De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

11e jaargang – nummer 5 – mei 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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
17 mei
21 juni *

veiling
veiling + verloting

20 september
18 oktober
15 november
13 december*

veiling + verloting
veiling
veiling + AV begroting
veiling + (kerst)verloting Let op! 2e dinsdag van de maand

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 14.30 uur: Zaterdag 29 oktober 2022.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van de Voorzitter
Deze keer blik ik even terug naar de maand april.
Ondanks het feit dat het coronavirus nog niet uitgebannen was, bleek het toch mogelijk om op 9 april weer een
beurs te organiseren en de covid-19 ellende voor een groot deel achter ons te laten. Ik moet zeggen dat we
over belangstelling voor de beurs niet te klagen hadden. We zagen weer oude vertrouwde gezichten onze beurs
bezoeken en konden in alle rust de laatste (postzegel-)nieuwtjes met elkaar uitwisselen. Wel liet ook nu weer
het aantal eigen leden dat onze beurs bezocht wat te wensen over maar die hoop ik bij onze volgende beurs op
29 oktober 2022 ook te mogen begroeten. Zet de datum vast in uw agenda en het is vanaf nu al mogelijk een
gratis tafeltje voor die beurs te reserveren bij Gert of bij een van de andere bestuursleden.
Ook de verenigingsavond van 17 april was, ondanks wat afzeggingen door ziekte, feestjes en vakanties weer
een verenigingsavond als vanouds. Er werd druk gesnuffeld in de stuiverboeken, diverse kavels wisselden bij
de veiling van eigenaar en menigeen ging met een leuk loterijprijsje naar huis.
Blijf gezond allemaal en ik hoop u dinsdagavond 17 mei weer te ontmoeten.
Janny Vierbergen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------55 jaar Postfris ‘68
Vorige maand schreef ik het al: voor we het weten zitten we in 2023 en bestaan we 55 jaar.
Onze vraag aan u was en is om mee te denken over de invulling van dit heuglijke feit. Op welke manier zou u
ons 55-jarige jubileum willen vieren? Zou u ook in een jubileumcommissie willen plaatsnemen of op een andere
manier willen helpen?
Wij hebben al wat leuke ideeën binnengekregen, maar schroom niet om ook uw ideeën kenbaar te maken.
Dus spreek ons aan, bel of mail ons zodat wij er een klinkend jubileumjaar van kunnen maken.
Stuiverboeken
Tijdens de verenigingsavonden zullen, zoals gebruikelijk, de kratten met stuiverboeken op de tafels staan.
Voor het seizoen 2022-2023 -dat in september van start gaat- zijn alle zeven kratten inmiddels gevuld.
Dat betekent niet dat u geen stuiverboeken meer kunt inleveren. Alle stuiverboeken die nu nog ingeleverd
worden lopen in ieder geval mee in het seizoen 2023-2024. Uw stuiverboeken zijn dus nog steeds welkom.
Heeft u vragen of wilt u stuiverboeken inleveren, neem dan even contact op met Gert of David.
Bibliotheek
Op de verenigingsavonden kunt u diverse catalogi en testapparatuur raadplegen of lenen.
Kijk even op onze website onder het kopje bibliotheek wat wij zoal te leen hebben.
Rondzending
Zegels die te duur zijn voor een plaatsje in een stuiverboek kunt u natuurlijk ook in een rondzendboekje kwijt.
Voor de start van het seizoen 2022-2023 kunnen we nog steeds rondzendboekjes gebruiken. Dus heeft u een
verloren uurtje: maak dan eens een rondzendboekje.
Vragen of inleveren? Neem dan contact op met Janny.
Geen boekjes, plakkertjes of Hawid in huis? Neem dan contact op met Stampie, onze leverancier van
postzegelbenodigdheden.
Persoonlijke postzegels PF’68
We hebben nog enkele velletjes (ad 12,00 euro per velletje) in voorraad van “Broederschapshuisjes - Vleuten”
en “RK Kerk - De Meern”. Een heel velletje te veel van het goede? Ook losse zegels zijn nog verkrijgbaar.
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. 9 – mei 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.
De laatste vragen van dit seizoen. Volgende maand zien we hoe hoog iedereen op de ladder geëindigd is.
Alle antwoorden voor deze maand zijn terug te vinden in de Speciale NVPH catalogus 2022.
Vraag 1

(2 punten): Aan welke rivier ligt de plaats Deest en op welk zegel vinden we daarvan een
afbeelding?

Vraag 2

(2 punten): Meimaand = Moederdag maand.
Op welk zegel koopt een kind misschien wel voor haar moeder een bosje bloemen?

Vraag 3

(3 punten): Dans op het strand. Welk zegel is daaraan gewijd?

Vraag 4

(3 punten): Op welk zegel vinden we de woorden ‘Meer Muziek’?

Vraag 5

(5 punten): Op welk zegel vinden we een afbeelding van het sprookje ‘De wolf en de 7 geitjes’?

Vraag 6

(5 punten): Op welk zegel staat een containerschip afgebeeld?

Vraag 7

(5 punten):

Vraag 8

(5 punten): Op welk zegel geeft de postbode de hond een standje?

Vraag 9

Op welk zegel vinden we een afbeelding van papiergeld van Qatar?

(10 punten): ‘Waaigat’, ‘Suikerfabriek Pangka’ en de woorden ‘OOST’ en ‘WEST’.
Waar vinden we die?

Vraag 10 (10 punten): Een nieuwe lente en een nieuw geluid. De eerste regel van het beroemde gedicht ‘Mei’
van Gorter. Welk zegel is daaraan gewijd?
De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 3 juni 2022 in ons bezit te zijn.
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Oplossing ladderprijsvraag nr. 8 - april 2022
Vraag 1

(2 punten): Sien Diels uit Sesamstraat vinden we op zegel 2190.

Vraag 2

(2 punten): Een ouderwets kolenfornuis vinden we op de zegels 779 en 895.

Vraag 3

(3 punten): Hagar en de Engel zien we op zegel 2289.

Vraag 4

(3 punten): Een brancard is te vinden op de zegels 799, 1016 en 1968a.

Vraag 5

(5 punten): Een wereldbol met handen vinden we op zegel 433 van Aruba, de zegels 3931 en 3932
van Nederland en de zegels 1696 t/m 1699 van de Ned. Antillen.

Vraag 6

(5 punten): Het woord ‘vrijwilligers’ vinden we op de zegels 1532 t/m 1534, 1535b, 1535c, 1968,
1968a, 1968b en zelfs op de tab van zegel 2645 werd het woord ‘vrijwilligers’ gevonden.

Vraag 7

(5 punten): Seru Bentana is een vuurtoren op Bonaire. Hij staat afgebeeld op zegel 105 van
Caraïbisch Nederland.

Vraag 8

(5 punten): Met ‘kastje’ bedoelen we een afstempeling van een rechthoek met daarin letters,
bijvoorbeeld ‘Franco’.

Vraag 9

(10 punten): Nieu Geu betekent een Nieuw Geuzenlied. Het staat afgebeeld op zegel 1772.

Vraag 10 (10 punten): De woorden ‘Fries Meisje’ vinden we op zegel 2579b.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De Ladder
Dhr. F. Rademaker
Dhr. M. Dijkhuizen
Dhr. V. Timmerman
Dhr. A. Wuring
Mw. J. Wagevoort
Dhr. G. van der Vliet
Dhr. J. Tienhoven
Dhr. B. van der Lit
Dhr. J. Sangers
Dhr. T. van der Wurff

-

343 + 48
330 + 50
322 + 50
320 + 50
317 + 50
325 + 40
306 + 45
234 + 0
175 + 0
88 + 0

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

391 punten
380 punten
372 punten
370 punten
367 punten
365 punten
351 punten
234 punten
175 punten
88 punten

De maandprijs gaat dit keer naar dhr. M. Dijkhuizen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

In memoriam de heer J.H. Coljee
Jilles Hendrik
1 maart 1942 - 9 april 2022
Met ontsteltenis moesten wij vernemen dat ons gewaardeerd lid, de heer J.H. Coljee, op
9 april 2022 is overleden.
De heer Coljee was vanaf 2018 lid van onze vereniging. Hij was een trouw bezoeker van onze
verenigingsavonden en deelnemer aan onze rondzenddienst.
Wij zullen de heer Coljee 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Ledenadministratie
Wij ontvingen bericht van overlijden van Dhr. E. Kroon uit Breukelen en Dhr. J.A. Langenberg uit Montfoort.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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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