleerd militaire censuur)
Enveloppen met veldpost afstempeling o.a. Korea, Sinaï, Libanon, Joegoslavië
Enveloppen met afstempeling Koninklijk huis, dit is niet militair maar mogelijk wel interessant
Diverse naslagwerken
- En nog heel veel meer, in totaal beslaat het 4 grote verhuisdozen vol
Deze maand komt een doos bomvol met enveloppen (zeker vele honderden stuks)
“Nederlandse Militaire enveloppen tussen Kazernes en Onderdelen” in de veiling.

De komende tijd zal ik proberen de kavels, welke die maand in de veiling komen, via de nieuwsbrief iets nader
te beschrijven.
Alle Wuring
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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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