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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 2022 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 2022 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) 

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 

We mogen weer.  
Hoewel het aantal besmettingen momenteel nog flink oploopt, heeft De Schalm toch groen licht gekregen om 
open te gaan. Dat betekent dat wij op dinsdagavond 15 februari in De Schalm weer bij elkaar kunnen komen om 
gezellig te genieten van onze hobby. Wel gelden er nog diverse maatregelen waar u zich aan dient te houden. 
 
We zetten de belangrijkste nog even voor u op een rijtje. 
1. Omdat het aantal zitplaatsen beperkt is (25 en vol=vol) dient u zich van te voren aan te melden.  
 Dat kan per email: secretariaat.postfris68@gmail.com of janny@vierbergen.nl,  
 telefonisch: 030-2881087 of 06-26062264 tevens Whatsapp. 
2. Toegang (aanbellen) alleen met een geldig coronatoegangsbewijs.  
3. Houdt bij alles wat u onderneemt 1,5 meter afstand tot anderen. 
4. De zaal betreden via de achteringang bij het toneel en een zitplaats zoeken.  
5. Een zitplaats is verplicht en bij iedere verplaatsing binnen het pand is ook het dragen van een mondkapje 

verplicht.  
6. Alle gasten van De Schalm moeten het pand om 22.00 uur verlaten hebben, dus sluiten wij om 21.30 uur de 

avond af. 

Ik hoop u de 15e weer te ontmoeten. 

Blijf gezond allemaal. 

Janny Vierbergen  
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Veiling 
Voor de bijeenkomst in februari heeft onze veilingmeester Alle weer een “gewone” veiling voor u in petto.  
De kavels zijn ter plekke in te zien met inachtneming van de opgelegde maatregelen.  
De veilinglijst vindt u zoals gebruikelijk bijgevoegd bij deze Zegelaer. 

De Stuiverboeken  
Ook de kratten met stuiverboeken zullen op deze avond voor u aanwezig zijn, zodat u op zoek kunt naar dat 
ene ontbrekende zegeltje. 
Voor het volgende seizoen (2022-2023) zijn de eerste drie kratten al gevuld, maar ook de laatste lege kratten 
kunnen gevuld worden en uw stuiverboeken zijn dus nog steeds welkom.  
Heeft u vragen of wilt u stuiverboeken inleveren neem dan even contact op met Gert of David. 

De Bibliotheek 
Tijdens de coronaperiode konden wij in verband met de lockdown niet van onze kastruimte in De Schalm 
gebruik maken en lagen de catalogi, om lenen en ruilen mogelijk te laten blijven, thuis bij de beheerster van 
onze bibliotheek. Nu De Schalm weer open is zijn de catalogi terug in onze kast in De Schalm en kunt u op de 
verenigingsavond weer lenen of ruilen.  

Rondzending 
Voor het nieuwe seizoen (2022-2023) kunnen we nog rondzendboekjes gebruiken. Dus heeft u een verloren 
uurtje: plak dan eens een rondzendboekje. 
Vragen of inleveren? Neem dan contact op met Janny (030-2881087). 
Geen boekjes, plakkertjes of Hawid in huis? Neem dan contact op met Stampie, onze leverancier van 
postzegelbenodigdheden. 

Beurs 
Het lijkt nog ver weg maar voor we het weten is het april. We gaan er nu van uit dat op zaterdag 9 april onze 
beurs doorgang kan vinden. Noteer de datum vast in uw agenda. Kom lekker snuffelen en/of gezellig bijpraten 
bij de standhouders want uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld. En wilt u zelf een gratis tafel reserveren dan 
kan dat bij Gert. 

Persoonlijke postzegel 
We hebben nog enkele velletjes (12,00 euro) met de afbeelding van de RK Kerk van de Meern in voorraad. 
Interesse? Neem dan contact op met Janny. 

Contributie 
Uw contributie voor het jaar 2022 nog niet voldaan? De penningmeester ziet het bedrag graag zo spoedig 
mogelijk tegemoet. Liefst per bank, maar contant betalen op de verenigingsavond kan natuurlijk ook. 
------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 
Ladderprijsvraag nr. 6 - februari 2022 

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): Eindelijk kwam er in januari een nieuw kabinet, Rutte IV. Een Minister-President vinden 

we niet zo vaak afgebeeld op postzegels. Toch heb ik er twee kunnen vinden. Kunt u ze 
ook vinden? 

Vraag 2 (2 punten): In januari werd de treinramp van Harmelen herdacht. Het ongeluk zorgde voor 
veiligheid-verhogende maatregelen. Kunt u een zegel vinden met daarop een moderne 
stations-beveiliging? 

Vraag 3 (3 punten): We lazen het in de krant. 
Fan Xing moet Nederland binnenkort verlaten en vertrekt naar China. 
Op welk Nederlands zegel zien we een soortgenoot van Fan Xing? 

Vraag 4 (3 punten): Keek u ook naar Tijl en de negende van Beethoven? 
Noem minstens 3 zegels (wereld) met een afbeelding van Beethoven. 

Vraag 5 (5 punten): De bollen zitten in de grond. Nu maar wachten of en wanneer ze uitkomen. 
Kunt u een Nederlands zegel vinden met daarop een bol en het benodigde 
tuingereedschap? 

Vraag 6 (5 punten): In ieder geval hoop ik dat de sneeuwklokjes uitkomen. 
Op welk Nederlands zegel kunt u ze nu al vinden? 

Vraag 7 (5 punten): Het wordt lente en de koolmeesjes zijn ijverig bezig met het zoeken naar een partner en 
het bouwen van een nestje. 
Op welk Nederlands zegel vindt u een nestje met koolmeesjes? 



De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68 10e jaargang – nummer 2 – februari 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 3 

Vraag 8 (5 punten): Nu (bijna) alles weer open is even naar de stad. 
Op de Mariaplaats aangekomen bedacht ik dat deze plek op een Nederlands zegel 
staat afgebeeld. Welk zegel is dit? 

Vraag 9 (10 punten): Als deze Zegelaer bij u in de digitale brievenbus valt zijn de Olympische Winterspelen in 
volle gang. Eindelijk neemt een Nederlandse kunstrijdster weer deel aan deze spelen. 
Kunt u een Nederlands zegel vinden met een Nederlandse kunstrijdster? 

Vraag 10 (10 punten): Wie is Naum Gabo en welk Nederlands zegel verwijst naar hem? 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 25 februari 2022 in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- 
Oplossing ladderprijsvraag nr. 5 – januari 2022 

Vraag 1 (2 punten): De stoofperen vinden we op de zegels NVPH 3433 Bezy van Schonauwen, NVPH 3434 
Winterrietpeer en NVPH 3438 Pondspeer. 

Vraag 2 (2 punten): Een krab vinden we op zegel 881, 1053, 2171d en 3552. Of ze allemaal geschikt zijn 
voor een krabcocktail is de vraag. 

Vraag 3  (3 punten): Echt soep wordt gekookt op kinderzegel NVPH 1927. 

Vraag 4  (3 punten): De kalkoen vinden we op zegel NVPH 3596. 

Vraag 5 (5 punten): Voor mijn plumpudding ging ik natuurlijk naar Engeland en ik vond hem daar o.a. op de 
kerstzegels van 2010.  

  Maar ik had niet zo ver hoeven te zoeken wat op zegel NVPH 3593 vinden we de 
plumpudding van Janny van der Heijden. Ook in Canada, Australië en op Christmas 
Island werden door de inzenders zegels met een afbeelding van een plumpudding 
gevonden. 

  Eén inzender heeft het zo koud gekregen van het zoeken in de sneeuw dat hij maar 
meteen een vakantie naar Spanje geboekt heeft om wat op te warmen.  

Vraag 6 (5 punten):  De presentator van het programma ‘All you need is love’ is Robert ten Brink en we 
vinden hem op zegel NVPH 2232. 

Vraag 7 (5 punten): Afbeeldingen van de Oostenrijkse keizerin Sisi vinden we natuurlijk in Oostenrijk op o.a. 
blok 59 en de zegels 2265 en 3863. 

Vraag 8 (5 punten): De Franse zangers/chansonniers zijn te vinden in Frankrijk op carnet 21 Mi 2783/88. 

Vraag 9 (10 punten): De Wiener Philharmoniker vinden we, net als Keizerin Sisi, natuurlijk in Oostenrijk Mi 
1071 en 3345. 

Vraag 10 (10 punten): Deze vraag zorgde voor wat verwarring omdat hij op verschillende manieren te lezen is. 
Sommige inzenders dachten dat er na het lezen van de vraag gezocht moest worden 
naar een blokje met de schans van Garmisch-Partenkirchen. Deze schans staat wel 
afgebeeld op een los zegel (Michel 1650 Duitsland) maar werd niet gevonden op een 
blokje. De bedoeling van de vraag was te zoeken naar een blokje met daarop een 
schans, waar ook ter wereld.  

  Er werden diverse blokjes met een afbeelding van een schans gevonden o.a. op een 
blokje van Cambodja uit 1991 en in Aden B 11. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
De Ladder 

Dhr. F. Rademaker - 193 + 50 = 243 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen - 185 + 45 = 230 punten 
Dhr. G. van der Vliet - 175 + 50 = 225 punten 
Dhr. V. Timmerman - 177 + 45 = 222 punten 
Dhr. A. Wuring - 170 + 50 = 220 punten 
Mw. J. Wagevoort - 167 + 50 = 217 punten 
Dhr. J. Tienhoven - 161 + 50 = 211 punten 
Dhr. B. van der Lit - 134 +  0 = 134 punten 
Dhr. J. Sangers - 126 +  0 = 126 punten 
Dhr. T. van der Wurff -   88 +  0 =   88 punten 

De maandprijs gaat dit keer naar Mw. J. Wagevoort. 
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In memoriam de heer T. C. Muntjewerf 

Teunis Cornelis 
30-8-1935  -  22-01-2022 

 
Met ontsteltenis moesten wij vernemen dat ons gewaardeerde lid de heer T. Muntjewerf op 22 januari 2022 
is overleden.  
De heer Muntjewerf was vanaf 2012 lid van onze vereniging, een trouw bezoeker van onze 
verenigingsavonden en deelnemer aan onze rondzenddienst.  
De laatste jaren liet zijn gezondheid hem steeds meer in de steek en moest hij noodgedwongen kleiner gaan 
wonen. Kleiner wonen betekende niet dat hij zijn grootste hobby -het verzamelen van postzegels- op moest 
geven want zijn zoon en schoondochter, die vlak bij hem woonden, richtten speciaal voor hem een 
postzegelkamer in zodat de hobby daar voortgezet kon worden. Helaas heeft hij er niet lang en veel gebruik 
van kunnen maken.  
 
 
De rouwkaart die wij ontvingen was voorzien van 
een persoonlijke postzegel van de heer Muntjewerf.  
Een prachtige herinnering aan zijn hobby. 
 
 
Wij zullen de heer Muntjewerf binnen Postfris ‘68 missen en wensen zijn zoons, schoondochters, 
kleinkinderen en verdere familie veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen. 

Janny Vierbergen-Eversen 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Bericht van de veilingmeester 

Beste leden, 

Onze clubavond in februari a.s. mag van de regering, ondanks torenhoge besmettingscijfers, gehouden worden. 
Elders in De Zegelaer heeft u hierover informatie kunnen lezen. De traditionele veiling zal daarom, wel met 
enige beperkingen (gelijk als in september), in De Schalm gehouden worden. 

De veilinglijst van februari 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 (voorlopig) weer komen te 
vervallen. 
Ook de foto’s van deze veilingkavels staan NIET meer op de website, mogelijk dat ik in de toekomst nog wel 
eens een kleine selectie laat plaatsen maar voor februari nog niet. 

Mocht u niet naar de clubavond komen omdat u verhinderd bent of het nog niet aandurft, maar wel interesse in 
een kavel hebben, dan staat het u vrij een bod in te doen. 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 

Ik zal uw bod tijdens de veiling inbrengen en zo snel mogelijk na de clubavond/veiling u berichten of u een kavel 
gescoord heeft. Ik wens u een fijne clubavond en hoop weer zo veel mogelijk leden te ontmoeten. 

Alle Wuring 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie 

Als nieuw lid hebben wij kunnen verwelkomen: 
Mw. R. van Nes, Montfoort. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Else Brandström, een bijzondere en dappere vrouw.  

In de Bondsrepubliek Duitsland zijn met enige regelmaat in de jaren 50 van de vorige eeuw postzegels 
uitgegeven onder de titel Helfer der Menschheit. Dat het allemaal bijzondere personen geweest zijn die iets 
betekend hebben voor de mensheid is, zeker vanuit Duits perspectief, helder. In onze veilingen treft u met enige 
regelmaat postzegels uit deze series aan. Reden om daar eens dieper op in te gaan. Bij één van deze 
personen, Else Brandström, werd ik getroffen door wat deze vrouw allemaal betekend heeft. Een bijzonder 
verhaal.  
Zij werd geboren op 26 maart 1888 als dochter van een Zweedse diplomaat in Sint 
Petersburg, Rusland. Zij werd bekend als de Engel van Siberië. 

Zij werd verpleegster in het Russische leger aan het begin van WO I. In 1915 reisde zij  
voor het eerst naar Siberië om te gaan werken in een krijgsgevangenkamp waar Duitse 
militairen gevangen gehouden werden. De omstandigheden waren daar verschrikkelijk, 
er was gebrek aan alles. Tyfus tierde er welig. Naast tyfus was er nog honger, bevriezing 
en diarree waardoor het sterftecijfer opliep tot wel 80%. Ook Elsa liep tyfus op. Na een  
lange herstelperiode lobbyde Else bij de Russische autoriteiten succesvol om verbetering 
voor de krijgsgevangen te bewerkstelligen. Hierdoor kon ze via het Duitse, Oostenrijkse 
en Zweedse Rode Kruis hulp organiseren. Dankzij deze hulp daalde in het kamp Krasnojarks het sterfcijfer tot 
18%. Ook in dit kamp werd zij ernstig ziek. Ze vreesde dit keer dat ze het niet zou overleven. Maar ook hier 
overleefde ze de ziekte. 
Na haar terugkeer in Sint-Petersburg heeft ze geholpen een Zweedse hulporganisatie op te zetten. Dit werk 
werd ernstig belemmerd door de Oktoberrevolutie van 1917. Haar werkvergunning werd in 1918 ingetrokken. 
Toch reisde zij in 1919 en 1920 meerdere malen naar Siberië. Haar vader werd ernstig ziek en ze wilde met 
hem terug naar Zweden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Nadat haar vader in 1921 overleed was Elsa diep- 
bedroefd ook al omdat ze hierdoor niet had kunnen zorgen voor de krijgsgevangenen die altijd nog in Siberië 
vastgehouden werden. Ondanks dat ze door al deze spanningen in een depressie raakte schreef ze een boek 
“Unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien 1914-1920”.  Het boek werd een bestseller. Ze gebruikte de 
opbrengst voor de bouw van een sanatorium voor voormalige Duitse krijgsgevangenen in Bad Marienborn, 
Saksen. Daar ontfermde ze zich over Duitse repatrianten en kinderen van getraumatiseerde krijgsgevangenen. 
In Lychen (Brandenburg) verwierf zij een molen genaamd Schreibermühle met uitgestrekte gronden en akkers 
als resocialisatiecentrum voor de voormalige krijgsgevangenen. 

In 1923 ging ze naar de USA om daar lezingen te geven en op die manier geld in te zamelen. Het streven was 
om 100.000 US$ in te zamelen om een kindertehuis te stichten. In datzelfde jaar kocht ze een kasteel in 
Mittweilda (Saksen) en stichtte daar een kindertehuis voor 200 kinderen. Zeven jaar heeft ze dit kindertehuis 
geleid.  
In 1925 deed ze nog een lezingencircuit in Zweden en was ze medeoprichter van de Studienstiftung des 
Deutschen Volkes. Een stichting die tot doel had om hoogbegaafde studenten een beurs te verstrekken. 
In 1927 ontving zij een eredoctoraat aan de universiteit van Thubingen (Baden-Württemberg). 
In 1929 vertrok ze wederom richting Rusland, nu Sovjetunie, om nederzettingsmogelijkheden te creëren voor 
ex-krijgsgevangenen. Helaas werd er in de Sovjetunie geen prijs gesteld op particuliere initiatieven. Ze trouwde 
in 1929 met Robert Ulich en ging met haar man wonen in Dresden. In 1931 verkocht ze het kasteel in Mittweilda 
en richtte een stichting op die de kinderen uit dat kindertehuis collegegeld gaf om te kunnen studeren. 
In 1932 kreeg ze een dochter.  
Hitler en Goebbels wilde Else Brandström en haar man bij hun plannen betrekken maar dat weigerden zij en 
haar man categorisch. 
In 1933 aanvaarde Robert Urich een professoraat aan de universiteit van Harvard ook omdat hij bang was, als 
bekend socialist, voor de macht van de nazi’s. Ze verhuisden naar de USA waar Elsa zorgde voor de 
vluchtelingenstroom van Duitsers en Oostenrijkers. In 1939 opende ze een restaurant in Cambridge, een 
buitenwijk van Boston, als werkgelegenheidsproject voor vluchtelingen. De daarbij behorende stichting werd in 
1948 ter ere aan haar omgedoopt tot het “Elsa Brandstrom Ulich Assistance Fund”. 

Tegen het einde van de oorlog begon ze een hulpcampagne voor de oorlogskinderen in Duitsland. Een laatste 
lezingentournee door Europa zorgde ervoor dat het Save the Children fund (*) de opbrengst van de tournee 
goed kon besteden. 
Elsa Brandsön overleed in 1948 op 59-jarige leeftijd aan kanker.  

Noot van de schrijver. Zelden zag ik een biografie van een persoon die zoveel, onbaatzuchtig, gedaan heeft 
voor de mensen. Krijgsgevangenen waren in die tijd rechteloos, om over die van kinderen maar te zwijgen. 

(*) Save the Children fund: deze non-gouvernementele organisatie is de grootste kinderrechtenorganisatie 
ter wereld. Deze organisatie is in ongeveer 120 landen actief. Haar werk richt zich op kinderarbeid, 
onderwijs, armoede en gezondheid. De koepelorganisatie is gevestigd in Londen. 

Bronnen: Elsa Brändström - Wikipedia en Save the Children - Wikipedia 

Jan Sangers 
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Er zijn weer Zonnebloem catalogi!!! 

Gelukkig heeft uitgeverij Zonnebloem weer twee catalogi laten verschijnen. Het zijn de Indonesië en Suriname 
catalogus. Van Suriname is het inmiddels de 34e editie, van Indonesië al weer de 57e. Hun voorgangers 
verschenen twee jaar geleden. 

 
Het zijn handzame catalogi, die prettig geprijsd zijn. De winkelprijs van de Indonesië 2022 catalogus is € 21.90, 
die van de Suriname 2022 catalogus € 19.90. Bij Stampie te koop voor resp. € 19.00 en € 17.25. 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. 

 

  


