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De Zegelaer, 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Data verenigingsavonden 2015
Verenigingsavond
15 december*

Programma
veiling + (Kerst)verloting

2016
19 januari
16 februari
15 maart*

veiling
veiling + verloting
algemene vergadering + veiling

*= wisseling stuiverboeken
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van de voorzitter
Beste leden,
De Nieuwsbrief voor december; dat betekent dat weer een kalender jaar voorbij is.
We hoeven daar niets voor te doen, dat gaat vanzelf, maar het verwondert me elk jaar weer hoe snel de jaren
voorbij vliegen.
Daarom pluk de dag en geniet.
Op onze verenigingsavonden is genieten geen probleem, het enthousiasme waarmee in de stuivertjes boeken
gesnuffeld wordt ebt niet weg en dat doet me veel plezier.
Een complimentje naar de twee heren die de stuivertjesboeken verzorgen is dan ook op zijn plaats.
Maar ook de “inleveraars” verdienen een complimentje zonder hen lukt het helemaal niet.
Vorige maand heb ik een beroep gedaan op die mensen die de Nieuwsbrief met de post ontvangen en hun
emailadres nog niet hebben doorgegeven. Ook hier ons eerste succesje twee leden hebben zich gemeld en
krijgen vanaf deze maand de nieuwsbrief met de mail.
De andere leden die wel email hebben maar zich nog niet gemeld hebben, spoor ik aan om dat alsnog te doen.
Voor die leden die echt niet over een computer beschikken komen we met een oplossing zodat ook zij onze
Nieuwsbrief iedere maand kunnen lezen.
Dit korte bericht van uw voorzitter wil ik besluiten met u allen een “Zalig Kerstfeest” en een “Gelukkig Nieuwjaar”
te wensen.
Tot 15 december,
Jos Boss
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Junior catalogus
De Junior catalogus geeft een overzicht van alle hoofdnummers van de
Nederlandse zegels inclusief die van Caribisch Nederland (Saba, Sint
Eustachius en Bonaire). De Overzeese Gebiedsdelen staan alleen in de
speciale catalogus, waar u ook voor detailinformatie over de zegels moet
zijn.
Het is daarentegen een lekkere compacte catalogus, waar alle
verschijningsvormen in staan, zoals automaatstroken, brandkastzegels,
dienstzegels, eerste-dag-enveloppen (FDC's), frankeerzegels,
interneringszegels, luchtpostzegels, port-betaald-zegels, port-betaald
FDC's, portzegels, post bewijszegels, postpakket-verrekenzegels,
postzegelboekjes en telegramzegels.
De Junior catalogus van Nederland wordt uitgegeven door de NVPH en
verschijnt tegenwoordig slechts om de twee jaar. De laatste uitgave, de
e
63 editie, kwam op 14 januari 2015 uit. De volgende zal dan niet in
januari 2016, maar pas in januari 2017 uitkomen. Nog even geduld dus.
Ton van der Wurff

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Geldigheid postzegels
Met de Kerst in aantocht komt altijd weer de vraag, hoe het zit met de
geldigheid van postzegels. Mag je die guldenzegels nog plakken en hoe zit
het met de decemberzegels van vorige jaren. Ik zet de geldigheidsregels
van de zegels weer eens voor u op een rijtje.
Postzegels met een cijfer
Postzegels voor Nederland 1 en 2, Europa 1 en 2 en Wereld 1 zijn geldig
voor hun tariefgroep. Ze mogen gebruikt worden voor andere
tariefgroepen, maar dan moeten er eventueel meerdere zegels worden
gebruikt of er moet bijgeplakt worden tot het juiste tarief.
Postzegels met een eurowaarde
Postzegels met een eurowaarde zijn nog steeds geldig. Alleen moet wel
het juiste tarief worden geplakt. Dus eventueel meerdere zegels gebruiken
of bijplakken met bijplakzegels.
Postzegels met een guldenwaarde
Postzegels met een guldenwaarde zijn sinds 1 november 2013 niet meer
geldig voor frankering.
Decemberzegels
Voor decemberzegels met een eurowaarde (uitgegeven tot en met 2009) zie “Postzegels met een eurowaarde”.
Decemberzegels uitgegeven vanaf 2010 hebben de aanduiding “december” op de zegels staan en hebben
geen eurowaarde. Deze zegels kunt in de decemberperiode (24 november tot en met 6 januari) voor de post in
het tarief Nederland 1 gebruiken. De decemberzegels 2015 hebben een waarde van 64 eurocent.
Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Davo supplementen
De Davo supplementen 2015 voor Nederland zijn al beschikbaar. U kunt
ze tegen een leuke korting bij Stampie bestellen door een e-mailtje te
sturen naar info@stampie.nl of bij Stampie op de clubavond.
Zodra ze uitkomen verzorgt Stampie ook de Davo supplementen van
andere landen en de supplementen van andere albummerken.
Importa geeft zelf geen nieuwe supplementen meer uit. Importa is op zoek
naar een partij, die dat wil gaan doen, maar hebben die nog niet kunnen
vinden.
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Dag van de Postzegel

Tijdens de Nationale Postzegelshow Postex 2015 op 16-18 oktober in de Americahal in Apeldoorn werd op
16 oktober de Dag van de Postzegel gehouden. Op deze dag werd bovenstaand postzegelvel uitgegeven.
Op de postzegels in het vel staat een afbeelding van een zegel uit 1944 met daarop afgebeeld koningin
Wilhelmina in waarde van 7½ cent. De zegel maakt deel uit van een serie Bevrijdingszegels met vier zegels
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------gewijd aan groeperingen, die een belangrijke rol in Wereldoorlog II spelen (landmacht, koopvaardij, luchtmacht
en marine) en 11 zegels met daarop de toenmalige koningin Wilhelmina. De zegels zijn aangemaakt in
Engeland en lagen te wachten op gebruik in bevrijde Nederlandse gebieden.
Naast de zegel is de staalgravure afgebeeld, waarmee de drukplaat
werd gemaakt voor het drukken van de zegels. Deze staalgravure is
in het bezit van het Museum voor Communicatie in Den Haag. Met
een loep is te zien, dat door middel van een kruis de staalgravure
onbruikbaar is gemaakt, waarschijnlijk in opdracht van de
Nederlandse autoriteiten.
Grappig is dat door het spiegelbeeld van de staalgravure het net lijkt
of de beide Wilhelmina’s elkaar aankijken.
Voor het lettertype op de zegel koos de ontwerper, Ingmar Birza, voor
Orator, omdat het slank is en het beste past bij de fijne lijntjes van de
staalgravure.
Het cijfer “1” is net zo dik gemaakt als de sorteerhaak er onder en de
vlag van het cijfer staat in dezelfde richting als de tekst er naast en de
andere diagonalen op de zegel.
Leuk om zo eens naar het waarom van een zegeluitgifte te kijken en
vooral naar de details op de postzegel. Dat maakt het verzamelen
van postzegels nog interessanter!!
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Tour de France 2015

Ter gelegenheid van de openingsetappe, de Grand Départ 2015, een tijdrit, in Utrecht en de daar op volgende
e
2 etappe, die in Nederland werd verreden met als startplaats wederom Utrecht een tussensprint in Rotterdam
en finish op Neeltje Jans, werd op 4 juli een velletje uitgegeven met drie zegels. Vooral voor motiefverzamelaars
een leuke serie, want de Dom van Utrecht, de Erasmusbrug in Rotterdam en de Oosterscheldekering in
e
Zeeland staan er op afgebeeld. Ook is de route van de 2 etappe aangegeven met bij elke plaats, die werd
aangedaan, de op dat moment afgelegde afstand in kilometers en de plaatselijke hoogte in meters. Duidelijk is,
te zien, dat er geen zware beklimmingen in dit parcours zaten.
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Zonnebloem catalogi
Uitgeverij Zonnebloem geeft al jaren deze handzame
e
en uitgebreide Indonesië catalogus uit. De 54 editie is
zojuist verschenen en kost € 17.90.

Ook zijn broertje, de Suriname catalogus, verscheen in
e
november Dit is de 31 editie en kost € 15.90. Ook dit
is een compacte catalogus met erg veel informatie.
Stampie heeft ze deze maand in de aanbieding voor resp. € 15.00 en € 13.25.
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Zegels Losweken
Uit een krantenartikel kwamen de volgende tips om sommige zegels los te weken van papier.
En dan met name de zgn. stickervel zegels, boven stoom functioneert niet, stickeroplosser beschadigt hoogstwaarschijnlijk de postzegel, lauw water met een schep zout wil wel eens werken.
Maar blijkbaar is lampenolie de oplossing! Doe wat van dat spul aan de binnenkant van de envelop,
op de plek van de zegel. Laat het een paar minuten intrekken en de zegel laat los.
De laatste tip, wasbenzine maar daarna de zegel met wasmiddel af spoelen.
Ik heb nog geen van deze tips geprobeerd maar als u ervaring heeft met een van bovenstaande tips
laat het ons dan s.v.p. weten op de verenigingsavond.
Jos Boss
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Importa
Het laatste nieuws over Importa is, dat op vrijdag 18 december om 12:00 uur afscheid
genomen gaat worden van de werknemers van Importa.
Zij krijgen voor de rest van het jaar betaald verlof.
Mocht u nog wat postzegelbenodigdheden van Importa nodig hebben, wacht dan niet te lang
e
met bestellen. Zeker de 18 december zal het bij Importa extra hectisch zijn.
Inmiddels heeft Importa een partij gevonden, die de Importa standaard albums, SK albums, Juweel albums,
supplementen, inhouden en banden overneemt. Het is de fa. Klomp in Pijnacker geworden. Hierdoor is de uitgave
van supplementen 2015 in ieder geval gewaarborgd!!!!
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Eindejaarsbeurs
Voor de zeventiende keer alweer wordt
in de kerstvakantie op de laatste dagen
van het oude jaar een Eindejaarsbeurs
gehouden in de Veluwehal in Barneveld.
Op 29 december zijn de deuren open
van 10 tot 17 uur, op 30 december van
10 tot 16 uur. Vanwege de drukte zal de
kassa al vanaf 9 uur open zijn.
De toegang is slechts 3 euro, jeugd tot
17 jaar mag gratis naar binnen.
Er is geen tentoonstelling, dus gewoon
een hal vol postzegel- en
muntenhandelaren!!!
Ik moet zeggen, het is een prima
vrijetijdsbesteding tussen Kerst en Oud
en Nieuw en misschien scoor je nog een
leuke aanvulling op je verzameling zo
op het eind van het jaar.
Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Data bijeenkomsten in de regio
Datum
do. 10 december
za. 19 december

Programma
Bijeenkomst
Verzamelaarsmarkt

Plaats
H.F. Witte Centrum, De Bilt
clubhuis Immitsj, Mijdrecht

Tijd
v.a. 20:00 uur
09:30 – 13:00 uur

za.
za.
za.
za.
za.

Verzamelaarsmarkt
Verzamelaarsmarkt
Verzamelaarsmarkt
Verzamelaarsmarkt
Verzamelaarsmarkt

clubhuis Immitsj, Mijdrecht
clubhuis Immitsj, Mijdrecht
clubhuis Immitsj, Mijdrecht
clubhuis Immitsj, Mijdrecht
clubhuis Immitsj, Mijdrecht

09:30 – 13:00 uur
09:30 – 13:00 uur
09:30 – 13:00 uur
09:30 – 13:00 uur
09:30 – 13:00 uur

16 januari
20 februari
19 maart
16 april
21 mei

Adressen:
clubhuis Immitsj, Windmolen 75, 3642 DA Mijdrecht (Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen)
H.F. Witte Centrum, H. Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.(Het Postmerk).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

De redactie wenst u en de uwen
alvast hele fijne Kerstdagen en een
goed en gezond 2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------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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