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VAN HET BESTUUR 

 

In Memoriam 

Van zijn vrouw vernamen wij dat haar man Hans van 

Haren op 83 jarige leeftijd op 6 juli jl. is overleden. 

Hij was hartpatiënt en 6 weken geleden  verhuisden 

zij naar een zorgflat. Daar heeft hij maar kort van 

kunnen genieten. Hans was 3 jaar lid van de ZHPV. 

Een familieman met veel gevoel voor humor is 

heengegaan.  

Op 5 augustus jl. is overleden Hans Erasmus. Zijn 

vrouw berichtte ons dat hij op 77 jarige stierf aan de 

vreselijke ziekte ALS. Hans was 21 jaar lid van de 

ZHPV. In zijn arbeidzame leven was Hans 

beleggingsadviseur. Een echte solist, die naast zijn 

hobby filatelie vaak te zien was op de golfbaan.  

Wij wensen echtgenotes en verdere familie van beide 

heren heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

 

UITNODIGING 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de op zaterdag 7 november 2015 te 

houden Algemene Najaars Ledenvergadering in de Buurtruimte 

Buytenrode, César Franckrode 60 te Zoetermeer.  

Aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de beurs. 

 

De agenda luidt als volgt: 

1.  Opening 

2.  Vaststelling agenda 

3.  Binnengekomen stukken en mededelingen 

4.  Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2015  

a. Tekstueel       b. Inhoudelijk, c.q. naar aanleiding van 

5.  Voorstellen uit de ledenraadpleging 

6.  Werkplan 2016 

7.  Begroting 2016 

8.  Vaststelling contributies 2016 

9.  Benoeming commissieleden 

10. Voordracht benoeming erelid 

11. Rondvraag   

12. Sluiting    Voor toelichting zie volgende pagina 
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Toelichting: 

De vergaderstukken zijn vanaf 17 oktober a.s. op de website 

(www.zhpv.nl) te lezen en te downloaden. Ook liggen deze stukken tijdens 

de vergadering ter inzage of kunnen, op aanvraag bij de secretaris, tel. 

079-3213218 of op zijn e-mailadres: secretaris@zhpv.nl vooraf worden 

toegezonden (bij voorkeur per e-mail). 

Agendapunt 5: U treft de voor dit agendapunt bedoelde voorstellen 

hieronder uitgewerkt aan, zodat u hiervan nu alvast kan kennisnemen. 

 

Voorstellen uit de ledenraadpleging  

Zie agendapunt van de 5 ALV 7 november 2015 

 

1) Het mededelingenblad 

Het bestuur stelt thans voor om het mededelingenblad vanaf 1 januari 

2016 alleen nog maar digitaal beschikbaar te stellen aan de leden en aan 

ZHPV relaties. Hierdoor wordt een behoorlijke besparing bereikt op 

drukkosten en verzendkosten. Het geld wat met de besparing wordt 

bereikt komt ten goede aan het organiseren en dus ook bekostigen van 

wensen en/of evenementen die ook zijn aangegeven in dezelfde 

ledenraadpleging. 

(Om de leden zoveel mogelijk tegemoet te komen kan het 

mededelingenblad nog wel per post worden verzonden op uitdrukkelijk 

verzoek van het lid zelf en tegen betaling van een deel van de portokosten 

en drukkosten thans € 5,- per kalenderjaar. Mocht dit een onoverkomelijk 

of principieel bezwaar zijn, dan kan het lid het mededelingenblad zelf 

ophalen bij één van de drie beurslocaties van de ZHPV. Ook hier geldt dat 

het lid dit zelf aangeeft. Het mededelingenblad wordt daarvoor uitsluitend 

op naam verstrekt.) 

2) Rondzendingen 

Meer variatie, meer rondzendingen en meer inzenders van nieuwe 

boekjes. 

3) Veilingen 

Het afgelopen jaar is de veilingcatalogus niet meer verzonden aan de 

leden en aan ZHPV relaties. De veilingmeester Heiko de Vries heeft ten 

tijde van de veiling enkele uitgeprinte exemplaren bij zich, die hij alleen 

uitreikt aan leden waarvan hij weet dat ze niet de beschikking hebben 

over een computer. De veilingcatalogus is digitaal beschikbaar en de 

http://www.zhpv.nl/
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printversie is het afgelopen jaar verbeterd. Dit heeft het afgelopen jaar al 

een besparing opgeleverd.  

(Mochten er leden zijn die per post de veilingcatalogus toegezonden willen 

hebben, dan kunnen zij dit nadrukkelijk aangeven en kunnen zij tegen 

betaling van een deel van de portokosten en drukkosten thans € 5,- per 

kalenderjaar de catalogus thuis gezonden krijgen.) 

4) Beurzen 

Tafelhouders verzoeken om bordjes met wat ze te koop hebben te 

plaatsen op of aan hun tafel. 

5) Jeugd 

De communicatie met de jeugd en de volwassen leden optimaliseren en 

een wisselwerking op gang brengen met de tafelhouders en jeugdleden. 

6) Tentoonstellingen 

 Het bestuur stelt thans voor om aan meerderjarige c.q. volwassen leden 

die minstens drie jaar lid zijn van de ZHPV en meedoen aan een expositie 

een bijdrage "expositiekosten" toe te kennen van maximaal 50 euro per 

kalenderjaar.  

(Doel van de tegemoetkoming is om de leden te stimuleren aan deze 

verzamel/hobbyvorm deel te nemen. Voor de jeugdleden is er al een 

regeling getroffen.) 

7) Overige activiteiten en Kennisvergaring 

Organiseren van lezingen.   

8) Jaarlijks postzegelfestijn 

Niet jaarlijks en kleiner van opzet. Mogelijk bij ons 55 jarig jubileum in 

2018. 

9) Communicatie  

Digitale weg wordt uitgebreid waardoor het mogelijk wordt straks een deel 

van het digitale archief te kunnen raadplegen. 

 

Over punt 1 : Het mededelingenblad en punt 6 : Tentoonstellingen 

heeft het betuur toestemming nodig van de ALV.  

Over deze punten zal worden gestemd. Over de overige punten 

kunnen vragen worden gesteld of suggesties worden gedaan. 

 

Sinterklaas 

De eerste beurs in Zoetermeer valt op zaterdag 5 december ofwel het 

feest van Sinterklaas. Maar let op, het is een gewone beursdag van 13.00 

tot 16.00 uur. 
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Nieuwjaarsreceptie 2016 

Traditiegetrouw organiseert de ZHPV ook in 2016 een Nieuwjaarsreceptie. 

Dat doen we weer op de eerste beurs van het jaar in Zoetermeer op 

zaterdag 2 januari 2016. Alle leden, dus ook en vooral degenen die niet in 

Zoetermeer wonen, worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te 

wonen. We hebben dan de gelegenheid om nog eens terug te kijken op 

het oude jaar en vooruit te blikken op wat 2016 ons en de ZHPV zal 

brengen. Vergeet niet uw volle lidmaatschapskaart voor 2015 mee te 

nemen en in te leveren, die gaat natuurlijk weer in de loterij. Dit alles 

onder het genot van een hapje en een drankje. De receptie vangt aan om 

15.30 uur, aansluitend aan de beurs in Buurtruimte Buytenrode.  
 

Henk Jetten, secretaris 

 

NAJAARS-POSTZEGELVEILING ZHPV 

 

Op zaterdag 24 oktober 2015 vindt de najaarsveiling van de ZHPV plaats  

in Buurtruimte Buytenrode, César Franckrode 60, 2717 BG te Zoetermeer. 

De gelegenheid tot het inzien van kavels is van 10.00 tot 13.00 

uur. De veiling vangt aan om 13.30 uur. 

Op deze veiling komen 536 kavels onder de hamer, waaronder circa 250 

losse en 280 kavels als albums, mappen, stockboeken e.d. 

Het veilingboekje wordt niet meer gedrukt en verzonden. De veilinglijst is 

vanaf ± 1 oktober 2015 wel op de website te vinden om in PDF-formaat 

en Excel-formaat te downloaden. U kunt dan met Uw mancolijst thuis 

beoordelen of een kavel voor U interessant is. Het is niet noodzakelijk de 

gehele veilinglijst uit te printen doch alleen de pagina’s waar de kavels op 

staan, welke voor U interessant zijn! Tijdens de kijkgelegenheid kunt U de 

kwaliteit van de gewenste kavels zelf beoordelen. Het bijbehorende 

kijkbriefje is op de site beschikbaar en kan ook thuis al ingevuld worden. 

En weet u het nog? Het eindbod is tevens het nettobedrag dat u betaalt, 

wij rekenen geen tafelgeld en geen toeslagen! Als u mee gaat bieden 

betaalt u slechts € 1,- biedrecht. Daarvoor krijgt u een persoonlijke 

biedkaart; zonder zo'n kaart is meebieden niet mogelijk. Voor verdere 

veiling details, zie de rubriek “Veiling” op onze website www.zhpv.nl. 

 

Enkele kavels uit de najaarsveiling, zie volgende pagina: 

 

http://www.zhpv.nl/
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Graag tot ziens op onze najaarsveiling! 

De veilingcommissie: H. de Vries, A.J.W. Huiskamp en M. van der Toorn 

 

PREHISTORISCHE DIEREN 

Ongeveer 100 miljoen jaar geleden verschenen de eerste prehistorische 

dieren. Ze leefden in de toenmalige zeeën. Het waren protozoën, een 

naam afgeleid van Griekse woorden die de eerste dieren betekenen. Zij 

bestaan slechts uit één miniem levende cel en komen nu nog voor. 

 

De meest bekende zijn de 

dinosauriërs ofwel 

prehistorische reptielen. Zij 

beheerden de wereld 

ongeveer 200 miljoen jaar 

geleden totdat zij 

omstreeks 65 miljoen jaar 

geleden uitstierven. Dit 

werd veroorzaakt door een ijstijd. 

 

De brontosaurus  betekent eigenlijk donder-hagedis, omdat de grond 

beefde toen hij 

voorbij kwam. Hij 

kon 30 meter lang 

worden en 25 ton 

zwaar wegen. Het 

was een planteneter 

en leefde hoofdzake-
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lijk in het water om zijn gewicht te kunnen dragen. Door hun grootte 

hadden zij weinig vijanden en met hun staart konden ze venijnig zwiepen. 

De officiële naam van brontosaurus is echter apatosaurus maar hij is beter 

bekend onder zijn niet officiële naam.  

 

De brachiosaurus lijkt erg op de brontosaurus 

maar het grote verschil is dat het een landdier was. 

 

De stegosaurus is ook zeer bekend wegens zijn 

opvallend uiterlijk. Hij had lange rechte achterpoten 

en korte sterke voorpoten. Door de rechte poten 

was hij niet in staat om te rennen. Aan het uiteinde 

van de staart stonden twee paar lange stekels 

waarmee hij zich kon verdedigen tegen roofdieren. 

Hij hield zijn 

staart hoog in de 

lucht alhoewel 

hij in het 

verleden niet zo 

werd afgebeeld. 

Op zijn rug 

stonden grote 

beenplaten. De functie van die platen is 

onbekend. 

 

De corythosaurus is verwant aan de eendesnaveldinosauriërs. Korythos 

is Grieks en betekent helm. Hij had geen klauwen en op zijn kop had hij 

een 30 cm hoge halfcirkelvormige kam. Deze kam was hol en kon een 

geweldig geluid produceren zodat één dier de hele groep kon 

waarschuwen. 
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De tyrannosaurus was een reusachtige 

vleeseter die tot 14 meter lang en acht ton 

zwaar kon worden. Hij liep op sterke poten 

waarbij de romp in evenwicht werd gehouden 

door een korte zware staart. De prooi werd 

aangevallen door de grote zwaargebouwde 

kop. Met zijn lange tanden en sterke spieren 

konden de kaken een enorme bijtkracht 

uitoefenen. 

 

De iguanodon is een dier waarvan men eerst 

dacht dat het op twee poten liep. Later werd 

duidelijk dat hij rende op twee poten maar bij 

langzaam lopen vier poten gebruikte. De 

achterpoten waren zwaar gebouwd. Van de 

handen konden de drie middelste vingers het 

gewicht ondersteunen 

en op zijn duim had het 

een stekel om zich tegen roofdieren te verdedigen. 

 

De meagalocnus is ook het vermelden waard 

omdat deze soort zou geleefd hebben tot de 15e of 

16de eeuw en dat in de 

Cubaanse hooglanden. 

 

De monclonius heeft 

een lange hoorn op de 

neus en ook tanden met één wortel. Dit in 

tegenstelling met de diclonius die tanden 

heeft met twee wortels. 

 

De triceratops is een plantenetende dinosau-

riër die vooral opvalt door zijn twee hoorns 

boven de ogen met nog een hoorn op de neus. 

De smalle snuit had een scherpe hoornsnavel 

waarmee struiken uit de grond konden worden 

gerukt. Met zijn scherpe tanden werden de 

struiken verknipt om opgeslokt te worden. 
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De ankylosaurus is ook een plantenetende 

dinosauriër. Hij was zes meter lang. Hij had 

een erg platte en ronde romp met zeer brede 

heupen en korte poten. De nek was kort en 

droeg een korte brede kop voorzien van 

opvallend gekromde kaken met kleine tandjes 

en een grote kromme snavel. Voorloper van de 

schildpad? 

 

De nesophontes is ook bijzonder omdat hij 

ook zou overleefd hebben tot in de 16e eeuw. 

Verder is het een insecteneter. 

                          

De geocapromys 

leefde alleen op de 

Caribische eilanden. 

Zij hadden geen nesten maar leefden in 

beschermde ruimtes. Opvallend is ook hun 

lengte met een maximum van 37 cm. 

 

De pteranodon is een geslacht van vliegende 

reptielen. Het leefde ongeveer 85 miljoen jaar 

geleden en was dus een tijdgenoot van de 

dinosauriërs. Het dier had een 

vleugelspanwijdte van 7 meter. De pteranodon 

kon klappend vliegen maar ook met zijn 

langwerpige vleugels zonder inspanning 

honderden kilometers ver op de zee zweven. 

Daar viste hij met zijn lange spitse kaken op allerlei zeedieren. 

 

De dimorphodon had korte vleugels met een 

spanwijdte van anderhalve meter en lange poten. 

Zijn kop was groot en bol en droeg twee soorten 

tanden. Het is nog onbekend of zijn prooi vissen 

of landdieren waren. 

 

Als laatste wil ik afsluiten met de mammoet. Er 

bestaan verschillende soorten maar de meest 

bekende is de wolharige mammoet. Hij leefde 
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ongeveer 600.000 jaar geleden in het Pleiosteen en 

is de voorouder van de huidige olifant. 

Ik heb het gevoel dat ik met deze selectie slechts 

een kleine greep doe in de veelheid van 

prehistorische dieren. 

 

Herwig Pauwels 

 

 

HET VERZAMELEN VAN “FRANKRIJK”, deel 2  

In editie 2015-2 startte Helle Hiemstra een verhaal over zijn ervaringen 

met betrekking tot zijn verzameling van Frankrijk, toegespitst op de 1e 

emissie van het type “Sage”. Hier volgt deel 2. 

 

Uit het overzicht van de 11 zegels, die de eerste emissie vormen, blijkt 

duidelijk dat de kleur groen is gekozen voor alle drukwerk en het 

goedkoopste locale tarief. In de praktijk bleek dat niet zo handig te zijn, 

de onderlinge verschillen waren te klein en gaven aanleiding tot het 

maken van vergissingen. Omdat het gebruik voornamelijk om het 

versturen van kranten ging, was de oplage relatief 

hoog, wat overbleef voor de 

verzamelaar was bedroevend weinig 

daar de zegel half op de krant en half 

op de wikkel geplakt zat. Deze zegels 

zijn dus niet goedkoop. Ook zegels 

met een stempel “Imprimés Paris” of 

“Journeaux Paris” zijn duur. Deze zijn namelijk geïntroduceerd in de 

Franse hoofdstad in respectievelijk 1866 en 1874. 

 

De letters en cijfers hebben alleen een administratieve betekenis, de 

datum is belangrijk. De afstempeling gebeurde gewoonlijk in het zwart, 

rood of blauw komen echter ook voor. Later, in 1885 en 1898, zijn de 

stempels in de provincie ingevoerd. De modellen wijzigen zich, de kans 

om een van de vele mogelijke stempels te vinden neemt aanzienlijk toe 

met het verloop van de tijd. 

Een andere methode van frankeren, die veel werk bespaarde, was om de 

zegel op het ongedrukte vel, dat de frontpagina moest worden, te plakken 

en het zetsel de zegel te laten ontwaarden .  
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Nog een aardige vondst, is het vinden van het 

stempel BM. In deze tijd en ook nog later werden 

postbussen aan trams of autobussen gehangen of op 

boten geplaatst, na het legen van deze “beweegbare” 

bussen, boîte mobile, werd dit stempel op de brieven 

gezet. Er zit nog heel wat koren onder het kaf, zelf 

ontdekken werkt stimulerend.  

 

De 1 centime-zegel is gedrukt in een totaal oplage van 

ruim 12 miljoen stuks, alle in type I, de kleur is groen met 

nuances en de ondergrond is lichtgroen ook met nuances.  

De 2 centimes is in type I en II gedrukt 

met oplage van respectievelijk 8,5 en 68 

miljoen. Type II  heeft een smaragd-

groene kleur.  

De 4 centimes heeft drie oplagen gekend 

met een totaal van 13.037.700 stuks weer 

alle als type I. De catalogus Maury (Cérès & Dallay) vindt 

ook hier de kleur smaragdgroen, de papierkleur blijft 

lichtgroen met nuances. 

De 5 centimes zag het levenslicht 27 maart 1876, ook 

weer in de standaard kleuren. In type I werden van maart tot oktober 

1876 32.037.600 zegels gedrukt. Ook werden 2 miljoen exemplaren 

vervaardigd met de verbeterde strakke lijnen van de achtergrond, deze 

zullen pas in 1898 gebruikt worden. Van november 1876 tot december 

1877 gaan type II zegels ter perse ten getale van 79.099.500 stuks.  
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Dr. R. Joany schrijft in Les Timbres-poste au type Sage, Paris MDP 1962-

63, dat tijdens het drukken twee verschillende types “S”, herkenbaar aan 

een schaduwlijn, zijn ontstaan (de letters “S” en “T” worden door Joany 

gebruikt om de grove respectievelijk 

verbeterde uitvoering van de achtergrond-

lijnen aan te geven, zoals geëist door Mr. 

Chazal, eerder genoemd in deel 1). Het 

bestaan van twee types “S” wordt door 

Brun ontkend in 1975 door te stellen dat er slechts één type is met een 

duidelijke streep: IIA en dus IIB voor de versie zonder streep. De nog al 

ver doorgetrokken schaduwlijn van de rechter figuur heeft een meer 

perspectievische functie en is geenszins een 

getrouwe kopie van een zegel. Ook de niet 

verlengde achtergrondlijn, die de S en de T 

zou moeten verbinden en waar Matthieu 

Singeot over schrijft in Timbres Magazine 

januari 2012, alsof deze lijn een schaduw-

werking zou hebben kunnen voorkomen, is niet juist. 

Bovendien doet hij het voorkomen alsof het halve streepje een constante 

fout is. Een steekproef uit mijn verzameling (dubbelen) bleek 80% een 

complete verbindingslijn te hebben en van de resterende 20% waren 2 

lijnen half doorgesleten en 2 stuks slordig afgewerkt. Dat laatste is geen 

wonder, het lijntje is slechts een halve millimeter lang en werd onder 

vergroting aangebracht. Het artikel is overigens de moeite waard: het 

geeft nog leuk weer hoe de enorme toevloed van nieuwjaarswensen op 

deze dag – jour de l’ an – verwerkt moest worden door ook de verlopen 

stempels weer te gebruiken, zie onderstaande vier stempels van voor 

1876 en één arrondissementstempel Parijs 49. 

             
(De stempels betreffen resp.: arrondissement 17, een bestellersstempel, 

een “gros chiffres”, een volle ster en een postkantoornummer van Parijs)  

Tot 1895 wordt maar één papiersoort (A) gebruikt. Dit papier heeft een 

gemiddelde dikte, ondoorschijnend, homogeen en redelijk effen. In het 

algemeen wit, het kan wat geelachtig zijn en soms wat onregelmatig 

verspreide kleine, bruine puntjes bevatten.  
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De 10 centimes werd 2 augustus 1876 uitgegeven in de 

twee typen: type I (N sous B) licht-groen tot donker met 

een oplaag van 18.739.800 en type II, groen tot 

donkergroen met een aantal van 3,3 miljoen. De 

papierkleur voor beide blijft lichtgroen. 

De 15 centimes is inmiddels uitgegeven in 

mei 1876 in de beide standaard types met de kleur grijs 

met nuances van lichtgrijs tot grijslila. De oplage van type 

I is 27,5 miljoen, terwijl het aantal van “N sous U” 184 

miljoen bedraagt. Bij het laatste is een onderverdeling 

ontstaan in 

type IIA met een beschadig-

de naam (Sage) en in type 

IIB met Sage intact. 

De 20 centimes volgt eerst in augustus met 17.352.600 

zegels in type I met kleur bruin-violet in de uitvoering S 

en later in november ook type I, maar met verbeterde 

achtergrondlijnen met 1.134.000 exemplaren in de tint 

bruin-lila in de uitvoering T. 

De 25 centimes, uitgegeven 13 mei 1876, wordt gedrukt 

in beide standaard types met een totale oplage van 294 miljoen 

exemplaren. 20 miljoen daarvan zijn gedrukt als type I (N sous B) met de 

nog niet verbeterde achtergrond. Joany vermeldt nog dat de zegels met 

een onduidelijke achtergrond een uitzondering vormen. De 

overige zegels worden 

gedrukt in type II (N 

sous U), waar van 58 

miljoen met een niet-

verbeterde achtergrond 

(zonder verder commentaar), echter wel met de bemerking dat de E van 

POSTE een schaduw toont aan het einde van de bovenste twee 

dwarsbalken. Joany noemt dit type IIS. De 215 miljoen, die over zijn en 

deze afwijking niet hebben, worden met IIA aangeduid. 

Wel hebben beide types II een schaduwstreep zoals de 5 

centimes. Wat wel hinderlijk is, is om een gekozen 

verdeling zoals die van de types I en II geweld aan te 

doen door er indices aan te hangen, die bij een andere 

verdeling horen. Maury geeft de juiste verbetering aan in 

zijn in 2009 uitgegeven catalogus. 
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De 30 centimes is uitgegeven gedurende juli 1876 in type I en II in de 

kleur sepia met nuances op heel licht bruin papier. Het drukken begint 

met type I in de grove uivoering (S). Het uiteindelijke resultaat wordt 

bereikt via drie stadia: in 

de eerste heeft de 

middelste balk van de E 

van POSTE een duidelijke 

schaduw, bij het 2de is de 

schaduw gereduceerd tot een smal streepje, bij het derde stadium is er 

niets meer van over. De eerste druk telt 16.215.000 zegels alle in de 

uitvoering S. 

De 75 centimes wordt 17 oktober gepresenteerd, eerst 

als type I in de grove versie. Al tijdens het vervaardigen 

van de zegels wordt geëxperimenteerd om tot het niveau T 

te komen in december. Hier zijn twee stadia te 

onderscheiden: Etat 1 

geen schaduw aan de bovenste balk van 

de E van POSTE. De tweede druk-

hoedanigheid heeft wel een schaduw. 

De aantallen van met of zonder 

schaduw zijn ongeveer gelijk. In de T-versie is Etat 2 een uitzondering. 

De 1 franc wordt 15 september 1876 verspreid. Het 

verloop is ongeveer gelijk aan de twee voorgaande 

waarden. Eerst wordt type I (N sous B) in de uitvoering S 

gedrukt, ook hier ontstaan twee stadia, echter de volgorde 

is omgekeerd. Stadium 1 kent geen schaduw, terwijl het 

tweede wel een schaduw heeft. De kleuren zijn licht 

groen-brons op een zeer licht gele 

ondergrond, alles weer met nuances. 

De eerste emissie met elf zegels is nu 

uitgegeven, maar het is nog geenszins 

een afgerond geheel: de beslissing om 

de kleuren voor de lage waarden gelijk te houden, was niet gelukkig, 

tarieven wijzigen zich, hetgeen andere waarden en kleuren inhoudt. Een 

feit is dat zeker in dit eerste jaar van uitgifte, waar in de snellopers met 

de 5 centimes aan kop met 5 miljoen per jaar, maar ook de minder snelle 

zoals de 1 franc, toch alle waarden op tijd beschikbaar waren en zoals het 

er naar uitziet dit de komende 23 jaar ook zullen zijn. Voorwaar een 

uitstekende prestatie van de Franse posterijen. 

Helle Hiemstra                      Wordt vervolgd 
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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 voor alle 

beurzen  worden afgemeld bij: 

A.M. v.d. Giessen,  

tel. 070- 3867303 of  

06 33700579 of  

per e-mail: 

amgstemtutevree@gmail.com  

  

Tafelgeld per tafel 

Leden € 5,-, niet-leden € 10,- 

  

RONDZENDVERKEER 

Voor informatie en vragen kunt u 

contact opnemen met het 

Rondzendverkeer: 

F.A. van Bleyswijk, Rijswijk. 

Tel.070-3935151 

Bankrek: NL98INGB0005415900 

t.n.v.: ZHPV te Rijswijk 

E-Mail : ton.vbl@casema.nl 

 
VEILINGCOMMISSIE 

Andrew  Huiskamp:06-53234521 

Chiel v/d Toorn:     070-3479067 

Heiko de Vries:      06-54700122 

(veilingmeester) 

ACTIVITEITEN 

 

Zoetermeer        Beurs 

za 7 november     13-15.30  uur 

Aansluitend Algemene 

ledenvergadering 

Den Haag           Beurs 

za 14 november   13–16 uur 

Leidschendam    Beurs 

za 21 november   13-16 uur 

 

Zoetermeer        Beurs 

za 5 december     13-16 uur 

Den Haag           Beurs 

za 12 december   13–16 uur 

Leidschendam    Beurs 

za 19 december   13-16 uur 

 

 

2016 
Zoetermeer        Beurs 

za 2 januari     13-15.30 uur 

Aansluitend Nieuwjaars- 

receptie 

Den Haag           Beurs 

za 9 januari     13–16 uur 

Leidschendam    Beurs 

za 16 januari     13-16uur 

 

Zoetermeer        Beurs 

za 6 februari     13-16 uur 

Den Haag           Beurs 

za 13 februari     13–16 uur 

Leidschendam    Beurs 

za 20 februari     13-16 uur 

 

mailto:ton.vbl@casema.nl

