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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 Marco Dijkhuizen doorgeven?
U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief.

Bijeenkomsten:
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3e dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in
‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur.
Contributie 2021 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 2021 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.
Marco Dijkhuizen, Wilhelminalaan 5, 3451 HJ Vleuten, e-mail: marco@mdijkhuizen.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data verenigingsavonden 2021 (onder voorbehoud)
15 juni*

veiling + verloting

21 september
19 oktober
16 november
14 december*

veiling + verloting
veiling
veiling + algemene vergadering begroting
veiling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 30 oktober 2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de Voorzitter
Beste leden,
Op het moment dat ik dit schrijf zit voor de inwoners in Noord Nederland de zomervakantie er op maar voor ons,
inwoners van Midden Nederland, is deze nog niet voorbij en lijkt onze verenigingsavond in september nog heel
ver weg. De tijd tikt echter snel weg en voor we het weten komt het bekende mailtje van de redactie bij ons
binnen met de vraag om kopij in te leveren voor de Zegelaer van september. Het bestuur is daarom al volop
bezig met de invulling van het seizoen 2021/2022.
Dus… Wat zijn de plannen voor het postzegelseizoen 2021/2022?
Natuurlijk houden wij u weer maandelijks op de hoogte van het wel en wee van onze vereniging door middel
van onze nieuwsbrief de Zegelaer en via de website.
Na een welverdiende vakantieperiode heeft de redactie van onze nieuwsbrief hopelijk genoeg energie
opgedaan om deze maandelijks in uw (digitale) brievenbus te deponeren.
Vorig jaar schreef ik al dat wij blij zijn met onze vaste inleveraars van kopij, maar ook úw bijdrage is en blijft nog
altijd welkom.
Omdat de kopij ruim van tevoren ingeleverd moet worden kan het in deze tijd gebeuren dat nieuwe corona
maatregelen afgekondigd worden als de Zegelaer al de deur uit is. Wij proberen u in dergelijke gevallen zo snel
mogelijk te informeren, maar hou voor de laatste ontwikkelingen in ieder geval ook onze website in de gaten.
En dan de verenigingsavonden. Nu we wat meer lucht hebben gekregen hopen wij op 21 september het
seizoen weer te kunnen openen en u in de Schalm te ontmoeten. We gaan er van uit dat deze bijeenkomst net
zo kan verlopen als de bijeenkomst in juni en dat de huidige maatregelen op het laatste moment niet
teruggedraaid worden.
Voor nu betekent het nog wel dat we een beperkt aantal personen in de zaal kunnen ontvangen, dus van
tevoren aanmelden (bij mij of bij David) blijft een must en ook alle andere maatregelen blijven tot nader order
van kracht.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Omdat onze veilingmeester van plan is om in september nog even van de zon in de Provence te gaan genieten
heeft hij al ruim van tevoren een veiling klaargezet en is hij uitgegaan van kijken en veilen in de zaal.
De veilinglijst vindt u zoals gebruikelijk bijgevoegd en een nadere uitleg vindt u verderop in deze Zegelaer.
Voor het seizoen 2021/2022 hebben we heel wat stuiverboeken binnengekregen en de kratten zitten inmiddels
vol. Tijdens onze juni-bijeenkomst heeft u al een aantal boeken in kunnen zien en ook in september zullen,
zoals gebruikelijk, de kratten met stuiverboeken aanwezig zijn.
Voor het seizoen 2022/2023 kunt u nu al stuiverboeken maken en inleveren bij Gert.
Vanaf half september zal ook de rondzending weer van start gaan. Helaas zijn op dit moment twee grote
inzenders van boekjes weggevallen waardoor het naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk is om meerdere
dozen tegelijk rond te laten gaan maar we doen ons best om in ieder geval regelmatig een doos bij de secties te
laten rouleren. U begrijpt hier natuurlijk uit dat we dus nog steeds rondzendboekjes kunnen gebruiken en we
blijven op uw inzendingen rekenen.
Ook in het nieuwe seizoen gaan we door met de ladderprijsvraag. U vindt de nieuwe vragen, de oplossing van
juni en de eindstand van vorig seizoen elders in deze Zegelaer.
We blijven positief denken en hopen op betere tijden waarin het organiseren van beurzen gewoon weer
mogelijk is. Daarom hebben we op zaterdag 30 oktober een beurs gepland.
Noteer de datum vast in uw agenda want wij zien graag dat ook veel van onze eigen leden komen snuffelen bij
de diverse standhouders.
In tegenstelling tot wat u van ons gewend was (12.00 uur) verschuiven we de eindtijd naar 14.30 uur zodat de
bezoekers wat meer tijd hebben om bij de diverse tafeltjes te snuffelen.
Wilt u zelf een gratis tafel reserveren neem dan even contact op met Gert.
Zo gauw het mogelijk is zal onze bibliotheek terugverhuizen naar onze kast in de Schalm. Tot aan die tijd
blijven de catalogi e.d. echter bij Adri van Mourik thuis. Neem even contact op met Adri of een van de
bestuursleden als u een bepaalde catalogus op 21 september wilt lenen. Zij neemt ze dan voor u mee.
Zelf een catalogus, (insteek)album of iets anders op postzegelgebied nodig? Op de verenigingsavond is
Stampie aanwezig om uw bestellingen uit te leveren of op te nemen.
Blijf gezond allemaal
Janny Vierbergen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Oplossing ladderprijsvraag nr. 10 - juni 2021
Vraag 1

(2 punten): De letters R.I.S. staan voor Republik Indonesia Serikat wat staat voor de Republiek van
de Verenigde staten van Indonesië.

Vraag 2

(2 punten): Alonso de Ojeda was een Spaanse ontdekkingsreiziger, gouverneur en conquistador
die Curaçao ontdekt zou hebben. We vinden hem op zegel 207 van de Nederlandse
Antillen.

Vraag 3

(3 punten): In juli 1974 rekende de PTT erop dat Nederland het WK voetbal zou winnen. Helaas
verloren we van Duitsland en moesten de reeds gedrukte zegels met het opschrift
“Holland Wereldkampioen 1974” vernietigd worden.

Vraag 4

(3 punten): Zegel 1299 van de Nederlandse Antillen is gewijd aan Vaderdag. Maar bijvoorbeeld ook
Jordanië heeft in 1973 enkele zegels gewijd aan vaderdag.

Vraag 5

(5 punten): Wartena is een plaatsje in de buurt van Leeuwarden. De oude boerderij van Wartena
staat op zegel 1468.

Vraag 6

(5 punten): De woorden DOWNTOWN en UPTOWN vinden we op zegel 3326.

Vraag 7

(5 punten): Al die cijfers zijn te vinden op de zegels 316/321 van Curaçao.

Vraag 8

(5 punten): Co (koolstofmonoxide) CxHy (koolwaterstoffen) Pb met een rood kruis erdoor vinden we
op zegel 1404.

Vraag 9

(10 punten): De beschermheilige van de reizigers is Sint Christoffel en we vinden hem op zegel 234
en roltanding 88.

Vraag 10 (10 punten): Het handstempeltje HAW vinden we op zegel 73 van Curaçao. Het is de afkorting van
Hendrik Albert Willemsen de toenmalige postdirecteur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De eindstand van de ladder
Dhr. F. Rademaker
Dhr. T. v.d. Wurff
Dhr. V. Timmerman
Dhr. A. Wuring
Dhr. M. Dijkhuizen
Dhr. J. Tienhoven
Mw. J. Wagevoort
Dhr. R. Visser
Dhr. G. v.d. Vliet
Dhr. J. Sangers
Dhr. R. Mulder
Dhr. J. Kling
Dhr. B. v.d. Lit

-

437 + 45
432 + 50
429 + 50
409 + 50
408 + 50
408 + 45
397 + 50
381 + 40
285 + 50
311 + 0
263 + 0
226 + 27
229 + 0

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

482 punten
482 punten
479 punten
459 punten
458 punten
453 punten
447 punten
421 punten
335 punten
311 punten
263 punten
253 punten
229 punten

De maandprijs gaat dit keer naar dhr. M. Dijkhuizen.
In juni 2021 sloten we het seizoen af met de laatste 10 vragen van de ladderprijsvraag.
Bij de einduitslag van de ladderprijsvraag 2020/2021 zijn er 2 winnaars met een gelijke score van 482 punten:
de heren F. Rademaker en T. van der Wurff. GEFELICITEERD.
Beiden ontvangen de 1e prijs. Tevens ontvangt de heer F. Rademaker de extra prijs (een insteekalbum), die
door onze hofleverancier Stampie ter beschikking is gesteld.
In verhouding met de eindscore ontvangen ook alle andere deelnemers aan de ladderprijsvraag een eindprijs.
Het bestuur heeft besloten om ook in het seizoen 2021-2022 door te gaan met de ladderprijsvraag.
Er zullen telkens weer 10 vragen gesteld worden om uw postzegelkennis op proef te stellen.
Iedere maand stellen wij een maandprijs ter beschikking en alle deelnemers aan de ladderprijsvraag ontvangen
aan het eind van het seizoen een prijs. Hoe hoger op de ladder hoe aantrekkelijker de prijs.
Er zijn wel een paar kleine wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen.
Zo zal de ladder niet in juni maar in mei 2022 eindigen, zodat de deelnemers niet de hele vakantieperiode op de
uitslag hoeven te wachten. Ook de maandprijs zal nu telkens uit alle deelnemers van de betreffende maand
getrokken worden zodat iedere deelnemer hierop een kans maakt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ladderprijsvraag nr. 1 – september 2021
Vraag 1

(2 punten): Het was me het weertje wel deze zomer. Veel regen zorgde voor wateroverlast maar
ook was er vaak een mooie regenboog te zien.
Op welk zegel vindt u een regenboog?

Vraag 2

(2 punten): Vanwege het vele water wordt Nederland ook wel Waterland genoemd.
Welke zegels zijn gewijd aan Nederland Waterland?

Vraag 3

(3 punten): Tijdens deze zomerperiode konden we op de televisie kijken naar o.a. de Tour de
France en de Olympische spelen. Onze deelnemers aan de Olympische Spelen voor
gehandicapten sleepten heel wat medailles in de wacht.
Welk zegel is gewijd aan de Olympische spelen voor gehandicapten?

Vraag 4

(3 punten): In de dierentuin van Amersfoort gingen onlangs twee wolven op zoek naar Roodkapje.
Op welk zegel hadden zij Roodkapje kunnen vinden?

Vraag 5

(5 punten): Tussen de buien door gingen we op stap en we vonden twee zegels met elk 5 schapen.
Kunt u ze ook vinden?

Vraag 6

(5 punten): (Vakantie) reizen mocht weer. Dus gingen we op zoek naar Wara Wara (Cara Cara).
Op welk zegel is hij te vinden?

Vraag 7

(5 punten): We reisden nog even verder en bezochten ook nog het graf van J.F. Cateau van
Rosevelt.
Wie was hij en op welk zegel staat hij afgebeeld?

Vraag 8

(5 punten): Nu de herfst in aantocht is en de temperatuur daalt hoop ik dat u voldoende brandstof in
huis hebt gehaald.
Op welk zegel vindt u een ouderwetse kolenkit?

Vraag 9

(10 punten): Wie is Anton Corbijn? Wat is zijn relatie met postzegels?
Kunt u twee Nederlandse zegels vinden met betrekking tot Anton?
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Vraag 10 (10 punten): Veel post ontvangen we tegenwoordig niet meer. Dat was vroeger wel anders.
Wanneer je in 1852 een brief naar iemand stuurde voor hoeveel geld moest je er dan
opplakken?
De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 8 oktober 2021 in ons bezit te zijn.
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------Verhuizing Stampie
Zo rond de jaarwisseling verhuist Stampie van Utrecht – Leidsche Rijn naar Wilnis in De Ronde Venen, maar
ook na de verhuizing zal Stampie naar de bijeenkomsten van Postfris ’68 blijven komen om u van
postzegelbenodigdheden te blijven voorzien.
Vanaf september ga ik niet meer halverwege de clubavond naar Wijk bij Duurstede verkassen om ook daar de
clubavond te bezoeken. De afstand wordt daarvoor te groot. Ik kan daardoor weer de gehele clubavond van
Postfris ’68 aanwezig zijn.
Verder is voor de omgeving van Leidsche Rijn de afstand vanuit Wilnis nog acceptabel om bestellingen bij u
aan huis af te blijven leveren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Speciale catalogus Nederland 2022
Op 15 september is het weer de beurt aan
de Speciale Catalogus Nederland en
Overzeese Gebieden van de NVPH om uit te
komen. De Speciale Catalogus is de dikke
versie. De dunne, de NVPH Catalogus
Nederland, verschijnt dan volgend jaar
september weer.
Met de Speciale Catalogus krijgt u
bovendien de gratis blauwdruk nummer 19
en de gratis Expert Catalogus nummer 1 met
variaties FDC van Nederlandse Antillen en
Suriname.
De editie van twee jaar geleden was snel na
de uitgifte al uitverkocht. U kunt een
exemplaar van de catalogus alvast
reserveren. Als u hem nu bestelt, dan neem
ik hem op de clubavond voor u mee.
De winkelprijs van de catalogus is € 36.90.
Leden van Postfris betalen daarentegen
slechts € 31.50.
Stampie
e-mail: info@stampie.nl
Ton van der Wurff
telefoon: 06-28125774

---------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Ledenadministratie
Als nieuw lid hebben wij kunnen verwelkomen:
Dhr. J.G.P. Oostveen, Linschoten
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De laatste vier Sultans van het Ottomaanse Rijk
Waar komt deze interesse vandaan? Als verzamelaar van de klassieke Turkse postzegels, uit de periode dat
het Arabische schrift nog gebruikt werd, van 1863 t/m 1928, kwam ik in aanraking met het bestaan van de
Tughra. Wat is dit en hoe te interpreteren.
De Tughra komt voor bij diverse series uit de tijd van het Ottomaanse Rijk. Kort gezegd is dit de handtekening
van de Sultan. Maar hierin valt meer te ontdekken. De Tughra is een kunstig gemaakt gekalligrafeerde
afbeelding die voor iedere sultan ontworpen werd als handtekening. Tot in 1909 had de sultan de absolute
macht in het Turkse Rijk. Ik beperk me vanaf het moment dat de eerste postzegels van Turkije verschenen.

1861 - 1876

Abdülaziz

1876

Murat V

1876 - 1909

Abdülhamit II

1909 - 1918

Mehmet V

De eerste postzegels die uitgegeven zijn met een Tughra was
Van Sultan Abdülaziz.
Onder zijn bewind kwamen
in 1863 de eerste twee
zegels uit, met de Tughra
van de Sultan. Zegels met
de waarden 2 Ghr en 5 Ghr
gedrukt op dun doorschijnend
papier. Doordat de controleband
die op de afbeelding was
geplaatst onduidelijk was en er
nog 2 waarden bijkwamen
(20 Para en 2 Ghr) werd er in 1864
voor gekozen om de controleband
onder het zegelbeeld te plaatsen.

De derde oplage werd
in 1864 gerealiseerd, echter
1918 - 1922 Mehmet VI
op dikker papier. Al deze zegels zijn gewoon genummerd in de catalogus
van 1 t/m 4, ondanks dat er duidelijke verschillen zitten in de data van
uitgifte. Men onderscheidt wel een eerste, tweede en derde drukgang. De zegels werden op wit papier gedrukt,
druktechniek lithografie, en vervolgens met een vochtige spons ingekleurd. Het gevolg was dat de afbeelding
niet altijd even helder en soms wat vlekkerig is. De afbeelding van de Tughra is van de toen heersende Sultan
Abulaziz (foto boven)

Eerste druk controleband
op het zegelbeeld

Tweede en derde druk
controleband onder of
aan de bovenzijde 11

De volledige tekst op de controleband is
(Ministerie van financiën van de staat)
Na de productie van de zegels werden deze bij het ministerie verder behandeld en voorzien van de bandtekst in
blauw of rood. De waarde aanduidingen van de zegels zijn in Arabische cijfers.
Buiten het feit dat de controleband nauwelijks leesbaar is, zijn de
waarde aanduidingen vaak ook slecht zichtbaar. Zeker bij de 2 Ghr
vanwege de kleur. De kleuren die gebruikt zijn: 20 Para geel met rode
controlestrook 1 Ghr grijs lila met rode controlestrook, 2 Ghr blauw-groen rode controlestrook en 5 Ghr met
blauwe controlestrook.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van Sultan Murat V zijn geen Tughra zegels verschenen. Hiervoor moest men wachten op Abdul- Hamit II.
In 1901 verscheen er een serie van acht zegels waarbij er in latere druk drie
verschillende lijntandingen, 13¼, 12 en 12x13¼, voorkomen.
De laatste twee uitgegeven in 1905. Parallel aan deze uitgiften verschijnt er
ook een serie met opdruk voor drukwerk. Tijdens het bewind van
Abdul-Hamit II zijn er veel zegels verschenen die zijn monogram als afbeelding
hebben, of als afbeelding in de hoek van de zegel. Toen Abdul-Hamit II was
afgezet .door de jonge Turkse bij een revolutie werd hij opgevolgd door zijn broer
Mehmet V. Tijdens zijn bewind waren er vele oorlogen die het Turkse rijk
ondermijnden. Alle oorlogen vielen in het nadeel van Turkije uit. In de Italiaanse
oorlog van 1911-1912 veroverden de Italianen de Dodekanesos en Libië.
De Balkanlanden die in bezit waren van de Ottomanen werden zelfstandig na
een verloren oorlog en tot slot WO I. waarin de Ottomanen de kant van Duitsland hadden gekozen. Op 1 februari 1916 werd Mehmet V tot GeneraalVeldmaarschalk van het Duitse Keizerrijk benoemd. Eigenlijk had Mehmet
Portzegel 1865 alle 4
niets te zeggen. 23 februari 1913 tijdens een staatsgreep werd zijn
waarden bruin met
constitutionele bewind vervangen door een driemanschap, Enver Pasja,Djemal
controleband blauw
Pasja en Talaat Pasja die als dictators optraden.
Mehmet V overleed op 3-juli-1918. Hij werd
opgevolgd door zijn broer Mehmet VI. Hij was
de laatste Sultan van het Ottomaanse rijk. Hij zou
slechts vier jaar als Sultan door het leven gaan
Aan het Ottomaanse Rijk kwam definitief een einde
Mehmet VI werd uit Turkije verdreven en overleed
in 1926 in Italië. Na WO I waren Turkije en zijn voormalige gebieden in het oosten bezet door Engeland
en Frankrijk. Dat leidde tot een bevrijdingsoorlog
onder leiding van Mustafa Kemal Ataturk. En niet
Istanboel, maar Ankara werd uitgeroepen tot
hoofdstad van Turkije.
Nog even terugkomend op de vele postzegels
Mehmet V
Mehmet VI
met de Tughra van Abdul Hamid II. Kwamen er dan geen afbeeldingen van mensen voor op de Turkse zegels?
Jawel, maar het was voor het eerst in 1914 dat men zich daaraan waagde. Het was immers in de Islam
verboden om afbeeldingen van personen te tonen. De hoeveelheid Tughra zegels van Abdul-Hamit II is
indrukwekkend. Daarbij aangetekend dat de meeste zegels het gevolg zijn van allerlei opdrukken en reguliere
tandingsverschillen. Ook de reis van de Sultan naar steden in de Balkan leverde nog eens, door opdrukken en
tandingsverschillen 134 zegels op. Het totaal komt op ± 770 zegels. Hieronder volgt een compilatie van de
Tughrazegels van Abdul-Hamit II.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Reizen van de Sultan naar Monastir, Pristina, Saloniki en Uskus 1911

Portzegel

Portzegel

Om alle typen en opdrukken te laten zien zou nog vele pagina’s in beslag nemen. Zoals b.v de halve maan
opdrukken en de ossekopseries. De ruimte ontbreekt om alle variaties te tonen. Er is wel ruimte om twee
voorbeelden te laten zien op deze pagina. Maar een zegel met het portret van Sultan Mehmet V mag niet in
dit artikel ontbreken. Uiteindelijk
zijn veel van deTughra zegels
voorzien van zijn monogram.
Verantwoording: Michel cat.
Pullari catalogus en Wikipedia

Jan Sangers
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Veiling september 2021
Beste leden,
Het zomerreces is voorbij en Postfris’68 gaat weer beginnen.
Hopelijk heeft u, ondanks het vaak matige weer, een fijne zomer gehad.
De clubavond in september laat ik nog aan mij voorbijgaan omdat ik dan in de Provence vertoef.
De veilinglijst van september heeft u bij De Zegelaer mogen ontvangen. Ditmaal weer een gewone uitvoering
zoals u die gewend was van voor de Corona uitbraak. Schriftelijk veilen is hiermee komen te vervallen.
Ook de foto’s van de veilingkavels staan niet meer op de website, mogelijk dat ik in de toekomst nog wel eens
een kleine selectie laat plaatsen maar voor september nog niet.
Mocht u niet naar de clubavond komen en toch interesse in een kavel hebben dan staat het u vrij een bod in te
dienen. Dit kan via een standaard mail bericht aan mij (wuring@casema.nl) met vermelding van:
-

Het kavelnummer
Een kleine omschrijving van de kavel
Het maximale bod dat u uit wil brengen

Na afloop van de veiling ontvangt u bericht of u een kavel gescoord heeft. Mogelijk is een reactie iets vertraagd
omdat ik eerst terug moet zijn van mijn vakantie.
Ik wens u een fijne clubavond en hoop u in oktober weer te ontmoeten.
Alle Wuring
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Beleef de Natuur
In de jaren 2021 t/m 2023 geeft Postnl postzegelvellen uit met als thema Beleef de Natuur. Een van de uitgiften
laat de natuur van Duin en Kruidberg zien.

Van linksboven met de klok mee: konijn, duindoorn, damhert, duinviooltje, konikpaard, grote tijm, nachtegaal,
parnassia, vos en duinparelmoervlinder.
Het landgoed Duin en Kruidberg bevindt zich in Velsen en strekt zich uit vanaf Santpoort-Noord tot de
Noordzeekust. Als onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is het gelegen tussen het
Landgoed Midden-Heerenduin in het noorden en natuurgebied Kennemerduinen in het zuiden.
Halverwege de 19e eeuw worden de landgoederen Duin en Berg en De Kruidberg samengevoegd door Jacob
Cremer, tabakshandelaar en liberaal politicus. Hij krijgt het voor elkaar dat in 1888 in de spoorlijn HaarlemUitgeest een halte nabij het landgoed wordt opgenomen, waardoor hij bij zijn tuinfeesten extra treinen kan laten
inzetten.
Hij laat de Zeeweg aanleggen op het landgoed, waardoor het strand bereikbaar wordt.
Na zijn dood blijft het landgoed enige tijd in familiebezit en valt het vanaf 1933 onder de Natuurschoonwet.
Na de Tweede Wereldoorlog wordt het landhuis verpacht als hotel.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------In 1981 wordt het natuurgebied eigendom van Natuurmonumenten en vanaf 1995 is het een beschermd Natura
2000 gebied.
Ton van der Wurff
(bronnen: Postnl, Wikipedia)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Postzegelbeurs
Als je postzegels verzamelt, is het leuk om ook eens naar een postzegelbeurs te gaan. Naast (semi)handelaren
met postzegels en postzegelbenodigdheden tref je er andere verzamelaars, die ruilmateriaal bij zich hebben, en
vaak zijn er stuiverboeken om in te snuffelen. Ook is er alle tijd om met anderen over je postzegelhobby te
praten.
Er zijn grote, landelijke beurzen, maar daarnaast kun je in de omgeving ook naar een kleine, regionale beurs.
Zo kun je ten westen van Utrecht op de eerste vier zaterdagen van de maand het volgende rondje maken:
Wanneer
September t/m juni
eerste zaterdag van de
maand

Waar
Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1
Uithoorn

Hoe laat
10:00-14:00

September t/m juni
tweede zaterdag van
de maand

De Jeugd van
Gisteren
Beemsterstraat 4
Hoofddorp
Parochiehuis
Aalsmeer
Gerberastraat 6
Aalsmeer

10:00-15:00

De Willisstee
P. Joostenlaan 24
Wilnis

9:30-12:30

September t/m april
derde zaterdag van de
maand

September t/m mei
vierde zaterdag van de
maand

9:30-15:00

Goed om te weten
Entree: € 1.00
Parkeren: gratis
Inlichtingen/Tafelhuur:
Jan Drost
jspdrost@hetnet.nl
Tafelhuur:
telefoon 023-5642993

Entree: gratis
Parkeren: gratis
Inlichtingen/Tafelhuur:
Gerboud Zwetsloot
telefoon 0297-345231
Entree: € 1.00
Parkeren: gratis
Inlichtingen/Tafelreservering:
Ton van der Wurff
info@verzamelaarsrondevenen.nl
telefoon 06-28125774

Ook handig: als je flink wat materiaal te verkopen hebt en dat graag wilt uitstallen, kun je een of meer tafels
huren of reserveren.
Houd je bij een bezoek aan een beurs in deze tijd wel aan de ter plaatse geldende COVID-maatregelen en regels.
Tot slot wil ik nog even aanstippen, dat naast de reguliere beurzen, Postfris twee keer per jaar tussen 9:00 en
14:30 een beurs organiseert in de Schalm, Oranjelaan 10, De Meern, met gratis entree en parkeren.
De eerstvolgende beurs, de najaarsbeurs, wordt gehouden op 30 oktober 2021. Inlichtingen/tafelreservering:
Gert Berrens, telefoon 06-30690519.
Ton van der Wurff
Nagekomen bericht: de beurs in Aalsmeer in september is bij uitzondering op de vierde zaterdag en wel op
25 september.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Voor vragen en opmerkingen over….
-

informatie op de website: neemt u contact op met de 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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