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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 Harrie de Caes doorgeven? 

U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. 
 

Data en programma 2013. 

Verenigingsavonden Programma 
16 april euro veiling + (dia) lezing/quiz 
21 mei veiling + verloting 
18 juni* (opruimings)veiling 

17 september veiling + verloting 
15 oktober veiling 
19 november                   veiling + filatelistische lezing  
10 december (2

e
 dinsdag)* Veiling + (Kerst)verloting  

* wisseling stuiverboeken: juni: Postfris’68, december: een van de drie zusterverenigingen. 

Verzamelaarsmarkt: 30 november 2013, 9:00 tot 12:00 uur. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Wisseling van de wacht. 

Als u dit leest dan hebt u wellicht gehoord dat binnen onze vereniging het een en ander is veranderd. 
Op de laatste jaarvergadering heeft Ton van der Wurff verteld dat hij stopt als voorzitter van Postfris ’68. 

Vanaf deze plaats dus eerst een woord van dank aan Ton voor zijn inzet. 
Het is jammer dat Ton vertrekt want hij heeft in de afgelopen jaren als voorzitter veel 
betekend voor onze postzegelclub, met frisse ideeën en suggesties heeft hij Postfris 
’68 nieuw leven ingeblazen. 
Denkt u maar eens aan de impact van de stuiverboeken op onze maandelijkse 
bijeenkomsten, iedereen is druk bezig met het zoeken naar iets van zijn gading. 
En een leuke bijkomstigheid, de opkomst van onze leden op de maandbijeen-
komsten, hier is een duidelijk stijging te zien geweest. Kortom pech dat Ton nu 
vertrekt als voorzitter, maar gelukkig blijft hij voor de vereniging behouden. 

Gelukkig kunnen wij als bestuursleden bij tijd en wijle nog een beroep op hem doen. 

Maar onze vereniging kan niet zonder voorzitter, dus dat stokje heb ik van Ton 
overgenomen. 
Onder het motto: “Doorgaan op de ingeslagen weg en aantrekkelijk blijven voor nieuwe 
leden” gaan we verder. 
Mijn overstap betekent echter dat ik afscheid neem als Rondzendleider, het waren heel 
leuke jaren maar ook erg intensief, de ca. 65 deelnemers aan het rondzendverkeer wil ik 
hartelijk danken voor hun positieve bijdrage en ik hoop dat jullie Janny Vierbergen als onze nieuwe  
Rondzendleid(ster) met even veel enthousiasme zullen verwelkomen.  

Aan de kop van dit kort artikeltje staat: “Wisseling van de wacht”, maar daar wil ik het niet bij laten. 
Als vereniging krijgen we in de nabije toekomst te maken met een aantal zaken die met name de financiën van 
de vereniging zullen raken en ook in de bezetting van de diverse werkzaamheden zullen we hulp nodig hebben. 
Ik doe dan ook een dringend beroep op u allen om wat vrije tijd beschikbaar te stellen voor o.a. het  
rondzendverkeer, de veiling en “last but not least” de stuiverboeken. 

Het is niet altijd nodig om een bestuursfunctie te vervullen als u actief wilt zijn binnen de vereniging. We kunnen 
een aantal werkzaamheden heel goed delegeren aan de een of andere persoon die wat vrijetijd beschikbaar 
stelt. 
Denkt u hier eens over na, en meldt u dan bij een van de leden van het bestuur. 

Bij voorbaat wil ik u danken voor uw hulp. 

Met vriendelijk groeten, 

Uw nieuwe voorzitter. 
Jos Boss 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

http://www.pf68.nl/
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Post crossing. 

Wat is post crossing? 
Post crossing is een nieuwe hobby geworden. Vind je het leuk om ansichtkaarten vanuit de hele wereld te 
ontvangen? Meld je aan bij een website en het komt voor elkaar. Als tegenprestatie moet je zelf ook een 
ansichtkaart sturen. 

 
Hoe gaat dat eigenlijk, post crossing? 
Ga naar de website www.postcrossing.com. Je meldt je aan en wordt lid. Je krijgt dan vijf adressen ergens op 
de wereld. Stuur daar een ansichtkaart naar toe. De ontvanger meldt de ontvangst aan bij de website. Daar krijg 
je zelf weer bericht van. Een ander lid van de post crossing club krijgt het verzoek om naar jou een ansichtkaart 
te sturen en zelf krijg je ook weer een nieuw adres om een kaart naar toe te sturen. Het hele proces wordt door  
een computer gestuurd. 

Wat kost post crossing? 
Dat is nu juist het leuke van post crossing. Het lidmaatschap kost namelijk helemaal niets. De enige kosten zijn 
die van de ansichtkaarten, die je verstuurt, en de postzegels, die je er op plakt. 
Daar voor krijg je post uit de hele wereld. Mooie ansichtkaarten met leuke postzegels. Je kunt bij de aanmelding 
opgeven wat voor soort ansichtkaarten je het liefste wilt ontvangen. Je kunt ook aangeven uit welke landen je  
geen kaarten wilt ontvangen. 

Wie doen er mee? 
Volgens de website van post crossing zijn er 376.333 personen uit 214 landen lid. Gemiddeld versturen die 487 
ansichtkaarten per uur en er zijn al 15½ miljoen kaarten verstuurd. Post crossing is vooral populair in Amerika, 
China, Finland, Duitsland, Taiwan, Nederland en Rusland. 
Het bestaat nu ongeveer vier jaar en sommige leden hebben in die tijd al zo’n 2000 kaarten verstuurd. 
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Wat is er nou zo leuk aan post crossing? 
Het hangt uiteraard van je eigen beleving af. Er zijn mensen, die het prachtig vinden om post te ontvangen uit 
vreemde landen van vreemde personen. Anderen vinden de ansichtkaarten leuk. Postzegelverzamelaars is het 
te doen om de postzegels, die je praktisch nooit zult tegen komen, of de stempels. 
De ontvangers van de ansichtkaarten maken meestal een scan van de ontvangen kaart en die kun je op de 
website zien. Een van de leden is Ton Oomens en ook hij laat op zijn website (http://postcrossing.jouwweb.nl/)  
ontvangen ansichtkaarten en postzegels zien. Ik heb er een paar als illustratie bij dit artikel gebruikt. 

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

Zoals reeds eerder is medegedeeld wordt de verzamelinteresse van de leden geïnventariseerd. 
Er zijn van een aantal leden nog geen gegevens bekend. 

Wanneer dat het geval is zullen die leden, voor zover zij in het bezit zijn van een bij ons bekend e-mailadres, 
via dat adres worden benaderd. 

Mocht u dat niet hebben en weten dat uw gegevens ontbreken, laat dat dan op een ledenbijeenkomst weten  
dan wel via een briefje. 

Harrie de Caes en Jan Sangers 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Afscheid 

Ik had me geen mooier afscheid als voorzitter voor kunnen stellen. Een afgeladen zaal met een nieuw record 
aan bezoekers, meer dan zestig. Het laat zien, dat u het goed naar de zin heeft bij Postfris en het geeft aan, dat 
het bestuur er in slaagt om dat te accomoderen. Met het benoemen van Janny Vierbergen als toekomstig Hoofd 
Rondzendverkeer en het herbenoemen van Alle Wuring als Veilingmeester tijdens de A.V. zijn de invullingen 
voor een goed draaiend bestuur weer veiliggesteld. Met Jos aan het roer van het Postfrisschip verwacht ik dat 
de ingeslagen weg voortgezet en verder uitgebouwd zal gaan worden. Ik wens het bestuur veel succes in de 
opmaat naar het vijftigjarig bestaan van onze mooie vereniging. 
Ik zal voorlopig het bestuur vanaf de zijlijn behulpzaam blijven en ik hoop, dat zich nog meer leden hiervoor aan 
zullen melden en hiermee aan de oproep van Jos gehoor geven. 
 
Ton van der Wurff 

 

 


