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Intro
PM komt deze keer met de volgende onderwerpen:




5-cents postzegels wordt een hype!
Nieuw seizoen Filatelie Café
Resultaten ZHPV-ers op Postex 2016

5-CENTS POSTZEGELS WORDEN EEN HYPE!
In september jl. zijn we op onze locatie Zuiderpark, Wijkgebouw
'de Brink' gestart met 5-cents stockboeken. Een maand later in
oktober was het bezoekersaantal al verdubbeld en de
verwachting is dat het nog drukker gaat worden. Er wordt al
rekening gehouden met het zogenaamde "sneeuwbaleffect". Meer bekendheid, betekent meer bezoekers,
weer nieuwe stockboeken gevuld waardoor de grens van 50.000 postzegels ruim
wordt overschreden. Voor weinig geld koop je leuke, interessante postzegels.
Op
onze
maandelijkse
postzegelbeursbeurs
in
Den
Haag,
iedere
2e
zaterdagmiddag van de maand tussen 13.00 – 16.00 uur worden de tafels in
carré-opstelling gezet in het midden van de zaal. Voor de doorstroom en controle
zoeken wij enkele vrijwilligers die een paar uurtjes toezicht houden op de tafels met
de stockboeken en bij uitnamen uit de stockboeken van postzegels helpen bij het
afrekenen. Je bent als het ware de ogen en oren van de beursleiding. Voor inlichtingen kan je bellen naar Arie
van der Giessen. tel 070-3867303 of naar Simon Rotteveel tel 070-3976383 of e-mail naar secretaris@zhpv.nl.

NIEUW SEIZOEN FILATELIE CAFÉ
Het nieuwe seizoen van filatelie café van het museum voor communicatie gaat van start.
In het najaar van 2016 gaat het Filatelie Café van het Museum voor Communicatie weer van start. Wegens de
tijdelijke sluiting van het museum in verband met de vernieuwing is het Filatelie Café dit seizoen te gast in het
Nationaal Archief in Den Haag. Vanaf november komen maandelijks op zondagmiddag diverse aan filatelie
gerelateerde onderwerpen aan bod in een lezing van ongeveer 45 minuten, waarna met de spreker kan worden
nagepraat. Het Filatelie Café is een gezellig en informatief moment
om verzamelaars te spreken die u niet maandelijks op uw eigen
clubbijeenkomst treft.
Tijdens het eerste Filatelie Café op zondag 13 november bijt
Michael Brekelmans het spits af. Hij spreekt over het
bestellersstempel als “heilzaam middel van controle over het werk
der postbestelling.”
In de tweede helft van de 19e eeuw was er nog geen e-mail of
WhatsApp. Hoewel er in de grote steden niet minder dan vijf tot acht
keer per dag post werd bezorgd, waren er regelmatig klachten over
een vertraagde of verkeerde bezorging. Om te kunnen achterhalen

welke

postbesteller

daarvoor

verantwoordelijk was, werd in 1859 een nieuw type bestellersstempel in gebruik genomen dat zowel het
nummer van de besteller als dat van de bestelronde aangaf. Meer dan een halve eeuw werd het grootste deel
van de in Nederland bezorgde brieven van een bestellersstempel voorzien. Als gevolg van de hoge
arbeidskosten en het verminderde aantal postbestellingen werd het stempel rond 1930 buiten gebruik gesteld.
Praktische informatie:
Het Filatelie Café vindt plaats iedere tweede zondag van de maand van 13 november 2016 tot en met 14 mei
2017
Aanvang lezing: 14.00 uur. Voorafgaand of na de lezing kunt u de tentoonstelling in het Nationaal Archief
bezoeken (op zondag open van 11.00 – 17.00 uur) Kosten: toegang tot tentoonstelling, lezing en 1
consumptiebon € 10, met Museumkaart € 5
Aanmelden: via aanmelden@muscom.nl of telefonisch via 070 – 330 75 67.
Meer informatie over het programma: www.muscom.nl
Bereikbaarheid van het Nationaal Archief: www.gahetna.nl
De onderwerpen van de andere Filatelie Cafés in deze serie zijn:
11 december 2016:
Groothertogin Charlotte (1921) en de relatie met Joh. Enschede in historisch perspectief (door Edwin Voerman)
8 januari 2017:
Verhuizen in Indië (door Peter Storm van Leeuwen)
12 februari 2017:
Stuur mij een rol toiletpapier – Post van vluchtelingen en kampbewoners in Westerbork (door Jeffrey
Groeneveld)
12 maart 2017:
Bestemming Insulinde (door Gerard van Welie)
9 april 2017:
Signed, sealed and undelivered (door een onderzoeker van het projectteam De Brienne)
14 mei 2017:
Het Rode Kruis als onmisbare schakel voor contacten met de vrije wereld (door Hans van der Horst)

RESULTATEN ZHPV-ERS OP POSTEX
2016
Postex 2016 ligt al weer enkele weken achter ons.
Van enkele deelnemende ZHPV-leden zijn de
resultaten inmiddels bekend.
Stephanie Kuipers heeft bij haar eerste optreden
in de thematische klasse voor volwassenen met haar
in de jeugdjaren opgebouwde collectie 75 punten en
daarmee GOUD behaald op Rang 3 niveau.
Matthias van Aalst, die met zijn verzameling over
trams nog niet genoeg bladen had gemaakt voor
een officiële jurering, heeft bij afwezigheid van
inzendingen in de categorie "Mijn mooiste Postzegel"
de Piet van Dijk Trofee 2016 toegewezen gekregen.
Martin Scheer, voorzitter van De Ruilkelder, kreeg
als beloning voor het werk met de ZHPV-jeugd voor
de club een enveloppe met 40€ uit handen van de
voorzitter en secretaris van Jeugdfilatelie Nederland. Heel
toepasselijk in het jubileumjaar waarin we vieren dat de
ZHPV 40 jaar aan jeugdfilatelie doet. Het geld is bedoeld
voor en zal worden besteed aan verbetering van de
collecties van de exposerende jeugd.
Direct na de POSTEX is gebleken dat er fouten zijn
gemaakt bij de beoordeling en toewijzing van
bekroningen aan onze jeugdleden Alex Vos en Cassandra
Kuipers. De commissaris juryzaken van de KNBF heeft dit
nu in heroverweging genomen. Zodra we meer weten zal
het in PM worden gemeld. Eliza Epker toonde haar
verzameling over de zeehond in de Propagandaklasse en
is daarmee niet gejureerd.
De ZHPV-zussen Stephanie en Cassandra Kuipers hebben van vrijdag tot en met zondag de stand van het
maandblad Filatelie opgefleurd, flyers uitgedeeld en jubileumpostzegelvelletjes verkocht. "Onze" dames blijken
multi inzetbaar te zijn. Dat geeft goede hoop voor de toekomst van de filatelie in het algemeen.
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