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INTRO 

In deze PM komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 

 Koninklijke onderscheiding 

 Beursleider gezocht 

 100 jaar De Stijl 

 Nieuwe postzegels 

 ZHPV-ers in het blad Filatelie 

 In de ban van de panda 

 

Koninklijke onderscheiding 

Twaalf inwoners van Zoetermeer hebben een Koninklijke Onderscheiding 

ontvangen. Ze zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Een 

van hen was ons lid Leo Kiehl. Zoetermeers burgemeester Charlie 

Aptroot noemde tal van activiteiten waarbij Leo de afgelopen veertig jaar 

vrijwilliger was zoals kampstaflid KNVB jeugdsportkampen, trainer/coach 

jeugdteam Korfbalvereniging Phoenix en thans voorzitter van 

Buurtvereniging Buytenrode en actief lid van de ZHPV. 

Een welverdiende en zeer gegunde onderscheiding in het jubileumjaar 

van “zijn” buurtvereniging. 

 

 

 

  



Beursleider gezocht 

Voor een van onze postzegelbeurzen, bijeenkomsten voor jong en oud, in Zoetermeer, Den Haag of 

Leidschendam zoekt het bestuur een beursleider. De beursleider heeft als gastheer c.q. gastvrouw 

de verantwoording voor de gang van zaken tijdens 

de beurs. Hij/zij wordt daarbij geassisteerd door 

een tweede gastheer of gastvrouw. In onderling 

overleg worden de taken verdeeld. 

Die bestaan voornamelijk uit: 

 Het inrichten van de zaal 
 Het ontvangen van de tafelhouders en bezoekers    
 Het organiseren van een verloting ten bate van de vereniging 

 Het innen van het tafelgeld van de tafelhouders en entreegeld van 
niet-leden 

 Het houden van toezicht op de verkopen uit de zogenaamde 
koopjeshoek en uit de zogenaamde 5-cents-stockboeken 

 Het verkopen van lege rondzendboekjes 

 Het innen van het tafelgeld van de tafelhouders  

 Het zo nodig het weer terug zetten van de tafels en stoelen in de oorspronkelijke opstelling. 
Na afloop van de beurs maakt hij/zij een verslag over de gebeurtenissen van de middag, het aantal 

bezoekers etc. en een financieel verslag voor de penningmeester. De ontvangen gelden worden 

overgemaakt naar de bankrekening van de penningmeester. 

De beursleider is mede de sfeermaker van de beurs. Het bestuur zoekt een lid dat zich voor deze 

functie één zaterdagmiddag in de maand (m.u.v. juli en augustus) beschikbaar wil stellen. Heb je 

interesse, meldt je dan op een van onze beurzen of bij secretaris Henk Jetten tel. 070 3213218 of 

mobiel 06 36312216. 

 

100 jaar DE STIJL 

Het zal je niet ontgaan zijn, diverse gebouwen in Den Haag, waaronder het stadhuis (ofwel 

IJspaleis) zijn omgetoverd tot Mondriaan-kunstwerk. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de 

kunstbeweging De Stijl werd opgericht. De kunstbeweging waar onder meer Theo van Doesburg, 

Piet Mondriaan, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld deel van uit maakten heeft de moderne kunst, 

architectuur en vormgeving tot op de dag van vandaag beïnvloed. Nederland viert dit jubileum met 

diverse manifestaties met het thema ”van Mondriaan tot Dutch Design, 100 Jaar De Stijl". Het 

Gemeentemuseum in Den Haag presenteert, naast de permanente tentoonstelling over De Stijl nog 

drie speciale tentoonstellingen. In één daarvan worden alle 300 Mondriaans van het museum 

getoond. De nu nog (tot 21 mei) lopende tentoonstelling “Piet Mondriaan en Bart van der Leck” 

vertelt je over het ontstaan van de wereldberoemde kleurcombinatie rood-geel-blauw. Zie 

www.gemeentemuseum.nl 
 

 

http://www.gemeentemuseum.nl/


Nieuwe postzegels 

Ook PostNL besteedt aandacht aan dit jubileum, met de uitgifte van het prachtige postzegelvel 

“100 jaar De Stijl” met werk van Van Doesburg, Mondriaan, Rietveld, Van Eesteren en Oud. 

 
 

Op 27 april jl. werd Koning Willem Alexander 50 jaar. Dit feest is uitgebreid gevierd en PostNL 

heeft hier aandacht aan besteed met de uitgifte van het postzegelvel Willem-Alexander 50”. 

 



ZHPV-ers in het blad Filatelie 

Juist voor het gereedkomen van deze PM viel het maandblad Filatelie nr. 5 bij de abonnees in de 

bus. Twee ZHPV-ers publiceren daarin. 

 

Helle Hiemstra schreef een diepgravend, posthistorisch verhaal over de herinrichting van 

postkantoren in Parijs. De consequenties daarvan zijn talrijk en er komt dan ook nog een vervolg 

op zijn bijdrage in de volgende Filatelie. 

 

 
 

De kunststroming De Stijl ontstond 100 jaar geleden. Jan Vogel haakte in op de actualiteit en 

schreef een verhaal met een overzicht van de belangrijkste evenementen naar aanleiding van dit 

jubileum en een beschrijving van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze stroming. 

Met drie items in deze PM waarin De Stijl aan de orde komt doet PM dus aardig mee aan de Haagse 

(maar ook landelijke) hype met betrekking tot De Stijl. 

Overigens schreef Jan Vogel in Filatelie nr. 3 het thematische artikel “Jan Toorop: zijn tijdgenoten, 

stijlen en stromingen”. Ook dit artikel krijgt net als dat van Helle Hiemstra een vervolg in Filatelie 

nr. 6, althans dat is de bedoeling. 

                                       

  



In de ban van de panda 

 

 

Wu Wen en Xing Ya als vorsten onthaald op Schiphol 12 april 2017 

Er is een ware pandahype ontstaan rondom de komst van de twee reuzenpanda’s Wu Wen (‘mooie, 

krachtige wolk’) en Xing Ya (‘elegante ster’). Na een traditioneel afscheid in China en een 

bamboerijke vlucht naar Nederland, was het zover en stonden ze woensdagavond 12 april j.l. voor 

de neus van de voltallige Nederlandse pers. Ze zijn erg kieskeurig als het gaat om hun eten. Ze 

believen uitsluitend bamboe en wel van de beste soort! Zij verorberen iedere dag zo’n 50 kilo 

bamboe. Dat lijkt wat veel als je ziet dat ze eigenlijk de hele dag op hun met dikke vacht bedekte 

gat zitten en worden behandeld als een stel filmsterren. Ook de 

Chinezen zullen er  nauwlettend op toezien dat alles met hun 

panda’s goed gaat en dat zij de beste behandeling krijgen. 

Ouwehands dierenpark in Rhenen verwacht topdrukte rondom de 

Chinese knuffelbeesten. Zo’n 10.000 bezoekers per dag en die 

topdrukte zal dan 100 dagen van het jaar moeten plaatsvinden. De 

panda is al vele jaren het symbool voor het Wereld Natuur Fonds. Al 

in 1984 werd onderstaande postzegel uitgebracht. 

 

Nieuwsbrief ZHPV, 7 mei 2017. 

 

https://twitter.com/BrendaPasschier/status/852217434706780165/photo/1

