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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 2017 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 2017 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Data verenigingsavonden seizoen 2017-2018
21 november
19 december*

veiling
veiling + (kerst)verloting

16 januari 2018
20 februari 2018
20 maart 2018
17 april 2018
15 mei 2018
19 juni 2018

veiling
veiling + verloting
algemene vergadering + veiling
veiling
veiling + verloting
veiling

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 18 november 2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van de Vicevoorzitter
Beste leden,
Heeft u dat nou ook weleens? Je denkt een rustige dag te hebben en na één telefoontje wordt je hele planning
voor die dag overhoop gegooid.
Dat was op de dinsdag van onze oktoberverenigingsavond bij mij het geval toen Radio M Utrecht en RTV
Utrecht aandacht wilden besteden aan de expositie over de postgeschiedenis van Vleuten, de Meern en
Ouderijn van Jan Sangers in de bibliotheek van Vleuterweide.
Omdat Jan op vakantie was hebben Gert en ik zo goed mogelijk de honneurs waargenomen en misschien
levert onze bijdrage nog een nieuw lid op.
De expositie nog niet gezien? Tot half december is deze nog te bezichtigen in de bibliotheek.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijdrage van Jan Sangers elders in deze Zegelaer.
Waar zijn we verder mee bezig?
Onze verzamelaarsbeurs staat op zaterdagmorgen 18 november genoteerd. U bent natuurlijk als bezoeker
van harte welkom maar er zijn nog (gratis) tafels te reserveren bij Gert Berrens.
De jubileumcommissie heeft de eerste vergadering achter de rug en dankzij de enquête die velen van u
hebben ingevuld hebben we een aardig beeld gekregen waar uw belangstelling naar uit gaat. Wij gaan hiermee
aan de slag.
De veilingmeester heeft weer enorm veel energie opgedaan tijdens zijn vakantie en ziet met belangstelling uw
kavels tegemoet.
De heren van de stuivertjesboeken kunnen nog wel wat stuivertjesboeken gebruiken. Maar let op: het loopt
storm. Dus vol=vol.
De rondzending mocht diverse nieuwe deelnemers en inzenders verwelkomen en draait momenteel op volle
toeren. Toch blijven boekjes nog steeds welkom.
Na een welverdiende vakantie verwachten wij Stampie weer op onze verenigingsavond van november om uw
bestellingen in ontvangst te nemen en te leveren.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Mocht ik u niet op de beurs van zaterdag 18 november ontmoeten dan hoop ik u in ieder geval op de
verenigingsavond van dinsdagavond 21 november te zien.
Janny Vierbergen-Eversen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ons propaganda offensief
Op 16 oktober is onze vereniging gestart met een groot propaganda offensief. Wat hebben we tot nu toe
gedaan en kunnen zien.
Maandag 16 oktober is in de bibliotheek van Vleuten de tentoonstelling geopend genaamd, “Filatelie en
Heemkunde verbonden”. Dit ging niet onopgemerkt voorbij. Op onze website www.pf68.nl ziet u wat we daar
laten zien.
Verder staat op de website van de bibliotheek (https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/filatelieexpovlw.html)
een leuk stukje over deze expositie.
Janny, onze interim voorzitter, heeft voor Radio Utrecht tijdens deze opening een interview gegeven om
vervolgens ´s avonds ook nog te zien te zijn op RTV Utrecht. Een goed begin om ons gezicht te tonen.
Om u een impressie te geven wat er te zien is hebben we foto´s gemaakt van deze expositie, die blijft hangen
tot en met 26 december dit jaar. Daarna zal deze expositie verhuizen naar de bibliotheek in Parkwijk. De
bedoeling is dat deze expositie tenminste het komende jaar op verschillende plaatsen te zien is binnen Vleuten
De Meern en Leidsche Rijn. Helaas is het mij door de lichtval niet mogelijk gemaakt om overal de belichting
gelijk te krijgen.

Deze expositie is niet alles. Er staat ons nog meer te wachten. Onze secretaris David heeft kans gezien om in
diverse bladen ook deze expositie te promoten. Door blijvend over langere periode ons extra te laten zien
hopen wij dat Postfris ´68 nog meer bekend zal worden in het hele gebied van Utrecht West.
Mogelijk dat komend jaar 2018, waarin we ons 50 jarig jubileum gaan vieren, wij ons laten zien op een aantal
markten. Als de eerste markt gehouden wordt in het nieuwe Leidsche Rijn centrum kunnen wij aansluiten bij de
Historische vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens en Leidsche Rijn. Het aanbod om samen met deze grote
vereniging van ruim 850 leden daar te staan is inmiddels binnen.
Kunnen wij nog meer doen? Jazeker. De komende verenigingsavond zal de originele collectie, die intussen
bekroond is met Verguld Zilver op de tentoonstelling van de Postex afgelopen oktober, te zien zijn op onze
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------verenigingsavond. Op die avond zal “U in de wijk” opnames maken voor het programma “U in de wijk” dat alleen
voor Ziggo kijkers in ons gebied te zien is. Weer een stukje reclame.
Ook u kunt wat betekenen voor onze vereniging. Uiteindelijk zijn wij allemaal belanghebbende dat het goed gaat
met Postfris ’68.
Er wordt nagedacht over het aanmaken van flyers die u kunt ophangen op strategische plaatsen binnen uw
eigen woonplaats. Het bereik van onze huidige reclames wordt niet gezien in Harmelen, Maarssen en
Montfoort. Ook als uw woonplaats hierin niet genoemd is hoeft dit u er niet van te weerhouden ook in uw plaats
actief te zijn. Op dit moment hebben wij 94 leden binnen Postfris ’68. Wat het resultaat zal zijn van al deze
inspanningen valt op voorhand niet te zeggen. We kunnen er in ieder geval voor zorgen dat onze zichtbaarheid
maximaal is. Laat weten en zien wat een prachtige en gezellige vereniging Postfris ’68 is.
Heeft u argumenten nodig om anderen te overtuigen dan kan ik u de volgende tips geven, zoals ook op de
expositie gepresenteerd zijn.
Het verzamelen van postzegels is een leerzame activiteit. Alles wat je zou willen verzamelen is in postzegels en
de daarbij behorende poststukken te realiseren. Je kunt landen verzamelen, motieven of zoals in dit geval
alleen post van en naar Vleuten De Meern Haarzuilens.
Om zo goed mogelijk je verzameling op te bouwen is een lidmaatschap van een postzegelvereniging
onontbeerlijk. Je komt er gelijkgestemden tegen die je verder kunnen helpen met raad of nieuwe aanwinsten
voor de verzameling.
Binnen onze gemeente hebben wij een postzegelvereniging Postfris ’68. Wij zijn een actieve vereniging die
iedere derde dinsdag van de maand (behoudens juli en augustus) in De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern bij
elkaar komt. De zaal is open vanaf 19:00 uur. Op deze avonden zijn vaak meer dan 40 leden aanwezig.
Tijdens iedere bijeenkomst is er een veiling waar tegen aantrekkelijke prijzen postzegels en partijen worden
aangeboden. Een aantal malen per jaar wordt er ook een verloting gehouden waar mooie postzegelprijzen te
winnen zijn. Ook zijn er lezingen over onze hobby. Daarnaast hebben we de stuivertjesboeken. Hierin kan je
naar nieuwe zegels zoeken en na betaling van slechts 5 cent per stuk kan je ze toevoegen aan je eigen
verzameling.
Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief, op deze wijze houden we je op de hoogte van de laatste
postzegelnieuwtjes. Ook vindt je filatelistische artikelen in deze nieuwsbrief. Als lid van Postfris ’68 kun je ook
deelnemen aan de rondzending waarbij je boekjes met postzegels thuiskrijgt. Hieruit kan je gemakkelijk zegels
van je gading aanschaffen.
Ook kunt u via de vereniging het maandblad Filatelie tegen gereduceerd abonnementstarief in huis krijgen
In 2018 vieren wij ons 50 jarig bestaan. Een mooi moment op lid te worden
Waar kunt u Postfris ‘68 vinden?
http://pf68.nl/ (tip: maak een foto van deze gegevens)
secretariaat: Postfris ’68 secretariaat.postfris68@gmail.com
telefoon 06-41191128
Of, loop op een dinsdagavond vrijblijvend bij ons binnen en ervaar de sfeer.
U ziet tegelijk een mooi uitgangspunt van hoe een flyer eruit kan zien. Maak gebruik van al deze tips, zeker bij
ontmoetingen met andere verzamelaars, Laten we er met zijn allen een succes van maken. Als we met z’n allen
het bestuur van onze vereniging ook daadwerkelijk steunen als om uw hulp gevraagd wordt kan er iets moois
ontstaan. Wij zijn met voldoende mensen om er een succes van maken. Laten we er met zijn allen voor gaan!
Jan Sangers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------500 jaar Reformatie

De Filatelistenvereniging Gabriël (de aartsengel Gabriël staat voor de boodschapper) heeft een persoonlijke
postzegel uitgegeven in de vorm van een velletje met daarin drie zegels ter gelegenheid van het Lutherjaar.
Op 31 oktober 1517 bevestigde Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de misstanden in de Rooms-Katholieke
kerk op de deur van de Slotkerk in Wittenberg. Dit wordt gezien als het startpunt van de Reformatie.
Op de linker en de rechter zegel staan fragmenten van een schilderij van Jan Muyskens uit 1643. Dit schilderij
is eigendom van het Catharijnenconvent in Utrecht, dat tussen 22 september 2017 t/m 28 januari 2018 een
tentoonstelling heeft gewijd aan Luther. Het schilderij stelt de droom van Frederik III (Frederik de Wijze), de
keurvorst van Saksen, voor. Hij stond achter de denkwijze van Luther en nam hem in bescherming, toen Luther
voor de Rijksdag in Worms moest verschijnen. Dat laatste is te zien op het schilderij op de velrand.
Het velletje kost € 3.50 en is te koop bij de Collect Club.
Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanbieding Stampie
Sinds enige tijd geeft Davo miniatuurauto’s uit in de vorm van
vracht- en bestelauto’s. Zij dragen allemaal het bekende logo
van Davo met de vliegende duiven in zwart en wit gemaakt door
M.C. Escher.
Er zijn inmiddels 13 van deze auto’s uitgegeven. De meeste zijn
bij Davo al uitverkocht en alleen nog via veilingen ver boven de
aanschafwaarde te koop.
Hiernaast ziet u auto nummer 12. Normaal kost deze auto 12
euro. Ik bied hem deze maand aan voor slechts 10 euro. Zolang
de voorraad strekt uiteraard.
Ton der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Postex 2017
e

Afgelopen 20-21 en 22 oktober werd in Apeldoorn voor de 19 keer de jaarlijkse Postex gehouden. Daar mocht
ik een paar leden van onze vereniging zien. Voor diegenen die nog nooit op een dergelijk evenement geweest
zijn, toch nog even een kleine impressie van wat daar te zien is geweest.
Al die 19 keren Postex hebben plaatsgevonden in de Americahal. Volgend jaar verhuist de expositie naar de
Omnisport, tegenover de Americahal.
De Americahal valt ten deel aan de sloophamer, vandaar de verhuizing.
Tijdens de Postex zijn altijd handelaren en gespecialiseerde verenigingen aanwezig. De keuze bij de
handelaren is te vinden in alle verzamelgebieden. Daarnaast is er ook ieder jaar een tentoonstelling waar je
ideeën op kunt doen van materialen die daar te zien zijn.
Ook postadministraties zijn aanwezig en het blad Filatelie. Dit jaar waren de postadministraties te zien van
Post.nl, Kirgizië en Deutsche Post. De postadministraties verkopen daar hun nieuwe uitgiften. Ook de jeugd
wordt niet vergeten. Die hebben een aparte ruimte waar ze kunnen grasduinen en zegels, vaak gratis, kunnen
toevoegen aan hun verzameling
Er is ook een grote postzegehoek ingericht waar tegen geringe vergoeding u uw zegels kunt uitzoeken. Het lijkt
iets zoals onze stuiverboeken.
Bij binnenkomst krijgt u een tasje met daarin een bon voor de gratis postzegel van de Postex, diverse reclames
en het boekje met diverse interessante artikelen en een beschrijving van de tentoongestelde kaders.
Als u dat allemaal gemist hebt kan ik u alleen maar adviseren; bezoek eens een evenement, u zult niet
teleurgesteld worden. Door het jaar heen zijn er voldoende mogelijkheden en evenementen. Kunt u die ene
keer niet, geen probleem, er dienen zich altijd meerdere mogelijkheden aan.
Tot slot, Postex is iedere derde weekend in oktober.

Jan Sangers
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Architectuur tijdens de wederopbouw
Na de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland tal van
gebouwen, wegen, huizen, bruggen, spoorwegen en
fabrieken in puin of zwaar beschadigd. Dan begint de
wederopbouw. Maar er is ook ruimte voor nieuwbouw
met veel groen rondom de gebouwen en in de
openbare ruimte. Ontwerper Ariënne Boelens kreeg de
opdracht om ter herinnering aan deze bouwperiode
een postzegelvel te maken en moest een keuze doen
uit de 2.5 miljoen bouwwerken uit die tijd. Zij koos de
volgende 10 iconen (van links naar rechts en van
boven naar onder):
- het ventilatiegebouw van de Velsertunnel in Velsen
uit 1957 van Roosenburg
- het benzinestation van Purfina in Arnhem uit 1957
van van Ravesteyn
- het Industriegebouw in Rotterdam uit 1951 van
Maaskant, van Teijen en Groesman
- het kantoor van Van Leer’s Vatenfabrieken in
Amstelveen uit 1958 van Breuer
- de woonwijk Het Soesterkwartier in Amersfoort uit
1957 van Zuiderhoek
- de Gemeenteflat in Maastricht uit 1950 van
Dingemans
- de Weverij De Ploeg in Bergeijk uit 1958 van Rietveld
- de Hoogovens in IJmuiden uit 1950 van Dudok
- de Faculteit voor Geodesie in Wageningen uit 1953
van Röntgen
- het Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den
Haag uit 1956 van Oud
Zoals u ziet zijn deze gebouwen ontworpen door bekende architecten. Het zijn allemaal gebouwen, die het ook
visueel erg goed doen. Van elk gebouw wordt een overzicht en een detail getoond. Elk groepje van twee
buurzegels behoort tot een thema en heeft een aparte kleur gekregen onder de tekst: infrastructurele
gebouwen, kantoren, woningen, industriële gebouwen en onderwijsgebouwen. Die kleuren worden ook gebruikt
de overzichtsfoto en de detailfoto te scheiden en ze komen voor in de detailfoto.
Het postzegelformaat is 36x25 mm, de vellen meten 108x150 mm. Het papier is normaal met fosforopdruk, de
gom is synthetisch en de druk is offset in de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart. Bij Joh. Enschedé Security
Print worden 130.000 vellen gedrukt, die op 11 september zijn uitgegeven. Het velletje kost € 7.80 en uiteraard
zijn ook de FDC’s en postzegelmapjes van deze serie uitgekomen.
Ton van der Wurff (Bron: Postnl Collect)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Nieuw muntmeestersteken
Stephan Satijn is aangesteld als nieuwe muntmeester bij de Koninklijke Nederlandse Munt. Zoals gebruikelijk
heeft hij een eigen muntmeestersteken. Een muntmeestersteken is een persoonlijke signatuur op munten en
penningen. Het muntmeestersteken van Satijn zal dan ook voortaan op de nederlandse euromunten geslagen
bij de KNM te vinden zijn. De KNM heeft daarom vanaf 19 oktober een speciaal setje munten met het nieuwe
muntmeestersteken in haar assortiment opgenomen.
Het muntmeestersteken van Satijn laat de Sint Servaasbrug in
Maastricht zien. Satijn is in Maastricht geboren. De brug
symboliseert enerzijds de muntmeester als bruggenbouwer en
anderzijds de verbinding tussen privaat en publiek. Op financieel
gebied heeft Maastricht zeker zijn steentje bijgedragen, toen hier
in 1992 de Europese Monetaire Unie tot stand kwam en hiermee
de basis werd gelegd voor de fysieke invoering van de euro op 1
januari 2002.
Ton van der Wurff
(bron: KNM)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ledenadministratie
Dhr. U. Hassefras uit Utrecht heeft zijn lidmaatschap, i.v.m. verhuizing, opgezegd.
Als nieuw lid hebben wij Mw. B. Paardekooper uit Maarssen kunnen verwelkomen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------Filatelistische agenda 2017
Datum
9-12 november

Evenement
Salon Philatelique d’Automme

15-18 november
16 november

MPO
munten/bankbiljettenveiling
De Nederlandse Muntenveiling

18 november

Verzamelaarsmarkt

18 november
24-26 november

Apeldoornse Postzegel- en
Muntenbeurs
Veronafil

25 november

Verzamelaarsbeurs

30 november-2
december
1 december

Monacophil

8-10 december

23 december

Maastricht Internationaal Fair
– MIF 20017
Internationale muntenbeurs
e
14 Coin Event
Verzamelaarsbeurs

28-29 december

Eindejaarsbeurs/Stamptales

10 december

Rietdijk Postzegelveilingen

Plaats
Espace Champerret – Hal
A, Paris (France)
Energieweg 7, IJsselstein
Leeuwenveldseweg 14,
Weesp
De Schalm, Oranjelaan
10, De Meern
Wijkcentrum Het Bolwerk,
Ravelijn 55, Apeldoorn
PVA Expo, Praag
(Tsjechie)
Oude Parochiehuis,
Bozenhoven 152,
Mijdrecht
Terrasses de Fontvielle,
Monaco
Noordeinde 41, Den
Haag
Mecc, Forum 100,
Maastricht
De Vossenberg,
Herentals (Belgie))
Oude Parochiehuis,
Bozenhoven 152,
Mijdrecht
De Veluwehal, Nieuwe
Markt 6, Barneveld

Informatie

9-12
Toegang gratis
10-16
Toegang gratis

9:30-13
Toegang gratis

8+9: 9:30-18
10: 10-16

9:30-13
Toegang gratis
28: 10-17
29: 10-16
Toegang € 3

Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Voor vragen en opmerkingen over….
-

informatie op de website: neemt u contact op met de vice-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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