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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 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Data verenigingsavonden 2015
Verenigingsavond
19 mei
16 juni*

Programma
veiling + verloting
veiling

15 september
20 oktober
17 november
15 december*

veiling + verloting
veiling
veiling
veiling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Zaterdag 28 november 2015
van 9:00 tot 12:00 uur verzamelbeurs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Van de voorzitter
Hallo allen,
Vanuit mijn zonnig vakantieadres krijgt u dit stukje aangeleverd.
Op de valreep vlak voor de vervaldatum, werd ik eraan herinnerd dat ik nog een stukje moest maken.
En dat valt niet altijd mee, als je met andere dingen bezig bent dan is het niet eenvoudig om nog creatief te zijn
voor Postfris'68.
Maar de nieuwsbrief moet wel iedere maand verschijnen dus doe ik maar weer een poging.
Ik heb niet veel nieuws maar ik kan wel weer een beroep doen op U allen, denk eens na of een stukje
schrijven voor de Nieuwsbrief niet iets is voor u.
Een leuke belevenis, en het hoeft niet altijd over postzegels te gaan, is altijd de moeite waard.
Ook gewoon een idee voor de verenigingsavond is altijd welkom.
De avonden zijn leuk bezet, maar variatie doet leven.
De volgende verenigingsavond ben ik zelf weer aanwezig en dan kunnen we hier wat dieper op ingaan.
Voor nu ga ik stoppen voordat dit gekeuvel tot geneuzel wordt gedegradeerd.
Ik wens u allen een mooi en zonnig begin van de maand mei en tot ziens.
Jos Boss
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Naardermeer
In 1904 wilden B&W van Amsterdam het Naardermeer dempen met stedelijk afval. Dit was de
aanleiding tot het oprichten van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. In 1906 werd
het Naardermeer door deze vereniging aangekocht. Een lening daartoe werd met de verkoop van
riet en visserij afgelost. Het meer is omringd door moerasbos en vochtige weilanden met ondiepe
plassen. Het is een ideale plek voor veel vogels om voedsel te zoeken en te broeden, maar ook
zoogdieren en amfibieën profiteren van de rust en de gunstige omstandigheden.
Op 28 april geeft postnl een velletje uit met daarop links planten en rechts dieren afgebeeld,
allemaal typerend voor het Naardermeer. Tussen hen in staan afbeeldingen van landschappen,
die de natuurlijke leefomgeving vormen van de plant en het dier aan weerszijden ervan.
Zwarte els (Alnus glutinosa), een boom uit de berkenfamilie.
Glutinosa, kleverig, heeft betrekking op de knoppen en de jonge
bladeren. De toevoeging zwart duidt op de donkerbruine schors
van jonge bomen. Zwarte elzen gebruiken veel water en staan dan
ook bij voorkeur aan de waterkant. Ze komen voor van WestEuropa tot Japan en ook in Noord-Afrika. Ze kunnen 25-30 meter
hoog worden, maar dat komt zelden voor. Elzenhout is zeer goed
bestand tegen verrotting, als het maar onder-gedompeld blijft. Het
wordt dan ook gebruikt voor heipalen.
Aalscholver (Phalacrocorax carbo) is een grote en opvallende
vogel. Hij komt voor in West-Europa en behoort tot de
aalscholverfamilie. Aalscholvers leven van vis, die ze
opduiken, en eten dagelijks zo’n 500 gram, in de paringstijd
zelfs 1000 gram. Ze hebben zwemvliezen tussen de tenen en
kunnen dan ook goed zwemmen. Het is een beschermde
diersoort.
Riet (Phragmites australis)
behoort tot de
grassenfamilie en is prominent aanwezig aan de waterkant. Riet
komt overal in de wereld voor en breidt zich uit door zaad,
wortelstokken en uitlopers. Riet wordt toegepast als
dakbedekking en in rietmatten of rietschermen. Verder wordt het
gebruikt in muziekinstrumenten als hobo, klarinet, fagot en
saxofoon. Ook is riet een goede reiniger. Als verontreinigd water
door rietland wordt geleid, dan wordt het weer schoon.
Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) is een zangvogel uit
de familie van Acrocephalidae en lijkt erg op de
bosrietzanger. Hij is een behendige muggenvanger en bouwt
zijn nest tussen een paar rietstengels. De rand wordt bekleed
met spinrag, de binnenkant met rietpluimen, die de vogel zelf
afbreekt. Kleine karekieten komen voor in heel Europa
behalve in Ierland en Noord-Scandinavië.
Rietorchis (Dactylorhiza
majalis) is een Europese
orchidee van het geslacht handekenskruiden. De naam is
afgeleid van het Griekse dactylos (vinger) en rhiza (wortel), wat
duidt op de gevingerde wortelknollen. Hij houdt van natte grond
en komt voor in Engeland, Jutland, Duitsland, Benelux, Frankrijk
en Noord-Italië. Het is een wettelijk beschermde plant en zijn
bedreiging is drooglegging, ingebruikname voor landbouw en
bosbouw en vermesting van vochtige grond.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ringslang (Natrix natrix) is een slang uit de familie van de
waterslangen. De slang heeft een groot verspreidingsgebied in
Europa en komt ook voor in delen van Afrika en Azië. Hij is
ongevaarlijk en niet giftig voor de mens. Hij is schuw en rustig
en zal zelden bijten zelfs niet bij directe bedreiging. Hij is
sterk watergebonden. De slang kan een lengte bereiken van
meer dan een meter. Hij voedt zich met kikkers en heeft als
vijanden roofvogels en rovende zoogdieren.
Witte waterlelie (Nymphea alba) is een waterplant, die behoort
tot de waterleliefamilie. Hij groeit in stilstaand en zwakstromend
water met een diepte van maximaal 1½ meter. De bladeren zijn
min of meer rond en drijven op het water. De bladsteel is rond
met grote luchtkanalen, die lucht naar de wortelstok geleiden.
De bloeitijd is van mei tot augustus met witte geurige bloemen
met een doorsnee van 10-20 cm, die ook op het water drijven.
De stempels vormen een oranjegele knop.
Fuut (Podiceps cristatus) is
een watervogel en behoort tot de futenfamilie. De jongen zijn
zwart-wit gestreept en maken vaak een ritje op de rug van de
ouders. De poten van de fuut hebben geen zwemvliezen en
staan vrij ver naar achteren, waardoor hij moeilijk kan lopen.
Nesten worden dan ook bij voorkeur langs de waterkant
gebouwd. Hij kan redelijk lang onder water zwemmen om vis
of kikkers te vangen of te vluchten.
Watergentiaan (Nymphiodes
peltata) behoort tot de watergentianenfamilie. Hij lijkt op de
waterlelie, maar hij heeft kleinere bladeren. De bloeitijd is van
juli tot september met gele bloemen op steeltjes van 5-10 cm,
waardoor de bloemen boven het water uitsteken. De
eendagsbloemen worden na een dag onder water getrokken en
door nieuwe knoppen vervangen. De plant komt in Europa en
Azië voor. In Nederland komt de plant niet voor in Zeeland en op
de Waddeneilanden.
Snoek (Esox lucius) is een zoetwatervis uit de snoekenfamilie
en komt voor in Europa, Azië en Noord-Amerika. Hij kan 15
jaar oud worden. Het is een echte roofvis, die leeft van vooral
zieke en verzwakte vissen, amfibieën, kreeftachtigen en
knaagdieren. Maar ook muskusratten en jonge watervogels
zijn een lekkernij. Zelfs soortgenoten en hun jongen zijn niet
veilig. Hun vijanden zijn visetende vogels als aalscholvers,
futen, reigers, zaagbekken, visarenden en ijsvogels.
Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------Grote opruimingsveiling
Op dinsdag 2 juni 2015 houden wij weer onze zomer opruiming.
Een ieder is hierbij van harte uitgenodigd. Enkele honderden
kavels tegen opruimprijzen!!!
De veilingavond wordt gehouden in speeltuin vereniging De Pol,
Hoek Prinsessenlaan/ Buurtlaan west te Veenendaal.
De zaal is open vanaf 19.00 uur om de kavels te bekijken.
Vanaf 20.00 uur gaan wij starten met de veiling.
Halverwege is er een pauze met verloting.
Voor inlichtingen: M Holewijn tel 06-50501475 of mail: m.holewijn71@gmail.com.
Voor aanvraag van de kavellijst: Dhr. Bender, tel 06 - 51595769 of mail: frimarket@xmsnet.nl.
Postzegelvereniging Frimarket Veenendaal e.o.
---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Herkennen van postzegels
Door Jan Sangers
Soms is dat lastiger dan je van te voren zou verwachten. Is dat wel of geen postzegel, uit welk land komt deze
zegel? Nadat wij op de verenigingsavond met diverse mensen onderzoek gedaan hebben naar de hiernaast
afgebeelde zegel was het antwoord nog steeds niet gevonden.
Dat kun je natuurlijk niet op je laten zitten! De zegel meegenomen naar
huis voor verder onderzoek.
Als je de veronderstelde landsnaam boven in de zegel gaat vertalen
kwam er geen bruikbare vertaling in beeld. Dus gezocht op de munteenheid. Daarmee had ik meer succes. Op de zegel staat стотинка.
Bij vertaling bleek dit Stotinka te betekenen. Raadsel opgelost.
Deze naam past bij de munt Lev. Stotinka is 1/100 Lev.
Wat er nu boven in de zegel staat is mij nog steeds een raadsel,maar
één ding is zeker. Het is geen postzegel. De landsnaam van
Bulgarije komt niet voor op de zegel. Waarschijnlijk een weldadigheidszegel die bijgeplakt of als sluitzegel gebruikt kan worden.
Om dit soort problemen op te lossen heb ik wel de nodige gegevens in
huis. Die wil ik graag met u delen zodat u zo mogelijk zelf na enig zoekwerk de zegel kan herkennen.
Je lost er niet alles mee op, alhoewel het meeste wel.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ledenadministratie
Dhr. V.L. van Lint uit Vleuten heeft zijn lidmaatschap opgezegd.
---------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------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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