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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 november veiling + ALV begroting 
13 december* veiling + (kerst)verloting Let op! 2e dinsdag van de maand 

Data verenigingsavonden voorjaar 2023 (onder voorbehoud) 

17 januari veiling 
21 februari  veiling + verloting 
21 maart * algemene vergadering + veiling 
18 april  veiling + verloting 
16 mei  veiling 
20 juni *  veiling +verloting 

*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 14.30 uur: Zaterdag 1 april 2023. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Beste leden, 

Onze verenigingsavond in oktober werd, zoals gewoonlijk, door veel leden bezocht. Helaas kwamen er weinig 
leden op onze beurs van zaterdag 29 oktober. Wel was de belangstelling van niet-leden goed te noemen en 
wisselde menig zegeltje tijdens deze beurs van eigenaar. Onze volgende beurs zal gehouden worden op 
zaterdag 1 april 2023. Noteer de datum alvast in uw agenda. Natuurlijk bent u op die datum als bezoeker van 
harte welkom, maar met de wintermaanden voor de deur is het misschien een idee om uw dubbele zegels eens 
bijeen te zoeken en een gratis tafeltje te reserveren bij Gert.  
Op onze verenigingsavond van dinsdagavond 15 november staat een korte Algemene Leden Vergadering op 
het programma waarin wij u de begroting voor 2023 ter goedkeuring voorleggen. De agenda voor de 
vergadering vindt u elders in deze Zegelaer. De begroting is als aparte bijlage meegezonden. 
Zowel voor als na de vergadering zijn de kratten met stuiverboeken voor u beschikbaar en voor wat de veiling 
betreft hoopt veilingmeester Alle zo weinig mogelijk retourkavels mee terug naar huis te nemen.  

Ik zie u graag op 15 november. Blijf gezond allemaal. 
Janny Vierbergen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
Stuiverboeken 
Voor het volgende seizoen zitten de eerste twee kratten al vol. Wacht dus niet te lang met inleveren van uw 
stuiverboeken want vol=vol. Uw stuiverboeken kunt u inleveren bij Gert. 
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Rondzending  
We hebben nog enkele lege dozen in de kast liggen die gevuld mogen worden. Uw rondzendboekjes zijn dus 
nog steeds welkom. Geen boekjes, plakkertjes of Hawidstroken in huis? Neem even contact op met Stampie, 
onze leverancier van postzegelbenodigdheden. Bent u nog geen deelnemer, maar wilt u toch een rondzending 
ontvangen? Neem dan even contact op met Janny. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
Ladderprijsvraag nr. 3 - november 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. 

Ook deze keer zijn de antwoorden te vinden in de NVPH-catalogus. 

Vraag 1 (2 punten): We noemen raapstelen weleens “vergeten groente”. 
  Op welk zegel kunnen we deze groente nog vinden? 

Vraag 2 (2 punten): Op het moment dat ik deze vragen bedenk is het Halloween.  
  Overal zie je pompoenen met een brandend lichtje erin. Maar vooraf aan de maaltijd 

met de “vergeten groente” kunnen we ook genieten van een lekker pompoensoepje. 
  Kunt u een zegel met pompoenen vinden? 

Vraag 3 (3 punten): In 1973 moesten we het gebruik van benzine verminderen.  
  We kregen de autoloze zondag. Welk zegel is daaraan gewijd? 

Vraag 4 (3 punten): Waar horen gradenboog, passer en winkelhaak bij en op welk zegel vind u deze? 

Vraag 5 (5 punten): Wat is een Raspa en op welk zegel staat hij afgebeeld? 

Vraag 6 (5 punten): Er is momenteel veel te doen omtrent de opvang van vluchtelingen. 
  Maar als vluchteling heb je recht op bescherming. 
  Welk zegel verwijst hiernaar? 

Vraag 7 (5 punten): Het ene na het andere huis in mijn omgeving wordt voorzien van zonnepanelen. 
  Op welk zegel ziet u zonnepanelen? 

Vraag 8 (5 punten): Op welk zegel staat de Sultan van Koetei afgebeeld? 

Vraag 9 (10 punten): Veel mensen gaan op bedevaart naar Santiago de Compostella.  
  Op welk zegel staat St. Jacob van Compostella afgebeeld? 

Vraag 10 (10 punten): Wie waren de Trupialen en welke serie is daaraan gewijd? 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 25 november in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein17, 3522 PC Utrecht. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Oplossing ladderprijsvraag nr. 2 - september 2022 

Vraag 1 (2 punten): De kinderwagen vinden we op de zegels 806 en 3272. 

Vraag 2 (2 punten): Double Dutch staat afgebeeld op zegel 2394. 

Vraag 3  (3 punten): De Klapekster vinden we op zegel 3871. 

Vraag 4  (3 punten): Douwe Egberts is een van de twee initiatiefnemers van de Burendag. 
  Ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan werden de zegels 2192 en 2193 uitgegeven. 

Vraag 5 (5 punten): Op zegel 1998 staan de Powerpuff Girls afgebeeld. 

Vraag 6 (5 punten):  De Spijker C4 vinden we op zegel 2258. 

Vraag 7 (5 Punten): Het voorouderbeeld Sagovat vinden we in Nieuw-Guinea op de zegels 49/52. 

Vraag 8 (5 punten): De voorzittershamer vinden we op zegel 1220 van de Nederlandse Antillen. 

Vraag 9 (10 punten): De zegels 1561/1562 van Nederland zijn gewijd aan Radio Oranje. 

Vraag 10 (10 punten):  George Marshall was kapitein in de eerste wereldoorlog en generaal in de tweede 
wereldoorlog. In 1945 ging hij met militair pensioen en werd minister van buitenlandse 
zaken. In 1947 lanceerde hij het naar hem genoemde Marshallplan om Europa er na de 
oorlog weer snel bovenop te helpen. 

  We vinden een citaat van hem op zegel 1724 van Nederland. 
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De ladder 

Mw. J. Wagevoort - 50 + 50 = 100 punten 
Dhr. A. Wuring - 50 + 50 = 100 punten 
Dhr. T. van der Wurff - 50 + 47 =   97 punten 
Dhr. F. Rademaker - 47 + 50 =   97 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen - 47 + 50 =   97 punten 
Dhr. J. Tienhoven - 48 + 40 =   88 punten 
Dhr. G. van der Vliet - 38 + 50 =   88 punten 
Dhr. B. van der Lit - 47 + 40 =   87 punten 
Dhr. V. Timmerman - 40 +   0 =   40 punten 

De maandprijs gaat dit keer naar: Mw. J. Wagevoort 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Algemene ledenvergadering 15 november 2022 

Het bestuur van Postfris ’68 nodigt alle leden van harte uit om de algemene ledenvergadering over de begroting 

voor 2023 bij te wonen. Op deze avond wordt u een kop koffie of thee aangeboden. Onderstaand vindt u de 

agenda voor deze vergadering. 

Agenda voor de Algemene Vergadering van Postzegelvereniging Postfris ’68 op dinsdag 15 november 2022, 
aanvang 20:00 uur. 

1. Opening. 

2. Mededelingen. 

3. Begroting 2023. 

4. Rondvraag. 

5. Sluiting. 

Ad 3. De begroting vindt u in de bijlage van de nieuwsbrief. 

David Koopman 
Secretaris 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie 

Als nieuw lid hebben wij kunnen verwelkomen: 
Dhr. J.C.D. de Bruin, Nieuwegein 

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

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
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Utrecht, 900 jaar stad 

Tussen het Domplein en de Vismarkt in Utrecht stond in vroeger tijden het paleis van de Duitse keizers. In de 
volksmond werd het paleis Lofen genoemd. In 1122 is de toenmalige keizer, Hendrik V, op bezoek in Utrecht en 
verblijft dan in zijn paleis. Op dat moment is er een conflict tussen de inwoners van Utrecht en de Utrechtse 
bisschop Godebald. Het gaat om meer rechten voor de burgers en Hendrik probeert te bemiddelen, maar zijn 
mannen worden op een gegeven moment aangevallen door de mannen van Godebald. Er vallen zelfs een paar 
doden. De mannen van de keizer winnen de strijd en zetten de mannen van de bisschop gevangen. Godebald 
wordt wegens majesteitsschennis vastgezet. Enige tijd later komt hij na inmenging van de Keulse aartsbisschop 
op borgtocht vrij en hij moet de Utrechters het recht geven van een eigen bestuur, een eigen rechtbank en het 
recht om een stadsomwalling te maken. Het betekent, dat Godebald door deze stadsrechten een groot deel van 
zijn macht kwijtraakt aan de burgers. De stadsrechten worden op 2 juni 1122 op twee perkamenten oorkonden 
opgesteld in paleis Lofen. Een gedenksteen tussen Vismarkt 16 en 18 herinnert daar aan. Utrecht is na 
Stavoren (1118) de tweede stad met stadsrechten en groeit uit tot de grootste en belangrijkste stad van de 
Noordelijke Nederlanden. 
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Er zijn natuurlijk al heel wat postzegels met Utrecht als motief uitgegeven, maar het was natuurlijk leuk geweest, 
als een postzegeluitgifte aan Utrecht 900 jaar stad gewijd zou zijn geweest, maar dat mocht helaas niet zo zijn. 
Vandaar een collage met wat afbeeldingen van andere Utrechtse uitgiften. Misschien brengt het u op een idee 
om een motiefverzameling te maken van uw woonplaats, geboortestad of uitgaansstad. 

Ton van der Wurff 
Bron: Het Utrechts Archief 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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. 

 


