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Mededelingenblad van de Z. H. P. V. 
De 'Zuid Hollandse vereniging van 

Postzegel Verzamelaars' Z.H.P.V. 

is aangesloten bij de 'Koninklijke 

Nederlandse Bond van Filatelisten 

Verenigingen' en de 'Stichting voor 

Filatelistisch Jeugdwerk in 

Nederland'. 

VOORZITTER: Vacature 

SECRETARIS: M.J. Vogel, 

Abeelzoom 52, 2719GT 

Zoetermeer, 079 3610384, 

mac.j.bird@hetnet.nl 

PENNINGMEESTER: H.J.B. Pauwels, 

De Bronkhorst 8, 2291XS, 

Wateringen, 0174 293505,  

Bankrekening 426636139 t.n.v.  

ZHPV te Wateringen  

hpauwels@kabelfoon.nl 

JEUGDAFDELING: H.J. Peschke 

Parkweg 156, 2271 AM, Voorburg, 

070 3865228, 

hans.peschke@wanadoo.nl 

LEDENADMINISTRATIE: 

J.A. Saarloos, Laboucherelaan 8, 

2283EH Rijswijk, 070 3944123 

jsaarloos@hetnet.nl 

Dit blad is een uitgave van de 

Z.H.P.V. Het wordt verspreid onder 

leden en belanghebbenden. 

ISSN nr. 1874-4117 

© Het overnemen van artikelen is 

in overleg met de redactie en met 

bronvermelding toegestaan voor 

zover dit de filatelie in 

opbouwende zin ondersteunt. 

De verantwoordelijkheid voor 

verklaringen of meningen in dit 

blad berust bij de auteur. 

Eventuele rechten op fotomateriaal 

zijn zo goed mogelijk nagegaan. 

Mochten er onvoorzien toch 

rechten toegeschreven moeten 

worden, dan bieden wij voor de 

omissie onze verontschuldigingen 

aan en zullen in een eerstvolgende 

uitgave e.e.a. alsnog corrigeren. 
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VAN HET BESTUUR 

Dit is het laatste mededelingenblad 

voor het zomerreces van de ZHPV. 

Wij wensen u allen een goede zomer 

en een prettige vakantie toe. 

Hopelijk doet u op uw vakantieadres 

nieuwe inspiratie op voor de rest 

van het postzegelseizoen. En 

vergeet niet de postkantoren op uw 

buitenlandse bestemming even 

binnen te wippen. De ervaring leert 

dat men daar wel eens tegen onverwachte filatelistische 

aardigheden aanloopt. 

 

Nieuwe leden. 

In de periode 

december t/m 

maart hebben 

zich maar liefst 

14 nieuwe leden 

aangemeld. Het 

zijn de twee 

jeugdleden 

Simon van 

Gastel en 

Wouter Zaat, 

beiden uit 

Leidschendam, 

de heren K. Hommes uit Wateringen, N. Dam, S. 

Rotteveel en H.G. van Haren uit Den Haag, H. Mast uit 

Voorburg, P.J.C. Bezouwen uit Rotterdam, C. Frielink uit 

Rijswijk, M. Veerman, B. Schouten, J.Karsdorp, N. Palmer 

en E.F.M. van der Geld allen uit Zoetermeer. Wij wensen 
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hen van harte welkom en hopen dat zij veel plezier zullen 

beleven met hun hobby binnen de ZHPV. 

 

In Memoriam 

        Onlangs ontvingen wij de mededeling dat ons lid 

C.W.Galjaard al in 2011 op 83 jarige leeftijd is 

overleden. Galjaard was een van onze oudere leden 

(sinds 1966) en is ook nog korte tijd voorzitter geweest. 

Op 10 december 2011 is ons lid mevrouw C. C. van 

Seijst van Empel. Zij was tot vorig jaar nog een 

regelmatige bezoekster van de beurs in Zoetermeer. Wij 

wensen hun families alsnog sterkte toe. 

 

Mededelingenblad op de Website 

        Zoals u weet wordt ons mededelingenblad altijd integraal 

op de website van de ZHPV geplaatst. En wel in kleur en 

nog voordat de papieren versie bij de leden op de 

deurmat valt. Om de leesbaarheid op de website te 

verbeteren wordt de tekst, m.u.v. het colofon en de 

achterzijde van het blad, vanaf nu in één kolom gedrukt. 

        Om werk en kosten te besparen heeft het bestuur 

besloten om de papieren versie van het mededelingenblad 

alleen aan die leden toe te zenden die daaraan de 

voorkeur geven. De andere leden krijgen dan per email 

een bericht dat het blad op de website staat en daarop te 

lezen is.  

Inmiddels is onder de leden waarvan het emailadres 

bekend is een enquête gehouden om er achter te komen 

welke voorkeur zij hebben  

a. lezen on line op de website  of 

b. lezen op papier 
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Zo’n 85 leden hebben 

daarop al gereageerd, 

waarvan er 75 kiezen 

voor het on line lezen.  

Leden waarvan we niet 

over een e-mailadres 

beschikken en die dat 

wel hebben kunnen 

uiteraard ook alsnog 

kiezen voor het on line 

lezen op de website.  

Meldt dit dan via het 

volgende e-mailadres: 

info@zhpv.nl. De keuze 

kan later altijd weer 

worden aangepast. 

  

NIEUW IN DEN HAAG: “SPEUREN IN DE 

KOOPJESHOEK” 

Wat houdt dit in ? 

    Leden van de ZHPV 

kunnen filatelistisch 

materiaal inleveren. Het 

aan te bieden materiaal 

moet van beperkte 

redelijke afmetingen, 

van goede kwaliteit en 

een echt koopje zijn. 

Het aantal koopjes per 

inzender is gelimiteerd. 

Een en ander is geheel 

ter beoordeling van de 

mailto:info@zhpv.nl
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beursleiding. De koopjes worden tijdens de beurzen 

overzichtelijk uitgestald.  

De gang van zaken. 

Op het materiaal, voorzien van een sticker, moet duidelijk 

vermeld worden wat er wordt aangeboden en tegen welke 

prijs. Daarna ter goedkeuring overhandigen aan de 

beursleiding. Deze voorziet uw sticker van een nummer 

en registreert het aangebodene. Geïnteresseerde kopers 

worden verwezen naar de inzender, bij wie ook 

afgerekend moet worden. Gedurende de tijd dat het 

materiaal ligt uitgestald moet de inzender ervan op de 

beurs aanwezig zijn. Direct na afloop van de beurs moet 

het onverkochte materiaal opgehaald worden.  Aan deze 

extra service zijn geen kosten verbonden. 

 

NIEUWTJESDIENST BIJ DE ZHPV 

Ons lid Rob van Gemert gaat voor de leden van de ZHPV 

een nieuwtjesdienst opzetten. Wat houdt dat in:  

 Hij levert op verzoek albumbladen van de 

bekende merken, catalogi en andere 

benodigdheden voor de filatelist tegen een 

gereduceerde prijs. 

 U kan een abonnement bij hem afsluiten op 

nieuwe zegels van nagenoeg alle landen ter 

wereld. 

 Nieuwe FDC’s van Nederland, maar ook de 

nieuwe zegels van Nederland levert hij zowel 

postfris als gestempeld.  

 Losse nieuwe buitenlandse series zijn ook vaak 

te bestellen.  

 Hij is aanwezig op alle beurzen van de 

vereniging, waar U de bestelingen ook kunt 

afhalen. 
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    Voor alle duidelijkheid 

wordt vermeld dat het 

bestuur van de ZHPV 

geen verdere bemoeienis 

heeft met of 

verantwoordelijkheid 

draagt voor deze service. 

 

 

Tussen Alice en Alladin 
 

Tweedledum”en              

“Tweedledee”          treden 

op  in Alice in Spiegelland, 

het vervolg op Alice in 

Wonderland van Lewis 

Carroll. 

 

 

 

 

 

 

     In Heidi van de Zwitserse Johanna Spyri, 

brengt een meisje ver van huis haar 

jeugd door in de Alpen samen met haar 

grootvader en Peter de geitenhoeder. 

 

De Gelukkige Prins van Oscar Wilde vertelt over een zwaluw die 

een ongelukkige prins te hulp schiet. 
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    Max und Moritz, twee boefjes die het dorp op stelten zetten, zijn 

een creatie van de Duitse schrijver Bush. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Struwwelpeter van de Duitser Hoffmann is een kinderboek 

met verhaaltjes op rijm, elk met een duidelijke moraal voor 

ondeugende kinderen. 
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De Deen Andersen schreef het ontroerende sprookje  Het 

Meisje met de Zwavelstokjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal van Tsaar Saltan van de 

Rus Puschkin vormde de basis voor de 

opera van Rimsky Korsakov, o.a. 

bekend door De Vlucht van de 

Hommel. 

 

Pinokkio, de houten hoofdpersoon uit het verhaal van Collodi. 

Aanvankelijk bedoeld als kritiek op de maatschappij  (1883)  
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werd het later een beroemd 

kinderboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alladin en de Wonderlamp is één 

van de sprookjes uit duizend-

en-één-nacht, afkomstig uit 

Arabische landen en India, 

verzameld door de Gebroeders 

Grimm (Duitsland). 

 

Yvonne Kruse 

                      DE KOMETEN 
 

Kometen zijn kleine hemellichamen die 

meestal in erg elliptische banen rond 

een ster draaien en uit ijs, gas en stof 

bestaan. Wanneer een komeet dicht 

genoeg bij een ster komt en warmer 

wordt sublimeert een deel van de 

materie waaruit ze bestaat om een 

komeetstaart te vormen. De kern van 

een komeet wordt nucleus genoemd en is ook afgebeeld op 

een postzegel. 

 

De komeet Halley is een van de bekendste en helderste 

kometen. De komeet is genoemd naar Edmond Halley, een 
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astronoom die leefde van 1656 tot 

1742. Hij voorspelde dat de 

komeet in 1758 zou terugkeren 

en deze voorspelling klopte. Dan 

werd ook zijn naam aan de 

komeet gegeven. Hierbij een  

Sculptuur van Halley 

                        

De komeet heeft een 

omlooptijd van ongeveer 76 

jaar. De oudste 

waarneming zou dateren 

uit 466 voor Christus. 

Zowel Chinese, 

Babylonische als oud-

Europese astronomen 

hebben de komeet beschreven. De oudste bekende afbeelding 

van de komeet Halley is op het wandtapijt van Bayeux dat 

gemaakt werd in 1068. Zie zegel met                 deel van het 

wandtapijt. 

                   

In 1986 passeerde de ruimtesonde Giotto de kern van de 

komeet en kon worden vastgesteld dat de kern een langwerpig 

taps toelopend voorwerp is van ongeveer 16 x 8 km met stof 

en waterfonteinen. Er zijn ook bergen en dalen te zien. Het 

heeft een temperatuur van 320 – 400 Kelvin. Op voorblad de 

komeet met ruimtesonde en passage. Zie ook onderaan 

activiteiten. 

           Herwig Pauwels 
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DE LOCATIES 

Zoetermeer: 

Buurtruimte Buytenrode, 

César Franckrode 60 

Leidschendam 

De Schuitejager, 

Scheepswerf 18 

Den Haag 

Wijkcentrum Zuiderpark 

Escamplaan 55 

 

ENTREE 

Leden gratis, niet-leden  

€ 1,00 

VOOR TAFELHOUDERS 

Wanneer u géén gebruik maakt 

van uw tafel, moet dat worden 

afgemeld op de donderdag 

ervoor tussen 19-20 uur bij: 

A.M. v.d. Giessen, 0703867303 

(bgg. 010 2232442) 

Tafelgeld per tafel 

         In Den Haag en 

Leidschendam: Leden €5,-, 

niet-leden €10,00 

In Zoetermeer: 

Leden € 2,50, niet-leden €5,- 

RONDZENDVERKEER 

         Voor informatie en vragen 

kunt u contact opnemen met 

het Rondzendverkeer: 

F.A. van Bleyswijk, Rijswijk, 

070 3935151 Giro 5415900 

t.n.v. Leider Rondzendverkeer 

ZHPV te Rijswijk 

ton.vbl@casema.nl 

ACTIVITEITEN 

 

Zoetermeer     Beurs  

za 7 juli      13-16 uur

  

 

 
 

 

Zoetermeer      Beurs 

za 1 september    13-16 uur 

 

Den Haag      Beurs 

za 8 september    13-16 uur 

 

Leidschendam   Beurs 

za 22 september  13-16 uur 
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