
R
e
to

u
ra

d
re

s
: 

A
b
e
e
lz

o
o
m

 5
2
, 
2
7
1
9
 G

T
 Z

o
e
te

rm
e
e
r 

Mededelingenblad 
ZuidHollandse Vereniging van 

PostzegelVerzamelaars 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 50  

nr. 1, maart 2013 

Activiteiten april – juni 2013 

Regionale post en Sterrenbeelden   



1 
 

Mededelingenblad van de Z. H. P. V. 
De 'ZuidHollandse vereniging van 

PostzegelVerzamelaars' 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,  

Rekening BIC:ABNANL2A 

IBAN: NL65ABNA0426636139  

t.n.v. ZHPV te Wateringen  

hpauwels@kabelfoon.nl 

JEUGDAFDELING: H.J. Peschke 

Parkweg 156, 2271 AM, Voorburg, 

070 3865228, 

hans.peschke@ziggo.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. 

UITGEVER:  

'ZuidHollandse vereniging van 

Postzegelverzamelaars 

 info@zhpv.nl 

www.zhpv.nl 

REDACTIE: Tijdelijk, H.J.B. 

Pauwels  

De Bronkhorst 8, 2291XS, 

Wateringen, 0174 293505, 

hpauwels@kabelfoon.nl 

Mededelingenblad 

2013 nr. 1 

In dit nummer 

2   Van het bestuur 

4   De ZHPV viert feest 

6   Regionale post in Duitsland 

9   Sterrenbeelden  

12  Postzegels met hoekletters 

13  Voorjaarsveiling 

14  Tandjes, randjes en perfins  

15   Activiteiten 

 

mailto:jsaarloos@hetnet.nl


2 
 

VAN HET BESTUUR 

 

Nieuwe leden 

We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we in afgesloten jaar 22 

nieuwe leden binnen de ZHPV konden begroeten. De laatste twee waren 

mevrouw J.W. Fischer uit Den Haag en de heer W.J. Meinders uit 

Zoetermeer. Wij wensen hen van harte welkom en hopen dat zij veel 

plezier beleven met het uitoefenen van hun hobby binnen de ZHPV.  

 

In Memoriam 

Tegenover de aanmeldingen staat ook een aantal opzeggingen en helaas 

moeten we ook regelmatig het overlijden van een lid melden. Op 1 

december ontviel ons de heer Fens uit Den Haag. Hij was sinds 1990 lid 

van de ZHPV. De heer Van Bemmel uit Leidschendam overleed op 10 

december en was sinds 1993 lid van onze vereniging. Beiden namen 

actief deel aan de verenigingsactiviteiten.  

Langs deze weg wensen wij de familie van beide heren veel sterkte toe.  
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ALGEMENE (VOORJAARS-)LEDENVERGADERING 
 

Het bestuur van de ZHPV nodigt haar leden uit tot het bijwonen van deze 

vergadering op zaterdag 13 april 2013.  

De vergadering wordt gehouden in het Wijkcentrum Zuiderpark, 

Escamplaan 55 te Den Haag, aanvang 15.30 uur, aansluitend aan 

de reguliere beurs aldaar. 

Aansluitend aan de vergadering worden twee gratis loterijen gehouden. 

Een op basis van de vol gestempelde contributiekaarten van 2012 en een 

loterij onder donateurs van de Jeugdafdeling. 

 

AGENDA  
1. Opening  
2. Vaststelling agenda 
3. Binnengekomen stukken en mededelingen 
4. Verkiezing bestuursleden 
5. Benoeming erelid 

6. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2012  
a. Tekstueel 

b. Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van  
7. Jaarverslag penningmeester 
8. Verslag Kascommissie 
9. Algemeen Jaarverslag 

10. Verkiezing kascommissie 
11. Vaststellen vernieuwde statuten en reglementen 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 

Toelichting 

 

Agendapunt 4: 

Voor de vacature van voorzitter heeft de heer S. Rotteveel zich 

kandidaat gesteld. Het bestuur ondersteunt dit van harte en stelt voor de 

heer Rotteveel tot voorzitter te benoemen.  

Dit jaar zijn de penningmeester (de heer H.J.B. Pauwels), de 

commissaris Beurzen (de heer A.M. van der Giessen) en de commissaris 

Jeugdafdeling (de heer H.J. Peschke) statutair aftredend. Allen stellen 

zich herkiesbaar. Op grond van artikel 7 van het Huishoudelijk 

Reglement kunnen kandidaten voor deze functies worden voorgedragen. 

Er bestaan nog enkele vacatures binnen het bestuur en met nieuwe 

kandidaten kan zo nodig een nieuwe taakverdeling tot stand komen. 
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Agendapunt 9: 

Voor de kascommissie dient minimaal een nieuw lid te worden benoemd.  

Agendapunt 10: 

Het bestuur acht het, mede in verband met publicatie op de website, 

nodig de statuten en alle reglementen te moderniseren en daar waar 

sprake is van nieuwe omstandigheden aan te passen. Alle concepten 

(totaal 6 stuks) worden ter vaststelling aan de vergadering voorgelegd. 

Vergaderstukken 

Alle vergaderstukken zijn twee weken 

voor de ALV op de website onder de 

rubriek “Alleen voor Leden” te lezen en 

downloaden. De vergaderstukken liggen 

eveneens tijdens de vergadering ter 

inzage of kunnen op aanvraag, 

telefonisch (079-3610384) of per e-mail 

(mac.j.bird@hetnet.nl) bij de secretaris, 

vooraf worden toegezonden. 

 

2013: DE ZHPV VIERT FEEST!! 
 
Noteert u vast in uw agenda: zondag 29 september 2013. De ZHPV 

wordt dan 50 jaar en dat gaan we groots vieren. Het wordt een 

feestelijke dag voor onze leden; ook NIET-LEDEN zijn van harte welkom. 

De dag wordt gesponsord door de GSE-STICHTING GEZAMENLIJKE 

STUURGROEP EVENEMENTEN FILATELIE. 

 

Locatie 

Het postzegelfeest vindt plaats in 

SBS Bridgehome 

Kerketuinenweg 2 

2544 CW DEN HAAG 

Van 10.00 uur tot 17.00 uur, 

Het is makkelijk te bereiken per 

openbaar vervoer en er is 

voldoende (gratis) 

parkeergelegenheid. De toegang is 

gratis. 

 

 

mailto:Mac.j.bird@Freeler.nl
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Activiteiten 

Medewerking wordt verleend door een aantal handelaren, te weten: 

PPC Den Haag (Postzegel Partijen Centrale): partijen. 

Arvé Collectors: brieven/ poststukken. 

Postzegelhandel R. van Lingen: thematisch. 

Voorschotense Postzegelhandel: algemeen. 

Stand met persoonlijke postzegels. 

Onze jeugdafdeling: dubbeltjesboeken. 

 

Leden van de ZHPV exposeren met hun filatelistische verzamelingen. 

Misschien krijgt u bij het zien hiervan de nodige inspiratie om zelf eens 

aan de slag te gaan. 

 

Er wordt deze dag een gratis loterij gehouden met extra mooie prijzen. 

 

Daarnaast geeft de heer Sjoerd Bangma van de KNBF in de ochtend en 

de middag twee verschillende presentaties over thematische filatelie. Een 

absolute aanrader! 

 

En natuurlijk krijgt de ZHPV een persoonlijke 

postzegel. Vanaf 29 september a.s. te 

verkrijgen bij de eerder vermelde stand met 

persoonlijke postzegels (zolang de voorraad 

strekt). 

 

Extraatjes 

Wie jarig is trakteert. Alle leden krijgen bij 

binnenkomst koffie of thee met iets lekkers. Ook kunnen zij rekenen op 

een heerlijke lunch. De jeugd krijgt een extra attentie. Na afloop van het 

feest krijgt u van ons een origineel cadeautje. 

Wilt u graag meeprofiteren van deze extraatjes? Dan moet u toch echt 

mee feesten. 

 

Info 

De laatste informatie betreffende het jubileumfeest zal regelmatig op 

deze site verschijnen. Blijf dus kijken! 

 

De jubileum commissie 
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AANMELDEN GRATIS LUNCH 

U kunt zich al 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 

 

REGIONALE POST IN DUITSLAND 

 

In Duitsland is een groot aantal private postbedrijven actief. Thematisch 

zijn die, om in dit verband maar eens een germanisme te gebruiken, 

sowieso interessant. Maar dat kan ook filatelistisch het geval zijn. Dat 

blijkt wel uit de toelichting op onderstaand poststuk. 

 

De postzegel 

De Süd-Hessen-Post GmbH & Co. KG (ofwel MaxiMail) is een in 

Griesheim bij Darmstadt gevestigd privaat regionaal postbedrijf met een 

officiële licentie van de Duitse overheid. Momenteel heeft dit bedrijf ca. 

400 medewerkers in dienst en beschikt het over ca. 100 Post-

mailto:yvonne.kruse@casema.nl
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innamelocaties in de wijde omgeving van 

Darmstadt. De op een rare plek (maar 

daarover later) opgeplakte zegel laat de 

Jugendstil Schwimmhalle in Darmstadt 

zien. Een zegel uit een serie van elf 

waarop diverse Jugendstil objecten of 

gebouwen in Darmstad zijn afgebeeld. 

Smullen voor de thematische verzamelaar. 

 

Het lichtblauwe stempel (16.8.12) 

Dit stempel met een barcode is door MaxiMail gezet met de datum 

waarop het stuk werd aangeboden. Volgens de website van MaxiMail is 

het met deze barcode mogelijk het poststuk op haar verdere weg tot de 

bezorging te volgen.  

 

Het ronde donkerblauwe stempel  

Gezien de positie van dit stempel lijkt het onafhankelijk van het 

frankeermachinestempel te zijn geplaatst.  

P2 Die Zweite Post GmbH & Co. KG, eveneens gevestigd in Griesheim bij 

Darmstadt. Dit bedrijf pretendeert een intelligente combinatie van 

gevestigde nationale en internationale aanvullende en ondersteunende 

postdiensten te zijn. Het beschikt over een netwerk van vele regionale 

dienstverleners (waaronder Biber Post, BW-post en MaxiMail) voor een 

gecoördineerde, betaalbare, landelijke en wereldwijde postbezorging. 

Met een bestelnetwerk op basis van in de loop van decennia gegroeide 

en kwalitatief hoogwaardige logistiek en een gerenommeerde 

vrachtdienst. P2 heeft landelijk ca. 34.000 medewerkers, meer dan 

50.000 klanten en ongeveer 4.700 innamepunten.  

 

Het vierkante stempel van Deutsche Post (21.08.12) 

Hieruit blijkt dat de voorbereiding van de verzending dus al vijf dagen 

duurt. Je moet dus geen spoedberichten op deze wijze verzenden. 
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De frankering 

Het lijkt erop dat deze brief is over gefrankeerd. De regionale postzegel 

van 55 eurocent van MaxiMail is geplakt door de afzender. Ratingen 

(even ten noorden van Düsseldorf) ligt echter buiten het 

verzorgingsgebied van MaxiMail (afstand Darmstadt-Ratingen is ca 240 

km). Daarom heeft MaxiMail de brief voor verdere behandeling 

overgedragen aan P2. P2 frankeert de brief opnieuw met haar 

frankeermachine met 55 eurocent en laat de brief bezorgen door 

Deutsche Post. Er moet vanuit worden gegaan dat in de overeenkomst 

tussen MaxiMail en P2 geregeld is dat P2 opnieuw frankeert en dat 

MaxiMail daarvoor niet (het volle pond) hoeft te betalen. Er is dus geen 

sprake van overfrankering maar wel van dubbelfrankering.  

 

De afzender en geadresseerde 

De brief is gericht aan de klantenafdeling van 

Vodafone in Ratingen. Helaas is de afzender 

onbekend. Maar op de achterzijde is nog wel 

zichtbaar dat het adres van de afzender ook met 

balpen is geschreven. Het poststuk is echt 

gelopen getuige de oranje barcode rechtsonder 

op de enveloppe. Hierdoor is een poststuk 

ontstaan met kenmerken van de vijf betrokken partijen, te weten de 

afzender, MaxiMail, P2 Die Zweite Post, Deutsche Post en tot slot de 

geadresseerde Vodafone. 

 

Plaats van de postzegel 

Het links plakken van stads- of regionale postzegels is overigens niet zo 

vreemd. De Duitse private postonderneming Citipost-nordwest in 

Oldenburg in Duitsland adviseert verzamelaars zelfs om de zegel links 

boven te plakken. Hiermee wordt bereikt dat de zegel niet door een 

stempel verpest wordt.  

Dat is nog eens een klant(lees verzamelaar)vriendelijke bedrijfsfilosofie. 

Nogal afwijkend van wat veel verzamelaars met de overtollig 

afgestempelde brieven door PostNL of haar voorgangers ondervinden. 

Het advies van Citipost om de zegels linksboven op de enveloppe te 

plakken heeft niet alleen met de eventuele afstempeling te maken. Een 

andere reden (ook in het voordeel van de verzamelaar) is om te 

voorkomen dat, als de zegel in de rechter bovenhoek geplakt zou zijn, er 

een witte sticker overheen gaat om de brief via (en volgens de regels 
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van) de Deutsche Post (met een frankeermachinestempel) door te laten 

zenden, buiten het eigen bezorggebied van de stadspost. 

 

 
 

Met dank aan Martin Scheer, 

Jan Vogel 

 

STERRENBEELDEN 

Sterrenbeelden waren al in de oudheid bekend. Ook de naamgeving van 

de sterrenbeelden is zeer oud. In dit artikel wil ik mij beperken tot 

slechts enkele sterrenbeelden die blijkbaar het meest tot de verbeelding 

spreken. Het is de Dierenriem of ook Zodiak genoemd. Het is een 

ongeveer 20 graden brede zone aan de hemel, waarbinnen de schijnbare 

banen van de zon, de maan en de sterren verlopen. Zeer bekende 

afbeeldingen van de dierenriem zijn te bekijken in een synagoge in Israël 

die werd gebouwd in de 5e eeuw na Christus en ook op de astronomische 

klok op de Piazza San Marco in Venetië. Er zijn ook heel wat postzegels 

met afbeeldingen van de dierenriem. De zegels die hierna zijn afgebeeld 

vind ikzelf bijzonder omdat zij drie verschillende elementen bevatten. 

Eerst het sterrenbeeld zelf. Daar omheen 

een uitbeelding van de naam die aan het 

sterrenbeeld werd gegeven. Tenslotte in de 

rechterbovenhoek het symbool dat aan het 

sterrenbeeld werd gegeven. 

Als startpunt van de dierenriem werd 

ongeveer 300 voor Christus het lentepunt op 
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0 graden gekozen. Dit is het tijdstip waarop de zon in het snijpunt van 

de dierenriem en hemelevenaar treedt (omstreeks 21 maart). Het eerste 

sterrenbeeld is dus de Ram of Aries. Ariete op de zegel.  

Vanaf 20 april komt de zon in het tweede sterrenbeeld namelijk de Stier 

of Taurus. Toro op de zegel. 

                

Vanaf 21 mei komen we terecht bij de Tweelingen of Gemini. Op de zegel 

Gemelli. 

Bij het vierde sterrenbeeld komt de zon erin vanaf 21 juni. Het is de 

Kreeft of Cancer. Cancro op de zegel. 

 

                
De zon komt in het vijfde sterrenbeeld vanaf 23 juli. Het is de Leeuw of 

Leo. Leone op de zegel. 

                

Vanaf 23 augustus komt het zesde sterrenbeeld aan bod namelijk de 

Maagd of Virgo. Vergine op de zegel. 
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Het zevende sterrenbeeld start op 23 september en het betref de 

Weegschaal of Libra. Bilancia op de zegel. 

Met het achtste sterrenbeeld starten we op 23 oktober en het is de 

Schorpioen of Scorpius. Op de zegel Scorpione. 

 

                  

Het negende sterrenbeeld start op 22 november en is de Schutter of 

Sagittarius. Astrologisch wordt het de Boogschutter genoemd. Op de zegel 

Sagittario. 

                

Op 22 december komen we aan het tiende sterrenbeeld namelijk de 

Steenbok of Capricornus. Op de zegel Capricorno. 

Als elfde sterrenbeeld komen we op 20 januari terecht bij de Waterman of 

Aquarius. Op de zegel Acquario. 

Als laatste komen de Vissen of Pisces aan de 

beurt en dit vanaf 19 februari. Op de zegel 

Pesci. De naam zodiak is afgeleid van de 

Latijnse naam zodiacus. Deze komt dan weer 

van een Griekse naam. De huidige indeling 

van de dierenriem is gebaseerd op de 

sterrenatlas die in 1603 werd uitgegeven 

door Johannes Bayer. 

Herwig Pauwels 
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POSTZEGELS MET HOEKLETTERS  

Als verzamelaar van postzegels uit Groot- Brittannië kocht ik eens een 

restanten-verzameling van deze zegels bij de welbekende PPC in Den 

Haag. Toen ik die uitzocht vond ik een relatief groot aantal zegels van 

hetzelfde type namelijk de 1 penny Koningin Victoria ( nr. 16 in Michel ). 

Uit nieuwsgierigheid ging ik die sorteren op alfabetische volgorde van de 

eerste letter in de linkerhoek. Het bleek snel dat ze allemaal verschillend 

waren. Dus rees de vraag om meer informatie. Toen ik Martin Scheer 

hierover aansprak verwees hij onmiddellijk naar een boek dat in de 

bibliotheek van de Jeugdafdeling aanwezig was. Een gespecialiseerde 

postzegelcatalogus die o.a. de geschiedenis van de hoekletters beschrijft. 

De hoekletters werden gebruikt om vervalsing tegen te gaan. Als voor 

iedere zegel op de drukplaat een andere lettercombinatie zou staan is een 

vervalsing een gigantisch werk. 

Het eerste type was met sterren in de bovenhoeken en 

onderaan lettercombinaties. In rij 1 startte men met AA, 

AB, AC tot AL. Rij 2 startte met BA, BB tot BL. De laatste rij 

20 startte met TA, TB tot TL. Zo had men 200 verschillende 

zegels op een vel. In 1858 is men begonnen met 

hoekletters in alle vier hoeken. Het principe van 

combinaties bleef hetzelfde met het verschil dat de combinatie in de 

bovenste hoeken onderaan werden herhaald in omgekeerde volgorde. 

In het hierboven vermelde boek vindt men ook veel 

wetenswaardigheden zoals het bijwerken van de 

drukplaten bij slijtage en hierdoor ontstaan er natuurlijk 

varianten zoals dubbele letters. Het boek is een aanrader 

voor iedereen die zich dieper wil inwerken in deze 

materie. Mijn dank aan Martin Scheer voor het uitlenen 

van het boek. 

Naast de landen en thematische verzamelaars zijn er ook verzamelaars die 

alle hoekcombinaties verzamelen om zo een volledig vel te reconstrueren. 

Alleen heb ik geen naam voor dit type verzamelaars. 

Herwig Pauwels 
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VOORJAARSVEILING 

Zaterdag 27 april 2013 is het weer tijd voor de voorjaarsveiling van de 

ZHPV. 

Wij verwachten u dan weer te kunnen bedienen met mooie kavels. 

Om er voor te zorgen dat een en ander goed zal verlopen en dat er een 

ruim aanbod is, zijn wij nu al bezig met het innemen en controleren van 

kavels en het opstellen van de veilingcatalogus. 

Mocht u zelf nog spullen hebben liggen die u op de veiling zou willen 

aanbieden, schroom dan niet en lever deze uiterlijk in op zaterdag 2 

maart 2013. 

De veilingcommissie kan de voorbereidingen op de komende veiling zelf 

behappen, maar op een veilingdag kunnen wij niet zonder de 

ondersteuning van tal van vrijwilligers. 

Ondanks dat we de afgelopen paar veilingen mochten rekenen op enkele 

vaste vrijwilligers, zijn we altijd op zoek naar personen die ons in een 

noodgeval een dag(deel) kunnen ondersteunen met diverse taken, zoals 

klaarzetten en naderhand opruimen van tafels en stoelen, helpen op de 

kijkochtend of helpen tijdens 

de veiling. 

Mocht u willen helpen op de 

veilingdag, meldt u zich dan 

vooral bij een van de leden 

van de veilingcommissie. 

Uiteraard staan zij ook klaar 

om eventuele vragen te 

beantwoorden m.b.t. de 

veiling. 

Wij hopen u te mogen 

begroeten op zaterdag 27 

april 2013. 

Ons rest dan nog u alvast 

een gezellige en productieve 

veiling toe te wensen.  

 

 

De veilingcommissie,  

Andrew Huiskamp, Marnix Mourits en Heiko de Vries. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=veilingmeester&source=images&cd=&cad=rja&docid=YPCK8sOCP7wXPM&tbnid=r3NQuGe7G8SCtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://verzamelaarsrondevenen.nl/wordpress/2012/03/volgende-bijeenkomst-maandag-2-april/veilingmeester-4/&ei=GL8YUaGjD_Ck0AW-u4DICQ&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNGykxDYzxUAixUG4mmeCJmnLCwZ_g&ust=1360662603425723
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NOGMAALS TANDJES, RANDJES EN PERFINS. 

In het Mededelingenblad nr .2 van 2010 schonk ik aandacht aan diverse 

soorten tandingen en randen van postzegels. En in nr 4 van 2010 

kwamen de diverse aspecten van perfins aan de orde. 

De diversiteit in de vorm van postzegels stijgt met de jaren en met de 

toename van het aantal uitgiften. Zo erg zelfs dat het niet meer opvalt. 

Maar onlangs ontdekte ik in een van 

mijn stockboeken een leuke 

combinatie van het verschijnsel perfin 

en tanding bij de al wat oudere, in 

2006 door Hongkong uitgegeven serie 

vogels. De 4 hoogste waarden hiervan 

verenigen het ellipsje in de 

veiligheidstanding en een bijzondere 

perforatie. De waardeaanduiding 

wordt namelijk omringd door een 

ragfijne perforatie, waarschijnlijk ook 

aangebracht om vervalsing minder 

aantrekkelijk te maken. Of zou het een 

artistieke uitspatting van de ontwerper 

zijn? 

Het gaat hier dus niet om een echte perfin (perforared initial) maar om 

een “gewone” perforatie. Voor de duidelijkheid is de postzegel aanzienlijk 

vergroot afgebeeld. 

Jan Vogel 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=postzegel+beatrix+willem+alexander&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ts3IjhkMhhAYXM&tbnid=oDuQWizSgD2djM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.royalfanvivian.nl/&ei=LMYYUfuKFNCR0QXzt4DwDQ&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNEtrMHHe6wqpCo9nd04GoohBNhRXg&ust=1360664266933853
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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 6 april        13-16 uur  

 

Den Haag        Beurs  

za 13 april              13-15.30 uur 

ALV                       v.a. 15.30  

 

Leidschendam      Beurs 

za 20 april             13-16 uur 

 

Zoetermeer          Veiling 

za 27 april 

v.a. 10 uur bezichtigen kavels 

aanvang veiling 13.30 uur 

 

Zoetermeer          Beurs 

za 4 mei                13-16 uur 

 

Den Haag        Beurs 

za 11 mei               13-16 uur 

 

Leidschendam      Beurs 

za 18 mei               13-16 uur 

 

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 

 

mailto:ton.vbl@casema.nl

