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Motto van de serie: " Bruggen naar méér levensvreugde"
De 5 zomerzegels van 1968 waren verkrijgbaar op de postkantoren van 9 april tot en met 25 mei 1968.
Het waren zegels met toeslag. De toeslag was bestemd voor cultureel en sociaal werk. De zegels waren
geldig voor frankering tot 31 december 1985. De zegels werden ontworpen door R.J.Draijer. De druk werd
verzorgd door Johan Enschedé te Haarlem in rotatiedruk.
De Ontwerper.
Reindert Juurt Draijer werd geboren in Groningen in 1899. Hij ontwikkelde
zich tot een veelzijdig kunstenaar, als kunstnijveraar, monumentaal
ontwerper, schilder en beeldhouwer.
Draijer ontwierp vele postzegels, onder andere de serie's:
Kerken in oorlogstijd (1950), Herdenking Leidse Universiteit (1950)
de Van Rietbeeck-zegels (1952), de Jubileumzegels 100 jaar Nederlandse
Rijkstelegraaf en 100 jaar Nederlandse Postzegels (1952), de Tentoonstellingszegels I.T.E.P. (1952), de Bevrijdingszegel (1955), de Rode Kruis
zegels (1963), de Zomerzegels (1968, 1969 en 1980), en Huis ten Bosch
(1981).
Hij overleed in 1986 in Den Haag.
De afbeeldingen zijn zwart-wit foto's van Cas Oorthuys, en de kaarten werden gedrukt bij de
n.v.Drukkerij "De IJssel" te Deventer. Zij kunnen beschouwd worden als voorlopers op de Maxi-kaarten.

De Provincie Limburg
De Sint-Servaasbrug over de Maas in Maastricht is
de oudste brug in Nederland. De eerste bouw stamt
uit de 13e eeuw.

De Provincie Noord-Holland
In 1671 besloot de Vroedschap van Amsterdam tot
de bouw van deze brug over de Amstel. Aanvankelijk
kon er maar 1 persoon tegelijk over de brug en zo
ontstond de naam de "Magere Brug".
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Provincie Gelderland
Op 1 november 1968 was het 100 jaar
geleden dat de Spoorbrug over de Lek
bij Culenborg in gebruik werd genomen.

Provincie Zuid-Holland
De Van Brienenoordbrug in Rotterdam is
1300 meter lang en van cruciaal belang
voor de verbinding tussen Zuid-Holland
en het zuiden van ons land.

Provincie Zeeland
De Zeelandbrug over de Oosterschelde
werd geopend in 1965 als tolbrug. Nu is
de brug tolvrij. Met zijn ruim 5 km lengte
was het toen de langste brug in Europa.
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