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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 2018 incl. Nieuwsbrief per mail: € 18,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 9,00 per jaar;
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 43,65 per jaar.
Contributie 2018 incl. Nieuwsbrief per post: € 28,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 19,00 per jaar;
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 53,65 per jaar.
Contributie gaarne overmaken naar rekening NL82 INGB 0002 2578 68 t.n.v. Postfris ’68, Vleuten of contant
betalen op de verenigingsavond.
Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie.
J.H.H. Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK Vleuten, e-mail: jansangers@hetnet.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Data verenigingsavonden 2018
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

18 september
16 oktober
20 november
18 december*

veiling + verloting
veiling
veiling
veiling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 31 maar 2018.
*= wisseling stuiverboeken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de Vicevoorzitter
Beste leden
Allereerst wens ik u allen een heel goed maar vooral een gezond 2018.
Een nieuw verenigingsjaar ligt voor ons. Een feestjaar, want in 2018 bestaan we 50 jaar!!! Het bestuur heeft er
zin in om er, samen met u, een mooi lustrumjaar met veel postzegelplezier van te maken.
Via de nieuwsbrief blijven wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen onze vereniging.
Ik hoop u op dinsdagavond 16 januari 2018 te ontmoeten op onze verenigingsavond.
Janny Vierbergen-Eversen
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Contributie 2018
Afgelopen ledenvergadering van 19 december jl. is besloten om de contributie te verhogen naar €18,-.
De algemene kosten stijgen en we hebben volgend jaar ons 50 jarig jubileum. Om niet verder in te teren op het
vermogen is de basiscontributie verhoogd met €1,- van €17,- naar €18,- per jaar. De abonnementsprijs van De
Filatelie is gelijk voor 2018 aan voorgaand jaar (€25,65). Hiermee komt het lidmaatschap met De Filatelie op
€43,65. Indien u de nieuwsbrief per post ontvangt is dit €10,- extra op de contributie en eventueel
abonnement op de filatelie.
David Koopman, secretaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Oproep veilingkavels
Beste leden,
Zoals u inmiddels wel zal weten staat Postfris ’68 op de drempel van een bijzonder jaar. In 2018 is het 50 jaar
geleden dat een aantal fanatieke postzegelverzamelaars de koppen bij elkaar staken en besloten een
vereniging op te richten. Dit heugelijke feit willen we als bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan en we
hebben daarom het plan opgevat om op de clubavond in mei 2018 een bijzondere veiling te organiseren.
Bijzonder, niet alleen qua inhoud, kwaliteit of prijsniveau, maar ook de invulling zal verassingen bevatten.
Hierover mag ik u helaas nu nog geen verdere informatie verstrekken.
Anders omdat we nu eens niet de zo geliefde snuffeldozen, stockboeken met restverzamelingen,
€ 1.00 kaveltjes etc. aan willen bieden maar ditmaal eens willen gaan voor bijzondere stukken.
Dit zouden b.v. kunnen zijn bijzondere enveloppen/stempels, opvallende gelopen brieven/kaarten, leuke
zegels/series, fraaie (thema) verzamelingen, stockboeken met goede inhoud. Echt stukken dus die, voor de
gevorderde verzamelaars onder onze leden, een waardevolle toevoeging aan hun collectie zouden kunnen zijn.
We willen geen grote veiling maar een kwaliteitsveiling met circa 50 kavels die per stuk een goede
waarde/kwaliteit vertegenwoordigen. De basis inzetwaarde hebben we daarom gesteld op € 5.00.
Om zo’n veiling te kunnen organiseren heeft het bestuur natuurlijk wel geschikt materiaal nodig, daarom hierbij
de oproep:
HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN, WAARVAN U DENKT DAT HET VOOR DE JUBILEUMVEILING
GESCHIKT IS, LAAT HET DAN AUB IN DE MAAND JANUARI (bij voorkeur) SCHRIFTELIJK WETEN AAN
DE VEILINGMEESTER.
Graag een kleine beschrijving van de stukken die u aan wil bieden (een paar regels per item is voldoende) en
uw vraagprijs. Bent u niet in de omstandigheid om het digitaal aan te leveren dan kan het ook per brief of, als
laatste mogelijkheid, telefonisch.
Het bestuur zal alle aanbiedingen toetsen aan haar ideeën en behoudt zich het recht voor om een kavel niet in
de jubileumveiling op te nemen.
Uitgangspunt voor de jubileumveiling blijft dat conform het veilingreglement van Postfris ’68 wordt gewerkt.
Tot slot wil ik graag het volgende onder uw aandacht brengen: Postfris ’68 heeft, in het kader van haar 50 jarig
jubileum, een aantal prachtige kavels geschonken gekregen en deze zullen geveild worden tijdens de
jubileumveiling. De opbrengst mag ten gunste van de club komen. Draagt u de club ook zo’n warm hart toe dan
zijn schenkingen van veilingstukken natuurlijk heel erg welkom.
Ik hoop op uw aller medewerking.
Namens het bestuur van Postfris ’68,
Alle Wuring
Aanbieding veilingstukken:

-

Digitaal richten aan: wuring@casema.nl
Postadres: IJsheiligen 5, 3454 TA De Meern
Telefonisch: 0646681387
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Wat is bij u het pronkstuk in de verzameling?
Iedereen heeft in de verzameling wel een bijzonder
stuk, waar je zelf erg trots op bent. Vertel ons welk
stuk dat is en waarom u vindt, dat het voor u een
bijzonder stuk is.
Wij bundelen de bijzondere stukken van al onze leden
en geven de bundel uit bij het 50 jarig jubileum van de
vereniging. Heeft u moeite om een stuk uit uw
verzameling als bijzonder aan te wijzen, of om daar
iets over te schrijven, laat het ons weten en wij zullen u helpen. Ook voor het maken van een scan ervan kunt u
bij ons terecht. Voor al uw vragen en opmerkingen betreffende de bundel kunt u terecht bij Anna-Marie
Branderhorst via abranderhorst@ziggo.nl of tijdens de clubavond.
Het zou leuk zijn, als ALLE leden van de vereniging hun steentje zouden bijdragen.
De bundelcommissie (Anna-Marie Branderhorst, Jan Sangers en Ton van der Wurff)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Beleef de natuur – Reptielen en amfibieën

Op 2 januari verscheen een velletje met 10 verschillende zelfklevende zegels in de nieuwe serie “Beleef de
natuur”. Op dit velletje worden de volgende reptielen en amfibieën afgebeeld: de levendbarende hagedis, de
rugstreeppad, de kamsalamander, de adder, de boomkikker, de geelbuikvuurpad, de gladde slang, de
ringslang, de heikikker en de knoflookpad. Zij vormen een selectie van de elf kikker- en paddensoorten en vijf
salamandersoorten, die Nederland als inheemse amfibieën kent, en de drie slangensoorten en vier
hagedissensoorten uit de reptielencategorie. Opvallend zijn de kleurige elkaar overlappende cirkels op het vel,
die doorlopen op de naastliggende zegels en op de randen als druppeltjes doorlopen. Ook de letters en de
waardeaanduiding zijn uit kleine cirkeltjes opgebouwd. Let ook op de transparante afbeeldingen op het vel.
De hele serie Beleef de natuur zal bestaan uit 12 velletjes. Er komen namelijk drie jaar lang elk jaar vier
velletjes uit. Voor dit jaar zijn dat: Veldbloemen (april), Insecten (juni) en Paddenstoelen (september).
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Vleuten De Meern en Leidsche Rijn
Wat verstaan we onder Vleuten De Meern en Leidsche Rijn? Op de website van de gemeente Utrecht zien we
dat Vleuten De Meern als wijk 10 en Leidsche Rijn als wijk 9 staat genoteerd. De woningbouw ontwikkeling in
deze wijken gaat naar 108.000 inwoners toe. Men verwacht dat dit aantal in 2040 bereikt gaat worden. Dat lijkt
ver weg, echter ons 50 jarig bestaan geeft aan hoe snel de tijd gaat.
Ook hebben we de laatste jaren ervaren dat ook binnen
postzegelland het nodige verandert en nog steeds aan
verandering onderhevig is. Het aantal leden van onze
vereniging en andere postzegelverenigingen staat onder
druk. Dat betekent dat wij als vereniging aan de weg
moeten blijven timmeren. Niet alleen in deze twee wijken
ook in de plaatsen om ons heen.
Met deze plaatsen om ons heen spreken we al snel van een
bewoners potentieel van 260.000. Zou het lukken om hierin
voldoende verzamelaars te vinden die lid van onze mooie
club zouden willen worden?
Sinds juni 2017 zijn er gelukkig weer stempels in omloop
van zowel Vleuten De Meern en de huidige twee
postkantoren in Leidsche Rijn. Om te laten zien welke
stempels in omloop gebracht zijn heb ik een bezoekje
afgelegd aan alle postkantoren, die gevestigd zijn in de
diverse winkels.

Read shop Hindersteinl.

Hier had het stempel Vleuten 2
moeten staan. Deze ligt bij de
Karwei Vleuterweide. Er was
slechts een nauwelijks
zichtbare stempelafdruk te zien.
Reden, ze gebruiken het
stempel zelden. Uit de slechte
afdruk heb ik kunnen opmaken
dat het stempel voor het laatst
op 26 juli gebruikt is. Nu is de
inkt verdroogt

Kees Visscher Vleuterweide

.

Gamma Boteyken 197

Kees Visscher Mereveldpl

Primera Veldhuizen

De vestigingen Karwei en Gamma zijn uitsluitend bestemd voor pakketverzendingen. Voor aangetekende
verzendingen worden eveneens deze stempels gezet. Het is mijn uitdaging om aan echt gelopen stempels van
Vleuten De Meern te kunnen komen. Hoe dan ook: voor de stempelverzamelaars is er wel degelijk een
toekomst. Dit is toch leuker dan de nummeringen van de baliefrankeermachines, die ook in deze kantoren
staan, op te sporen? Deze nummers zijn al eerder gepubliceerd.
Het lijkt me een uitdaging om van de andere plaatsen waar ook leden van Postfris ’68 wonen eveneens dit soort
stempels van Post.nl te verzamelen.
Daarin kunt u een rol spelen. Ga langs en vraag naar een stempel. Bij alle vestigingen heb ik wel moeten
uitleggen waarvoor ik de stempels nodig had.
Ik vertelde dat ik onderzoek deed naar de locaties waar Post.Nl stempels waren uitgeleverd. Met als extra
argument dat Post.Nl niet kon vertellen wie welke stempels gekregen heeft. Overigens is dat ook de waarheid.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ook dat ik dit doe in het kader van onderzoek uitgevoerd door verzamelaars om alsnog deze stempels op de
juiste locaties in kaart te brengen.
Wel even de locatie noteren waar je het stempel heb aangetroffen.
Tot slot nog de twee stempels in het gebied Leidsche Rijn. Winkelcentrum Parkwijk en Terweijde.

Kees Visscher Terweijde

Bruna Parkwijk

Dan hebben we nog een postservices Sandd. De naam staat voor Sort en Deliver. De sorteercentra die ik
gevonden heb op internet zijn: Echt, Roosendaal, Zwolle en Diemen.
In Vleuten De Meern en Leidsche Rijn vinden we vier locaties waar u uw post in kan leveren. Blokker in
Vleuterweide en Parkwijk, Europarts Meerndijk 12 en Plus markt Veldhuizen. De post wordt verzameld en twee
maal per week via DHL doorgezonden naar een sorteercentrum. In het sorteercentrum wordt een sticker over
de zegel aangebracht ter ontwaarding.
Mogelijk dat er nog meer sorteercentra aanwezig zijn van Sandd. Echter via de site is dit niet eenvoudig te
traceren.
Jan Sangers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Decemberpost verzonden via PostNL komt vele dagen te laat aan.
Van diverse kanten hoorde ik mopperende geluiden dat de kerst- en nieuwjaarswensen te laat werden bezorgd.
Zelf ontving ik op woensdag 27 december diverse kaarten die respectievelijk op 15, 17 en 18 december waren
afgestempeld.
De prijs omhoog en de service omlaag bij PostNL. Jammer.
Janny Vierbergen-Eversen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Verhuisbericht.
Het Bondsbureau en de Bondsbibliotheek van de KNBF zijn verhuisd.
Ook het Audio Visueel Centrum en de Bondskeuringsdienst hebben per 1-1-2018 onderdak in het nieuwe
Bondsbureau in Houten gevonden.
De postbus in Utrecht is bij de verhuizing komen te vervallen, dus uw post kan vanaf 1-1-2018 naar
onderstaand adres:
KNBF
Nieuwe Schaft 23
3991 AS Houten
Nieuw telefoonnummer: 030-5075469
Het mailadres blijft gelijk: knbf@knbf.nl en ook de website blijft www.knbf.nl
Openingstijden Bondsbureau: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur.
Het nieuwe pand in Houten is te bereiken via A 27 afslag Houten, bedrijven De Schaften aanhouden.
Met openbaar vervoer via buslijn 48 bedrijventerrein De Schaften, ongeveer 8-10 minuten lopen naar de
Nieuwe Schaft 23.
Nieuw adres Bondsbibliotheek per 1-1-2018
De Bondsbibliotheek is met ingang van 1 januari ook gehuisvest in hetzelfde pand als het Bondsbureau.
Het adres is daardoor als hierboven.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Expositie Postgeschiedenis verhuist van bibliotheek Vleuterweide naar bibliotheek Parkwijk.
De expositie, Filatelie en Heemkunde verbonden, die ter promotie van onze vereniging in Vleuterweide ruim
twee maanden daar gehangen heeft is verplaatst naar de bibliotheek in Parkwijk. De expositie is daar tot in de
laatste week van februari te zien. Zeker is dat de nodige bezoekers van de bibliotheek van Vleuterweide gezien
hebben dat wij als postzegelvereniging een bestaansgrond hebben. De plannen om verdere locaties te zoeken
liggen klaar om vanaf maart een nieuwe plek gevonden te hebben. Mocht u vanuit uw kennis een goede plaats
weten om onze vereniging te promoten neem dan s.v.p. contact op met Jan Sangers. Ook buiten Vleuten De
Meern willen wij gezien worden.

Foto impressie van de expositie bibliotheek Parkwijk
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Maandaanbieding van Stampie
Allereerst de allerbeste wensen voor 2018. Dat het voor u een zeer
gezond en ook een goed filatelistisch jaar mag worden. Voor de
vereniging wordt het in ieder geval een heel interessant jaar vanwege
het 50-jarige jubileum!!!
Deze maand in de aanbieding de mooie Engelstalige
kleurencatalogus “Collect British Stamps” 2018 uitgegeven door het
gerenommeerde Londense postzegelhuis Stanley Gibbons.
De catalogus is een gesimplificeerde catalogus van alle Engelse
zegels met hun watermerk-, fosfor-, grafietlijn- en tandingvarianten.
Hij biedt een lijst met alle zgn. Post and Go zegels, een
overzichtsindex van de ontwerpen van de herdenkingszegels en de
muntbrieven van Royal Mail. Alle jaarsets staan er in, evenals de
FDC’s, PHQ cards, portzegels, officiele zegels, gutter pairs met het
stoplicht, prestige postzegelboekjes, regionale zegels van Engeland,
Schotland, Wales en Noord-Ierland, de pre-postals van Man,
Guernsey en Jersey en de oorlogstijd uitgiften va Guernsey en
Jersey, Royal Mail postage labels, enz.
Normaal kost deze editie € 26, bij Stampie tot en met de clubavond
op 20 februari 2018 voor € 22.50.
Stampie
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Mooi Nederland - Stadspoorten
Op 29 januari verschijnen drie velletjes met ieder vijf dezelfde gegomde zegels met het thema Mooi Nederland

– Stadspoorten. Op de velletjes staan stadspoorten van Hattem, Bergen op Zoom en Vianen.
Jan Rothuizen is de ontwerper van de velletjes. Hij tekent voor onder meer de Volkskrant reportages op locatie.
Hij maakt een pentekening van de plattegrond en vult deze in met wat er op straat gebeurt, met kleine weetjes,
met wat hij hoort en zaken die in het oog springen. De plattegrond is op het velletje aangebracht, de
stadspoorten op de zegels.
In juni verschijnt een tweede reeks met de stadspoorten van Culemborg en Zierikzee en een verzamelvelletje.
De plattegronden hebben de kleuren rood of blauw. Het verzamelvelletje is geheel in het teken van Mooi
Nederland met de kleuren rood, wit en blauw.
e

De Lekpoort in Vianen dateert uit het midden van de 15 eeuw.
Aan de veldzijde heeft de toren twee veelhoekige uitgekraagde
hangtorentjes. De Lekpoort behoort tot de verdedigingswerken van
Vianen, waarvan ook de stadsgracht en delen van de stadsmuur nog
te zien zijn. De stadsmuur werd onderbroken door poorten, waarvan
alleen de Lekpoort de slopershamer heeft overleefd. De poort is
gericht naar de rivier de Lek. In deze poort zat vroeger een
gevangenis.
De poort is in Vianen ook bekend als de kleine klok vanwege het
uurwerk op de poort, dat wat kleiner is dan het uurwerk van de
hervormde kerk.
Het boek “De Straat” van
Ina Boudier-Bakker begint
met een beschrijving van
De Straat, de Voorstraat,
de hoofdstraat van Vianen,
die van poort tot poort
loopt, verwijzend naar de
Landpoort, die eigenlijk in
haar tijd al afgebroken was,
en de Lekpoort.
Het Rijksmuseum heeft schetsen van Willem Koekoek met onder
meer de Lekpoort.
e
Vianen krijgt stadsrechten in 1335-1336 en kende in de 15 eeuw een
grote bloei dankzij de familie Van Brederode, die op kasteel
Batenstein woonde. Vianen was ook een vrijstad, een vluchtplaats
voor “vreemdelingen met geld”.
Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ledenadministratie
De volgende leden hebben het lidmaatschap van Postfris’68 per 01-01-2018 opgezegd:
Dhr. H. Hoogendoorn uit Zwammerdam;
Dhr. P.C.M. de Jongh uit Harmelen;
Dhr. J. Speijers uit Maarssenbroek.
Als nieuw lid hebben wij kunnen registreren:
Dhr. M. Langkester uit Maarssen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Filatelistische agenda 2018
Datum
2 januari

Plaats

16 januari

Evenement
Uitgifte “Beleef de natuur –
Reptielen en Amfibieën”
Verenigingsavond Postfris ‘68

27 januari

Verzamelaarsbeurs

27-28 januari

Filateliebeurs

Oude Parochiehuis,
Bozenhoven 152,
Mijdrecht
Dudok Arena, Arena 303,
Hilversum

29 januari

Uitgifte “Mooi Nederland –
Stadspoorten”
Spring Stampex

14-17 februari

De Schalm, Oranjelaan
10, De Meern

Vianen, Bergen op Zoom
en Hattem
Business Design Centre,
London-Islington
(England)

Informatie
10 verschillende
zegels in een velletje
17-22
Toegang gratis
Parkeren gratis
9:30-13
Toegang gratis
Parkeren gratis
27: 10-17
28: 10-16:30
Toegang gratis
Parkeren gratis
3 velletjes met ieder 5
dezelfde zegels

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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