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INTRO
Hoewel het komkommertijd is in de filatelie, velen van ons genieten van vakantie en het lekkere
zomergevoel, toch een melding met betrekking tot eerdere activiteiten van enkele van onze leden.
Filatelie 6/7 2017
Dit nummer staat bol van bijdragen van onze leden.

De “geheimzinnige” schrijver Encyclophil (het bij ons bekende pseudoniem van Martin Scheer)
publiceert het artikel “Wie heeft de fiets uitgevonden?” (blz. 368-372) over de eeuwigdurende
strijd over de uitvinding van de fiets naar aanleiding van het op 12 juni j.l. 200 jaar geleden
gevestigde werelduurrecord fietsen. Zeer interessant en met mooi materiaal geïllustreerd.

Helle Hiemstra schreef in Filatelie 5 zijn eerste deel over de “Herinrichting van de postkantoren in
Parijs”. Nu schetst hij in deel 2 het verdere, tamelijk ingewikkelde, verloop van dit proces (blz.
388-390).

Jan Vogel publiceerde in Filatelie 3 het eerste deel van zijn artikel “Jan Toorop: zijn tijdgenoten,
stijlen en stromingen”. Mede door het feit dat Filatelie 4 als het Brievenbeursnummer “De Antieke
Wereld” verscheen en Jans artikel over “De Stijl” in Filatelie 5 werd gepubliceerd kon deel 2 van
zijn artikel over Toorop eerst nu worden opgenomen (blz. 382-385).

Dus alle reden om al dan niet in een luie stoel onder een parasol of in het zonnetje en al dan niet
met een lekker zomers drankje deze komkommertijd door te brengen met het lezen van deze
Filatelie met een hoog ZHPV-gehalte.
Tot slot nog een leuk aspect in deze Filatelie. Op bladzijde 393 is bij de rubriek “Filatelistische
evenementen” een foto opgenomen waarop ons lid Ed Boers tijdens een beursbezoek serieus

filatelistisch monnikenwerk verricht. Dat is de kern van onze hobby, altijd blijven zoeken naar dat
ontbrekende stuk, stempel of zegeltje met een onvoorspelbaar resultaat en met de mogelijkheid
daarbij tegelijkertijd nieuw bruikbaar materiaal te ontdekken.

Nieuwsbrief ZHPV, 1 juli 2017.

