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INTRO
In deze eerste PM van 2017 komende volgende onderwerpen aan bod:





De Ruilkelder op de Eindejaarsbeurs
Dagtekeningstempels verleden tijd
Terugblik nieuwjaarsreceptie

DE RUILKELDER OP DE EINDEJAARSBEURS
Weet je het nog? In PM 2016/04 gaven we een overzicht van de activiteiten van de Jeugdafdeling
De Ruilkelder in verband met haar 40 jarig jubileum.
Het derde geplande evenement in het kader van de viering was een bezoek aan Stamptales als
onderdeel van de Eindejaarsbeurs in Barneveld.
Met vier auto's ging de jeugd van de ZHPV op 29 december 2016 naar Barneveld voor de beleving
van dit evenement. Helaas was Cassandra Kuipers ziek, maar Eliza Epker, Tara Huiskamp, Alex Vos
en Jeroen en Lennart van den Bos waren van de partij. Ook ons aspirant-lid Anouk uit Zevenhuizen
kwam langs. Verder waren Stephanie Kuipers en Sebastiaan Breukel als oud-jeugdleden aanwezig,
de laatste was met de Kerst weer overgekomen uit China, waar hij nu woont en werkt.
Hoogtepunt van de jeugdactiviteiten was een jeugdveiling, waar met punten kon worden geboden.
Een leuke en voor de jongsten vooral leerzame ervaring. Allen gingen met aanwinsten naar huis.

Ineke en Martin Scheer met v.l.n.r. Alex, Lennart en Jeroen

Sebastiaan presenteert een Chinese lekkernij aan v.l.n.r. Hans, Andrew en Tara

De jeugdveiling

DAGTEKENINGSTEMPELS VERLEDEN TIJD
In het AD van 30 december jl. stond een, nogal gedramatiseerd, verhaal
met betrekking tot het besluit van PostNL om vanaf 1 januari 2017 de
post machinaal te stempelen echter zonder datum.
Mocht je dit gemist hebben en ben je toch geïnteresseerd dan is deze op
onze website terug te vinden.
Dagtekeningstempels verleden tijd
Ook in het maandblad Filatelie 2016-12 en 2017-1 werd in de rubriek “Nederlandse Stempels”
aandacht aan deze zaak besteed en kan je lezen wat er nog aan mogelijke stempels over blijft.

TERUGBLIK NIEUWJAARSRECEPTIE
Aansluitend aan de beurs op 7 januari jl. in Zoetermeer werd de Nieuwjaarsreceptie gehouden.
Helaas gooide de “code oranje” met betrekking tot het verwachte slechte weer roet in het eten.
Met een aantal van circa 50 aanwezigen viel het bezoek enigszins tegen.

Tijdens de receptie hield secretaris Henk Jetten het wel en wee van
de ZHPV in het afgesloten jaar tegen het licht. Dankzij de inzet van
vrijwilligers konden de activiteiten als beurzen, rondzendverkeer,
veilingen en rond het jubileum van De Ruikelder conform de plannen
doorgaan. Ook de communicatie met de leden via het
Mededelingenblad, de PM en vooral de totaal vernieuwde website
alsmede diverse publicaties van leden in het Maandblad Filatelie en
ons eigen Mededelingenblad memoreerde hij. Alle daarbij betrokken
vrijwilligers, te veel om ze hier te noemen, dankte hij voor hun inzet.
De volledige tekst van de nieuwjaarsrede is te lezen op onze website.
Nieuwjaarsrede
Zoals in PM 2016/12 al uitvoerig is vermeld zouden leden die in de
periode 2014 t/m 2016 het 25 jarig lidmaatschap bereikten door het bestuur in het zonnetje
worden gezet. Zij kregen een enveloppe uitgereikt met daarin een velletje persoonlijke postzegels
van de ZHPV. Helaas konden slechts vijf van 14 jubilarissen aanwezig zijn.
Op de foto zien we onze leden Wil Fraikin-ter Hoek, Erik Vet, Ben Riekert, Kees Massaar en Peter
Ringnalda in het gezelschap van penningmeester Herwig Pauwels en secretaris Henk Jetten.

Nieuwsbrief ZHPV, 21 januari 2017.

