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VAN HET BESTUUR 
 
Nieuwe leden 
Zoals u in het jaarverslag over 2012 heeft kunnen lezen is het ledental in 
dat jaar met 2 gedaald tot 272. Landelijk gezien moeten we blij zijn met 
deze uitkomst. Nog blijer zijn we met de nieuwe leden die we dit jaar al 
weer konden inschrijven. Dat zijn de jeugdleden Daniëlle Scheer, Jasmijn 
Haasdijk beiden uit Den Haag, Thomas Mourits uit Zoetermeer en Puk 
Vos uit Pijnacker, mevrouw L. Isbrücker en de heer J.M. van de Vlekkert 
uit Zoetermeer, de heren H.A.L.N Stahlecker en W.C.G. Riem Vis uit Den 
Haag en de heer C. van Doesburg uit Leidschendam. 
Wij wensen hen van harte welkom binnen de gelederen van de ZHPV. 
 
In Memoriam 
In de afgelopen periode ontvielen ons twee leden door overlijden. 
De heer J.L. Kipp uit Den Haag overleed op 19 maart. Mevrouw M.A.W. 
Gerz uit Rijswijk overleed op 6 mei. Beiden waren gedurende enige 
decennia trouw lid van de ZHPV. 
Wij wensen hun familie veel sterkte toe in deze voor hen moeilijke tijd. 
 
Opruimingsmarkt in Zoetermeer op 6 juli  
Op zaterdag 6 juli zijn interessante 
voordeeltjes te behalen op de markt die van 
12.00 tot 15.00 uur wordt gehouden in 
buurtruimte Buytenrode aan de Cesar 
Franckrode 60. Talloze 
restantverzamelingen, partijtjes, dozen, 
mappen, brieven, oude catalogi, enz. zullen 
worden aangeboden.   
Een uitgelezen kans dus om uw verzameling 
aan te vullen of om een nieuwe op te zetten. 
Maar wees er vroeg bij, dan is er nog keus !      
In dit jubileumjaar is de toegang geheel gratis.  
 
Bijzonder evenement op 31 augustus 2013. 
In het kader van het jubileum organiseert de ZHPV een extra activiteit, 
de zogenoemde Koopjesmarkt.  
De locatie is Wijkcentrum Zuiderpark, Escamplaan 55 in Den Haag. De 
markt begint om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Het is de bedoeling 
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dat leden (die geen reguliere tafelhouder zijn) hun overtollig filatelistisch 
materiaal kunnen verkopen aan andere leden van de ZHPV. U moet het 
zien als een soort neuzelbeurs op postzegelgebied. Zo kan het ene lid 
zijn restanten kwijt en kan het andere lid daardoor iets leuks op de kop 
tikken om zijn of haar verzameling te completeren of uit te breiden. Er 
zijn tafels beschikbaar die voor deze verkoop gehuurd kunnen worden. 
Het tafelgeld is net als bij onze reguliere beurzen € 5,00 voor de gehele 
middag.  
Hebt u belangstelling om een kraampje (tafel) te huren? Neem dan 
contact op met de “marktmeester” Arie van der Giessen (tel. 070 
3867303) of met een van de bestuursleden (zie voor telefoonnummers 
blz. 1 van dit blad). Kom kijken of kopen, er wordt vast iets van uw 
gading op deze markt aangeboden. Samen maken wij er op zaterdag 31 
augustus aanstaande een gezellige postzegelmiddag van. 
 

                         

 
Kort verslag ALV 13 april 2013 
In het Wijkcentrum Zuiderpark in Den Haag waren 22 leden (incl. 
bestuur) aanwezig bij deze vergadering. 
De bestuursverkiezing kwam als eerste belangrijke punt aan de orde. De 
statutair aftredende penningmeester (Herwig Pauwels), commissaris 
Beurzen (Arie van der Giessen) en commissaris Jeugdafdeling (Hans 
Peschke) werden bij acclamatie herkozen. 
Vervolgens is de benoeming van de nieuwe voorzitter, Simon Rotteveel 
aan de orde. Na een korte introductie (onder meer m.b.t. het feit dat hij 
al enige tijd in het bestuur als voorzitter ad interim functioneert) wordt 
ook hij onder applaus bij acclamatie benoemd. Met de overhandiging van 
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de voorzittershamer wordt hij uitgenodigd aan de bestuurstafel plaats te 
nemen en de vergadering verder te leiden. 
Vervolgens komt benoeming van een erelid aan de orde. Dit blijkt de 
secretaris, Jan Vogel, te betreffen. Na een toelichting op zijn verdiensten 
wordt hij door de vergadering tot erelid benoemd. Vogel was volkomen 
verrast omdat dit agendapunt buiten zijn medeweten was toegevoegd 
aan de agenda. Hij komt dan ook niet verder dan de vergadering te 
bedanken voor deze door hem zeer gewaardeerde onderscheiding. 
Het financieel jaarverslag en het algemeen jaarverslag worden 
ongewijzigd goedgekeurd. Er wordt bij gebrek aan kandidaten geen 
nieuwe kascommissie benoemd. Dit punt wordt naar de najaars-ALV 
verschoven. 
Voor publicatie op de website, invoering van een nieuwe huisstijl, 
gewenste uniformiteit achtte het bestuur het nodig de statuten en alle 
reglementen te moderniseren en daar waar nodig aan te passen aan 
nieuwe omstandigheden. Alle concepten worden, met hier en daar een 
kleine aanpassing, door de vergadering vastgesteld.  
Tijdens de rondvraag komen onder meer nog de volgende zaken aan de 
orde: 
- Het bestuursstandpunt t.a.v. de betrokkenheid van onze reguliere 
tafelhouders bij het jubileumfeest (de tafelhouders worden niet als 
zodanig bij het feest betrokken). 
- De vraag waarom er m.b.t. de activiteiten van de jeugdafdeling geen 
reglement bestaat. Waar nodig en mogelijk zijn de nu bestaande 
reglementen van toepassing. De gediplomeerde jeugdleiders operen 
zoveel mogelijk volgens richtlijnen van de Stichting JFN waarbij een 
zekere flexibiliteit nodig is. Er is daarom geen behoefte aan een specifiek 
Jeugdreglement. 
- De vraag of de ZHPV over een bibliotheek beschikt. Het antwoord is 
neen, mede gezien de mogelijkheden om bij enkele leden en bij de bond 
bepaalde boekwerken te kunnen lenen.  
Hierna sluit de voorzitter, onder dankzegging voor de inbreng van de 
leden, de vergadering. 
Het volledige verlag is te lezen en downloaden op de website onder de 
rubriek “Alleen voor leden”. 
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Met HTM-lijn 6 naar Beurs in Leidschendam 
 
Met ingang van 13 juni a.s. moeten bezoekers van 
onze beurs in het Wijk- en Dienstencentrum De 
Plint in Leidschendam die per openbaar vervoer 
komen gebruik maken van de HTM-lijn 6.  
Lijn 2 die voorheen doorreed naar de eindhalte 
vlak bij onze beurslocatie De Plint gaat dan niet 
verder meer dan het Ziekenhuis Antoniushove. 

Daar voor in de plaats rijdt 
lijn 6 nu door naar onze 
beurslocatie. 
Het is maar dat u het weet! 

 
                                                     
 

Aanmelden gratis lunch 

U kunt zich aanmelden voor de 
lunch van 29 september a.s. door 
uw naam met voorletters op te 
geven bij yvonne.kruse@casema.nl. 
Heeft u geen e-mail? Geen nood: u 
kunt bellen (uitsluitend overdag): 
079-3512492. 
 
De jubileumcommissie 
 

Astrologie 

Astrologie is een verzamelnaam voor ideeën over het verband tussen het 
lot van mensen en gebeurtenissen op aarde en de stand van de 
hemellichamen. De dierenriem werd in een vorig artikel beschreven en 
daarom leek het mij nuttig om naar een ander aspect te gaan kijken 
namelijk de horoscoop. Tot mijn verbazing bestaan er soorten 
horoscopen zoals de gebeurtenishoroscoop en de electiehoroscoop. De 
eerste houdt zich bezig met het inzicht krijgen van de te verwachten 
evolutie bij een gebeurtenis zoals het huwelijk. De tweede zoekt het 
juiste moment om iets te ondernemen of te beginnen.  
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Hierbij een korte beschrijving van de betekenis die aan de 
sterrenbeelden van de dierenriem wordt gegeven en ook een postzegel 
van een bekend persoon die dat sterrenbeeld heeft. 

De ram is een vurig type zoals in 
de liefde, gezin enz… maar is ook 
onbestendig. Van opgewekt en 
zorgeloos maar terneergeslagen en 
onzeker. 

 

De stier heeft een gezond 
zelfvertrouwen en is gelijkmatig van 
karakter. Hij is vriendelijk en 
hulpvaardig en heeft veel vrienden. 

 
 
Tweelingen zijn actief, opgewekt 
en nooit uitgeleerd. Hun kennis 
kunnen ze vaak in hun voordeel 
aanwenden met een meer dan 
gemiddelde intelligentie. 
 
 

 
 
 
De kreeft is een vat vol gevoelens. 
Hij kan plotseling van een 
optimistische levenshouding in 
pessimisme vervallen. Hij is ook een 
verstandsmens. Bedenkt grootse 
plannen maar stelt de uitvoering steeds uit. 
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De leeuw heeft zelfbewustzijn en 
levensvreugde. Met zijn uitstraling 
brengt hij de medemens in zijn ban. 
Het is een krachtige persoonlijkheid 
die altijd bereid is om de 
uitdagingen in het leven aan te 
nemen en plannen en  
ideeën in daden om te zetten. 
 

 
De maagd maakt instinctief 
onderscheid tussen gezond en 
ongezond, waardevol of schadelijk 
en nuttig of zinloos. Met haar 
heldere verstand is ze 
voortdurend actief en schuwt niet 
kritiek te geven op anderen en 
zelfs de beste vrienden. 
 
 
De weegschaal vindt het plezierig om in het leven iets moois te maken. 
Ze zijn gesteld op rust, geen ruzie en wrijving maar wel vreedzaam naast 
elkaar bestaan. 

 
De schorpioen zoekt de wereld 
achter de dingen. Hij voelt zich 
aangetrokken tot alles wat geheim 
is, ze laten zich niet makkelijk van 
de wijs brengen. Hij houdt van 
strijd maar kan moeilijk een 
nederlaag verwerken.  
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De boogschutter heeft energie, 
beweeglijkheid en het vermogen 
zich snel aan te passen en te uiten. 
Twijfel wordt verdoezeld met 
sarcasme. 

 

 

 

De steenbok zoekt de weg 
omhoog zonder te kijken naar de 
afgunstige wereld om zich heen. 
Hij werkt zich op van het duister 
naar het licht. Door vlijt en ijver 
wordt geprobeerd de concurrenten 
te overvleugelen. 

 

De waterman is onafhankelijkheid, gelijkheid en vrijheid. Hij verzet zich 
tegen iedere dwang van buiten. Hij vertrouwt altijd op zijn eigen kracht 
en intuïtie. 

De vissen hebben sterke 
innerlijke krachten die zij  voor 
hun omgeving proberen 
verborgen te houden. Ze lijken 
verlegen maar bij aanvallen 
kunnen ze sterk van zich 
afbijten. Zij halen uit het 
onderbewuste de kracht om de 
grillen van het leven te 
weerstaan. 

Herwig Pauwels 
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25 jaar terug in de tijd 

In het maandblad Filatelie van december 2012 en van januari 2013 en 
om precies te zijn in het deel De Posthoorn, schreef Jan Pezie het 
vervolgartikel “De eerste jaren van onze kerst(korting)zegels”. 
Hij gaat daar uitvoerig in op de vele kleurrijke combinaties die je in dit 
verzamelgebied kunt creëren en dat je daarmee een goedkope maar toch 
interessante verzameling kunt opzetten. De eerste kortingszegels 
verschenen in december 1987 in de vorm van een boekje. Later werden 
het velletjes. Arie van Haastrecht, ons oudste lid (in jaren lidmaatschap, 
t.w. vanaf de oprichting) en ondergetekende kwamen hierover in 
gesprek en dat leidde tot dit verhaal. 
 
Arie van Haastrecht had toen, dus in 1987, direct 
in de gaten dat er van dit soort postzegels geen 
officiële eerste dag enveloppen werden 
uitgegeven. En in die tijd runde hij nog zijn 
postzegelwinkel “Luyken”. Omdat er geen officiële 
FDC’s van de decemberzegels werden uitgegeven 
produceerde hij vanaf die tijd zelf FDC’s voor deze 
zegels. Het was natuurlijk filatelistisch maakwerk 
en dat werd niet alom gewaardeerd. Maar Arie van Haastrecht zag het 
als een gat in de markt en ze gingen bij wijze van spreken als warme 
broodjes over zijn toonbank.  
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Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de ZHPV maakte hij ook 
een FDC. Ons inmiddels historische logo staat er prominent op. De 
Crouwel-zegel van 25 cent is gebruikt om de 25 jaar van de ZHPV aan te 
geven.  

 

In die tijd was ons thans oudste lid (qua leeftijd) Wim Bakker voorzitter. 
Ik heb daarover bij hem navraag gedaan, maar hij kan zich niet 
herinneren of hij blij was met het toenmalige maakwerk. Maar hij zal het 
vast geweten hebben want Arie van Haastrecht was toen ook bestuurslid 
van de ZHPV. 

Maar tijden veranderen. De persoonlijke zegels 
die tegenwoordig verschijnen zijn daar een 
voorbeeld van. En mocht Wim Bakker in de 
jaren tachtig een tegenstander van maakwerk 
zijn geweest. Ook hij is kennelijk veranderd. 
Daarvan getuigt de persoonlijke zegel die hij 
eind 2012 gebruikte voor de verzending van zijn 
kerst- en nieuwjaarswensen.  

Jan Vogel 
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DE LOCATIES 
 
Zoetermeer: 
Buurtruimte Buytenrode, 
César Franckrode 60 
Leidschendam 
De Plint 
Prins Frederiklaan 7 
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. 
Tel.0703935151 
Bankrek: NL98INGB0005415900 
t.n.v.: ZHPV te Rijswijk 
E-Mail : ton.vbl@casema.nl 

ACTIVITEITEN 
 
Zoetermeer        Beurs  
za 1 juni        13-16 uur  
 
Den Haag        Beurs  
za 8 juni                13-16 uur 
                         
Leidschendam      Beurs 
za 15 juni              13-16 uur 
 
 
 
Zoetermeer           
Opruimingsmarkt 
za 6 juli                 12-15 uur 
 
 
 
Den Haag         
Koopjesmarkt 
za 31 augustus       13-16 uur 
 
 
 
 
Den Haag                     
Groot  Jubileumfeest 
zo 29 september     10-17 uur 

 


