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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 2015: € 17,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,50 per jaar.
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 42,65 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
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
Januari de “uitbuik” maand is weer voorbij en dus gaan we op naar Valentijn en Carnaval.
We hadden een prima verenigingsavond in januari meer dan 60 bezoekers en dat voor een vereniging van ca.
105 leden. Fantastisch! Maar het wordt wel wat krap in de zaal en we zullen er voor zorgen dat het bestuur de
volgende keer weer wordt verbannen naar het podium. Hoog en droog kunnen ze dan ook geen schade
aanrichten.
Deze keer krijgt u een Nieuwsbrief die zeker de moeite waard is, met onder andere informatie m.b.t. het bezoek
aan onze website. Langzaam maar zeker stijgt het aantal bezoekers en dat is goed nieuws, want we gaan in de
komende maanden ook artikelen plaatsen die eigenlijk te lang zijn voor de Nieuwsbrief maar wel in zijn geheel
op de website worden geplaatst. Dus neem bij tijd en wijle een kijkje op de site.
Ook de na verkoop van de veiling kunt u iedere maand vinden op de site en daar zitten meestal nog leuke
koopjes tussen, maar hier moet ik nog iets bij vertellen.
Vanaf de na verkoop van maart 2015 wordt de bijdrage van koper en verkoper verhoogd van 10 % naar 15 %.
Een rede temeer om nog gauw even te profiteren!
De veiling van februari krijgt weer een extra tintje door de nieuwe lading poststukken uit Wereldoorlog 1 en 2 en
de Korea oorlog. Het is zeker weer een prima gelegenheid om iets bijzonders te scoren.
Ik hoop u allen weer te zien op 17 februari en hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Tot dan,
Uw voorzitter.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Algemeen Jaarverslag 2014.
De 10 verenigingsavonden die we organiseerden zijn goed bezocht geweest. Met een gemiddelde van 48 leden
per avond hebben we eenzelfde opkomst als vorig jaar. Tijdens de januari bijeenkomst hebben we de hoogste
opkomst gehad nl. 60. Een evenaring met de hoogste opkomst in 2013.
Helaas hebben we meerdere afzeggingen ontvangen van leden waarvoor het problematisch is geworden om in
het donker naar de verenigingsavond te komen. We hebben een ledenaantal van 106 per eind 2014.
Ter stimulering van de groei van ons ledenaantal blijft de bonus van € 10,00 bestaan als een nieuw lid wordt
aangebracht.
Tijdens de verenigingsavonden is 1x een lezing (een reis door Berlijn) en is 4x een verloting gehouden.
Alle avonden is een veiling georganiseerd met 150 kavels per veiling.
Het bestuur heeft de vacante functie van penningmeester ingevuld met de komst van Marco Dijkhuizen. Janny
Vierbergen heeft het vice voorzitterschap op zich genomen.
De ledenadministratie is overgegaan naar Jan Sangers.
De verzorging van de stuiverboeken is van Ton van der Wurff overgegaan naar Gert Berrens en David
Koopman.
Het archief van onze vereniging wordt geïnventariseerd en gerubriceerd door Rob van der Bor.
De commissie advies en taxatie heeft 7x een advies/taxatie uitgebracht.
Promotie van onze vereniging doen we door elke maand een aankondiging van de verenigingsavond in de VAR
en de Brug te plaatsen.
Onze verzamelbeurzen die mede als doel hebben om onze vereniging te promoten is ook dit jaar twee maal
georganiseerd. Beide keren met een goede bezetting van de tafels en een goede opkomst van bezoekers.
De verzamelbeurzen worden aangekondigd in Filatelie, Nieuwsbrief KNBF, Postzegelblog, Algemeen Dagblad
in de rubriek uw buurt in de krant, VAR en de Brug.
De samenwerking met de zusterverenigingen is in 2014 gecontinueerd. Met Postmerk in De Bilt werd
samengewerkt op het gebied van het rondzendverkeer. Met PV Uithoorn, VV De Ronde Venen en PVV Utrecht
en Omstreken op het gebied van de stuiverboeken.
Piet Brunt,
17 januari 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Bezoek website Postfris ‘68
In 2014 werd de website van Postfris ’68 opnieuw druk bezocht en zie je vanaf het begin een duidelijke
stijgende lijn in het aantal bezoekers. Onderstaande grafiek geeft het aantal bezoekers per maand weer.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De brug van Bechyne-Beching
Door Olav Petri
Een ansicht en een postzegel. Hetzelfde plaatje. En dan word ik nieuwsgierig. Tijdens de Duitse bezetting van
“rest-Tsjechië” (1939-1945), het zogenaamde protectoraat Bohemen en Moravië, verscheen een zegel met een
indrukwekkende brug als afbeelding. Tsjechoslowakije had al veel fraai gegraveerde postzegels gewijd aan
vooral stadsgezichten en landschappen. De brug was nu eens een technisch onderwerp. Hij overspant de diep
gelegen rivier Luznice-Lainsitz en is bekend als de “regenboogbrug”.
Alleen treinen?
Als je met een vergrootglas kijkt, dan zie je een elektrische trein rijden. Een spoorbrug dus? Ja en nee. De brug
is in de jaren 1926-1928 gebouwd voor zowel trein als wegverkeer. Ze rijden naast elkaar, elk heeft een eigen

baan. Op het internet is een
filmpje te vinden waarop je
een trein, auto en een
voetganger gelijktijdig gebruik
ziet maken van de brug.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De bouw
De boogbrug is van staalbeton gemaakt, 90 meter
lang, 38 meter hoog en maakte het mogelijk om
het stadje Beching-Bechyne makkelijker per
elektrische trein bereikbaar te maken vanaf Tabor.
Het station ligt dan ook boven, op het niveau van
de stad. Voorheen was er ook al een brug, maar
die lag beneden dicht op het water. Het materiaal
voor de brug was afkomstig van nabijgelegen
steengroeven en uit de rivier zelf, rivierzand. Het
hout voor de bekisting en stellages kwam ook uit
de omgeving. Bij de bouw waren 400 werkers
betrokken. Een bijzonderheid is dat er geen doden
of gewonden gevallen zijn tijdens de bouw.
Uiterst gemeen
Vol trots kon men de brug openen ter gelegenheid
van het 10-jarig bestaan van de
Tsjechoslowaakse republiek. Behoorlijk vals van
nazi-Duitsland om uitgerekend door het
uitbrengen van deze zegel in de begintijd van de
bezetting, extra zout in de wonden wrijven. Voor
Nederland had men in 1940 zegels klaar liggen
met een opdruk, swastika en zo. Die zegels
werden niet uitgegeven omdat men in Nederland
juist geen zout in de wonden wilde wrijven.
Nederland, zo werd gehoopt, zou nog wel aan
Duitse zijde kunnen komen. Tsjechen waren dan
wel geen “Untermenschen”, maar in nazi-ogen in
ieder geval wel mensen van mindere kwaliteit.
Ansicht en zegel
Vervolgens vraagt een mens zich af of de ansicht
en de postzegel vanaf dezelfde plek afgebeeld
zijn. De postzegel laat op de hoge oever nog net
iets zien van het stadje Bechyne. De foto toont
een “mlyn”, een “molen”, die in gebruik was voor de opwekking van elektriciteit, met daarbij in de rivier een dam
die het waterniveau op peil houdt. De foto is richting stroomopwaarts genomen, de zegel toont de brug
stroomafwaarts. Ik kan nergens vinden dat de brug tijdens de oorlog is opgeblazen. Bechyne ligt in een deel
van Moravië waar de strijd aan voorbij lijkt te zijn gegaan. De tweetalige naam betekent niet dat het een stad
was van Sudetenduitsers, ook al zullen er ook mensen met een Duits etnische achtergrond gewoond hebben.
De plaats bleef Tsjechisch en werd deel van het “Protektorat”.
Waar nog meer?
In Hanoi zijn bruggen over de Rode rivier. Ook daar wordt dubbel gebruik van gemaakt door treinen en ander
verkeer. Het verkeer over de relatief smalle brug was daar in 1995 zo intensief, dat telkens de hele brug een uur
lang werd opengesteld voor auto’s, voetgangers, fietsen, karren en vrachtauto’s in de ene richting, vervolgens
werd hij opengesteld in de andere richting. En alles moest van de brug af als er een trein kwam. Kent u ook
dergelijke bruggen?
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Mooi Nederland – Vestingsteden
Op 2 februari 2015 geeft Postnl in de serie Mooi Nederland velletjes uit van drie vestingstadjes. Het gaat om
Elburg, Bourtange en Naarden.
Elburg was vroeger een plaats, die aan de Zuiderzee was gelegen. Daardoor was het een vissers- en
Hanzestad, maar had de plaats ook veel last van overstromingen. De hertog van Gelre, Willem van Gulik, gaf
daarom Arent thoe Boecop opdracht om de hele stad te verplaatsen. In vier jaar tijd werd een nieuwe stad
aangelegd in de vorm van een rechthoek met een planmatigheid van recht op elkaar staande straten. Men
maakte er meteen een vesting van met grachten, muren en verdedigingstorens. Het oude Elburg is goed in tact
gebleven.

Bourtange is een dorp in Groningen, aangelegd tijdens de 80-jarige oorlog. De stad Groningen volgde de koers
van de noordelijke stadhouder Rennenberg, die pro Spanje was. Groningen werd bevoorraad via Duitsland en
om deze bevoorradingsweg te blokkeren gaf Willem van Oranje opdracht om op deze weg een vesting aan te
leggen. Dit leidde mede tot de herovering van de stad en Bourtange werd daarna onderdeel van de
grensverdediging van de drie noordelijke provincies. In 1851 werd de vesting opgeheven en werd het een dorp.
Rond 1960 liep het dorp leeg en de gemeente Vlagtwedde, waar het dorp toen onder viel, liet de vesting
herbouwen, zoals die in 1742 was geweest.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Naarden heeft een vesting in een stervorm. De vesting is goed gerestaureerd en heeft zes bastions, een
dubbele omwalling en een dubbele grachtengordel. In bastion Turfpoort is het vestingmuseum gevestigd. De
vesting is eigendom van de Rijksgebouwendienst. Vermeldingswaard is dat de vesting is afgebeeld op een
Tsjechisch bankbiljet van 200 kronen samen met Comenius, de Tsjechische wijsgeer, didacticus en theoloog,
die is begraven in Naarden.

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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