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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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Telefoonnummers bestuursleden: 
Secretaris: 0348-443237 
Penningmeester/ledenadministratie: 0346-563094 
Hoofd rondzendverkeer:  0346-261819 
Veilingmeester:  030-6621322 
 

Bankrekeningnummers: 
bankrekening nr. 2257868  
t.n.v. penningmeester Postfris ’68, Maarssen 
 
Betalingen rondzendverkeer: 
Betalingen van aankopen uit de rondzendingen op 
bankrekening nr. 3057416 t.n.v. Postfris’68, 
Maarssen 

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 2013: € 16,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,00 per jaar. 
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 41,65 per jaar. 

Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie. 
H.P.A. de Caes, Mozartlaan 34, 3603 BH  Maarssen, e-mail: h.p.a.de.caes@casema.nl. 
 

 
Hebt u inmiddels een emailadres en wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg via de email ontvangen? 
Geef dan uw emailadres door aan Harrie de Caes, dan ontvangt u in het vervolg de elektronische versie van 
deze nieuwsbrief. 
Dit is voor de vereniging goedkoper, want het bespaart ons druk- en portokosten. 
 

Data en programma 2013 2e helft seizoen 2012-2013 

Verenigingsavonden Programma 

19 februari  grote veiling + verloting 

19 maart* algemene vergadering +veiling 

16 april euro veiling + (dia) lezing/quiz 

21 mei veiling + verloting 

18 juni (opruimings)veiling 

* wisseling stuiverboeken: maart Mijdrecht. 

Zaterdag 30 maart        2013 van 9.00 tot 12.00 uur verzamelbeurs. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 
19 februari 2013. 

Graag nodig ik u uit voor de clubavond van 19 februari 2013 in de Schalm, Oranjelaan 10, De Meern.  
Vanaf 19:00 uur bent u welkom om de veilingstukken in te zien, een rondje langs de handelaren te maken, te 
kijken naar de mooie prijzen in de verloting en te praten met andere leden van Postfris over uw hobby, de 
filatelie. 
Voor de laatste keer kunt u kijken in de stuiverboeken van onze Utrechtse zustervereniging.  
En natuurlijk kunt u bij Adri van Mourik een Michel-catalogus tegen een schappelijk prijsje lenen tot de volgende  
clubavond. Kortom het wordt weer een gezellige postzegelavond. 

Ik maak u alvast attent op onze maartbijeenkomst, wanneer we de Algemene Vergadering houden. De stukken 
voor deze vergadering zullen bij de ingang van de zaal op de tafel aanwezig zijn. Bij diezelfde tafel krijgt u ook 
een kopje koffie van de vereniging uitgereikt. Diezelfde avond hebben we ook weer een nieuwe set  
stuiverboeken beschikbaar. 

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

Dhr. A.J. Dijkhof uit Harmelen heeft zijn lidmaatschap van Postfris ’68 opgezegd. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

http://www.pf68.nl/
mailto:h.p.a.de.caes@casema.nl
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Nieuwe tarieven van PostNL per 1 januari 2013 

Per 1 januari 2013 gelden nieuwe tarieven voor het versturen van poststukken in Nederland en naar Europese 
landen. Deze aanpassingen vallen binnen de wettelijke grenzen voor tariefsontwikkeling en zijn getoetst door de  
toezichthouder. 

Postzegel 
Het basistarief voor brieven binnen Nederland stijgt met vier cent tot 54 eurocent. Het 
basistarief voor brieven in Europa stijgt tot 90 eurocent, een stijging van vijf cent. Het 
postzegeltarief voor brieven buiten Europa blijft met 95 cent ongewijzigd. 
 
Decemberzegel 
De decemberzegels worden dit jaar verhoogd naar 40 eurocent. 
 
Eentjes en tweetjes 
Als u nog uitgiftes van vorige jaren met een 1 of een 2 er op heeft, dan kunt u die 
gewoon blijven gebruiken en heeft u er een voordeeltje mee. 
 
 
Ton van der Wurff 
 Bron: Website PostNL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
125 jaar Arcadis/KNHM 

Zowel het ingenieursbureau Arcadis als de vereniging KNHM vieren 
hun 125 jarig bestaan. 
De KNHM, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, werd in 
1888 opgericht voor het ontwikkelen van landbouwgronden, het 
herbebossen van zandgronden en het verbeteren van 
werkgelegenheid. De KNHM werd in 1972 organisatorisch 
opgesplitst in het commerciële bedrijf Arcadis en de ideële 
vereniging KNHM. 
Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan werd op 28 januari een 
postzegelvelletje uitgegeven met afbeeldingen van projecten van 
beiden. Naast de zegels is informatie over de betreffende zegel 
gedrukt. Deze informatie is niet op een aparte tab aangebracht. 
Gekozen is om foto en informatie bij elkaar te houden en er tussen is 
dan ook geen perforatie aanwezig. Op de tab staat nu de rest van de 
foto. De ontwerpers gaan er van uit, dat de tab nu eerder bij de zegel 
blijft. 
De projecten op de postzegels zijn van links naar rechts en van 
boven naar beneden:  de hoogste brug ter wereld in Milau 
(Frankrijk), de natuurbrug Zanderij Crailoo, versterking van de 
Nederlandse duinen en zeedijken, de Floriade in Venlo, het 
Olympisch stadion van Londen (groot-Brittannië), de 
stormvloedkering in New Orleans (Verenigde Staten), Tuin aan de  
Maas in Rotterdam, Kern met Pit, Station Bijlmer ArenA en Artcadia. 

De zegels hebben allemaal de waarde-aanduiding “1”. 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Provisie rondzendverkeer wordt hoger 

Door de gestegen bankkosten in de loop der jaren zien wij ons als bestuur genoodzaakt om de provisie voor het 
rondzendverkeer te verhogen van 5% naar 10%. Deze verhoging gaat in per het nieuwe seizoen. Dus voor de 
boekjes, die na de zomer in het rondzendverkeer komen, wordt aan de inzenders een hogere provisie over de  
verkoop in rekening gebracht. 

Het bestuur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Pieken-Euro veiling. 

Tijdens de clubavond van maart 2012 heb ik sinds jaren weer eens een Pieken – Euro veiling gehouden.  
Het was een groot succes, van de 135 aangeboden kavels voor die ene euro zijn er 124 verkocht.  
De inzetwaarde is gestegen van € 124,00 naar € 389,50, kortom een mooi resultaat voor de inzenders. 
Voor mij was het ook spannend, hoeveel kavels zou ik krijgen en hoe zou de verkoop verlopen.  
Mijn stoutste verwachting is overtroffen en daarom wil ik in april 2013, bij voldoende aanbod, wederom een  
Pieken – Euro veiling gaan organiseren. 

Hierbij wil ik een oproep aan u allen doen om weer eens in uw slapende doubletten te duiken om te kijken of er 
uitdagende kavels zijn te maken voor die ene euro. Wat ook heel in trek is zijn de snuffeldozen. Heeft u veel 
restanten zegels, stockboeken (boekjes), enveloppen of anderszins wat met postzegels te maken heeft, gooi  
het in een (grote) doos.  

U doet er vast een collega verzamelaar een groot plezier mee. 

Graag uw aanbiedingen, bij voorkeur eerst digitaal (wuring@casema.nl), uiterlijk half februari aan Alle Wuring. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
De twaalf filatelistische elementen. 

U heeft er vast wel eens van gehoord, de twaalf filatelistische 
elementen. Vooral als je gaat tentoonstellen heb je daar mee te 
maken. Maar ook als je dat niet doet, is het goed er eens kennis van te 
nemen. 
 
Je kunt een verzameling aanleggen van uitsluitend postzegels. Maar 
je kunt je verzameling ook verfraaien met andere elementen, zoals 
postzegelboekjes, automaatstroken, stempels, postwaardestukken en 
postale aanduidingen om er maar eens een paar te noemen. Al die 
elementen zijn ondergebracht in een overzicht met beschrijving en 
vormen “de twaalf filatelistische elementen”. Geïntereseerd? Kijk eens 

op de website 
http://www.everyoneweb.com/twaalf/. 
Daar staan ze allemaal op met een 
goede uitleg en voorzien van veel 
voorbeelden. Alleen het lezen al geeft 
je een schat aan informatie. En 
misschien word je er door 
geïnspireerd. Al eens kennis gemaakt 
met de internationale antwoordcoupon 
bijvoorbeeld? En wat is paquebot? 
Wel eens gehoord van ongewenste 
uitgiften? Ook aanteken- en luchtpoststrookjes zijn het verzamelen waard. 

 
Ik ben in de loop der tijd zelf 
ook begonnen mijn 
verzameling uit te breiden met 
meer filatelistische elementen 
dan alleen de postzegel. En 
het geeft meer inhoud aan mijn 
hobby en mijn verzameling is 
er rijker door geworden. Het is 
vaak ook een kunst om aan die 
andere elementen te komen en 
dat is uitgegroeid tot een ware 
sport. Kortom, laat je eens 
verrassen. Ga naar de website 
en probeer er wat mee. 
 
Ton van der Wurff 
 

 

 

 

mailto:wuring@casema.nl

