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ZHPV EN CORONA 

 

Vanaf 1 september gaan de zalen weer open 

Na de zomervakantie hopen we onze hobby de filatelie weer in verenigingsverband op te kunnen 

pakken. Naar het zich laat aanzien staan de lichten dan op groen en kunnen we op zaterdag 5 

september onze eerste beurs in Zoetermeer starten. Vervolgens op 12 september in Den Haag en 

op 19 september in Leidschendam. Voor velen een zucht van verlichting, eindelijk ……! Alles heeft 

de afgelopen maanden in het teken gestaan van Corona. 

Natuurlijk moeten de hygiënemaatregelen in acht worden 

genomen en dient de 1,5 meterafstand te worden gehandhaafd. 

Zo ligt bij de beursleiding de taak om de zalen zodanig in te 

richten dat aan die voorwaarden kan worden voldaan. Het wordt 

dus puzzelen met de ruimte, looprichting en dergelijke. En wat 

vooral geldt: Voel je je verkouden, dan niet naar de beurs gaan!  

Voordat we starten met onze beurzen zullen we je via Priority Mail 

nog een "Protocol" zenden waaraan we ons strikt moeten houden. 

Veiling 

De nieuwe veilingcommissie is al voortvarend aan de slag gegaan en diverse malen bijeen geweest.  

Zij hoopt op 24 oktober a.s. een spectaculaire veiling te organiseren en het aantal nu beschikbare 

kavels nog uit te breiden, vandaar hieronder een oproep van de veilingcommissie.  

 

Voor zover je op vakantie gaat rest het ons jou een fijne vakantie toe te wensen en voor de 

thuisblijvers hopen we op een aantal zonnige weken.  

 

Het Bestuur 

 

 

ZHPV-POSTZEGELVEILING  

Zoals bekend streven we ernaar om in 

oktober “gewoon” weer een ZHPV-

postzegelveiling te houden. Of dit op 

dezelfde wijze als voorheen gaat, of op een 

andere manier is afhankelijk van de dan 

geldende maatregelen omtrent Covid-19. 

We houden je hiervan op de hoogte. 

 

Op dit moment zijn er reeds meer dan 225 kavels beschikbaar, maar we willen dat aantal graag 

minimaal verdubbelen. We zijn met name nog op zoek naar losse zegels/series van alle landen. 

Verzamelingen of partijen in stockboeken en albums hebben we al veel, maar mogen natuurlijk ook 

altijd nog aangeboden worden. Je  kunt deze kavels aanbieden bij een van de personen onderaan 

deze mail. Neem even contact op voor een afspraak om de kavels langs te brengen. 

 

Er van uitgaande dat de maatregelen minder streng worden, hopen we dat de september beurs in 

Zoetermeer weer als vanouds ook de mogelijkheid biedt om je kavels af te geven. Dat is de laatste 

mogelijkheid! En hoe eerder wij de kavels hebben hoe makkelijker ons werk is. 

 

Denk eraan dat de kavels door de aanbieder voorzien worden van een kavelomslag. Alle benodigde 

formulieren zijn hier te downloaden. 

https://www.zhpv.nl/activiteiten/veilingen/#veiling-downloads


De inzendlijst ook even mailen naar veilingen@zhpv.nl 

 

De veilingcommissie: 

Marnix Mourits: 06 53 19 18 14 

Hans van As:  071 513 18 97 

Co Binnekade:  06 30 10 93 43 (alleen tussen 18.00 en 21.00 uur) 

Henk Sloot:  070 308 01 20 

Andrew Huiskamp 

Ben Riekert 

 

 

Nieuwsbrief ZHPV, 18 juli 2020 
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