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VAN HET BESTUUR  

 

Welkom 

Wellicht als gevolg van de versoepeling van de coronamaatregelen hebben 

zich in de afgelopen periode vier nieuwe leden aangemeld. Het zijn de heren  

A. Schoenmaker uit Den Haag, m.i.v. 1-9-2021, 

L.M. van der Holst uit Zoetermeer, m.i.v. 1-10-2021, 

D. Lammerse uit Dordrecht, m.i.v. 1-10-2021 en 

D. van der Does uit Zoetermeer m.i.v. 1-11-2021. 

We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier met hun hobby 

binnen de ZHPV.  

 

Nieuwjaarsdag 2022 

Op zaterdag 1 januari 2022 is er géén beurs in Zoetermeer. 

Deze dag wordt doorgaans in familieverband gevierd. Of deze dag nog 

ingehaald wordt in januari valt te betwijfelen. Hierover wil het bestuur nog 

met de tafelhouders en leden communiceren. Bij het ter perse gaan van dit 

blad was hierover nog niets bekend. Via de beursmail wordt u nader 

geïnformeerd. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

In verband met de huidige en mogelijk toekomstige coronamaatregelen is 

besloten dat er begin 2022 geen nieuwjaarsreceptie zal wonden gehouden.  

 

In Memoriam 

Helaas hebben we het overlijden van twee van onze leden te melden. 

 

Op de door hem gekozen wijze en dag, 

precies 10 jaar na zijn vrouw Gepke, 

overleed ons lid Gerrit de Jeu op 7 

september jl. 

Met het overlijden van Gerrit de Jeu 

verliest de ZHPV een markante 

persoonlijkheid en lid. Sinds 2011 was hij 

lid van de ZHPV en droeg deze een warm 

hart toe. Hij was “hofleverancier” van de 

5-cent boeken en van wel meer dan 100 

rondzendboekjes, waarvan er nog veel in 
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omloop zijn en “op de plank liggen” om nog in roulatie te worden gebracht. 

Hij heeft bepaald dat de opbrengst ervan bestemd is 

voor de ZHPV.   

 

Van zijn mantelzorger ontvingen wij het bericht dat 

ons lid Patrick Berrard op 27 september is 

overleden, hij werd 74 jaar oud. Patrick, geboren in 

Parijs, woonde sedert enkele jaren in Alphen a/d Rijn, 

daarvoor woonde hij in Zoetermeer. Hij was vanaf 1 

februari 2010 lid van de ZHPV.  

 

Wij wensen familie en vrienden van Gerrit en Patrick veel sterkte toe. 

KORT VERSLAG ALV 9-10-2021 

De ALV vond plaats in “onze” locatie in Den Haag, aansluitend op de 

gezellige beurs. De gebruikelijke onderwerpen en vergaderstukken kwamen 

aan de orde, zoals het verslag van de vorige vergadering het algemeen 

jaarverslag, het verslag van de kascommissie, de resultatenrekening en de 

begroting. Alles werd probleemloos goedgekeurd. Uiteraard ook het 

voorstel om de contributies in 2022 niet te verhogen. 

De benoeming van de zich in het Mededelingenblad van september 

gepresenteerde te kiezen nieuwe bestuursleden verliep, mede door die 

presentatie, ook gesmeerd. Rob van Heyningen wordt onze nieuwe 

penningmeester terwijl Herwig Pauwels als 2e penningmeester gaat 

fungeren. Hans van As, die helaas niet aanwezig kon zijn werd als 

portefeuillehouder 

veilingen benoemd en 

Huub Savenije werd als 

bestuurslid zonder 

specifieke taak 

benoemd.  

Het unanieme besluit tot 

benoeming als erelid van 

onze penningmeester 

Herwig Pauwels mag 

natuurlijk niet 

onvermeld blijven. Hij 
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bewaakte van 2004 tot nu toe de financiële situatie van onze vereniging. 

Nog steeds staat de ZHPV er financieel goed voor. Verder was hij gedurende 

een aantal jaren tot 2014 ook nog redacteur van ons clubblad. Door de 

voorzitter werd Herwig een oorkonde overhandigd en de gouden erelidspeld 

“opgeprikt”. 

Na afloop van de vergadering werd onder het genot van een drankje nog 

gezellig nagebabbeld. 

Op de website van de ZHPV zijn foto’s van de vergadering te bekijken, via 

de volgende link https://www.zhpv.nl/galerij/alvs/jaar-alv-2021/                     

Jan Vogel 

 

JUBILARISSEN 2020 

Het was de bedoeling om de leden, die in 2020 een jubileum m.b.t. tot het 

lidmaatschap hadden bereikt, tijdens de ALV van oktober jl. in het zonnetje 

te zetten. Geen van hen was echter aanwezig. Improviseren was daarom 

noodzakelijk. Hieronder lees je het resultaat. 

 

25 jaar lid 

Willem Omloo uit Voorburg en Nico Visser uit Den Haag  

Beiden jubilarissen hadden afgezegd wegens verhindering. Daarom hebben 

zij de felicitaties van het bestuur per brief ontvangen met als bijlage een 

velletje ZHPV-zegels. 

 

40 jaar lid 

Cees van der Eijk uit Rijswijk 

Ook hij was verhinderd de ALV bij te wonen. 

Omdat ik niet over een recent 

telefoonnummer van hem beschikte ben ik 

op de bonnefooi naar Rijswijk gereden. Ik 

had geluk. Cees en zijn vrouw waren net 

thuis van een heerlijke fietstocht. Ik werd 

hartelijk ontvangen en heb daar, nadat ik 

de jubilaris namens het bestuur had 

gefeliciteerd, gezellig een kop thee 

gedronken. Bij deze felicitaties hoorden 

twee stockboekjes met twee vellen 

persoonlijke postzegels van het 40-jarig 

https://www.zhpv.nl/galerij/alvs/jaar-alv-2021/
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jubileum van Buytenrode en een, op goed geluk gekocht, bloemetje. Cees 

vertelde dat zij tot twee jaar geleden gedurende 50 jaar aan het Jaagpad in 

Rijswijk woonden. Nu wonen ze in een prachtig appartement achter de 

Schilp in Rijswijk. 

 

50 jaar 

Ben Kruse uit Zoetermeer 

Ons erelid en voormalige voorzitter kon om medische redenen niet 

aanwezig zijn. Samen met onze huidige voorzitter Simon Rotteveel hopen 

we hem binnenkort te bezoeken. In het volgende mededelingenblad zullen 

wij hierover berichten. 

 

Henk Jetten, secretaris 

 

 

HET KLEINSTE POSTZEGELTJE TER WERELD. 

Door Ton van der Meij. 

 

Over de vraag welke zegel de kleinste van de wereld is kan worden 

gediscussieerd. Volgens mij komen er 2 zegels in aanmerking: 

Zowel Mecklenburg Schwerin als Braunschweig (resp. Mi 1, 4/5 en 9), gaven 

zegels uit van het formaat van 1 x 1 cm, die als blok van 4 werden gedrukt 

en afzonderlijk (een kwart dus) konden worden gebruikt. 
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Als je vindt dat uitsluitend “vrijstaande gedrukte” zegels in aanmerking 

komen, dan is de kleinste zegel die van het Departement Bolivia (Mi 1/3). 

Deze meet 1 x 1,2 cm. 

    (ware grootte) 

 

Verder nog een aardigheidje. 

Een heel klein type(tje) Veth 

geplakt op een eveneens 

klein ansichtkaartje van de 

vroegere molen op het 

Oostplein in Rotterdam. Dit 

zal wel een grap(je) zijn.  

 

 

 

 

 

 

Afmetingen van de kaart: l x h 70 x 44 mm 

Van de zegel op de kaart: ca. 10,5 x 13,5 mm 
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DE LOCATIES 

 

Zoetermeer: 

Buurtvereniging Buytenrode 

César Franckrode 60 

Den Haag 

Wijkcentrum Zuiderpark 

Escamplaan 55 

Leidschendam 

De Plint  

Prins Frederiklaan 7 

 

ENTREE 

Leden gratis, niet-leden € 1,00 

 

VOOR TAFELHOUDERS 

Wanneer u géén gebruik maakt 

van uw tafel, moet dat voor alle 

beurzen worden afgemeld bij: 

S. Rotteveel, tel.  06 27233453 

of per e-mail: 

lisa_simon@ziggo.nl 

 

Tafelgeld per tafel 

Leden € 5,-, niet-leden € 10,- 

 

RONDZENDVERKEER 

Administratie boekjes en tassen: 

M.W.M. Doll, tel. 070-3838614 

of per e-mail: 

mwmdoll@gmail.com 

Financiële zaken: 

H.J.B. Pauwels, tel. 0174-

293505 of per e-mail: 

hpauwels@kabelfoon.nl 

Bankrek: NL65ABNA0426636139  

t.n.v.: ZHPV te Wateringen 

 

VEILINGCOMMISSIE 

Hans van As: 071-5131897 

Henk Sloot: 070-3080120 

Marnix Mourits: 06-24975279 

 

ACTIVITEITEN 
 
Zoetermeer       Beurs 
za 4 december    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 11 december  13–16 uur 
Leidschendam   Beurs 

za 18 december   13-16 uur 
 
Zoetermeer       Beurs 
Geen beurs op  1 januari 
Den Haag          Beurs 

za  8 januari       13–15.30 uur 
Leidschendam  Beurs 

za 15 januari    13-16uur 
 
Zoetermeer       Beurs 
za 5 februari    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 12 februari     13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 
za 19 februari     13-16uur 
 

Zoetermeer       Beurs 
za 5 maart    13-16 uur 
Den Haag          Beurs 
za 12 maart    13–16 uur 

Leidschendam   Beurs 
za 19 maart    13-16 uur 
 
 
De beurzen zijn gepland onder 
voorbehoud van eventuele 
coronamaatregelen. 

Via de “beursmail” ontvangt u  

bericht m.b.t. de geplande beurzen. 

tel:071-5131897
tel:06-24975279

