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Redactieve

bijdrage

Vaste onderdelen in maart zijn de
verslagen van bestuur en commissies.
Ze worden niet meer voorgelezen tij-
dens de Algemene ledenvergadering,
maar liggen vooraf ter inzage.
Nu kunt u - ook als u niet aanwezig
kon zijn - alles op uw gemak nog eens
lezen.
Vragen of opmerkingen kunt u altijd
aan het bestuur kwijt.

Ondanks het gemis van drie adverten-
ties is het weer een ‘dikke’ geworden.
Natuurlijk zijn de vrijwilligers van
2008 van de partij op blz. 31.

De cylinderbalkstempels van Leiden
van Cees Janssen komen ook nog een
keer in het volgende nummer. Daarna
weet u er alles van, net als Cees.
Hoewel? Wilt u zijn prangende vraag
op blz. 35 eens beantwoorden?

Marijke Vos doet haar ‘kleurige’ reis-
verhaal aan u. Zou daar misschien een
1-kader-presentatie aan vastgeknoopt
kunnen worden?
Door Marijke of misschien door ú.?

Want een ingeving om met iets nieuws
in de filatelie te beginnen, doe je mak-
kelijk en overal op. Luister maar naar
Erik den Boer (blz. 35). Erik was nog
een van de trouwe bezoekers ook.

Ook Hans van Waveren deed nieuwe
inspiratie op, deze keer in Slovenië.
Hij verzamelt niet alleen alles over
wijn(productie), maar hij keurt ook
overal het bier. Geen wonder dat hij zo
vaak de warmte opzoekt.

Zelfs LEGO heeft iets te maken met
postzegels. Op de omslag heeft u
NVPH nr 1038 kunnen bewonderen.
Op onze website zelfs in kleur.
Op blz. 38 laat Aat Schilperoort zien
dat je niet alleen kunt postzegelen met
LEGO, maar er gigantisch mee kunt
bouwen. Nieuw thema? Gebouwen op
postzegels met maquette erbij!

Zo zie je, als je je creativiteit inzet,
hoef je geen vakjes Nederland meer te
gaan vullen. Er is van alles te kiezen.

Vergeet ik bijna de Postzegeltotaaldag
(blz. 36) en de succesvolle Pilgrim
Father-zegels (blz. 39).
Leve de creativiteit van jong en oud.

Allen weer plezier met deze ‘dikke’,

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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Agenda

maart 2009

24 ledenbijeenkomst met 13e Grote Voorjaarsveiling
van 130 kavels - GEEN bezichtiging vooraf

april 2009

10/11 16e Internationale Brievenbeurs - thema ‘China’
Sporthal ‘De Mammoet’, Calslaan 101 in Gouda

14 bestuursvergadering

27 bijeenkomst voor de Jeugd

28 ledenbijeenkomst met veiling en de lezing ‘Naturalis,
een modern museum met een rijk verleden’ door
de heer C.F. Winkler Prins

mei 2009

6/10 ‘Ibra 2009’ en ‘NAPOSTA 09’ in Essen (zie blz. 13)

12 bestuursvergadering

22 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 178

25 bijeenkomst voor de Jeugd

26 ledenbijeenkomst met veiling

juni 2009

8 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 178

9 bestuursvergadering

Zie ook de activiteitenagenda: blz. 13 en 18
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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 veilingka-
vels 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 lo-
pend jaar.
Opzegging geschiedt door
een schriftelijke kennis-
geving aan de secretaris.

Algemene informatie
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Druk..druk..druk
Wat vliegt de tijd.
Voor mijn gevoel is 2009 pas net be-
gonnen, maar we zitten al in maart.
Wat is er allemaal gebeurd de afgelo-
pen 3 maanden?

Als eerste natuurlijk in januari onze
Postzegeltotaaldag. Dat was een groot
succes; veel bezoekers, zeven nieuwe
leden, twee nieuwe jeugdleden en het
postzegelvelletje van de Pilgrim Fa-
thers was totaal uitverkocht.
Alleen de omzet van de bar van K&G
viel tegen; verzamelaars zijn dus ken-
nelijk geen zuipers.

Dan hadden we in februari onze Alge-
mene Ledenvergadering. Ook die bij-
eenkomst was een succes.

Als eerste konden we een van onze
leden, Hero Wit, huldigen voor zijn
vele rubrieken ‘Filatelie’ in het Leidsch
Dagblad, waarvoor hij de zilveren
bondsspeld kreeg.

Daarna namen twee bestuursleden af-
scheid, Wim Groenewegen en Frans
Terwiel. Door de grote verdiensten van
Wim voor de vereniging, al ruim 25
jaar lang, werd hij door de ALV be-
noemd als erelid. Dik verdiend!

Ik heb de laatste maanden natuurlijk
wel gezocht naar opvolgers voor deze
twee bestuursleden.
En wat denkt u? Niemand gevonden!

Iedereen is druk..druk..druk.
Waarschijnlijk vandaar dat het lijkt
of de tijd vliegt; we zijn te druk.

Ik wens u veel rust en filatelie.

Willem Hogendoorn

Van de

voorzitter

SLEUTELTJE

GRATIS TE PLAATSEN

Voor ieder lid - eens per jaar.

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



7

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.

GEZOCHT

Medewerkers/
vrijwilligers (m/v)

 voor één of twee keer per
seizoen assisteren bij de bar.

Graag geef ik u de nodige informatie -
Frans Hemelop  (071) 521 29 38





Nieuwe leden:
Mw. A.C.M Besseling Leiden
J. Bosmans Leiden
Mw. M. Dobbe-Neijenhuis - Alphen

aan de Rijn
Mw. A. Kleiboer Voorschoten
W. van Oosten Leiden
Coen Oosterloo *jeugd Voorschoten
Bram Oosterloo *jeugd Voorschoten
Mw. M.J. Schellekens Alphen aan

de Rijn
B.A. Slui Leiden

Bedankt per 1-3-2009:
J. Bosmans Leiden

Overleden:
G.J.M. Kolkman Leiden

Wij wensen de nabestaanden alle
sterkte om dit verlies te dragen.

Ledenmutaties

Deze advertentie wordt gesponsord
door “Aan de bar” (zie blz. 29).

Het bestuur zoekt
twee medebestuursleden

Aangeboden:
gezellige werkomstandigheiden,

gratis consumptie tijdens
vergaderingen en

prima vooruitzichten.

Gevraagd:
Meedoen en meedenken!

Laat ú iets van zich horen?



8 Uit de

leden-

vergadering

Opening
De voorzitter opent om 20.15 uur de
vergadering met een hartelijk welkom
aan alle aanwezigen en in het bijzonder
aan het erelid de heer L. Vijlbrief.

Notulen
De notulen van oktober en november
worden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.

Mededelingen
Enkele bladen van zusterverenigingen
en wat reclame materiaal.
De Postzegeltotaaldag wordt 18 januari
gehouden bij K&G.

Veiling
In een vlotte veiling gaan de diverse
kavels over in andere handen; 28 ka-
vels gaan retour. Zoals gewoonlijk in
december vallen er vijf kerstkransen
op enkele kavels.

Doe eens een gooipuzzel
De puzzel is deze keer niet zo moeilijk
er zijn meerdere winnaars

Loterijen
Er zijn weer een groot aantal gelukkige
prijswinnaars.
Er zijn vanavond wat versnaperingen
rondgedeeld, zodat het een zeer gezel-
lige vergadering was.

Rondvraag
Geen vragen

Sluiting
De voorzitter dankt de barcommissie
voor hun werk. Hij wenst allen wel
thuis, prettige feestdagen en...
tot 27 januari 2009.

Opening
De voorzitter heet allen hartelijk wel-
kom en wenst iedereen een voorspoe-
dig en gezond 2009. Bijzonder welkom
aan onze ereleden de heren J. Spijker
en L. Vijlbrief.

Notulen
De notulen van de vorige vergadering
worden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.

Ingekomen stukken
Veilingcatalogus Katwijk-Rijnsburg.
Mededelingen: Postzegeltotaaldag was
groot succes. 143 bezoekers en zeven
nieuwe leden en twee jeugdleden.
De voorzitter doet weer een oproep
voor nieuwe bestuursleden.

Jaarlijkse grote verloting
Er worden 10 waardebonnen verloot
onder die leden, die op 1 januari hun
contributie hadden voldaan.

Ledenvergadering
16 december 2008 - 39 aanwezigen

Ledenvergadering
27 januari 2009 - 50 aanwezigen



9

Veiling
In een vlotte veiling gaan slechts 19
kavels retour

Doe eens een gooi puzzel
Gemaakt door de heer J. Kuijpers. De
winnaars zijn de heeen Van Biezen en
Van Melle.

Loterijen
De winnaars in de loterijen zijn allen
tevreden met hun prijs.

Rondvraag
Geen vragen.

Sluiting
De voorzitter bedankt de barbezetting
voor hun werk deze avond. Hij wenst
allen wel thuis en tot 24 februari a.s.

W. Groenewegen
secretaris

Redactie:
Dit is de laatste samenvatting
van onze scheidende secretaris.
Wim, bedankt!

En welkom aan Eric Kniese.
Leest u verder op de volgende pagina.

J.W. Frisolaan 15 - 2252 HC - Voorschoten - tel.: 071-5619264

Thema’s: o.a. motoren, schepen, vliegtuigen, vogels en vuurtorens

Wereldnieuwtjesdienst
Wij kunnen u alle nieuwe uitgiften van alle
landen leveren: o.a. Nederland, Nederlandse
Antillen, Aruba, Indonesië, België, Italië,
Luxemburg, Duitsland, Kanaaleilanden,
Zwitserland, Engeland, Ierland, Estland,
Letland, Litouwen, Israël, Australië en
Nieuw Zeeland.
Ook veel gebruikte zegels van Nederland,
Nederlands-Indië en Curaçao.
U kunt uiteraard ook op thema geleverd
krijgen: motoren, vliegtuigen, vogels, sche-
pen en vuurtorens.

Albums
Wij kunnen u alle bekende merken leveren
en hebben bijna alle artikelen van Davo en
Importa in voorraad.

Voor muntenverzamelaars verkopen wij
alleen accessoires.
Verzendkosten komen voor uw rekening.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag
zijn wij geopend van 10 t/m 17 uur.

Onze website: http://www.vph-wph.nl/
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De algemene ledenvergadering kende
letterlijke en figuurlijke hoogtepunten.
De opkomst was hoog, mede door de
aanwezigheid van een flink aantal
vrijwilligers dat onze vereniging kent.

De bondsonderscheiding (de zilveren
Bondsspel) die Hero Wit ten deel viel
voor zijn jarenlange journalistieke in-
zet in de zaterdagse kranten vormde
een hoogtepunt in deze vergadering.
Evenals de benoeming tot erelid van
Wim Groenewegen bij zijn afscheid
als bestuurslid van onze vereniging.
Ook Frans Terwiel verliet het bestuur.

In vlot tempo zijn de jaarverslagen be-
handeld en goedgekeurd en is de be-
groting voor 2009 vastgesteld.

We hebben samen stilgestaan bij de
herdenking van het overlijden van
leden van onze vereniging.

Een nieuwe kascontrole commissie
werd ingesteld. De afgetreden heren
Ranke en Flerig worden opgevolgd
door de heren J.J.A. van Biezen en
W. van Dam.
De adviescommissie gaat in dezelfde
samenstelling verder; omdat de heer
W. Groenewegen werd herkozen.
De voorgestelde verhoging van de
contributie met de traditionele 75 cent
werd aangenomen.

De doe-eens-een-gooi puzzel over de
van Lego gemaakte postzegel, vormde
het letterlijke hoogtepunt door het
meer dan manshoge van Lego ver-
vaardigd gebouw, Chrysler Building,
dat door quizmaster Aat Schilperoort
was opgebouwd.

Algemene Ledenvergadering
24 februari 2009 - 53 aanwezigen

Hero Wit ontvangt de zilveren Bondsspeld
voor 45 jaar filatelistische journalistiek.
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De gebruikelijke dankbetuiging, in de
vorm van een fles wijn, voor de vrij-
willigers en de trouwe leden was ook
een hoogtepunt van deze avond.
De namen van deze mensen vindt u op
pagina 31.

Slechts 24 kavels zijn bij de veiling
onverkocht gebleven.
De halve euro en gratis loterij hebben
weer velen blij gemaakt.

Van de gemaakte Pilgrim Father post-
zegel zijn twee velletjes met een druk-
fout beschikbaar; de velletjes zullen
bij opbod verkocht worden.
De postzegel is ook op enveloppe met
een speciaal stempel verkrijgbaar voor
euro per stuk.

Eric Kniese

Willem Hogendoorn neemt afscheid
van Willem Groenewegen...

Dankwoord van Wim
na zijn benoeming

tot erelid. ... en van Frans Terwiel.

Weet u dat ons aanbod nog steeds geldig is?

Voor de vakantie lid worden? Dat is GRATIS! Zegt dat voort.
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Activiteiten

agenda

Nieuwe emissies

7 april
Europapostzegels 2009

400 jaar Sterrenkunde
velletje van 10 met 2 verschillende
gegomde zegels van € 0,77

Zomerpostzegel 2009
velletjes met 6 verschillende
gegomde zegels van € 0,44 + € 0,22

28 april
Mooi Nederland 2009 - Roosendaal
velletje van 5 gegomde zegels
van € 0,44

Mooi Nederland 2009 - Oosterhout
velletje van 5 gegomde zegels
van € 0,44

Drie generaties koninginnen
velletje met één gegomde zegel
van € 7,00

12 mei
Jubileumpostzegels 2009
velletje van 10 met 5 verschillende
gegomde zegels van € 0,44

16 juni
Mooi Nederland 2009 - Delfzijl
velletje van 5 gegomde zegels
van € 0,44

Mooi Nederland 2009 - verzamelvel
velletje van 5 verschillende gegomde
zegels van € 0,44

18 januari 2009
2009 - Pilgrim Fathers 1609-1620

velletje van 10 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44 - zie pagina 39.

Gratis toegang
19e Int. Briefmarkenmesse en
‘Ibra 2009’ / ‘NAPOSTA 09’

Openingstijden:
6 mei : 10 - 18 uur
7 mei : 10 - 18 uur
8 mei : 10 - 18 uur
9 mei : 10 - 17 uur

10 mei : 10 - 16 uur

Route:
Met de auto via de Rijn-Ruhr snelweg
A52 / A3 en A40 / 42,
• Vanuit Düsseldorf op de A 52 tot de
afslag Essen-Rüttenscheid
• Vanaf Dortmund Dreieck Essen Ost
op de A 52 richting Dusseldorf, afrit
Essen-Haarzopf
• Vanuit Duisburg snelweg A 40 tot
aan de afslag Frohnhausen of Essen-
Zentrum,
vervolgens: Messe/Gruga volgen.
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Het is mij een genoegen u het jaar-
verslag over 2008 te mogen aanbie-
den.

Evenals vorig jaar is de Postzegelto-
taaldag een succes.
Frederik Kaiser is dit jaar het motief.
Voor deze gelegenheid heeft de pen-
ningmeester weer zegels laten druk-
ken. Met als afbeelding ‘Een portret
van de sterrenkundige’.

In de jaarlijks te houden gratis verlo-
ting, voor die leden die hun contribu-
tie voor 1 januari hebben voldaan, zijn
weer een aantal waardebonnen be-
schikbaar.

Het ledental van de vereniging is ook
dit jaar weer afgenomen.
Tegen de aanwas van één lid ontvangt
het bestuur vijf bedankjes en ontvallen
ons vier leden door overlijden. Aan
twee leden wordt het lidmaatschap
ontzegd.
Het ledental is het afgelopen jaar te-
ruggegaan van 247 naar 237.

Het hoofd rondzenddienst J. Pieters
wordt in het zonnetje gezet. Hij ont-
vangt van de Bond de gouden Bonds-
speld.

Dit jaar zijn de vaste onderdelen zo-
als, doe eens een gooipuzzel, gratis

verloting op de presentielijst, de
maandelijkse veiling, de grote veiling
en de dia-/beamerlezingen op diverse
vergaderingen ook weer vertegen-
woordigd.

De verkoop van de loten voor de
halve euroloterij gaat nog steeds goed.
Een goed teken. De leden zullen de
prijzen, die zijn te winnen, nog steeds
aantrekkelijk vinden.

Het tentoonstellen van delen van de
verzamelingen van leden is een succes
geworden. Diverse leden hebben een
deel van hun verzameling op de ver-
enigingsavonden aan de aanwezige le-
den getoond.

In de vergadering van april is aan
twee leden het lidmaatschap ontzegd
i.v.m., na herhaaldelijke oproepen, het
niet voldoen van hun contributie.

IJsland - Dag van de postzegel 1987

Verslag
secretaris

2008
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Dit is ook het jaar waarin de ledenpas
zijn intrede doet. Deze pas, uitgege-
ven door de NBFV, geeft kortingen
bij evenementen enz. Ook zijn be-
paalde artikelen tegen gereduceerde
prijs verkrijgbaar.

Dit jaar zijn er weer een aantal (9)
jubilarissen.

Het gaat goed met de vereniging.
Uit de reacties van de leden is geble-
ken, dat zij de avonden zeer gezellig
vinden.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers die
hun tijd inzetten voor een goed func-
tioneren van onze vereniging.

Dit is het laatste verslag dat door mij
is opgemaakt. Ik dank u allen hartelijk
voor het in mij gestelde vertrouwen.

Rest mij nu nog het sombere deel van
dit jaar te vermelden: de overledenen.
Dit zijn:

J. Dekker
H.J.E. Heikens
C. Holler
H.L. Voorn

Ik verzoek u hen allen een ogenblik in
stilte te herdenken.
Dank u wel.

W. Groenewegen
secretaris

Sarko
de superverzamelaar

Van onze redactie buitenland
PARIJS, donderdag
De Franse president Nicolas Sarkozy
is een druk man.
‘Super Sarko’ bemoeit zich overal
mee, zowel binnen Frankrijk als daar-
buiten. Toch neemt ook hij z’n rust-
momenten.
Hoe hij die invult?
Sarkozy verzamelt postzegels.
Sarkozy zou over een van de meest
indrukwekkende verzamelingen ter
wereld beschikken. Onder meer de
gouverneur van Californië Arnold
Schwarzenegger en de Britse koningin
Elizabeth helpen de Franse president
zijn albums te vullen.
Echtgenote Carla Bruni zegt blij te
zijn dat haar man, naast skiën en hard-
lopen, ook een rustiger hobby heeft.
Bron:

De Telegraaf

Moeilijk kiezen;

Marianne of Carla?
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In januari begonnen we met zes
jeugdleden.
Door de Postzegeltotaaldag kwamen er
drie jeugdleden (meisjes) bij.
Na de zomervakantie stopten (tijdelijk)
vier jeugdleden door sportieve ver-
plichtingen, zodat we het jaar 2008
afsloten met vijf jeugdleden.

De jeugdbijeenkomsten doen we samen
met de Voorschotense postzegelvereni-
ging. Enerzijds is dit voor de jeugd leu-
ker, anderzijds drukt het de kosten van
zaalhuur.
De bijeenkomsten zijn altijd heel ge-
zellig. Door een quiz proberen we de
jeugd wat filatelistische kennis bij te
brengen, en natuurlijk kan er geruild
worden.

Voor de zomervakantie sloten we af
met een bingo, waarin alle door de
senioren beschikbaar gestelde prijzen
een nieuwe eigenaar vonden.
In maart zijn we met acht jeugdleden
naar de Dag van de Jeugdfilatelie in
Utrecht geweest. Hier hebben we een
groepsinzending tentoongesteld, waar
zeven jeugdleden aan hadden meege-
daan.

Rest mij u te bedanken voor de be-
schikbaar gestelde prijzen, en natuur-
lijk bent u van harte welkom om eens
langs te komen, op de 4e maandag van
de maand in Voorschoten.

Eric Kniese en Willem Hogendoorn
jeugdleiders

Beste leden,
hierbij doet ú

natuurlijk
ook mee...

...zodat wij met diploma’s
en prijzen thuis komen!

Lekker graaien in de berg tijdens
de Postzegeltotaaldag op 18 januari 2009.

Verslag
jeugdafdeling

2008
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SLEUTELTJE

Enveloppen van gemeenten

Ik bezit ± 350 ongebruikte envelop-
pen, die afkomstig zijn van veel ver-
schillende gemeenten in Nederland.
Sommige gemeenten bestaan al niet
meer. De enveloppen zijn allemaal
voorzien van een afstempeling op
een stempelautomaat van de betref-
fende gemeente. Dus op iedere en-
velop is door de stempelautomaat
ook het gemeentewapen/symbool
afgedrukt.
Bovendien zijn de meeste ook nog
voorzien van het officiële gemeente-
logo/wapen op de envelop.
Op veel enveloppen staat ook nog
een indicatie van de afzender b.v. de
’burgemeester van...’ of ‘Gemeente-
bestuur van...’, enz.
Voor de echte verzamelaar een schat
aan leuke doch ongelopen en onge-
adresseerde poststukken.

Heeft u interesse? Neem contact op
via: wkarstel@casema.nl.
Bellen kan ook: (071) 541 00 36.
En de kosten? T.E.A.B.!

Als er meerdere gegadigden zijn, zal
ik zo veel mogelijk voor onderling
overleg tussen de geïnteresseerden
zorgen, zodat iedereen krijgt wat hij
of zij graag zou willen hebben.

Willem Karstel
P.S.:
Deze collectie is geschonken aan de
Filatelistische Vereniging Leider-
dorp door de huidige burgemeester
Mr. M. Zonnevylle, waarbij gesteld
is dat de opbrengst ten goede komt
aan deze kleine vereniging.

Redactie: Een GROOT ‘Sleuteltje’
moet toch een keertje kunnen?

Adverteerder(s)
gezocht

In deze aflevering mist u in één keer
drie adverteerders.
Met ieder een hele pagina, dat is een
gevoelig (en financieel) gemis.
Wel is er een nieuwe, halve pagina.
Graag roep ik u op om de opengevallen
plaatsen (gedeeltelijk) in te nemen.

Graag informeer ik u over tarieven,
grootte van de advertenties en andere
belangrijke zaken.
Mail mij : f.hemelop@wxs.nl
of bel : (071) 521 29 38.

Frans Hemelop
redacteur
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dagbeurzen

N.V.P.V.

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

9 mei 2009

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

21 maart 2009 18 april 2009 16 mei 2009

inlichtingen:

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

Boskoop P. J. de Koning (0182) 615 136 A.P.F. Marijnissen (0172) 216 059

P.V. Noordwijk

‘De Wieken’
Wassenaarsestraat 5
10.00 - 16.00 uur

28 maart 2009

Wilt u hier ook staan?
f.hemelop@wxs.nl

Activiteiten in de regio

http://www.iconenvandepost.nl/

50 cent (leden) - 60 cent (niet-leden),
Nog steeds verkrijgbaar.

Een verzamelaar uit Leiden
kon zich niet méér verblijden.
Door het lezen van ‘de Sleutelpost’,
gaf hij zijn ogen goed de kost.
Met de kennis daarin opgedaan,
vulde hij zijn verzamelingen aan.

Gerrit Anker
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In een eerdere editie van dit schone
verenigingsorgaan schreef ik al dat er
werkelijk geen onderwerp te bedenken
valt waarvan geen postzegel is versche-
nen. Je kunt over allerlei onderwerpen
schrijven en illustreren met de betref-
fende postzegels.
Ik deed het eerder over onze reis naar
Canada in 2006. Was dát een wens van
manlief, in 2007 maakten we een reis
die al heel lang op míjn verlanglijstje
stond: Rusland.
Speciaal voor de reis nam ik Russische
les. Dat was niet zó makkelijk, maar ik
heb het enigszins onder de knie gekre-
gen. Ik kan geen gesprek voeren, op de
gangbare toeristische woordjes na,
maar het heeft enorm geholpen op onze
reis omdat ik het wél kon en kan lezen
en, wel zo belangrijk, ik kan wat op-
zoeken in het woordenboek.
Eenmaal op Russische bodem voelde
ik me net een 6-jarig kind dat voor het
eerst leert lezen. Letter voor letter spel-
lend kon ik de meeste woorden uit het
straatbeeld wel vertalen.

Cruiseschip als hotel
Onze reis begon, na een mooie vlieg-
reis via Stockholm, op het vliegveld
van Moskou.
De Nederlands sprekende Russische
gids bracht ons per bus naar de haven
van Moskou, waar we aan boord gin-
gen van een cruise schip. Het MS
Maxim Rylski, schrijver uit Oekraïne
(1895-1964) (afb. 1), was voor twaalf
dagen ons hotel.

Een rondtour langs de hoogtepunten
van Moskou gaf een eerste indruk van
het enorme cultuuraanbod dat Rusland
rijk is. Het Rode plein met het Witte
Huis (afb. 2), het regeringsgebouw dat
zo’n belangrijke rol speelde tijdens de
opstanden in 1993. De Sint Basilius
kathedraal (afb. 3) en het Kremlin.
De metro in Moskou, waarvan veel
stations wel musea lijken: Station
Komsomolskaja (afb. 4) met de blin-
kend gouden plafondmozaïeken.

Een droomreis

naar РOССИЯ
(Russia)

afb. 1 afb. 2
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Rood is mooi
Natuurlijk hebben we al die mooie din-
gen uitgebreid van dichtbij mogen aan-
schouwen, zoals het Rode plein ‘rood’
is in het Russisch niet alleen ‘rood’
maar ook ‘mooi’ en dat is het zeker.
Op het Rode Plein ook de laatste rust-
plaats van Lenin, waar vaak lange rijen
mensen staan te wachten om zijn graf-
tombe te bekijken. Het communisme
wordt hier en daar echt nog gekoesterd.
Op het plein ook het wereldberoemde
warenhuis Goem (afb. 5), waar artike-
len uit de hele wereld gewoon te koop
zijn, met alle westerse merken als Adi-
das, Esprit, Coca Cola en MacDonalds,
allemaal wel in Cyrillische lettertekens

geschreven, maar als je het uitspreekt
klinkt het gewoon zoals hier!

Kremlin, kathedralen en robijnen
Het Kremlin, - betekent eigenlijk ge-
woon ‘burcht’ - is naast de werkplek
van de president (toen nog Poetin) ook
een machtige verzameling van kathe-
dralen, de een nog mooier dan de an-
dere, en allemaal voorzien van die
gouden, zilveren of gekleurde uivor-
mige torentjes. In de diverse kathedra-
len ook prachtige iconen en fresco’s.
De spitsen van de torens van de Krem-
linmuur zijn voorzien van windwijzers
in de vorm van een rode ster, het zijn
enorme robijnen!

afb. 5afb. 3 afb. 4

afb. 7afb. 6
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Helaas was er geen tijd om ook een
paar beroemde musea te bezoeken,
maar die komen hopelijk nog wel eens
aan de beurt.
Op de avond van de derde dag begon
de cruise die via het Moskoukanaal
naar de Wolga voerde, over het
Rybinskreservoir, het Witte Meer en
het Onega Meer, via het Ladogameer
en de Nevarivier naar Sint Petersburg,
de eindbestemming van deze cruise.

Niveauverschil
Onderweg passeerden we 16 sluizen,
het hoogteverschil tussen Moskou en
Sint Petersburg bedraagt maar liefst
160 meter.

Onderweg gingen we elke dag van
boord om interessante plaatsen te be-
zoeken, Uglich een middeleeuws stadje
met ook een kremlin (vesting), Yaros-
lav, dat volgend jaar 1000 jaar bestaat.
Voor dat feest wordt alles uit de kast
getrokken om zo goed mogelijk voor
de dag te kunnen komen, restauratie
waar nodig, alle houtwerk krijgt een
nieuwe laklaag. Waarschijnlijk komen
er in 2010 allerlei hoge Pieten.

Kishi: Werelderfgoed Unesco
Het openluchtmuseum eiland Kishi
(afb. 6) in het Onegameer, wordt ook
aangedaan (cultureel werelderfgoed
Unesco).

afb. 9

afb. 8 afb. 10
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Daar staan allerlei gebouwen uit vroe-
gere tijden, waaronder de houten
Transfiguratiekerk met 22 torens. Het
bijzondere van deze kerk is dat in het
hele gebouw geen spijker of nagel te
vinden is.
De koepels zijn met essenhout bedekt,
daardoor lijken het zilveren koepels,
echt prachtig. In hetzelfde openlucht-
museum zijn boerderijen nagebouwd,
waar je kunt zien hoe het boerenleven
zich in vroeger tijden afspeelde.

Sint Petersburg, klein Amsterdam
Sint Petersburg (afb. 7) is een in meer-
dere opzichten westerse stad, maar de
cultuur leeft er ook nog steeds.
Sint Petersburg werd gesticht door
tsaar Peter de Grote naar Amsterdams
model, met vele kanalen en grachten.
Toch is het niet vernoemd naar Peter
de Grote maar naar de heilige Petrus.
In de Sovjettijd heette deze stad
Leningrad, wat op postzegels uit die
tijd nog te zien is.
Sint Petersburg herbergt vele mooie
gebouwen, waaronder natuurlijk de
Hermitage het vroegere winterpaleis
van tsaren (afb. 8).

afb. 11

afb. 12 afb. 13
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Alleen het complex zelf, bestaande uit
vijf gebouwen is al een bezoek waard.
Het heeft grotendeels marmeren muren
en prachtig ingelegde parketvloeren en
soms gouden plafonds.
Je kúnt gewoonweg niet alles in één
dag bekijken, je móet keuzes maken.

Wij gingen in de rondleiding door de
belangrijkste zalen en zagen onderweg
Vlaamse en Hollandse meesters (heel
veel Rembrandt), maar ook prachtige
kunstvoorwerpen, waaruit de overdre-
ven grote rijkdom van de tsaren blijkt.
Ook de Peter- en Paulvesting is een be-
zoek meer dan waard, in de kathedraal
op dat complex zijn alle tsaren en hun
familieleden bijgezet (afb. 9).

Dankzij mijn cursus Russisch hebben
we het gedurfd zonder gids op stap te
gaan en met de metro te reizen. Die is
minder bezienswaardig dan de metro in
Moskou. Tijdens een van onze uitstap-
jes dronken we koffie in het Alexander
Poesjkin café ‘Literatoernaja’ aan de
Nevski Prospekt, dé belangrijkste
straat in Sint Petersburg.
We waagden het zelfs om iets te gaan
eten (met een menukaart alleen in het
Russisch!), maar met woordenboek en
gebarentaal kregen we een heerlijk ge-
recht voorgeschoteld (afb. 10).

Een excursie naar de Peterhof, een
buitenplaats aan de Finse Golf, bleek in
meerdere oogpunten alles goud wat er
blinkt.

Gouden koepels op veel gebouwen,
gouden beelden bij de fonteinen en
prachtige fonteinpartijen (afb. 11), met
ook nog een soort ‘bedriegertjes’, grote
hilariteit verzekerd.

De dag daarop gingen de reisgenoten
naar het vliegveld, alleen wij bleven
nog vier dagen om een rondreis te ma-
ken, zuidelijk van Sint Petersburg,
langs de Zilveren Ring, waar we twee
nachten in Novgorod (afb. 12) en twee
nachten in Pskov (afb. 13) verbleven.
Daar hebben we de cultuur kunnen
opsnuiven zoals je dat alleen in kleiner
gezelschap kunt doen. Met in elke stad
een eigen Engelstalige gids en chauf-
feur hebben we enorm veel gezien en
gehoord, ook verhalen die je anders
niet te horen zou krijgen.
Deze reis was een langgekoesterde
wens. Als ik ooit de gelegenheid krijg,
ga ik zeker nog eens terug!

Marijke Vos

Sculptuur van
tsaar Peter de
Grote in Sint

Petersburg
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U onving dit verslag al in januari om
het voor de Algemene ledenvergade-
ring in februari te kunnen bekijken.
Van de contributie 2009 is 94% voor
1 januari ontvangen, incl. afgegeven
machtigingen, vorig jaar was dat 90%.
Daarom lootten 228 leden, inclusief
ereleden, mee bij de gratis verloting in
januari. Allemaal hartelijk dank voor
uw medewerking.
De baten en lasten van 2007 zijn ook
vermeld, zodat u de cijfers goed kunt
vergelijken. Na een klein positief resul-
taat in 2007 (€ 5,27) was het resultaat
in 2008 negatief: € 301,38 (begroot te-
kort: € 235), dat is dus een daling van
€ 306,65 (5,27 plus 301,38). De winst-
daling van afgerond € 305 wordt in de
tabellen toegelicht.
De nettoprovisie rondzenddienst
daalde van € 58,71 (2006/07) naar
(negatief) € 110,92. Zoals vermeld in
het verslag 2007/08 rondzenddienst.
Aan de kostenkant zijn er geen al te
grote verschuivingen. Kostenbewaking
blijft wel prioriteit houden i.v.m. da-
lende inkomsten.

Wel werd voordeel behaald op de aan-
koop van zegels.
De opbrengst advertenties daalde licht;
weer veel dank aan alle adverteerders
en sponsors.
Via het Kleurfonds werden 18 blz. in
kleur gedrukt - zonder extra kosten!
Aan de inkomstenkant daalde de con-
tributie, de provisie rondzenddienst,
veiling en verkoop zegels, evenals de
opbrengst van de halfjes-loterij en de
opbrengst Sponsorloterij.
Door saldo-daling van de beleggings-
rekening (kredietcrisis!) werd een vrij
hoog bedrag (€ 700) afgeboekt.
De netto-opbrengst bar daalde door af-
nemend gemiddeld bezoek van onze
bijeenkomsten en stijging van de in-
koopprijs naar € 409 (v.j. € 565), daar-
om ging op 1 januari 2009 de prijs van
een consumptie van € 1,10 naar € 1,20.
Op deze plaats weer veel dank aan de
vrijwillige bar-medewerk(st)ers.

Graag hoor ik uw vragen, opmerkingen
of suggesties.

F. Hemelop
penningmeester

Financieel
verslag

2008

minder kosten zaalhuur 40
minder kst porti/tel./drukw./KvK./bestuur 35
minder kosten 'de Sleutelpost' totaal 190
minder Bondscontributie 90
meer voorraadwinst 550
minder kosten jubilarissen / representatie 90

minder opbrengst / minder kosten jeugd 20

meer div.baten (bar 1055/Sponsorl. 680) 125

meer opbrengsten en minder kosten 1.140
resultaat dus lager 305

meer afschrijving inventaris 10
meer kosten algemeen 70
meer kosten Michel / NVPH 35
meer kosten Maandblad Filatelie 25
meer diverse lasten (kosten bar 645) 25
minder opbrengst rente 700
minder contributie (minder leden) 340
minder nettoprovisie rondzenddienst 170
minder provisie veiling 20
meer kosten veiling 50
minder opbrengsten en meer kosten 1.445

(afrondingen op € 5)
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LEIDSCHE VEREENIGING v. POSTZEGELVERZAMELAARS - FINANCIEEL OVERZICHT 2008

BEZITTINGEN 31 december 2008 SCHULDEN

diverse inventaris 10,85 vooruitontvangen contributie 2009 6.006,00
laserprinter + software 101,15 te betalen aankoop zegels
rondzendstempels 362,25 te betalen aankoop zegels TNT 1.043,60
kruisposten 291,95 te betalen maandblad Filatelie
te vorderen provisie veiling/opbr. kavels 70,00 te betalen portikosten 108,90
te vorderen verkoop zegels TNT 929,78 kruisposten 845,67
te vorderen Sponsorloterij 156,00 te betalen kosten veiling 5,00
te vorderen advertenties 68,00 te betalen onkosten 148,30
te vorderen rente 45,00 reserve voorraadwinst 471,17
vooruitbetaalde kosten 65,35 reserve Rondzenddienst 860,92
voorschotten 100,00 reserve inventaris 300,00

Jubileumfonds 5.089,08
voorraad artikelen Jubileum 47,46 Kleur Fonds 29,42
voorraad bar 102,89
voorraad drukwerk 175,00
voorraad speldjes 468,94 EIGEN VERMOGEN
voorraad zegels 1.674,75 1 januari 2008 2.590,53
voorraad porti 151,12 + 1.825,87 AF: NADELIG

SALDO 2008 301,38 –
kas 250,58 31 december 2008 2.289,15
giro *) 11.515,19 + 11.765,77
*) op kapitaal/beleggingsrek. 9.401,89 17.197,22 17.197,22

LASTEN 2008 2007 BATEN 2008 2007

afschr. rondzendstempels 0,75 0,75 contributie 6.660,50 7.008,85
afschr. inventaris 161,92 151,21 contributie jeugd *** 33,00 33,00
kosten algemeen 382,15 314,76 entreegeld 11,00 4,40
kosten zaalhuur 649,06 689,67 opbrengst reglementen 6,00 3,60
kosten K. v. Koophandel 27,00 21,61
kosten bestuursvergadering 138,40 143,40 nettoprovisie rondzenddienst -110,92 58,71
kosten Bondsdagen 30,00 47,50 provisie veiling 435,00 456,36
kosten porti/telefoon 205,65 126,42 provisie verkoop zegels PTT 175,24 175,01
kosten drukwerk 78,37 174,71
kosten Yvert/Michel 171,00 136,00 donatie/opbrengst jeugdafd. *** 37,00 78,40
Maandblad Filatelie 3.602,50 3.576,58
Sleutelpost Kleur Fonds 515,25 427,70 bijdrage uit Kleur Fonds 515,25 427,70
Sleutelpost drukwerk 2.067,32 2.232,10 opbrengst halfjesloterij 939,00 1.068,50
Sleutelpost porti 434,93 422,20
Sleutelpost algemeen 12,00 48,79 opbrengst advertenties 763,00
Bondcontributie 916,00 1.004,00 incl. subs. TPG 340,00
diverse lasten ** 649,98 623,74 AF: ideële doelen 42,60 720,40 720,69
afboeking voorraden -772,63 -220,00
kosten jeugdafdeling *** 133,00 196,50 opbrengst rente -617,58 79,65
kosten jubilarissen 83,42 102,16 diverse baten * 2.087,99 1.964,50
kosten veiling 46,00 -2,12 * w.o. Sponsorloterij 680,20
kosten gratis verloting 135,28 136,47 in 2007 584,80

kosten halfjesloterij 629,90 776,95
kosten quiz/’doe-’ns-’n-gooi’ 24,00 25,68 * w.o. opbrengst bar 1.054,15
kosten verloting(waardebon) 60,00 35,00 ** w.o. kosten bar 645,31
kosten cadeau/representatie 132,01 202,32 winst bar 408,84
reservering Jubileumfonds 680,00 680,00 in 2007 565,68

WINST 2007 5,27 VERLIES 2008 301,38
11.193,26 12.078,87 11.193,26 12.078,87

De opbrengst van rondzendstempels tot een bedrag van € 10,80 werd rechtstreeks op de voorraad afgeboekt.
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Hierbij treft u het verslag van de
veilingcommissie over het jaar 2008.

In het betreffende jaar zijn 750 kavels
ter verkoop ingeleverd.
Met de 11 veilingen zijn in totaal
1.103 kavels ter verkoop aangeboden.
Verkocht zijn daarbij 635 kavels.
Retour of vervolg-verkoop gingen 468
kavels.
Het verkoop percentage is dus 57,6%
De verkoop opbrengst is geworden
€ 3.931.
Met de provisie koper/verkoper, die
€ 437 bedroeg, was de totaalopbrengst
(= omzet) € 4373.
De provisie € 437 kan als baten voor
de vereniging worden gezien.

Deze opbrengst is licht lager vergele-
ken met 2007, en wel ± 3%

Aan het einde van 2008 waren ± 800
kavels in voorraad. Deze voorraad is
dan voldoende voor de veilingen tot
medio 2009.

In het verslagjaar is een geleidelijke
teruggang in kwaliteit van de kavels
geconstateerd.
Wat opvalt, is dat er constant een aan-
tal kavels van hoogwaardige kwaliteit
is, maar die zijn geprijsd met een (te)
hoge limiet!
Daarnaast is er een zeer kleine tussen-
groep van ‘goede kavels’, die niet
duur zijn.

veilingjaar 2008 verkoop provisie

maand kavels retour aantal in % in € in €

januari 80 26 54 67,5% 320 35
februari 80 25 55 68,8% 280 32
maart 240 93 147 61,3% 817 91
april 85 27 58 68,2% 253 28
mei 82 25 57 69,5% 385 41
juni 80 43 37 46,3% 287 31
september 80 48 32 40,0% 160 18
oktober 80 34 46 57,5% 299 31
november 100 44 56 56,0% 287 34
december 80 28 52 65,0% 179 23
Kerst 2007 116 75 41 35,3% 664 73
totaal 1.103 468 635 57,6%

gemiddeld

3.931
excl. prov.

437

Verslag
veiling

2008
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Tot slot is er een grote groep kavels
van magere kwaliteit en magere massa-
waar. De laatste wisselen voor soms
dumpprijzen van eigenaar.
De verhouding is: 30% / 10% / 60%.

Dit jaar is de personele samenstelling
van de commissie niet gewijzigd.
Ultimo 2008 heeft de veilingmeester/
afslager G. Slakhorst echter te kennen
gegeven dat hij op 1 april 2009 zijn
functie definitief neerlegt.
Dit jaarverslag is dus het laatste dat
hij voor u heeft samengesteld.
Alvast wenst hij zijn opvolger(s)
succes met de veiling in 2009.

De veilingcommissie,
Ger Corba
Ton Flerig
Frans Terwiel
Henk Scheer

Gerard Slakhorst

‘Kleur’-gevers,
hartelijk bedankt!

Vorig jaar heb ik de gulle gevers hier
bedankt. Dat wil ik graag weer doen.
Het totaalbedrag van de kolommen is
€ 192. Deze vijf gulle gevers, met een
gemiddelde van € 38, hebben er samen
voor gezorgd dat ruim 6½ pagina in
kleur kon worden afgedrukt.
Dat is ruim 1½ aflevering.
In 2008 zat er in ‘het potje op de bar’
€ 105, een gemiddelde van ruim € 10
Dat is 3½ pagina in kleur; bijna een
hele aflevering.
De overige 8 kleurpagina’s werden
betaald uit de winst op de velletjes van
Frederik Kaiser (€ 228).

Alle gevers heel hartelijk bedankt!
Frans Hemelop
redacteur/penningmeester

VERSLAG ADVIES-
COMMISSIE 2008

In het afgelopen verenigingsjaar is
er een oriënterend gesprek geweest,
waarop verder niets is vernomen.
Tijdens de Postzegeltotaaldag zijn
enkele adviezen uitgebracht.

Namens de commissie,
Jan Pieters
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Issoria
wordt donateur!
Info:
Postadres en secretariaat
Plantage 4, 2311 JC Leiden
telefoon : (071) 514 22 75
fax : (071) 513 76 50

e-mail : info@issoria.nl

www.issoria.nl

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

HOSPICE ISSORIA

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

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

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

De grootste schade bij een
verkeersongeval of misdrijf
is vaak onzichtbaar.
Slachtoffers rekenen op hulp.
Fonds Slachtofferhulp helpt
helpen door organisaties te
steunen die hulp verlenen aan
slachtoffers van een misdrijf,
verkeersongeval of een ramp.
Wetenschappelijk onderzoek en
innovatie stimuleren we ook.

 (070) 392 52 00
www.fondsslachtofferhulp.nl

email: donateurs@fondsslachtofferhulp.nl

Giro 6700 te Den Haag
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Ga even zitten en luister.
V: Dag mevrouw. Wat is het druk

vanavond, is er iets bijzonders?
A: Nee hoor, maar eindelijk hebben

we er weer wat nieuwe leden bij.
En dat al twee jaar achter elkaar!

V: Komt dat allemaal door de Postze-
geltotaaldag?

A: En door het gratis lidmaatschap in
het eerste jaar natuurlijk. Maar we
hopen dat ze allemaal lang blijven.

V: En allemaal op de verenigings-
avond komen natuurlijk?

A: Ja, dat vooral. En... je merkt het,
het is al vanaf januari drukker dan
anders.

V: Ze komen natuurlijk ook op je kof-
fie met speculaas af. En niet te ver-
geten: op de kouwe pils. Toch?

A: We mogen niet mopperen, maar
het kan natuurlijk altijd beter.

V: Je klinkt als een echte ondernemer.
Waarom ga je eigenlijk niet adver-
teren in dit blad, dat is toch hard
nodig?

A: Da's eigenlijk wel een goed idee
van je. We zijn ineens drie adver-
tenties kwijt. Ik zal het er van-
avond met Frans over hebben.

V: Misschien geef je dan het goede
voorbeeld, want nieuwe sponsor-
advertenties kan ik de laatste tijd
niet ontdekken.

A: Ach dat komt wel goed, je moet er
gewoon voor blijven gaan.

V: Wat een optimist ben jij! Geldt dat
ook voor nieuwe bestuurders?

A: Zeker en vast! Leden begrijpen
wel dat een vereniging zichzelf
niet kan besturen, daar heb je ge-
woon mensen voor nodig. Je moet
alleen niet zo ongeduldig zijn.

V: Ik zal voor je duimen. En voor die
vijf bestuursleden natuurlijk!

A: O.K., nu komt het wel goed.
V: Effe wat anders: hoe gaat het met

de ballendoos?
A: Oh, je bedoelt het Kleur Fonds?

Nou, dat gaat wel lekker.
V: Het scheelt misschien wel dat er

snoepgoed naast staat?
A: Het trekt in ieder geval snoepers.

Als die de portemonnee trekken,
komt ook dat wel goed.

V: Als het maar geen knopen zijn.
Of gebeurt dat tegenwoordig niet
meer?

A: Nee, ik vind er wel 1 en 2 cent
muntjes in en soms kom ik buiten-
landse muntjes tegen.

V: Muntenverzamelaars, zeker?
A: Verstrooide postzegelverzame-

laars, zul je bedoelen!
V: Over snoepers gesproken.

Uit een Engels onderzoek blijkt
dat postzegels likken dik maakt.

A: Teveel calorieën in de lijm zeker.
V: Daarom ben ik zo afgevallen sinds

ik m’n post verstuur met de e-mail!
A: Maak je dan maar niet ongerust,

dan kan je nog wel een speculaasje
nemen.

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (30)
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Het is zondagmorgens 9 uur.
In een groot soort kantoorgebouw gaan
de deuren open, een gebouw met een
redelijk moderne uitstraling.
Het ligt op één van de industrieterrei-
nen van Ljublijana. Met de fiets goed
bereikbaar zoals alles in deze stad.
In het gebouw zitten diverse clubs.
Het lokaal waar de belangrijkste club
van Lublijana haar wekelijkse séance
houdt, wordt ook gehuurd door de
plaatselijke schaakvereniging.
Het is een vrij nieuwe locatie; drie jaar
geleden vergaderde men nog in het
hoofdpostkantoor en daar werden ook
de clubmorgens georganiseerd.

De club heeft ongeveer 50 leden; het
oudste lid is 82 jaar. Men ontvangt
eens in het jaar hun postzegelblad.
De voorzitter van de vereniging heeft
ook een functie in het bestuur van de
landelijke filatelistenbond. En hij is
voorzitter van een club in het plaatsje
Koper, dat aan de kust van Slovenië

ligt. Hij vertelt mij dat hij ook in een
commissie zit die beslist over post-
zegelemissies. Die commissie heeft
zijn zetel in Maribor. Over emissies
wordt vergaderd door drie mensen van
de postdienst, twee uit de overheid en
twee uit postzegelverenigingen.

Zo langzamerhand wordt de belangstel-
ling wat groter. Er wordt vergaderd en
er wordt handel gedreven.
De meesten verzamelen alleen hun
land. De voorzitter houdt zich bezig
met de geschiedenis rondom Triëst.
Na afloop moet er wat gedronken wor-
den. Dan blijkt dat ze niet alleen trots
zijn op hun postzegels maar
ook op het Sloveense bier.
Proost

Hans van Waveren

Postzegelen

in Slovenië
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Vrijwilligers

(m/v) bedankt!

Tijdens onze Algemene
ledenvergadering op 24
februari werd - namens u -
weer aandacht geschonken
aan onze trouwe en onmis-
bare vrijwilligers (m/v).
Deze club mensen zorgt er-
voor dat onze vereniging
goed blijft draaien.
Zij werken - voor de meesten
van u - op de achtergrond,
maar nu ontvingen ze een
speciale uitnodiging.
Na een dankwoord van onze
voorzitter Willem Hogen-
doorn kreeg elke vrijwilliger
onder applaus een feestelijke
fles wijn overhandigd.

Zes leden die in 2008 alle
bijeenkomsten hebben be-
zocht, ontvingen voor hun
trouw eveneens een fles.
Zeven vrijwilligers *) waren
ook 10 keer aanwezig!
Het bestuur hoopt dat al deze
mensen nog heel lang willen
en kunnen assisteren.

ALLE VRIJWILLIGERS HARTELIJK BEDANKT!

RONDZENDDIENST

A.G.C. Blonk

H. Gaykema

W. Groenewegen

R.K.J. Hegenbarth

F. Hemelop

M.W. van der Heul

W. Hogendoorn *)

P. Laterveer

J.W. Neuteboom

J. Nijholt

J.J.M. Pieters *)

P.J.J. de Ru

J.F. Sarneel-van Gent

TROUW BEZOEKER

E. den Boer

M.C. Hoogervorst-Leliveld

J. Immerzeel

L.H. Janssen

J. Kuijpers

P.H.C. Lina

VEILINGCOMMISSIE

G.P.J. Corba

A.J. Flerig *)

H.D. Scheer

G.A.H. Slakhorst *)

F.H. Terwiel *)

BAR

C. Anker

G. Anker

F.L.H. Corba

A.C.J. Hemelop-Bosch

C. Ligtvoet

A.J. Schilperoort

W. de Wit *)

LOTENVERKOOP

L. Vijlbrief *)

JEUGDAFDELING

Th.A.E. Kniese

POSTZEGELTOTAALDAG

H. van Waveren
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In afleveringen 1 en 2 van deze reeks
werden de volgende vragen gesteld:
1. Leiden gebruikte twee pakketpost-

stempels. Waarvoor?
2. Het stadspostagentschap IJsselkade

werd gevestigd op 14-12-’70.
Echter, het stempel werd pas ver-
strekt op 10-2-’71! Welk stempel
(van Leiden??) werd daar gebruikt
in de tussenliggende periode?

U kon de eerste vraag beantwoorden,
maar het stempel uit de tweede vraag
ziet u pas in deze aflevering. Weet u
misschien het antwoord?
En we gaan ook weer verder.

LEIDEN Bijkantoren

LEIDEN Oegstgeest
Met ingang van 23-’71 is het bijpost-
kantoor Leiden-Oegstgeest verplaatst
van het Wilhelminapark naar de Lijt-
weg te Oegstgeest.
Op 10-7-’72 is de bedrijfsvorm van het
bijpostkantoor Leiden-Oegstgeest ge-
wijzigd in bijpostkantoor vooruitge-
schoven loket.
Met ingang van 7-1-’77 is de benaming
van het bijpostkantoor vooruitgescho-
ven loket Leiden-Oegstgeest gewijzigd
in OEGSTGEEST.

LEIDEN-OEGSTGEEST 1
CBBK 0626

Het stempel
werd opgele-
verd op
1-12-’69 en
verstrekt op
12-12-’69 ter
vervanging

van het kortebalkstempel. Het stempel
was in gebruik tot 9-3-’77 en werd
vernietigd op 13-4-’78. Gebruiks-
periode van 13-12-’69 tot 9-3-’77.

LEIDEN-OEGSTGEEST 2
CBBK 0627

De gegevens
van dit stem-
pel zijn gelijk
aan het hier
voorafgaande.

LEIDEN-OEGSTGEEST 3
Het openbalkstempel werd toegezon-
den op 23-12-’55, was in gebruik tot 9-
3-’77 en werd vernietigd op 13-4-’78.

De cylinder-

balkstempels

van Leiden 3

Wilt u reageren? - Cees Janssen,
Timmermanshove 29,
2726 DX Zoetermeer,

 (079) 351 27 56 of e-mail:
cees.j.e.janssen@hccnet.nl



33

LEIDEN-OEGSTGEEST 4
CBBK 0628

Het stempel
werd opge-
leverd op
1-12-’69 en
verstrekt op
12-12-’69
ter vervan-

ging van het kortebalkstempel.
Het stempel was in gebruik tot 9-3-’77
en werd vernietigd op 13-4-’78.
Gebruiksduur: 13-12-’69 tot 9-3-’77.

LEIDEN
Winkelcentrum Kopermolen
Mededelingen No 6 van 10-2-’76:
Kantoren, Vestiging enz.
Op 16-2-’76 wordt het bijpostkantoor
vooruitgeschoven loket Leiden-Meren-
wijk opgeheven onder gelijktijdige
vestiging van het bijpostkantoor voor-
uitgeschoven Leiden-WinkeIcentrum
Kopermolen dat voor de postdienst zal
ressorteren onder het postkantoor
Leiden.

LEIDEN-WINKELCENTRUM
KOPERMOLEN 1 - CBBK 0629

Het stempel
werd opgele-
verd 24-11-’75,
verstrekt op
12-12-’75 en
16-2-’76 in ge-
bruik genomen.

LEIDEN-WINKELCENTRUM
KOPERMOLEN 2 - CBBK 0630

De gegevens
van dit stempel
zijn gelijk aan
het hier vooraf-
gaande.

LEIDEN-WINKELCENTRUM
KOPERMOLEN 3 - CBBK 0631

Het stempel
werd opgeleverd
op 1-7-’78 en
verstrekt op
4-7-’78.

LEIDEN Postagentschappen

LEIDEN Academisch Ziekenhuis
Met ingang van 11-9-’72 is het intern
stadspostagentschap Leiden-
Academisch Ziekenhuis gevestigd.

LEIDEN-ACADEMISCH
ZIEKENHUIS 1 - CBPA 0571

Het stempel
werd opgele-
verd op 1-3-’72
en verstrekt op
14-3-’72. Het
stempel werd op
11-9-’72 in ge-
bruik genomen.
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LEIDEN Cobetstraat
Mededelingen No 26 van 29-6-’71:
Kantoren, Vestiging enz.
Op 1-6-’71 is het postagentschap
Leiden-Cobetstraat, waar tot genoemde
datum uitsluitend de post- en telegraaf-
dienst werd uitgevoerd, tevens aange-
wezen voor de uitvoering van de tele-
foondienst.

LEIDEN-COBETSTRAAT 1
CBPA 0572

Het stempel was
opgeleverd op
1-12-’69 en
werd verstrekt
op 12-12-’69 ter
vervanging van
het kortebalk-
stempel.

LEIDEN Diamantplein
Met ingang van 5-11-’69 is het stads-
postagentschap Leiden-Diamantplein
gevestigd.

LEIDEN-DIAMANTPLEIN 1
CBPA 0573

Het stempel
werd verstrekt
op 31-10-’69 en
op 5-11-’69 in
gebruik geno-
men.

LEIDEN IJsselkade
Met ingang van 14-12-’70 is het
postagentschap Leiden-IJsselkade
gevestigd.

LEIDEN-IJSSELKADE 1
CBPA 0574

Het stempel
werd verstrekt
op 10-2-’71.

LEIDEN Johan de Wittstraat
Het stadspostagentschap werd
gevestigd op 28-9-’31.

LEIDEN
JOHAN DE WITTSTRAAT 1
CBPA 0575

Het stempel was
opgeleverd op
1-12-’69 en
werd verstrekt
op 12-12-’69 ter
vervanging van
het kortebalk-
stempel.

LEIDEN Lombokstraat
Met ingang van 3-11-’69 is het stads-
postagentschap Leiden-Lombokstraat
gevestigd.
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LEIDEN-LOMBOKSTRAAT 1
CBPA 0576

Het stempel
werd verstrekt
op 31-10-’69 en
op 3-11-’69 in
gebruik geno-
men.

Leiden Morsweg
Het postagentschap werd gevestigd
op 26-10-’31 met de benaming
Morschweg.

LEIDEN-MORSWEG 1
CBPA 0577

Het stempel
was opgeleverd
op 1-12-’69 en
werd verstrekt
op 12-12-’69
ter vervanging
van het korte-
balkstempel.

Thematisch postzegel verzamelen

EUROPA IN WORDING
‘Van de Romeinen tot heden’

In het Rijnlands Revalidatie Centrum
ontmoet ik bij toeval ons medeclublid
Zeegert van Duyn.
We hebben het over verzamelen in het
algemeen: eigenlijk kun je van alles
verzamelen.
Dus ik vraag netjes: ‘wat verzamel jij,
toch geen aandelen?’ Op zijn antwoord
gaat er een wereld voor me open.
‘Ik heb het thema ‘Europa in wording’.
Mijn doel is Europees 90 punten halen.
Ik ben in 2008 in Essen geweest.’

Al met al een groot onderwerp.
Postzegels genoeg over dit onderwerp.
Maar je moet heel goed de geschiede-
nis kennen.
Misschien krijg ik hem nog zo gek om
op onze vergadering wat te laten zien
van zijn thema ‘Europa in wording’.

Erik den Boer

 wordt vervolgd

Even mijn vraag herhalen:
Het stadspostagentschap IJsselkade

werd gevestigd op 14-12-’70. Het stem-
pel werd pas verstrekt op 10-2-’71!

Welk stempel (van Leiden?) werd daar
gebruikt in de tussenliggende periode?

Wat is úw antwoord? Het prille begin van een ‘groot onderwerp’.



36

Op 18 januari 2009 werd in het
gebouw van K&G opnieuw onze
Postzegeltotaaldag gehouden.
Door de goede publiciteitscampagne
was het aantal bezoekers tweemaal zo
groot dan in 2008. Daarvan was 75%
geen lid van onze vereniging.
De actie ‘Wordt GRATIS lid’ leverde
twee jeugd- en zeven seniorleden op.

Er was grote belangstelling voor de
velletjes Pilgrim Father-zegels; in de
middag waren bestelbriefjes nodig.
En ook een behoorlijke drukte bij de
‘handel’ en ruilhoek. De postzegelberg
bij de jeugdhoek trok veel jonge en
oude ‘graaiers’.
De expositie (ten dele van het Pilgrim
Museum) en de mooie kaders van onze
leden werden aandachtig bekeken.
Wij danken hierbij alle bezoekers en
medewerkers, en roepen ze nu al toe:
tot ziens in 2010!
Dat jaar is extra feestelijk, want dan
vieren we ook ons 70-jarig jubileum.

Het bestuur

Onder de getoonde voorwerpen bevonden zich o.a. prenten, stempels, penningen en munten.

Drie presentaties van Frans Hemelop.

De grote poster van Frans Terwiel.

Impressie Postzegel-

totaaldag 2009
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De handel was blij met het grotere bezoek.Introductie van het kader van Marijke Vos.

Het kader van Willem Hogendoorn. Bijdrage van Egmond van Rijn.

Aandacht voor kader en samensteller. Lekker graaien in de berg
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Op 24 februari, tijdens de Algemene
ledenvergadering, ‘illustreerde’ Aat
Schilperoort zijn ‘doe-eens-een-gooi-
puzzel’ met indrukwekkende bouwsels.

De postzegel op de voorpagina was
onderwerp van de puzzel. Zijn verhaal:

Zaterdagmiddag ben ik eerst eens
gaan zitten kijken en rekenen.
Zondagochtend rond een uur of 11 ben
ik begonnen en maandagmiddag rond
half 4 was de zegel klaar.
Bouwtijd postzegel ongeveer 12 uur.
In het schaakbord zitten 800 steentjes
en in de hele postzegel zitten 2.496
steentjes.

Ook toonde hij het gebouw hiernaast.
Architect: William van Alen
Stijl: Art-Deco
Hoofdkantoor: Chrysler Corporation.
Hoogte: 319 meter,

77 verdiepingen.

In Lego:
Basis 64 x 64 noppen of

51 x 51 cm;
Hoogte 257 cm;
Steentjes 41.576 stuks;
Bouwtijd 7 maanden.

Crysler Building,
hoogte 257 cm.

Aat Schilperoort weet
àlles van LEGO.

Zelf ontworpen en gebouwd
achter ‘de postzegel’.

LEGO

van Aat



39

De Postzegeltotaaldag was mede een
succes door de uitgifte van persoon-
lijke postzegels.
Zoals bekend, was het velletje dit jaar
gewijd aan de Pilgrim Fathers die van
1609-1620 in Leiden verbleven.
Tevoren waren er al 117 velletjes gere-
serveerd, terwijl er op 18 januari nog
eens 135 werden verkocht of besteld.

Ook in de dagen en weken
daarna bleven de bestellin-
gen binnenkomen.
Van het totaal bestelde aan-
tal velletjes (600) zijn er op
dit moment 465 verkocht of
gebruikt voor frankering.

Zoals u hiernaast kunt zien
is de serie 328274 zonder
randschrift. Deze zegels zijn
en worden bij voorkeur
voor frankering gebruikt.
Op 24 februari werd (helaas
wat laat) een envelop met
speciaal stempel aan u ge-
presenteerd.
Ook zijn er twee vellen met
foutdruk gevonden.

De prijzen zijn:
velletje leden 5,00 niet leden 6,00;

losse zegel leden 0,50, niet leden 0,60;

enveloppe leden 1,00; niet-leden 1,00.

De verzendkosten bedragen 1,50, waarbij
Pilgrim Father-zegels worden gebruikt.

Bestellingen via de penningmeester,
zie pagina 1.

De twee foutdrukken
worden bij opbod verkocht.

Huidig bod: € 50 per vel.

De enveloppe
met speciaal stempel.

225784 2-12-08 100
328274 18-1-09 200
335074 21-1-09 200
396744 20-2-09 100

Nog steeds

te koop!
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Deze rubriek is dè plaats voor uw
misdruk, vreemd stempel, bijzondere
knoeiwerkjes, rariteit, bizarre vondst,
opmerkelijk artikel, et cetera.
U kunt uw bijzondere bijdrage voor 'de
Sleutelpost’ van juni inleveren tot en
met 22 mei 2009.

In dit nummer:

Poederbrief
Na de aanslagen van 11 september
2001 sloeg de angst toe voor meerdere
terroristische aanslagen, waaronder de
verspreiding van een poeder dat antrax
(miltvuur) kan verspreiden.
Om deze zogenaamde poederbrieven
vroegtijdig te kunnen onderscheppen
werd in verschillende landen de post
aan hoogwaardigheidsbekleders met
technische apparatuur gecontroleerd.

Was de brief ‘veilig’, dan kreeg deze
het stempel ‘tech check ok’ zoals te
zien is op deze brief aan de Prime
Minister van India, gestuurd vanuit
Bulgarije op 19 juli 2002.

Willem Hogendoorn

Filate-
listigheden

27

De geadresseerde.



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 website: http://home.planet.nl/~hemel026/lvpv.htm

 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


