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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 Harrie de Caes doorgeven? 

U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. 
 

Van de voorzitter. 

Op dinsdag 20 november wordt u weer verwacht op onze gezellige clubavond. Alle heeft weer een prachtige 
veiling in petto en natuurlijk kunt u weer aan de slag met de stuiverboeken. Het is de laatste keer, dat we onze 
eigen stuiverboeken op tafel krijgen. Volgende maand krijgen we de boeken van Utrecht, die dit seizoen ook  
met de uitwisseling van stuiverboeken meedoet. 

Voor deze avond hebben we ook nog een extraatje. We krijgen een mooie lezing van 
Nico Helling, motormuis in hart en nieren. Hij gaat ons iets vertellen over het gebruik van 
de motorfiets, zowel bij het vergaren van de post als bij het bezorgen ervan. Vanaf het 
moment van het plaatsen van de brievenbussen rond 1900 tot nu toe worden motoren 
door de post gebruikt. Nico laat dat gebruik zien aan de hand van postzegels, stempels, 
brieven, postwaardestukken, enz. Hij put daarbij uit eigen collectie, zodat we meteen 
een kijkje in een deel van zijn verzameling kunnen nemen. Nico beschikt door 
jarenlange ervaring over een grote kennis op het verzamelgebied van motorfietsen op 
postzegels en kan daar boeiend en met verstand van zaken over vertellen. 

Tijdens de clubavond van 16 oktober hebben we afscheid genomen van Ton Scheepens 
in zijn functie als vice-voorzitter. Ton blijft lid van de vereniging en u zult hem nog 
regelmatig tegenkomen op de clubavonden. Hij gaat echter verhuizen en hij raakt daardoor wat te ver van ons 
verwijderd om zijn functie goed te kunnen blijven vervullen. Ton heeft tijdens zijn bestuurslidmaatschap zijn 
steentje stevig bijgedragen. Dat was niet altijd zichtbaar voor iedereen, maar voor ons als bestuur wel. Hij heeft 
heel wat klussen opgepakt en tot een goed einde gebracht en wist op elk probleem wel een antwoord te vinden. 
We danken hem dan ook voor deze fantastische ondersteuning.  
Inmiddels zijn we erg blij, dat Piet Nagtegaal heeft aangeboden de taak van Ton bij het assisteren van 
veilingmeester Alle over te willen nemen. 

Met nog even een reminder, zoals dat in goed Nederlands heet, dat de volgende clubavond wat eerder is dan 
normaal en wel op 11 december zal worden gehouden sluit ik weer af. 

Tot ziens op 20 november a.s. 

Voorzitter 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie. 

In april 2012 hebben wij dhr. G. Rommers uit Houten kunnen verwelkomen als nieuw lid en in mei 2012 dhr. 
T.C. Muntjewerf uit Vleuten. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Help ik kan niet (meer) naar de clubavond. 

We worden allemaal (gelukkig) een dagje ouder. Soms bemerk je dan, dat je 
’s avonds niet meer over straat durft, dat je ’s avonds niet meer durft te rijden, 
dat je je autootje maar weg moet doen, enz.  
Het zou toch jammer zijn, als je daardoor niet meer naar onze gezellige 
clubavond zou kunnen komen.  
Mocht dit zich voordoen, neem dan even contact op met ons secretariaat.  
We gaan dan proberen een oplossing te zoeken.  
Ja, als je naar Groningen verhuist, dan wordt het wat moeilijker, maar in 
andere gevallen lukt het meestal wel om iemand te vinden, met wie je mee  
kunt rijden. 

Ton van der Wurff 
 

 
LET OP: De verenigingsavond in december is op 11 december!!!! 

 

http://www.pf68.nl/
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Kinderboekenweek. 

Het postzegelvel Kinderboekenweek 2012, dat op 8 oktober werd uitgegeven, bevat voor zover bekend de 
eerste twee pop-up postzegels ter wereld, een vinding van drukkerij Enschede.  
De postzegels hebben een aanduiding 5, bedoeld voor brievenbuspakjes tot 500 gram met een bestemming in 
Nederland. Op de postzegels zelf en op de voor- en achterkant van het velletje zijn illustraties van de hand van 
Fleur van der Weel afgebeeld van planten, dieren en elementen, die voorkomen in het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek. 
 

 
 
Elke postzegel is opgebouwd uit drie lagen gevouwen, gerild en gestanst sulfaatkarton. De afbeelding van de 
vogel en van de vlinder bevindt zich op de bovenste laag (zowel op de voor- als achterkant). De middelste laag 
is het schuifje en de onderste laag is de drager, met aan de achterkant de gomlaag. Door het schuifje uit te 
trekken, ontvouwt de bovenste laag zich waardoor het lijkt alsof de vogel en de vlinder gaan vliegen. De 
illustratie op het schuifje wordt zichtbaar langer (de nek van de giraffe strekt zich en de olifant steekt zijn slurf 
uit) en sluit aan op een soortgelijke illustratie op de derde laag die pas zichtbaar wordt als de pop-up volledig 
ontvouwen is. 

Bron: Collect Club 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
KNBF Nieuwsbrief. 

Onlangs is de 30e KNBF Nieuwsbrief uitgebracht. Het aantal abonnees 
nadert inmiddels de 3.000.  
Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks. De inhoud wordt vooral bepaald 
door de actualiteit en bevat verder een groot aantal filatelistische berichten, 
artikelen en mededelingen. 
De digitale Nieuwsbrief is (gratis) beschikbaar voor iedereen die interesse 
heeft in de filatelie en het verzamelen van postzegels. 

Via www.knbf.nl kan men zich eenvoudig voor een (gratis) abonnement aanmelden – en – indien nodig ook 
afmelden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------- 
 
 


