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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. 
 

Data en programma 2013  

Verenigingsavonden Programma 
18 juni* (opruimings)veiling 

17 september veiling + verloting 
15 oktober veiling 
19 november                   veiling + filatelistische lezing  
10 december (2

e
 dinsdag)* Veiling + (Kerst)verloting  

* wisseling stuiverboeken: juni: Postfris’68, december: een van de drie zusterverenigingen. 

Verzamelaarsmarkt: 30 november 2013, 9:00 tot 12:00 uur. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Laatste nieuwsbrief. 

Dit is de laatste Zegelaer, nieuwsbrief van Postfris ’68 van seizoen 2012-2013. 
Begin september kunt u de volgende nieuwsbrief in uw (elektronische) postbus verwachten. 
Wij wensen u een zonnige en prettige vakantie en tot ziens in het nieuwe seizoen! 

Piet & Willy den Boer 
Redactie De Zegelaer, nieuwsbrief van Postfris ‘68 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter. 

Elke keer als ik dit stukje schrijf merk ik dat een maand voorbij is zonder 
dat je er erg in hebt. 
In de afgelopen maand was ik voor een korte vakantie in het buitenland 
en was dus niet aanwezig op de bijeenkomst in april. 
Van mijn collega bestuursleden hoorde ik het verhaal van de 
zaalwisseling in de Schalm. 
Beste mensen, onze oprechte verontschuldigingen hiervoor, als bestuur 
zijn we zeer laat door de Schalm ingelicht dat onze gebruikelijke zaal niet 
beschikbaar zou zijn. 
Het was dan ook niet mogelijk om u tijdig van deze wijziging op de hoogte  
te stellen en misschien zijn enkele van u dan ook onverrichterzake 
huiswaarts gekeerd. 
Ons spijt dit zeer en ook de mensen van de Schalm hebben hun spijt  
betuigd en ons verzekerd dat dit niet meer gebeurd. 

Verder was de maand april wel heel bijzonder met de kroonwisseling, de uitgebreide reportage op TV prachtig 
in beeld gebracht, hebben we een nieuwe koning en koningin. 
Dit betekent voor veel Nederlanders en ons als postzegelverzamelaars dat heel wat gaat veranderen. 
De traditionele postzegels met het beeld van Beatrix zullen langzaam uit het beeld verdwijnen en in de toekomst 
likken we op de achterkant van het hoofd van Willem-Alexander. 
De eerste nieuwe zegels zijn al verschenen en de bijzondere zilveren zegel met de hoofden van   
Beatrix en Willem-Alexander is goed geslaagd. 

We zullen in de komende maanden zien wat met de huidige frankeerzegels gaat gebeuren, maar met de 
voortgaande automatisering komen er misschien wel andere oplossingen voor het frankeren van de post. 
De tijd zal het ons leren, tot dinsdag 21 mei aanstaande. 

Hartelijke groeten,   
Jos Boss   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

http://www.pf68.nl/
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In Memoriam. 

Op 30 april bereikte mij het bericht van het overlijden van Jan Waldram. 
Een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging en iemand die altijd klaar heeft gestaan als iets moest gebeuren 
binnen de vereniging. 
Jarenlang was Jan de drijvende kracht achter het rondzendverkeer. Negentien jaar heeft hij de leden van 
Postfris ’68 de rondzendingen bezorgd en de administratieve handelingen hiervoor op zich genomen. 
In die dagen was Jan ook bestuurslid en leverde hij zijn bijdrage aan het reilen en zeilen binnen de  
vereniging. 

Als verwoed postzegelverzamelaar hebben we meer dan eens kennis kunnen nemen van zijn verzameling 
vogels, die hij dan met uiterste zorgvuldigheid tentoonstelde.     
Na de overdracht van het rondzendverkeer heb ik nog menigmaal een beroep op Jan gedaan en dat  
was nooit tevergeefs. Hiervoor nogmaals mijn dank. 

Ook de uren die Jan en Truus hebben besteed aan het verzenden van de Zegelaer zullen we niet licht  
vergeten. 

De laatste jaren werd heel veel tijd besteed aan borduurwerk en met verbazing heb ik menigmaal  
gezien met welk geduld hij de telpatronen klaar maakte voor hij kon beginnen. 

We zullen Jan ook missen op onze verenigingsavonden waar hij, als trouwe bezoeker samen met  
Truus, bijna altijd aanwezig was. 

Vanaf deze plaats wil Ik Jan heel hartelijk danken voor zijn inzet voor Postfris ’68 en Truus heel veel  
sterkte wensen.   

Jos Boss 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Ledenadministratie. 

Als nieuw lid verwelkomen wij dhr. T. van de Tillaard uit Maarssen. 
Wij wensen hem veel plezier op onze verenigingsavonden. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kosten maandblad Filatelie. 

Van de penningmeester van Filatelie heb ik bericht ontvangen dat de abonnementskosten voor 2014 gelijk  
zullen blijven aan dat van dit jaar te weten € 25,65. 

Harrie de Caes, penningmeester. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Uitleen Michel-Catalogi. 

Voor de 3 zomer maande slecht 1 euro per boek  
Reserveren kan ook per mail bij Adri van Mourik. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Uitgifteprogramma Postnl mei t/m december 2013 
 

Datum Uitgifte 
Waarde 
zegels 

Uitvoering 

1 mei Inhuldiging N 1 (€ 0.54) 
Vel met 10x 1 zegel 
(zelfklevend) 

1 mei Inhuldiging N 2 (€ 1.08) 
Vel met 5x 1 zegel 
(zelfklevend) 

13 mei Pers. Postzegel – PSV 100 jaar (1) N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

13 mei Pers. Postzegel – PSV 100 jaar (2) N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

13 mei Pers. Postzegel – PSV 100 jaar (3) N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

21 mei Troonswisseling (Willem-Alexander) N 1 (€ 0.54) Vel met 5x 1 zegel (gegomd) 

21 mei Mooi Nederland – Noordwest-Veluwe N 1 (€ 0.54) Vel met 5x 1 zegel, gegomd 

21 mei Mooi Nederland – Verzamelvel N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 5 zegels, gegomd 

31 mei 
Pers. postzegels - Weekblad Margriet 
75 jaar - Gezin 

N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

17 juni Wereld Bloeddonordag N 1 (€ 0.54) Vel met 5x 2 zegels, gegomd 

17 juni Molens in Nederland N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 10 zegels, gegomd 

17 juni Nederlandse schrijvers N 1 (€ 0.54) Vel met 2x 5 zegels, gegomd 

2 augustus 
Pers. postzegels - Weekblad Margriet 
75 jaar - Beauty 

N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

12 augustus 125 jaar KNZB N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 10 zegels, gegomd 
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12 augustus Gr. Nederland-België – Kunst W 1 (€ 0.95) Vel met 1x 6 zegels, gegomd 

12 augustus Gr. Nederland-België – Architectuur W 1 (€ 0.95) Vel met 1x 6 zegels, gegomd 

12 augustus Gr. Nederland-België - Literatuur W 1 (€ 0.95) Vel met 1x 6 zegels, gegomd 

12 augustus Pers. postzegel - Edelhert N 1 (€ 0.54) Vel met 10x 1 zegel, gegomd 

9 september Da’s toch een kaart waard  Vel met 3x 1 zegel, gegomd 

9 september 100 jaar Vredespaleis  Vel met 1x 10 zegels, gegomd  

29 september Pers. Postzegel – ZHPV 50 jaar N 1 (€ 0.54) Vel met 10x 1 zegel, gegomd  

18 oktober Dag van de postzegel  Vel met 10x 1 zegel, gegomd 

4 november Kinderzegels  Vel met 1x 6 zegels, gegomd 

19 november Decemberzegels  
Vel met 1x 20 zegels, 
zelfklevend 

30 november 
Permanente postzegels met koning 
Willem-Alexander 

  

30 november 200 jaar koninkrijk  Vel met 5x 2 zegels, gegomd 

onbekend 
Pers. Postzegel - Maredijkbuurt 400 
jaar 

N 1 (€ 0.54) Vel met 10x 1 zegel, gegomd 

onbekend 
Pers. Postzegel – Frans Hals 
museum 100 jaar (1) – Twee 
lachende jongens 

N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

onbekend 
Pers. Postzegel – Frans Hals 
museum 100 jaar (2) - Schutterstuk 

N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

onbekend 
Pers. Postzegel – Frans Hals 
museum 100 jaar (3) - Luitspeler 

N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

onbekend 
Pers. Postzegel – Frans Hals 
museum 100 jaar (4) - Schutterstuk 

N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

onbekend Pers. Postzegel – Beatrix 75 jaar (1) N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

onbekend Pers. Postzegel – Beatrix 75 jaar (2) N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

onbekend Pers. Postzegel – Beatrix 75 jaar (3) N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

onbekend Pers. Postzegel – Beatrix 75 jaar (4) N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

onbekend 
Pers. postzegels - Weekblad Margriet 
75 jaar - Culinair 

N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

onbekend 
Pers. postzegels - Weekblad Margriet 
75 jaar - Filmlegendes 

N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

onbekend 
Pers. postzegels - Weekblad Margriet 
75 jaar - Winter 

N 1 (€ 0.54) Vel met 1x 3 zegels, gegomd 

 
Wijzigingen en schrijffouten voorbehouden 
Wij houden ons aanbevolen voor aanvullingen en correcties 
 
Laatste wijziging: 23.5.2013 
 

 


