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N a een lange vakantie heb ik direct
mijn hart weer kunnen ophalen aan
deze nieuwe aflevering.
Vreemd dat met het ouder worden de
tijd sneller voorbij lijkt te gaan.
Alhoewel, nu ik dit schrijf heb ik net
tien nachten in m'n eigen bed geslapen
en lijkt het heel lang geleden dat Bep
en ik met onze kleinzoon Matthijs weer
thuis kwamen.
Genoeg gemijmerd, ik wordt echt oud!

Traditioneel in september is het verslag
van de rondzenddienst. Ook het bericht
dat we in oktober de jubilarissen weer
in het middelpunt laten staan.
Verder zijn er veel bijdragen te lezen
van onze eigen leden. Zo hoort het in
een verenigingsblad, vindt u ook niet?

Een artikel uit ‘1940 - 1945’ van de
heer Taselaar ontbreekt ook nu niet.
Geïnspireerd door het artikel ‘Fantasie’
van Gerrit Anker, heb ik hier en daar
nog een bijzonder gevormde postzegel
uitgestrooid. Heeft u ze allemaal kun-
nen vinden?
Na een levensloop van de voorzitter in
juni, is er na de vakantie natuurlijk een
reisverhaal. Marijke Vos laat het u in
een kleurig artikel mee beleven.
Naast de gebruikelijke albums met
foto’s kan je zo van iedere vakantie
'makkelijk' een verhaal samenstellen.
Brengt dat u ook op een idee?

Waarom het verhaal van Marijke in
kleur is, kunt u lezen op blz. 30. Ook
dat zou u misschien op een goed idee
kunnen brengen.
Trouwens, de bijdrage 'Fantasie' van
Gerrit profiteert een beetje mee van de
kleurpagina's. Jammer van die andere
twee bladzijden, Gerrit.
Je zou willen dat ons hele blad in kleur
zou zijn. Wie weet, wordt het binnen
korte tijd betaalbaar.

Over fantasie gesproken: tijdens de
Postex 2007 kunt u uw hobby weer wat
laten prikkelen. Daar is genoeg te zien
- en te kopen - om uw verzamelwoede
een andere wending te geven.
Gewoon wat nieuws beginnen!
Dat zou ook een impuls kunnen geven
aan de omzet van de rondzenddienst.
U blij, wij (het bestuur) blij en de pen-
ningmeester zeker blij.
U kunt zeker wel merken dat ik een
fijne vakantie achter de rug heb?
Laten we elkaar een bruisend nieuw
postzegelseizoen toewensen.
Veel fantasie met deze aflevering.

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.

Redactieve

bijdrage
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september 2007

24 bijeenkomst voor de Jeugd

25 ledenbijeenkomst met veiling,
en dialezing ‘Circus’ en GRATIS koffie
op vertoon van de NBFV-ledenpas

oktober 2007

9 bestuursvergadering

19/21 Postex 2007 in Apeldoorn - zie blz. 13 en 20

22 bijeenkomst voor de Jeugd

23 ledenbijeenkomst met veiling en
aandacht voor de jubilarissen in 2007

november 2007

13 bestuursvergadering

23 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 172

26 bijeenkomst voor de Jeugd

27 ledenbijeenkomst met veiling en beamerpresentatie
‘Scouting’ door Cees Janssen

december 2007

10 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 172

11 bestuursvergadering

18 ledenbijeenkomst met verrassingsveiling

Zie ook: Activiteitenagenda op blz. 13

en Acitiviteiten in de regio blz. 19

Agenda
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Onze maandelijkse bijeenkomsten
hebben altijd een veiling, soms een
dialezing of een andere attractie.
Plaats: recreatiezaal Verzorgingshuis
’Rijn en Vliet’, Aaltje Noordewier-
laan 1 te Leiden.
We beginnen om 20.15 u., maar de
zaal is al om 19.45 u. open, zodat u
de gelegenheid heeft om de veiling-
kavels te bekijken of iets te ruilen.

Bijeenkomsten

Bij overtreding van de voorschriften
gelden de volgende boeten:

bij te laat betalen van de aankoop
€ 0,25 per dag;

de rondzending te lang vasthouden
€ 0,15 per dag en

bij verzenden van een aanmaning
€ 0,50 voor porti- &
administratiekosten.

Rondzenddienst

fosforlamp en Gerard Slakhorst
catalogi: (071) 513 39 90

of Jan Pieters
(071) 576 17 26

watermerkzoeker
of signoscope: Frans Hemelop

(071) 521 29 38

literatuur: Bondsbibliotheek
Hoofdstraat 1,
3741 AC Baarn

Openingstijd:
elke 1e zaterdag van de
maand van 10 - 12 uur
en alle woensdagen
van 10 - 17 uur.

Telefoon tijdens
openingsuren:
(035) 541 25 26.

Leenadressen

Statuten, artikel 7
Opzegging van het lidmaat-
schap kan slechts geschieden
voor 15 november van het
lopend jaar.
Opzegging geschiedt door
een schriftelijke kennis-
geving aan de secretaris.

Algemene informatie
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SLEUTELTJE

GRATIS TE PLAATSEN

Voor ieder lid - eens per jaar.

e-mail: f.hemelop@wxs.nl of  (071) 521 29 38

E en nieuw seizoen staat voor de
deur. Ik heb er zin in. Het bestuur is
vol goede moed om er weer een succes
van te gaan maken. De goede dingen
behouden en wellicht nog wat uitbrei-
den met nieuwe activiteiten. We hopen
het, met uw hulp, te gaan realiseren.

Een eerste ‘nieuwtje’ is het gratis bakje
koffie op de septembervergadering.
Dit krijgt u als u uw NBFV-ledenpas
laat zien. De eerste euro is dan al weer
verdiend.
Verder gaan we in september een dia-
lezing doen over het circus, in oktober
zetten we de jubilarissen weer in het
zonnetje en in november gaat Cees
Janssen ons wat vertellen over scouting
op postzegels.

Kortom er is altijd wel wat te beleven
op de ledenbijeenkomsten.
Komt U ook?

Afgelopen seizoen hebben we de ver-
enigingspostzegelboeken van 5 cent re-
gelmatig meegebracht. Is het wat dat u
zelf uw albums eens meeneemt en uw
mede verzamelaars erin laat snuffelen
voor 5 cent per zegel?
Ook u kunt er aan bijdragen om de le-
denbijeenkomsten wat meer inhoud te
geven. Ik zie u allen graag in septem-
ber.

Ik wens u een fantastisch
postzegelseizoen.

Willem Hogendoorn
voorzitter

Ierland - 2002

Van de

voorzitter
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Jubilarissen
in 2007

De bronzen, zilveren en gouden draag-
spelden worden jaarlijks uitgereikt.
Dit jaar is dat op 23 oktober.
Na de inventarisatie in 2003 zijn onze
gegevens op enkele leden na compleet.
Daarom zullen wij in de loop van
september alle leden zelf benaderen.

Maar mocht u - ondanks al onze goede
bedoelingen - niets van óns horen,
meldt u zich dan vóór 6 oktober a.s.
even bij ons aan: (071) 521 29 38.

het bestuur

Geen

Ledenmutaties

VERZOEK ‘FILATELIE’

Wilt u uw adreswijziging zenden
naar de secretaris i.p.v. naar het

maandblad Filatelie?

De secretaris verzorgt voor u
de verdere afhandeling.

Leiden Ressort is al eens eerder aan
de orde geweest met slechts één reac-
tie (zie boven) op de achterkant van
een envelop van stempel nr 2.
Zijn er nog meer voorbeelden te vin-
den? En ook van nummer 1?
Ook schiet mij de naam te binnen van
een vroegere directeur van het post-
kantoor Leiden in de jaren '80, die
mogelijk iets afweet van het gebruik
van de stempels Leiden-Ressort en
Leiden-Pakketpost. Ik weet niet of
deze man nog leeft of dat hij in Lei-
den woont of omgeving.
Zijn naam is (was) Ben Zweekhorst.
Weet u iets over deze persoon?

OPROEP
door
Cees Janssen

cees.j.e.janssen
@hccnet.nl
 079-3512756

MEDEDELING
Waardebonnen (ook in guldens)

blijven geld waard!

waardebon van ƒ 5,– = € 2,27
waardebon van ƒ 10,– = € 4,54
waardebon van ƒ 15,– = € 6,81
waardebon van ƒ 25,– = € 11,34

Alle bonnen kunt u inleveren bij:
betaling contributie - veiling

rondzenddienst - postzegelhandel
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leden-

vergadering

Opening
De voorzitter opent om 20.15 uur met
een hartelijk welkom; in bijzonder de
ereleden de heren Spijker en Vijlbrief.

Notulen
De notulen van mei worden zonder op-
of aanmerkingen goedgekeurd.

Mededelingen
- Het velletje van het kruitschip is nog

bij de penningmeester te koop: € 8
(ledenprijs, toezending € 1,50 extra).

- Ook zijn de Sponsorzegels van
zwemvereniging De Zijl LGB nog
verkrijgbaar bij de voorzitter.

- De ledenkaarten zijn verzonden.
- Op de bar staat een doosje voor de

vrijwillige bijdragen aan het Kleur
Fonds voor ‘de Sleutelpost’.

Expositie de heer E. van Rijn
Interessante presentatie over de fiets-
tochten van zijn broer, ondersteund
door verzonden brieven aan familie.
Heel knap gemaakt en zeer gewaar-
deerd door de aanwezige leden.

Veiling
Zoals gewend van de heer Slakhorst
wordt in een vlot tempo geveild. Veel
kavels wisselen van eigenaar; 31 gaan
retour.

Doe eens een gooipuzzel
De puzzel is verzorgd door de voorzit-
ter. De heren Klerks en Van Waveren
zijn met 5 goede antwoorden winnaars.

Loterijen
Bij de halve euro loterij zijn de win-
naars tevreden met de gewonnen prij-
zen. Bij de gratis loterij is er voor een
ieder een prijs.

Rondvraag
De heer van Melle deelt mee, dat er
een nieuwe catalogus voor Belasting-
zegels is uitgekomen.

Volgend seizoen
In de maand september is er een diale-
zing en in november een presentatie
over scouting door de heer C. Janssen

Sluiting
Om 21.35 uur sluit de voorzitter, be-
dankt de barbezetting en wenst allen
wel thuis en een prettige zomer.

W. Groenewegen

Ledenvergadering
19 juni 2007 - 40 leden

In Rijn en Vliet mag vóór, tijdens en
nà de ledenbijeenkomst niet gerookt worden!

NIET-rokers kunnen nu óók veilig komen!
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Verslag rondzend-
dienst 2006/2007

Door de enthousiaste medewerking
van de onderadministrateurs en sectie-
hoofden, zijn wij weer in staat geweest
om u een heel seizoen van rondzendin-
gen te voorzien.

De verkopen zijn rond de € 4.500.
De dalende lijn van vorige jaren wordt
ook nu weer doorgetrokken. Er is geen
structurele verbetering op komst.
De bestaande secties worden kleiner en
wij ontkomen er niet aan om secties sa-
men te voegen.
Eind september komt het seizoen pas
echt op gang en in mei loopt het af.
Er hebben 317 rondzendingen gelopen
in 23 secties.
Alle boekjes met registratienummer
8.501 t/m 9.200 zijn retour inzenders.
Er zijn 450 nieuwe boekjes ingeleverd
al dan niet voorzien van een omslag.
In de personele bezetting komt geen
verandering.

Wat betreft de aandachtspunten uit het
vorige verslag het volgende:
- Er zijn nog steeds leden die de rond-

zendingen te lang vasthouden of -
wegens verblijf elders - thuis laten
liggen. Probeer dit te voorkomen!
Het voorkomt irritatie bij de andere
deelnemers en sectiehoofden.

- De kleine bedragen in een zakje bij
de rondzendlijst loopt goed.
Hartelijk dank voor uw medewer-
king.

Tot slot wil ik het team van medewer-
kers/sters hartelijk bedanken voor het
vele werk, dat zij iedere keer weer ver-
richten.

Jan Pieters
Administrateur

Noot redactie:
Omdat informatieverstrekking een van de doel-
stelling van ‘de Sleutelpost’ is, hierbij een deel
uit het financieel verslag van de rondzenddienst.
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H et volgende verhaal dat ik wil
schrijven is over de meest fantasierijke
vormen van post- of frankeerzegels.
In de loop der jaren heb ik mijn ogen

de kost gegeven en alles wat maar
afweek van de recht toe recht aan zegel
meegenomen. Om er nu een artikel
voor de ‘de Sleutelpost’ over te schrij-
ven met de mogelijkheid dat er meer
leden of lezers zijn die dit fraais ook in
hun bezit hebben. Het leuke ervan is
dat je nooit compleet raakt.
Altijd kom je nog vreemder gevormde
zegels tegen. Je vraagt je wel eens af

Volgens mijn bescheiden
informatie komt Kaap de
Goede Hoop (afb. 1) de
eer toe om in de periode
1853-1858 als eerste te
verschijnen met de
piramidezegels in
vier waarden.

Nederland trekt pas in 1936 de stoute
schoenen aan met de serie van twee
waarden van de Universiteit van
Utrecht (afb. 2).

Dan is het hek van de dam en de
piramidezegels in elke vorm worden
massaal uitgeven zowel hoog- als
laagbenig, of knusjes tegen elkaar
met gelijke of ongelijke beeltenis.
Zelfs Rusland presteert het om héél
het Zuidpoolgebied op één zegel te
projecteren met de perforatie tot aan de
rand van het ijs (afb. 3). Geen ijsbreker
is sterk genoeg daar doorheen te varen.

afb. 1 afb. 2

afb. 3

Fantasie

(Vervolg op pagina 14)hoe groot moeten de brieven wel niet
zijn, om die zegels erop te plakken.
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Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Postbus 95005
1090 HA Amsterdam
tel. (020) 59 50 500
fax (020) 66 80 823
e-mail: info@leprastichting.nl

voorzitter: Prof. Dr. J.C. Terlouw
Directeur: drs. K.L. Braber

www.leprastichting.nl
U kunt ook online doneren!

DÉ LEPRABESTRIJDERS

GÉÉF
OM

LEPRA
GIRO

50 500

Deze advertentie wordt gesponsord door ons lid W.J.E. van Rijn te Oegstgeest
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Activiteiten

agenda

Programma
vrijdag 19 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
11.00 uur Officiële opening van de

tentoonstelling.
12.00 uur Taxaties op podium
17.00 uur Sluiting

zaterdag 20 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
14.30 uur Uitreiking Verenigingsblad-

prijzen
15.30 uur Veiling jeugd op podium
17.00 uur Sluiting

zondag 21 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
10.30 uur Workshop Begeleiding

Beginnende Exposanten
vooraf brochure aanvragen!

15.00 uur Prijsuitreiking tentoon-
stelling

16.00 uur Sluiting

De Americahal ligt op het adres:
Laan van Erica 50 te Apeldoorn.

Toegangsprijs : € 5 per persoon
korting met NBFV-ledenpas : € 1

Jeugd t/m 17 jaar : gratis
Parkeren : gratis
De bus brengt u gratis naar de
Americahal en terug naar het station.

4.200 meter en goed verlicht

Nieuwe emissies

21 september
Herfstbomen
velletje van 10, met 2 verschillende
gegomde zegels van € 0,44

3 oktober
Mooi Nederland (Utrecht)
velletje met 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

10 oktober
Mooi Nederland (Edam)
velletje met 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

17 oktober
Mooi Nederland verzamelvel 1 en 2
2 velletjes met elk 5 verschillende
gegomde zegels van € 0,44

6 november
Kinderpostzegels 2007 ‘Veilig thuis’
velletje met 6 verschillende gegomde
zegels van € 0,44 + € 0,22

12 november
Winterbomen
velletje van 10, met 2 verschillende
gegomde zegels van € 0,44

22 november
December- en verrassingspostzegels
gegevens onbekend

Onder voorbehoud van wijzigingen.
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Een mooie vorm en artistiek gevonden
zijn de luchtpostzegels van Sierra
Leone (afb. 4 en 5). Zij maken reclame
voor de diamanten en het fruit dat zij
uitvoeren: de mango’s, geheel in vorm.
En waar blijven wij met onze kaas en
eierenzegels? Lekker gezellig op een
rechthoekig plaatje en verder niets.
Ook Canada gaf zijn nationaal symbool
de Maple Leaf in 1995 een feestelijke
vorm (afb. 6).
De Bahamas posterijen zijn flink bij
kas, want door het belastingparadijs
werden twee zegels in goud uitgegeven
met een bijzondere vorm (afb. 7).
De markt voor ronde, ovale, ja zelfs
rugbybal-vormig, alles mag
en kan (afb. 8 en 9).

Als het maar sportief blijft. En niet te
vergeten, tandjes heeft, want ze moeten
tenslotte toch voor postzegels door-
gaan.

Malta zorgde er voor dat de drie Ko-
ningen met de ster en het Kindeke in
een fraai gevormde stal als
postzegel uitgegeven
werd (afb. 10). Nu, zo
mooi zal de stal
toentertijd niet
zijn geweest.
Maar het oog
wil ook wat.

afb. 4 afb. 5 afb. 6

afb. 10afb. 8

afb. 7

afb. 9



15

Frankrijk kwam uit met de Euro- en
voetbalzegel uiteraard in ronde vorm
(afb. 11 en 12). Maar ook met een hart-
vormige zegel. Om burgers en post-
zegelverzamelaars een hart onder de
riem te steken vanwege de massale uit-
gaven en de duurte van de euro(afb.13).
Amerika versierde in 2000 zijn zegels
van kanten kleedjes met een krans van
bloemen in de vorm van een hart (afb.
14). Het motto is: ‘laat je hart spreken,
zegt het met bloemen’.
Voor Aalsmeer: een goede deal met
TNT Post en wij zijn gelijk uit het
economische slop, want een bloemetje
moet er zijn.

Ik besluit het artikel niet met een
‘vreemde’ zegel maar met een product
van vaderlandse bodem, te weten de
decemberzegels van twee waarden uit
1993 (afb. 15). Trapeziumvormig, hoe
je plakt altijd goed; in combinatie heb-
ben ze steun aan elkaar (afb. 16) en
voor de liefhebbers zijn er 14 en 16
perforatiegaatjes. Ik ben uitgeteld.

Gerrit Anker

afb. 12afb. 11 afb. 13

afb. 15

afb. 16

afb. 14
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Al vaker het ik het geroepen: je
kunt het zo gek niet bedenken of er
bestaan postzegels van.
Zo kun je aan de hand van postzegels
bijvoorbeeld mooie reizen opnieuw
beleven. In 2006 maakten manlief en ik
voor het eerst van ons leven een reis
naar een ander continent en verdraaid,

van heel veel plekken die we bezochten
bestaan postzegels.

Ons reisdoel was het schiereiland Nova
Scotia aan de oostkust van Canada, dat
we per camper hebben doorkruist.
Maar ons avontuur begon in Toronto,
waar de Niagara Falls relatief dichtbij
liggen (afb. 1).

Na Toronto vlogen we richting Hali-
fax, de hoofdstad van de provincie
Nova Scotia. Van Halifax zijn meer-
dere zegels uitgekomen. Er zijn ook
prachtige dingen te zien, o.a. de Hali-
fax Citadel, een zeer strategisch gele-
gen fort, van waaruit de hele baai is te
overzien. Geen vijandelijk schip is het

in de loop der tijden gelukt ongezien
de baai binnen te varen (afb. 2). Tegen-
woordig wordt in het fort het leven van
begin vorige eeuw uitgebeeld door vrij-
willigers, zo is er een schooltje te zien
en een kruidenierswinkel. Ook worden
er exercities gehouden. Op de schansen
laat regelmatig een ‘lonely piper’ zijn
doedelzakmuziek horen.

Een reis herbeleven

met postzegels

afb. 2afb. 1

afb. 4
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De allereerste bewoners van Nova
Scotia waren Schotten, vandaar de
naam, die letterlijk Nieuw Schotland
betekent.
De eerste Schotten zetten in Pictou
voet aan wal na een barre reis van
enkele maanden (afb. 3).

In de haven van Pictou ligt een replica
van het schip ‘Hector’ waar die eerste
Schotten mee voeren en voet aan wal
zetten. Dat schip is als museum inge-
richt en het wordt er akelig duidelijk
welke ontberingen de opvarenden
hebben moeten doorstaan.
In een permanente tentoonstelling is te
zien hoe het leven aan boord moet zijn
geweest.

Nova Scotia heeft een lange kustlijn
dat door vele forten bewaakt werd.
De prachtige serie over het fort in
Louisbourg is er een mooi voorbeeld
van. (afb. 4). Maar ook andere forten
zijn op postzegels afgebeeld waaronder
Fort Anne in Annapolis.(afb. 5)

Nova Scotia heeft nog veel meer te
bieden dan alleen forten. Zo gingen we
meerdere keren de zee op om walvis-
sen te spotten. Helaas heeft zich geen
walvis aan ons vertoond, drie excursies
ten spijt. Op een andere bootexcursie
naar een vogeleiland waren de Canade-
zen aan boord lyrisch over - in onze
ogen - doodgewone meeuwen; wij
daarentegen keken onze ogen uit naar
de puffins of papegaaiduikers (afb. 6).

afb. 6

afb. 3 afb. 5
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Over Nova Scotia lopen meerdere
toeristische routes, die allemaal op
elkaar aansluiten.
De allermooiste die we hebben gereden
is de Cabot Trail.
De route loopt van Baddeck langs de
kust naar het noorden via de noordkant
van Cape Breton Highlands National
Park of Canada. Daarna weer naar het
zuiden om langs de westkust via
Chéticamp en Margaree Harbour weer
het binnenland in te duiken terug naar
Baddeck. En u raadt het al, ook dit is
op een postzegel te zien (afb. 7).

Natuurlijk hebben we ook de meest
gefotografeerde vuurtoren van Canada
bezocht: Peggy’s Cove, de enige vuur-
toren ter wereld waar een postkantoor
in is gevestigd.

In ons lijfblad nr. 167 las u al dat ik er
ben geweest. Zelfs op zondag is dat
postkantoor geopend. Jammer alleen
dat de exacte datum niet in het stempel
terug te zien is, ook niet op de kaart die
ik aan mezelf stuurde, maar geloof me,
we waren er op zondag 2 juli 2006.
De postzegel van dat beroemde stukje
Canada mag natuurlijk niet ontbreken
in dit reisverhaal (afb. 8).

En aan het begin van mijn verhaal
meldde ik het al, overal is wel een
postzegel aan gewijd. Zelfs aan het
onderkomen waar we de laatste vier
dagen verbleven: Saint Mary’s
University in Halifax die in 2002 zijn
200-jarig bestaan herdacht (afb. 9).

Zo zie je maar dat je ook aan de hand
van postzegels een reis kunt maken en
herbeleven.
We bewaren aan onze reis naar Nova
Scotia Canada dierbare herinneringen.

Uw reisleidster,
Marijke Vos

afb. 7 afb. 9

afb. 8
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Wilt u hier ook staan?

Activiteiten in de regio

P.V. Noordwijk

De Vinkenhof
Vinkenlaan
10.00 - 16.00 uur

29 september 2007

27 oktober 2007

24 november 2007

dagbeurzen
N.V.P.V.

afdeling Alphen a/d Rijn
De Bron Winkelcentrum Ridderveld, Alphen a/d Rijn

27 oktober 2007

afdeling Bodegraven
‘Rijngaarde’, Rijngaarde 1, Dronenwijk te Bodegraven van 9.30 uur - 16.30 uur

22 september 2007 24 november 2007

afdeling Boskoop
De Stek, Puttelaan 48, Boskoop van 13.00 uur - 17.00 uur

20 oktober 2007 17 november 2007 8 december 2007

afdeling Gouda
Het Anker, Emmastraat 49, Gouda

27 oktober 2007

inlichtingen:

Alphen a/d Rijn L. Louwerse (0182) 395 103

Boskoop P. J. de Koning (0182) 615 136

Bodegraven D. Verwoerd (06) 532 60 579 C. Schoonhoven (0182) 394 584

Gouda A.P.D.M. v.Zanten (0182) 631 858

TOEGANG
VRIJ!

LEIDSE POSTZEGELVERENIGING

“DE POSTZEGELVRIENDEN”

27 oktober 2007

NAJAARSBEURS
in ’Het Vijfhovenhuis’
Hoflaan 169 te Leiden
van 11.00 uur - 16.00 uur.

Ruilmogelijkheid aanwezig.

informatie:  (071) 531 25 97
de heer L.H. Janssen
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Véél, héél véél postzegels!

De Nederlandsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars organiseert
i.s.m. de Gezamenlijke Stuurgroep
Evenementen (GSE), een samenwer-
kingsverband van de Nederlandse
Bond van Filatelistenverenigingen
(NBFV), de Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelhandelaren (NVPH)
en TNTPost dit jaar voor de negende
maal de nationale Postzegelshow
Postex 2007 in Apeldoorn.
Een groots filatelistisch evenement
voor de verzamelaar en het hele gezin.
Postzegelshow Postex wordt gehouden
in de grote zaal van de Americahal,
Laan van Erica 50 te Apeldoorn.
Voor precieze informatie: openings-
tijden en toegangsprijzen, zie blz. 13.
Een passe partout (€ 10) geeft recht op
3 dagen onbeperkte toegang.
Bereikbaarheid per openbaar vervoer
sterk verbeterd! U kunt met de trein
komen, naast de Americahal ligt het
nieuwe station Apeldoorn De Maten.
Postex is ook goed met auto bereikbaar
en de kans op files is klein, waar u ook
vandaan komt. Neem de A50 afrit 24
Apeldoorn-Teuge, vervolgens rijdt u
richting centrum, dan eerste stoplich-
ten linksaf, dit is de Laan van Erica.
Na ± 100 m aan uw rechterhand vindt
u de Americahal. Het parkeren is gra-
tis. Waar is dat nog het geval?

 een tentoonstelling van de
Nederlandse Miniatuurautoclub

 een tentoonstelling van
onderzeeërs

 Creatief met/door postzegels
 een tentoonstelling van tinnen

slodaatjes

Ook voor niet-filatelisten is
ruime aandacht zoals:

 Jeugdfilatelie
 NVPH-handelarenstands
 TNT-Post verkoop
 Dag van de Postzegel
 promotiestands van gespeciali-

seerde filatelisten verenigingen
 promotietentoonstelling
 wedstrijdtentoonstelling
 computer en filatelie
 postzegelberg voor jeugd
 gratis taxaties van verzamelingen

en losse postzegels
 ... en nog veel meer!

Met een actief kijk-doe-
programma met onder andere:
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Hallo jongens en meisjes

Postzegels verzamelen is leuker
dan je denkt. Het is zelfs spannend!

Spannende sporten
Je weet het misschien niet, maar er zijn
duizenden postzegels over sport. Zoals voetbal,
boksen en noem maar op. Je kan geen sport
bedenken of er is wel een postzegel van. Leuk
om te verzamelen.

Spannende dieren
Ga naar de dierentuin en maak een lijst van alle dieren die je daar ziet.
Wedden dat je van al die dieren wel een postzegel kunt vinden?

Spannende avonturen
Postzegels over raketten die naar de maan gaan.
Postzegels met motoren of raceauto’s. Of met schepen of treinen.

Lijkt het je leuk?
Praat er eens over met je ouders om lid te worden van een jeugdclub.
De Leidsche vereeniging van Postzegelverzamelaars is in januari 2003
gestart met een jeugdclub!

Zorg dat er bij bent!

Voor wie? Kinderen van de basisschool of iets ouder.
Wat heb je nodig? Een album waar je jouw postzegels kan indoen en

een rustig plekje thuis om te kunnen postzegelen.
Wat kost het? Bijna niets, maar 5 euro per jaar.
Wanneer? Elke 4e maandag van de maand.
Hoelang? Van 18.45 - 19.45 uur in Kerkelijk verenigings-

gebouw De Werf in Voorschoten, Schoolstraat 4.
Is er nog iets leuks? Ja, een keer per jaar gaan we op zaterdag naar

de Dag van de Jeugd Filatelie. Hier komen alle
andere jeugdclubs ook en kan je lekker ruilen.

Ben je geïnteresseerd en vinden je ouders het goed?

bel dan met: Willem Hogendoorn (071) 541 87 41

of schrijf naar: Willem Hogendoorn,
Burgerhof 28, 2353 VW Leiderdorp

Wie weet, tot ziens!

(advertentie)
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Kanker betekent lang niet altijd het einde.

Deze advertentie wordt gesponsord door
Bep en Frans Hemelop te Leiden

Speciale actie? Geverslijn:
0900 - 20 20 041

€ 0,01 per minuut

Steun het KWF
Kankerbestrijding.

GIRO 26000

De Nederlandse
Hartstichting wil
met voorlichting
de kennis over
hartfalen ver-
groten.

Daar hebben wij
uw steun heel
hard bij nodig.

Voor al onze activiteiten.

Wilt u meer weten over de
Nederlandse Hartstichting ?

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid W. Groenewegen

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid mevr. M.J. Vos-Geurtsen

dat kan al voor € 100,- en volg de ontwikkeling
van uw “eigen” hond op www.hulphond.nl

Adopteer een hulphond!

Deze advertentie wordt gesponsord
door onze leden L. Vijlbrief en C. Ligtvoet

Behartigt de belangen van
hart- en vaatpatiënten.

Postbank 594 000
www.hartpatienten.nl
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F ijn dat u weer meeluistert.
V: Dag mevrouw achter de bar.

Bent u lekker uitgerust?
A: Dat mag toch wel na zoveel weken

vakantie, kan je dat niet aan me
zien?

V: Mag het een paar kilo minder zijn?
Op vakantie in een tent gaat je niet
in de kouwe kleren zitten, zeg.
Of zie ik dat verkeerd?

A: Nee, dat klopt. Maar dat is alle
vakanties zo, niet alleen door die
tent. Gewoon, meer beweging.

V: Nou, dan kunnen we wel wat bij
de koffie nemen. De koffie is toch
gratis?

A: Ja, als je je ledenpas bij je hebt,
anders is het gewoon één euro tien.

V: Streng hoor, maar ik heb erop
gerekend, alsjeblieft hier is-t-ie,
zo goed?

A: Ja hoor, volgens mij heeft iedereen
de pas bij zich.

V: Vraagje, kom jij wel eens op
http://www.postzegelblog.nl/?

A: Wat zeg je me daar nu. breek je
daar je tong niet op? Ik hoor al
veel te veel punt en el.

V: Je gaat niet met je tijd mee, iedere
filatelist moet daar toch kennis van
nemen?

A: Voorzover ik er iets van snap,
zijn het vaak dezelfde mensen die
gezellig willen kletsen.
Weer iets anders dan mobiel
bellen of mailen!

V: Maar het gaat wel over filatelie en
je steekt er zeker wat van op.
Iedere keer zie ik daar nieuwe
invalshoeken over postzegels.

A: Dat postzegelblog is toch van TNT
Post? Heb je daar aandelen of zo?

V: Hoezo dat?
A: Nou, zoals jij propaganda maakt

voor het blog. Wat denk je zou
TNT Post ook meelezen? En zich
er iets aan gelegen laten liggen?
Al die kritiek op het uitgeven van
postzegels?

V: Dat mag ik hopen, waar zouden ze
het anders voor doen?

A: Kritiek krijgen ze al jarenlang
overal vandaan. Die jongens gaan
toch gewoon door met veel, heel
veel postzegels maken?

V: Maar het zijn toch wel mooie post-
zegels? Die bomen bijvoorbeeld
vind ik heel erg mooi.

A: Natuurlijk zijn er mooie zegels,
dat kan je in dit blad ook wel zien.

V: En daar gaat het natuurlijk om.
Dat veel mensen plezier beleven
aan het verzamelen van postzegels.
Dat kan je toch niet ontkennen?

A: Daar heb je groot gelijk in.
Iedereen moet gewoon kopen en
ruilen wat hij wil, als je je maar
niet gek laat maken.

V: Krijg ik nu m'n gratis koffie?

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (25)
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Op 10 mei 1940 kwam het gehele
treinverkeer en bijna alle intercommu-
nale busverkeer stil te liggen.
Hierdoor kon de PTT het postvervoer
nauwelijks op gang houden.
Het vervoer van post vanuit en naar het
buitenland was tijdens de eerste oor-
logsdagen helemaal onmogelijk.

Met verschillende aanduidingen werd
de post geretourneerd aan de afzender
en zal daar dus pas later zijn bezorgd.
Een drietal voorbeelden illustreert dat.

R.E.Taselaar

Noot redactie:
Dit artikel mag niet door anderen worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestem-
ming van de heer Taselaar.

Amsterdam - New York, 9 mei 1940. Briefkaart 7½ct. (Gzd. 200)
Deze briefkaart zou New York niet bereiken; enkele uren later geraakte

ons “Vredig Vaderland” in oorlog met Duitsland.
Let op het optimistische ‘tijdelijk’.

Verbroken interna-

tionale postverbin-

dingen in mei 1940
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Couvert vanuit Engeland naar Den Haag d.d. 8-5-1940.
Met rood potlood is adres in Den Haag doorgestreept en vervangen door

het adres van de afzender. Violet stempel in kastje met
NO SERVICE

RETURN TO SENDER
en Engelse censuurstrook

P.C. 66 OPENED BY CENSOR 1125
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Venstercouvert van het Gemeentelijk Elektrisch Bedrijf van
‘s-Gravenhage met een bedrijfsfrankeerstempel d.d. 9-5-1940

(naar Londen?) met 3-regelig violet stempel:
RETOUR AFZ
VERBINDING
VERBROKEN
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bezoekadres:
Boulevard 12
3707 BM Zeist
Een uitvoerige route-
beschrijving vindt u
op onze website.

winkel:
di-vr 10-17 uur
za 10-16 uur
ma gesloten

postadres:
Postbus 925
3700 AX Zeist
 (030) 693 77 99

(030) 693 77 00

© www.fotonatura.com

Het is niet echt verplicht om postzegels van
vogels te verzamelen... ...

... om de Vogelbescherming te steunen.

Meldt u aan op: info@vogelbescherming.nl
www.vogelbescherming.nl

Wordt donateur van Stevenshage of maak een ander donateur!

De asieldieren hebben uw steun hard nodig!

Voor 15 euro per jaar bent u al donateur en ontvangt u
ons blad ‘Beestenbende’.

Kenauweg 1, 2331 BA Leiden  (0900) 20 20 898 (30 ct/min)

OPEN: MAANDAG t/m
ZATERDAG 13.00-16.00

www.dierenasielleiden.nl

Ons postbanknummer is 14650.

Streek-Dierentehuis

Leiden

Deze twee advertenties worden gesponsord door ons lid J. Nijholt te Leiden
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I n Filatelie 2007/05 stond een artikel
over de eerste echte persoonlijke post-
zegel Rembrandt 2006. Gelet op mijn
onderstaande ervaring is dat niet juist.
Toen ik vandaag ‘de Sleutelpost’ ont-
ving, dacht ik dat dit ook een aardig
‘Zo is het gekomen’ artikel in ons ver-
enigingsblad zou kunnen zijn.

Al meer dan 20 jaar ben ik bestuurder
van een Reeuwijkse watereigenaren-
gebruikersvereniging. Mijn portefeuille
is Waterkwaliteit en Visserij.

Het circa 760 hectare groot Reeuwijkse
Plassengebied bestaande uit elf met el-
kaar in verbinding staande plassen zijn
ecologisch zo goed als dood.

De oorzaak is de slechte waterkwaliteit
en de gevoerde waterhuishouding (de
aanvoer gebiedsvreemde stoffen en
overmatige hoeveelheden nutriënten).
Onder invloed daarvan rot de oor-
spronkelijke harde veen waterbodem
weg, ontstaat slibvorming en algen-
bloei. De wetenschappelijke naam is
interne en externe eutrofiëring.
Door die eutrofiëring is er geen onder-
watervegetatie meer. De oorspronke-
lijke rietkragen zijn voor bijna 90%
verloren gegaan. De in het gebied
thuishorende (bedreigde) diersoorten
zijn verdwenen of vrijwel verdwenen.

Decennia lang vraagt de vereniging bij
diverse verantwoordelijke overheden

tevergeefs aan-
dacht voor deze
rampzalige ont-
wikkeling.
Men beloofd veel
maar doet weinig.
Het weinige dat
wordt gedaan,
wordt door des-
kundigen betiteld
als ‘dweilen met
de kraan open’.

Ze zullen wel denken:
daar heb je die zeurpiet

Reewijkse Plassen
VWR 2005

Op weg naar helder water

Deze foto was de basis
van het ‘verboden’ vel
persoonlijke Kerst-
zegels.

Zo is het

gekomen ...
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De publieke opinie verandert en sinds
2000 neemt de druk toe van eigenaren,
bewoners en recreanten om het pro-
bleem serieus aan te pakken.

In 2005 verscheen een artikel van mij
hierover in de lokale pers met een foto
waarop ik sta met het slechte water en
het water van de kwaliteit hoe het in de
praktijk ook kan worden nagestreefd.

In dat jaar 2005 adverteerde TNT (toen
nog TPG) Post met de mogelijkheid
van decemberzegels. Dat bracht mij op
het idee om via dit fenomeen het pro-
bleem van de Reeuwijkse Plassen uit te
dragen. Dat resulteerde in bijgevoegde
afbeelding. De kerstzegel 2005 met
aanhangsel van deze afbeelding in
velletjes van 10 stuks.

De eerste bestelling be-
stond uit 10 velletjes om
te bekijken hoe het mij
beviel. Daarna bestelde
ik nog eens 200 velle-
tjes, waarvan er inmid-
dels een 100 stuks zijn
verbruikt.
Na ontvangst van de
tweede zending bleek
die af te wijken van de
eerste. Op de eerste op-
lage stond een waarde-
aanduiding, maar op de
tweede ontbrak deze.
Na contact met TPG
Post bleek dit te berus-
ten op een fout. Meege-
deeld werd dat dit niet
was toegestaan en nooit
had mogen gebeuren.
Men verzocht mij de
zegels direct terug te
sturen, dan zou men
het geld retour storten.

Filatelistische rariteit?
Dit is het vel met de ‘foute’
persoonlijke Kerstpostzegels

Zo is het

gekomen ...
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U begrijpt dat ik als filatelist op dat
verzoek niet ben ingegaan.

Wat mij betreft is de Reeuwijkse Plas-
sen Kerstzegel ‘Op weg naar helder
water’ de eerste echte persoonlijke
postzegel én de eerste echte persoon-
lijke postzegel gehecht aan een Kerst-
zegel.

Jan Schimmel

De persoonlijke Kerstzegel
zoals wel is toegestaan.

En het detail van de ‘fout’.

Zo is het

gekomen ...

De stand van het
Kleur Fonds
Allemaal weten we inmiddels dat er
een Kleur Fonds bestaat.
U nog niet?
Lees dan aflevering 169 en 170 er nog
maar eens op na.
In ‘de Sleutelpost’ 170 meldde ik u dat
er al € 295 aan het Kleur Fonds was
gedoteerd; nu is dat gestegen met
€ 15 tot € 310.

Inmiddels heeft zich een onverwacht
nieuw verschijnsel voorgedaan.
Marijke Vos leverde haar bijdrage op
blz. 16 e.v. in met de vraag: ‘Kan het
dan in kleur? Dan heb ik daar graag
een bijdrage aan het Kleur Fonds
voor over.’
Kijk mensen, zo kan het dus ook!
Binnen zekere grenzen natuurlijk, want
‘de Sleutelpost’ verschijnt vier keer per
jaar. En we hebben ruim 250 leden.

Als al die leden nu ineens allemaal een
artikel gaan schrijven, dat vervolgens
in kleur moet
worden gedrukt,
ben ik er in het
jaar 2069 nog
mee bezig.
Dat is nu niet echt
de bedoeling.

Wel mag u ook
zonder een artikel
te schrijven een
donatie doen aan
het Kleur Fonds.

Van harte
aanbevolen.

Frans Hemelop
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Oproep van de veilingmeesters
De veilingmeesters vragen aan alle leden - voor de goede

voortgang van de veiling - om kavels in te zenden.

Wij zijn op zoek naar:

Nederland en buitenland - postfris of gebruikt - geen ongebruikt.

Leuke/goede massawaar, zoals: insteekboeken met zegels,
partijtjes poststukken en andere verzamelwaardige

filatelistische produkten.

Kijkt u allemaal eens in uw kast?
Als ieder lid 10 kavels inlevert, kunnen wij 2½ jaar vooruit!

Wij wachten met spanning op uw reactie!

Nog steeds verkrijgbaar!

Dit speciale velletje is voor leden van
onze vereniging te koop voor € 8,–.
Voor niet-leden bedraagt dit € 10,–.
Deze bedragen zijn exclusief de
eventuele verzendkosten van € 1,50.
Te bestellen bij de penningmeester;
zie (e-mail-)adres op pagina 1.

Maak het bedrag van € 9,50 of
€ 11,50 over op Postbanknummer
390926 t.n.v. Penn. Leidsche ver v
postzegelverzamelaars te Leiden.
Dan wordt het velletje z.s.m. aan
u toegezonden.

Bij bestelling van meerdere velletjes
blijven de verzendkosten € 1,50.
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Deze rubriek ruimt een plaats in
voor uw misdruk. vreemd stempel,
bijzondere knoeiwerkjes, rariteit,
bizarre vondst, opmerkelijk artikel,
et cetera.
Lever uw bijdrage voor 'de Sleutelpost’
van december in voor 23 november
2007.

In dit nummer:

Opsporing verzocht
via de Royal Mail!
Op 3 mei 2007 verdween Madeleine
McCann (Maddie) uit een slaapkamer
van haar appartement in Praia da Luz
in de Algarve (Portugal).
Naast veel media-aandacht deden ook
een aantal beroemdheden, waaronder

voetballer David Beckham, een oproep
voor een teken van leven c.q haar te-
rugkomst.
Daarnaast werd er tipgeld ter beschik-
king gesteld door tal van organisaties,
waaronder de krant News of the World.
Ook de Britse Royal Mail liet zich niet
onbetuigd.
In haar stempelmachine nam ze de
boodschap op ‘Find Madeleine’.
Of het wat uitgehaald heeft, valt te be-
twijfelen. Tot op heden is Maddie niet
gevonden en de Portugese politie is er
van overtuigt dat ze dood is, omdat er
in augustus bloed in haar slaapkamer is
aangetroffen.

Willem Hogendoorn

Filate-
listigheden
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Leidse Postzegel- en
Muntenhandel

Vrouwensteeg 3, 2312 DX Leiden
Tel. (071) 512 32 33

Reeds meer dan 50 jaar leveren wij
landen- en motief abonnementen van

nieuwe uitgaven van alle landen
van de wereld.

Voor verenigingen en bedrijven
speciale kortingen.

Tevens vragen wij doorlopend te koop
Verzamelingen en Partijen

INKOOP VERKOOP
TAXATIES ADVIEZEN



De Leidsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars biedt u:

 het Nederlands Maandblad voor Filatelie

 het eigen kwartaalblad ’de Sleutelpost’

 rondzenddienst, zowel als deelnemer en als inzender

 verkoop van uw materiaal op onze veiling - provisie 5%

 maandelijkse ledenbijeenkomsten met veiling en
deelname aan presentie- en halve-euro-loterij

 adviescommissie voor leden en erfgenamen

 jeugdafdeling vanaf 6 jaar

 eigen homepage - http://home.planet.nl/~hemel026

 gratis ‘Sleuteltje’ in ’de Sleutelpost’

 gratis lenen van de fosforlamp

 gratis lenen van de Yvert-/Michel-catalogus

 gratis lenen van de optische watermerkzoeker

 gratis deelname aan cursus Begeleiding bij filatelie

 gratis lenen van literatuur uit de Bondsbibliotheek

 kortingen bij aankoop filatelistische benodigdheden


