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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 2022 (onder voorbehoud) 

18 januari  veiling 
15 februari veiling + verloting 
15 maart * algemene vergadering + veiling 
19 april veiling + verloting 
17 mei veiling 
21 juni * veiling + verloting 

*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 14.30 uur: Zaterdag 9 april 2022. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de Voorzitter 

Beste leden, 

HET ZIT ONS NIET MEE. 
Vorige maand schreef ik in mijn voorwoord dat de maatregelen misschien aangescherpt zouden gaan worden 
en dat bleek ook zo. Wij moesten u via de mail op het laatste moment meedelen dat de verenigingsavond van 
november niet door kon gaan en ook voor de maand december zullen we de onze bijeenkomst moeten 
cancelen want de maatregelen zijn inmiddels nog verder aangescherpt. Ons idee om er in december een 
sfeervolle en gezellige bijeenkomst van te maken zullen we jammer genoeg door moeten schuiven.  

We gaan echter niet bij de pakken neerzitten en blijven ons uiterste best doen om u, zij het op afstand, bij de 
vereniging te betrekken. 
Zo heeft de veilingmeester nogmaals een schriftelijke veiling voor u klaar staan en als de maatregelen te lang 
gaan duren kunnen we misschien nog wat andere ideeën uit de kast halen.  

De Zegelaer die nu voor u ligt is de laatste Zegelaer van 2021. De Sint en zijn Pieten vertrekken bijna weer naar 
Spanje en Kerstmis en Oud & Nieuw staan voor de deur. We kunnen u dit jaar niet persoonlijk fijne feestdagen 
wensen maar vanaf deze plaats wens ik u -mede namens alle bestuursleden- fijne Kerstdagen en een goede 
jaarwisseling toe. 

Kerstmis is 
liefde in een wereld van vrede 

Kerstmis belooft 
steeds opnieuw dat het morgen beter wordt 

 
Blijf gezond allemaal. 

Janny Vierbergen 
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Stuiverboeken, rondzendboekjes en veilingkaveltjes 

De dagen worden korter en door allerlei coronamaatregelen zijn we de komende tijd wat meer aan huis 
gebonden. Wij, verzamelaars, hoeven ons echt niet te vervelen. U heeft vast wel ergens een blikje, sigarenkistje 
of doosje zegels liggen die nog afgeweekt en/of uitgezocht moeten worden. Maak daar eens een stuiverboek, 
een rondzendboekje of een leuk veilingkaveltje van. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ladderprijsvraag nr. 4 - december 2021 

Er zullen telkens 10 vragen gesteld worden, waarvoor men bij de juiste beantwoording een totaal van 50 punten 
kan scoren. Alle deelnemers aan de ladderprijsvraag ontvangen aan het eind van het seizoen een prijs. Hoe 
hoger op de ladder hoe aantrekkelijker de prijs. 

Vraag 1 (2 punten): Op welk Nederlands zegel vindt u een ouderwetse kroontjespen? 

Vraag 2 (2 punten): Op welk zegel (Nederland of Overzee) staat een scooter?  

Vraag 3 (3 punten): Op welk Nederlands zegel staan drie reddingsboeien? 

Vraag 4 (3 punten): “Een kleine stap voor een mens, maar een enorme stap voor de mensheid”. Op welk  
Nederlands zegel zijn deze woorden te lezen? 

Vraag 5 (5 punten): Op de Nederlandse Antillen denken ze bij het woord St. Nicolaas aan iets heel anders  
dan wij in Nederland. Geen mens, geen dier, maar hoogstens iets voor de stoomboot. 

   Welk zegel geeft hierop een antwoord? 

Vraag 6 (5 punten): Op welk zegel (Nederland of Overzee) ziet u een geit met een herenfiets? 

Vraag 7 (5 punten): Op welk Nederlands zegel ziet u een koekalf? 

Vraag 8 (5 punten): Begin 2022 zijn er weer verkiezingen. Tot aan het begin van de vorige eeuw hadden  
vrouwen geen kiesrecht.  
Noem twee Nederlandse zegels die verwijzen naar het vrouwenkiesrecht. 

Vraag 9 (10 punten): “Van de Noordpunt van ons werelddeel tot de uiterste grens van Griekenland staan de  
woorden ”Overwinning en Vrijheid” in aller harten gegrift”.  

   Van wie zijn deze woorden en op welk zegel staan ze? 

Vraag 10 (10 punten): Reclame maken voor je bedrijf via de Posterijen? Jazeker. Bij het doorbladeren van de 
Speciale Catalogus zag ik twee voorbeelden hiervan in de eerste helft van de 20e 
eeuw. Ziet u ze ook? 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 30 december in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein17, 3522 PC Utrecht. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Oplossing ladderprijsvraag nr. 3 - november 2021 

Vraag 1 (2 punten): Met de afbeelding van de prachtige Anemonen op de cover van de NVPH catalogus  
 2020 had niemand moeite. Op zegel NVPH 605 vinden we deze Anemonen. 

Vraag 2 (2 punten): Nederland is al lang bezig met klimaat en energie en dus waren de windmolens niet  
 moeilijk te vinden. We zien ze o.a. op de zegels 1347, 2319, 2495, 2553, 2735 en 3400. 

Vraag 3 (3 punten): Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het  
 Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. De kinderzegels van 1979 (NVPH  

 1186/1189) en de kinderzegels van 1989 (NVPH 1435/1437) verwijzen naar de rechten  
 van het kind. 

Vraag 4 (3 punten): In 2020 verscheen een blokje met zegels gewijd aan DJ Martin Garrix (NVPH 3884).  
 Maar ook in 2014 verscheen een serie zegels (NVPH 3229/3233) gewijd aan  
 Nederlandse DJ’s.  

Vraag 5 (5 punten): We zochten natuurlijk de BBC. Deze letters vinden we op de microfoon op zegel NVPH  
 1561 gewijd aan Radio Oranje. 

Vraag 6 (5 punten): Op zegel NVPH 3329 vinden we de Hot Dog. 

Vraag 7 (5 Punten): De Tortelduif (Zomertortel) vinden we bij Beleef de Natuur - de Boerenlandvogels op  
 zegel NVPH 3828 en ook bij onze zuiderburen de Belgen vinden we in 2002 deze duif  
 terug op een postzegel. 

Vraag 8 (5 punten): In 2013 bracht PostNl een postzegel uit van Maria van Oosterwijck (NVPH 3051) en  
 nog 5 andere bijzondere vrouwen in het kader van de tentoonstelling en het boek 1001  
 vrouwen. Maria was een Nederlandse schilder van stillevens in de Barokstijl. 
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Vraag 9 (10 punten): Op zegel NVPH 1480 staat T.M.C. Asser afgebeeld. Tobias Asser was jurist en ontving  
 in 1911 samen met Alfred Fried de Nobelprijs voor de vrede. 

Vraag 10 (10 punten): De letters OESO staan voor Organisatie voor Economische Samenwerking en  
 Ontwikkeling. Zegel NVPH 2816 werd uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig  
 bestaan van deze organisatie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
De ladder 

Dhr. F. Rademaker - 95 + 50 = 145 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen - 88 + 50 =138 punten 
Dhr. A. Wuring - 88 + 50 = 138 punten 
Dhr. G. van der Vliet - 85 + 50 = 135 punten 
Mw. J. Wagevoort - 85 + 50 = 135 punten 
Dhr. V. Timmerman - 82 + 50 = 132 punten 
Dhr. J. Tienhoven - 79 + 50 = 129 punten 
Dhr. B. van der Lit - 46 + 50 = 96 punten 
Dhr. J. Sangers - 93 +   0 = 93 punten 
Dhr. T. van der Wurff - 88 +   0 = 88 punten 
 
De maandprijs van november gaat naar dhr. V. Timmerman. 

Noot Janny:  

Bij het vaststellen van de vergaarde punten in oktober is een gecorrigeerde inzending van J. Sangers over het 
hoofd gezien; in bovenstaande ladder is zijn puntenaantal daarom met 10 punten verhoogd. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veiling 

Ook deze maand is er weer een schriftelijke veiling. 
De veilinglijst wordt in de loop van de week door de veilingmeester aan u toegezonden. 

De veilinglijst zal dan ook te vinden zijn op Pf68.nl. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met  
Alle Wuring, veilingmeester, tel.: 06-46681387; mail: wuring@casema.nl. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
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Bijzondere stempels in Vleuten De Meern  

Het is 3 juli 1940, er verschijnt een nieuwe dienstorder onder nummer 303 van de PTT. Hierin wordt tegemoet 
gekomen aan het bezwaar dat bij opvolging van het voorschrift dat zegels bij gebruik niet of voldoende 
gestempeld zijn bij het kantoor van ontvangst alsnog met het verstrekte stempel nietig verklaard worden. 
We hebben het hier over mogelijk het meest onbekende stempel dat in Nederland gebruikt is. In de 
dubbelringsstempel staat alleen de tekst POSTRIJEN vermeldt.  
 

 
 
De naam van de ontvanger heb ik onherkenbaar gemaakt. Dat het stempel in Vleuten gezet is, is wel duidelijk 
en voor mij als verzamelaar een leuke aanvulling van mijn collectie post in Vleuten De Meern. 

Een ander stempel dat ik slechts één keer gezien heb, althans dat het uitgegeven is, is het stationsstempel 
Vleuten. Ook dit stempel is weinig gebruikt. Helaas is het stempel door vocht ernstig uitgelopen. Voor mij de 
uitdaging een beter stempel te bemachtigen 
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Tot slot nog de naamstempel De Meern. Vanaf 1-1-1871 was er in De Meern een hulppostkantoor gevestigd. 
Volgens de voorschriften moest de kantoorhouder, die toen nog briefgaarder als titel had, de naamstempel op 
het poststuk afdrukken. Niet op de postzegel. Dat was voorbehouden aan het hoofdpostkantoor dat in die tijd 
Achter de Dom in Utrecht gehuisvest was 

 
 
De kaart is gedateerd 5 oktober 1881 en is gericht aan de heer Rhar, eigenaar van een muziekhandel die ook 
matinees organiseerde. Op de achterzijde wordt verzocht een paar kaarten voor de heer Kruijf te reserveren. 

Natuurlijk was er ook in Vleuten een hulppostkantoor. Deze werd geopend op 15 juli 1874 en bleef open in 
tegenstelling tot De Meern. Hier werd het hulppostkantoor op 1-8-1885 gesloten. Doordat het kantoor in Vleuten 
open bleef is het stempel Vleuten gemakkelijker te vinden. 

 
 

Jan Sangers  
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Innovatief Nederland 

In augustus gaf Postnl een postzegelvel uit met 10 postzegels in de waarde “1” met als onderwerp Innovatief 
Nederland. Het vel werd in overleg met de Technische Universiteit Delft samengesteld. De zegels tonen 
innovaties ontwikkeld door wetenschappers van de universiteit in samenwerking met overheid en bedrijfsleven. 
 

 
De illustraties zijn gemaakt door striptekenaar Erwin Suvaal, die al vaker voor de TU Delft ingewikkelde situaties 
in tekeningen versimpeld duidelijk maakte. 
Zo laat de eerste tekening zien hoe een gen van schimmel uit olifantenpoep wordt gebruikt om op een efficiënte 
manier van restproducten uit de landbouw ethanol te maken om die te gebruiken als biobrandstof. 
Op de er naast gelegen zegel wordt getoond hoe een lege container opgevouwen kan worden, want die neemt 
minder ruimte in, kost minder energie bij transport en bespaart dan ook geld. 
Op de volgende zegel zien we 3D geprinte stoelen, die je in een andere vorm kunt buigen. Ze komen uit een 
innovatieproject met controle over de stijfheid van materialen, waardoor multifunctionaliteit mogelijk wordt. 
Dan staat op de tekening een vlieger, die stroom opwekt en mobiel inzetbaar is. 
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Om de kust bij Zuid-Holland duurzaam te bescherming wordt zand opgespoten. Dat gebeurt met een 
zandmotor. 

Dat zou nog eens makkelijk zijn: een elektrische fiets draadloos opladen met een speciale tegel. 
Met Bluebloqs wordt regenwater opgevangen en op dezelfde locatie weer gebruikt in plaats van regenwater 
afvoeren via het riool en aanvoeren via een waterleiding. 
Zonnepanelen nemen nogal wat ruimte in. Daarom ook maar drijvende panelen worden gebruikt. 
Bij de tandarts op de stoel is niet altijd pijnloos en daarom is wat afleiding met een spelletje welkom. 
Een goede bescherming tegen een verzwikking zijn deze braces, die 3D op maat geprint worden. 
Zo zie je maar, dat we in een tamelijk innovatief land leven. Leuk dat daar aan een serie postzegels is gewijd, 
die door de tekeningen de innovaties goed verduidelijken. 

Ik wens u fijne feestdagen, een goede jaarwisseling, en een gezond postzegeljaar. 

Ton van der Wurff 
Bron: TU Delft 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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. 

 

 


