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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: 
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3

e
 dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in  

‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur. 

Contributie 2016 incl. Nieuwsbrief per mail: € 17,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,50 per jaar;  
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 42,65 per jaar. 

Contributie 2016 incl. Nieuwsbrief per post: € 27,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 18,50 per jaar; 
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 52,65 per jaar.  

Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie. 
J.H.H. Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK  Vleuten. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Data verenigingsavonden 2016 
19 januari veiling 
16 februari  veiling + verloting 
15 maart* algemene vergadering + veiling 
19 april veiling 
17 mei veiling + verloting 
21 juni* veiling 

20 september veiling + verloting 
18 oktober  veiling 
15 november veiling 
13 december* veling + (Kerst)verloting 

*= wisseling stuiverboeken 

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: 
Zaterdag 9 april 2016  
Zaterdag 19 november 2016  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Beste leden, 

Als jullie dit stukje lezen is het inmiddels 2016. 
Niettemin wil ik jullie allen toch nog een Voorspoedig en vooral Gezond Nieuwjaar toewensen. 
De drukke dagen van Kerst en Nieuwjaar zijn weer voorbij en we gaan weer over tot de orde van de dag. 

In deze Nieuwsbrief wil ik jullie informeren over de contributie betaling voor 2016 van Postfris’68. 
Zoals in de verschillende bijeenkomsten al eens is meegedeeld verandert er het een en ander in de wijze van 
betalen en de bedragen die betaald moeten worden. 

Hier waren twee redenen voor; 
1.   Automatische incasso wordt door eisen van de ING Bank veel te duur, software aankopen en de licentie-

bijdrage, op jaarbasis is dit meer dan € 150,=. 
2.   De leden die de Nieuwsbrief met de post ontvangen brengen we een gedeelte van de porto in rekening, de 

porto kosten voor 2016 bedragen op jaarbasis minimaal € 15,80 en dat is nagenoeg gelijk aan de contributie 
van € 17,=. 

Besloten is tot een bijdrage in de portokosten van € 10,= voor 2016 en 2017, daarna zien we wel weer verder. 

http://www.pf68.nl/
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Wat betekent dit nu concreet: 
a.    Contributie met Nieuwsbrief via de mail € 17,=.  
b.    Contributie met Nieuwsbrief via de post € 17,= + € 10,= is totaal € 27,=. 
c.    Contributie met Nieuwsbrief via de mail en abo op Filatelie € 17,= + € 25,65 is totaal € 42,65. 
d.    Contributie met Nieuwsbrief via de post en abo op Filatelie € 17,= + € 10,= + € 25,65 is totaal € 52,65.  

Wij vragen u vriendelijk de bijdrage in januari te storten op de rekening van de penningmeester: 
NL82 INGB 0002 2578 68 t.n.v. Postfris’68 Vleuten. 

Volgens mij heb ik zo de informatie compleet. Dit was een heel andere Nieuwbrief dan u van mij gewend bent 
maar soms moeten ook dit soort zaken de revue passeren. 

We zien mekaar op 19 januari aanstaande. 

Met vriendelijke groeten, 
Jos Boss 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
De postgeschiedenis in onze Regio, 
lezing door Jan Sangers, lid van onze vereniging Postfris ’68, bij de Historische vereniging Vleuten  
De Meern Haarzuilens 

Op donderdag 25 februari 2016, aanvang om 20:00 uur. Locatie wordt nader bekend gemaakt in de media, op 
de website van de historische vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens http://www.histvervdmh.nl/ en via onze 
website http://pf68.nl/. 

De postbezorging is sinds 1813 in handen van de Staat der Nederlanden. Hierdoor geeft de geschiedenis van 
het postbedrijf veel weer van de staat van het land en de verhoudingen in de maatschappij. In het afgelopen 
jaar heeft Jan Sangers twee uitvoerige artikelen geschreven over deze postgeschiedenis van respectievelijk 
Vleuten en De Meern. Behalve de daarin beschreven geschiedenis en getoonde foto’s valt er nog veel meer te 
vertellen. 
Aan de hand van beelden zal Jan Sangers zijn verhaal illustreren. 
Hij zal tijdens deze lezing uitgebreid ingaan op de postgeschiedenis in onze regio.  

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl de toegang is gratis. Ook Postfris ’68 
zal vertegenwoordigd zijn met informatie over onze vereniging. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie 

Wij ontvingen het bericht dat mevrouw Nettie Klink op 4 januari j.l. is overleden. Mevrouw Klink was bestuurslid 
van het eerste uur en één van de mede oprichters van Postfris ’68. 

De heren T. Bruntink (Vleuten), W.T. Nicholson (IJsselstein) en A.J. Scheepens (Alphen) hebben hun 
lidmaatschap opgezegd. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Nieuws van Davo 

De supplementen 2015 voor Nederland zijn inmiddels uitgebracht. De supplementen van andere landen volgen 
op 25 maart en 26 april. Voor meer informatie kunt u mij mailen. 

Omdat de luxe albums Nederland VI en Nederland Velletjes II vol beginnen te raken heeft Davo een speciale 
aanbieding voor de banden Nederland VII en Nederland Velletjes III. Normaal kosten deze banden € 36.00. Tot 
1 juli 2016 zijn ze verkrijgbaar voor € 29.50. Via Stampie krijgt u ze nog voordeliger!!! 

Voor extra zegels en velletjes, die u in uw album wilt opnemen, kunt u de Davo L-mappen gebruiken. Deze plakt 
u op de blanco bladen met kaderlijn. Er zijn 10 verschillende uitvoeringen van de L-mappen afhankelijk voor 
welke zegel- of velletjeshoogte u ze wil gebruiken. De maximale breedte van de zegels en velletjes is 195 mm. 
De L-mappen zijn verpakt per 10 bladen van dezelfde uitvoering of als assorti van 10 bladen met van elke 
uitvoering een. 

Tenslotte nieuw bij Davo zijn de Davo Easy zelfklevende klemstroken. In de Nieuwsbrief van oktober heb ik er 
een artikeltje aan gewijd. 

Stampie (Ton van der Wurff) 
info@stampie.nl  

http://www.histvervdmh.nl/
http://pf68.nl/
mailto:activiteiten@histvervdmh.nl
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Supplementen Importa albums 

Voor de supplementen en de albums heeft Importa een partij gevonden, die de aanmaak en verkoop voort wil 
zetten. Aan de vervaardiging van de supplementen wordt momenteel hard gewerkt. De uitgifte wordt in de 
tweede helft van januari verwacht. U kunt ze nu reeds bij Stampie bestellen via e-mail info@stampie.nl. U krijgt 
ze dan, zodra ze gereed zijn. 

De prijzen zijn voor de Juweel Nederland 2015 supplementen: Basis  € 32.25  € 27.40, Aanvullend  € 21.75   
€ 18.50, Mooi Nederland  € 8.50  € 7.25; voor de SK Nederland 2015 supplementen: Basis  € 25.65  € 21.80, 
Aanvullend  € 17.25  € 14.65, Mooi Nederland  € 6.80  € 5.80; voor de Nederland Standaard 2015 
supplementen: Basis  € 18.50  € 15.75, Aanvullend  €11.55  € 9.80, Mooi Nederland  € 4.70  € 4.00. 
 
Stampie (Ton van der Wurff) 
info@stampie.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Schatkist 

Het Museum voor Communicatie in Den Haag heeft onlangs een schatkist herontdekt. Het is het archief van 
een 17

e
 eeuwse postmeester en bestaat uit 2600 ongeopende brieven, waarvan 600 zelfs verzegeld. 

Postmeester Simon de Brienne en zijn vrouw Maria Germain bewaarden in de kist niet te bezorgen brieven, 
omdat de geadresseerde de brief weigerde aan te nemen of inmiddels was overleden. De postmeester gooide 
de brieven niet weg en hoopte dat ze als nog een keer konden worden bezorgd. 
Met nieuwe scantechnieken, waarbij de brieven gesloten blijven gaat een internationaal team de brieven 
onderzoeken. Niet alleen zal de tekst in de brieven achterhaald worden, maar ook de techniek, die voor het 
vouwen van de brieven werd gebruikt. 
De teksten zullen een beeld geven van het dagelijkse leven in die tijd. Omdat er veel Franse brieven bij zijn 
zullen de brieven een licht werpen op de contacten tussen de gevluchte Hugenoten en hun achtergebleven 
families en vrienden. 
De manier van vouwen geeft aan, hoe in die tijd brieven werden beveiligd tegen stiekem lezen ervan. Dit is een 
heel nieuw onderzoeksgebied. 
Kortom we wachten met spanning de resultaten van dit onderzoek af. 

Ton van der Wurff 
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Insteekboeken in de aanbieding 

De winter is altijd erg geschikt om de verzameling er weer eens bij te nemen. De in het loop van het jaar 
aangekochte stukken moeten weer netjes opgeborgen worden in het album of insteekboek. De doubletten (de 
dubbele exemplaren) worden bij elkaar in een insteekboek gestoken. Natuurlijk vergeten we de 
stuivertjeszegels niet, die in een stuiverinsteekboek gaan. 
Voor de stuiverzegels kun je uitstekend een gebruikt insteekboek nemen, maar voor de zegels in je verzameling 
zoek je natuurlijk een wat netter onderkomen. 

Insteekboeken zijn er in allerlei soorten, maten en prijzen en in vele merken. Het is maar net waar je voorkeur 
naar uitgaat en welk budget je hebt. 
Om te beginnen heb je insteekboeken in verschillende formaten, zoals bijvoorbeeld 105x148 mm (A6), 115x165 
mm, 120x160 mm, 165x220 mm, 165x225 mm, 170x225 mm (A5), 175x225 mm, 230x305 mm (A4), 230x310 
mm, 280x310 mm. 
Banden van insteekboeken hebben verschillende kleuren. Vaak zijn ze bedrukt met een naam, merknaam, 
merklogo, een simpele lijn of zelfs met een landsnaam en/of landswapen. Ze zijn ongewatteerd of gewatteerd. 
Het materiaal is kunststof of zelfs leder. Sommige insteekboeken hebben banden met verstevigde hoeken. 
De kleur van de pagina’s kan wit of zwart zijn. Er zijn insteekboeken met losbladige of vaste indeling. Voor het 
aantal bladzijden heb je bij een vaste indeling meestal de keuze uit 4 bladen/8 pagina’s, 8 bladen/16 pagina’s, 
12 bladen/24 pagina’s, 16 bladen/32 pagina’s, 20 bladen/40 pagina’s, 24 bladzijden/48 pagina’s, 25 
bladzijden/50 pagina’s, 30 bladen/60 pagina’s en 32 bladen/64 pagina’s. Meestal kunnen ze tweezijdig 
scharnieren. 
In de meeste insteekboeken zitten tussen de pagina’s schutbladen. Deze zijn glashelder of pergamijn.  
Ze kunnen aan een zijde of tweezijdig scharnieren. In sommige insteekboeken worden dubbele schutbladen 
tussen de pagina’s geleverd. 
Het aantal stroken op een pagina varieert tussen 5 en 10. Bij oudere insteekboeken komt zelfs 12 voor.  
De stroken kunnen glashelder of pergamijn zijn. Voor extra sterkte hebben sommige stroken een omgevouwen 
rand. 
Er zijn insteekboeken, die in het midden van een pagina een strook hebben, die over de horizontale stroken 
loopt om deze in het midden wat strakker tegen de pagina te houden om uitvallen van zegels tegen te gaan. 
Voor sommige insteekboeken is zelfs een cassette te koop. 
Er is dus een rijke variatie aan insteekboeken. 

Stampie heeft voor de aanbieding van de maand een kleine selectie gemaakt van veel gevraagde 
insteekboeken. De Patento 777 van Importa met 16 witte bladen/32 pagina’s, 10 pergamijn stroken per pagina 
met omgevouwen rand, middenstrook over de pagina’s, dubbele pergamijn schutbladen, extra linnen 
rugversterking, Balacron kaft en het formaat is A4 (230x310 mm). Normaal € 13.75, in de maand januari 2016 
voor slechts € 10.75. En ook de Basic van Leuchtturm met 16 zwarte bladen/32 pagina’s, 9 heldere stroken per 
pagina, dubbele pergamijn tussenbladen, zonder middenstrook, met harde kaft en het formaat is A4 (230x310 
mm). Normaal € 15.95, in de maand januari 2016 voor slechts € 12,95. 
Ik heb ze nog in verschillende kleuren, maar wees er snel bij. Het is een kleine voorraad en OP=OP. 

Stampie (Ton van der Wurff) 
info@stampie.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Data bijeenkomsten in de regio 

Datum Programma Plaats  Tijd 
do  7 januari Ruilavond Kerk.Cent.‘De Bron’, Nieuwegein aanvang 20:00 uur 
do. 14 januari  Ledenbijeenkomst H.F. Witte Centrum, De Bilt aanvang 20:00 uur 
do. 14 januari  Ledenavond met veiling Kerk.Cent.‘De Bron’, Nieuwegein aanvang 20:00 uur 
za.  16 januari  Verzamelaarsmarkt Clubhuis Immitsj, Mijdrecht  09:30 – 13:00 uur 
do. 28 januari  Ruilavond Kerk.Cent.‘De Bron’, Nieuwegein aanvang 20:00 uur 
do. 11 februari  Ledenbijeenkomst H.F. Witte Centrum, De Bilt aanvang 20:00 uur 
za.  20 februari  Verzamelaarsmarkt Clubhuis Immitsj, Mijdrecht  09:30 – 13:00 uur 
za.  19 maart Verzamelaarsmarkt Clubhuis Immitsj, Mijdrecht  09:30 – 13:00 uur 
za.  16 april  Verzamelaarsmarkt Clubhuis Immitsj, Mijdrecht  09:30 – 13:00 uur 
za.  21 mei Verzamelaarsmarkt Clubhuis Immitsj, Mijdrecht  09:30 – 13:00 uur 

Adressen: 
Clubhuis Immitsj, Windmolen 75, 3642 DA Mijdrecht (Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen) 
Veenweidebad, Ontspanningsweg 1, 3641 SV Mijdrecht Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen) 
Kerkelijk Centrum ‘De Bron’, Buizerdlaan 1 in Nieuwegein (de Postkoets) 
H.F. Witte Centrum, H. Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt (Het Postmerk) 
 
 


