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Issoria
wordt donateur!
IBAN: NL75ABNA0892838426

Postadres en secretariaat:

Burggravenlaan 11,

2313 HM Leiden

telefoon : (071) 514 22 75

fax : (071) 513 76 50

e-mail : info@issoria.nl

www.issoria.nl

Deze advertentie wordt gesponsord

door ons erelid  L. Vijlbrief

HOSPICE ISSORIA

Deze advertentie is geïnspireerd door

ons lid mevr. N.M.E. van Oosten-Neuwahl

Donateur van

‘Stichting de Postzegelvriend’

kunt u al zijn voor minimaal € 15

per jaar. Dit bedrag kunt u over-

maken op giro 651629 t.n.v. Pen-

ningmeester De Postzegelvriend te

Alkmaar. Aan deze Stichting is

ook de ANBI status verleend,

zodat u uw donaties en/of giften

fiscaal kan aftrekken.

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.

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 erelid W. Groenewegen †

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL

HOLLANDS GLORIE
Camplaan 8, 2103 GW  Heemstede
Tel.: (023) 547 74 44, fax (023) 529 16 05

Speciaal voor:

Verenigd Europa, D.D.R., Indonesië, Verenigde Naties,

West- en Oost-Europese landen.

Grote keus voor de motiefverzamelaar.

Van Vollenhovenkade 5,
2313 GG  Leiden

telefoon (071) 514 90 92

Verzorgt en adviseert:

Boekhoudingen, Belasting-

zaken & Verzekeringen

Voor particulieren,
midden- en kleinbedrijf.

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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BESTUUR

voorzitter & 2e penningmeestervoorzitter & 2e penningmeestervoorzitter & 2e penningmeestervoorzitter & 2e penningmeester
C. Verlooij

J.W. Frisolaan 15, 2252 HC  Voorschoten
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�   voorzitter@lvpv.nl

vice-voorzittervice-voorzittervice-voorzittervice-voorzitter
W.J.J. Pijnenburg

Donsvlinder 68, 2317 KG  Leiden
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�   vicevoorzitter@lvpv.nl

secretaris & ledenadministrateursecretaris & ledenadministrateursecretaris & ledenadministrateursecretaris & ledenadministrateur
P.J.J. van de Kasteele

Oude Vest 109b, 2312 XV  Leiden

�   (071) 888 94 05

�   secretaris@lvpv.nl

2e secretaris2e secretaris2e secretaris2e secretaris
E. den Boer

Zwaluwweg 147, 2251 ND  Voorschoten

�   (071) 561 81 49

�   coastingvoorschoten@hotmail.com

penningmeesterpenningmeesterpenningmeesterpenningmeester
G.A. van Albada

Klimopzoom 119, 2353 RH  Leiderdorp

�   (071) 541 56 09

�   penningmeester@lvpv.nl

IBAN: NL11INGB0000390926  t.n.v. Penn
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mevr. C.J. Arbouw-Lomeyer

V. Swietenstr. 40, 2381 TP  Zoeterwoude Drp

�   (071) 580 11 19

�   pr@lvpv.nl

administrateur rondzenddienstadministrateur rondzenddienstadministrateur rondzenddienstadministrateur rondzenddienst
J.J.M. Pieters

Stan Kentonstraat 35, 2324 LL  Leiden

�   (071) 576 17 26

Aankopen contant of eigen betaling op:

IBAN: NL78INGB0000510485

t.n.v. Adm rondzenddienst LV v PV Leiden.

Rondzendnummer vermelden s.v.p.

SLEUTELPOST
redactie & productie
F. Hemelop, Cameliadal 6, 2317 HK  Leiden

�   (071) 521 29 38

�   redactie@lvpv.nl

ADVIESCOMMISSIE
J.J.M. Pieters �   (071) 576 17 26

vacant

VEILING

W. de Wit

Valeriusstraat 210, 2324 XL  Leiden

�   (071) 531 06 86

H.D. Scheer

Rubenslaan 28, 2391 HG  Hazerswoude Drp

�   (0172) 588 170

�   h.d.scheer@casema.nl

A.J. Flerig

Chris de Jongstraat 6, 2321 JN  Leiden

�   (071) 579 02 90

�   flerig@wanadoo.nl

veiling IBAN: NL11INGB0000390926  t.n.v.

Penn Leidsche ver v Postzegel Verzamelaars

De veilinglijst kunt u downloaden op:

http://www.lvpv.nl/sleutelpost.htm

rechts onderaan de pagina.

website: lvpv.nlwebsite: lvpv.nlwebsite: lvpv.nlwebsite: lvpv.nl
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22 extra Algemene ledenvergadering met voorstel

aanpassing Huishoudelijk reglement - zie blz. 10 -

met veiling en beamerpresentatie over de Euro

oktober 2014

7 bestuursvergadering

17/19 Postex 2014 in Apeldoorn

27 ledenbijeenkomst met veiling - en

aandacht voor de jubilarissen in 2014

november 2014

3 bestuursvergadering

18 sluitingsdatum voor inlevering van kopij

voor de Sleutelpost, nr 200

24 ledenbijeenkomst met veiling

... en alvast voor ...

december 2014

1 bestuursvergadering

9 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 200

Zie ook de activiteitenagenda op  - III -

Vaste rubriekenVaste rubriekenVaste rubriekenVaste rubrieken

Agenda ................................................................................................ 2

Ledenmutaties .............................................................................. 2

Redactieve bijdrage ................................................................. 3
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Opzegging lidmaatschap ................................ 3
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Van de voorzitter ....................................................................  10

Uit de ledenvergadering ...................................................  11

Adverteerders ................................................. -II-, -III- en 12

Nieuwe leden:
geen

Overleden:
W. Groenewegen Leiderdorp

J. Treur Leiden

Wij wensen de nabestaanden alle sterkte

om dit verlies te dragen.

Ledenmutaties

In deze editieIn deze editieIn deze editieIn deze editie

Agenda

Bij de omslag:

Leiden - Stadhuis - tussen 1890 en 1905

repro-nr: LC-DIG-ppmsc-05824

Library of Congress - Public domain.

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.

MEDEDELING
Alle waardebonnen (ook guldens)

blijven nog steeds 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

en verder ...

Opmerkelijk! - v/h Filatelistigheden ...........................  3

Even voorstellen - Corrie Arbouw ...............................  4

Attentie: Rondzenddienst ...................................................  4

In memoriam - Wim Groenewegen ..........................  5

De stad Aleppo (Syrië) .........................................................  6

Marinus van de Lubbe ..........................................................  8

Uit de rondvraag ! (2) ............................................................  9

Vastgestelde contributie voor 2015 .......................  10

voorstel wijziging Huishoudelijk reglement ....  10

Sleuteltje .......................................................................................  10

Cijfers rondzenddienst 2013-2014 .........................  11

Verslag rondzenddienst 2013-2014 ......................  12
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Deze kaart is op 23 augustus ontvangen

vanuit Hardenberg. Aangekomen in sor-

teercentrum Zwolle is hij er in een

steekproef uit gehaald voor controle op

de correcte frankering. Dat bleek juist te

zijn: € 0,64 is het geldige tarief.

In plaats van de kaart terug te leggen

moet er een vet stempel op: ‘Frankering

gecontroleerd’ met een cijfercode en

nog wat, zodat het tekst-

gedeelte gelijk onlees-

baar is.

Nu gebruikt PostNL het

motto: ‘Stuur een

kaartje, schrijf meer’, het lijkt gewor-

den: ‘Stuur een kaartje, stempel meer’.

Als PostNL wil bezuinigen, is dat hun

goed recht. Maar spaar dan op zinloze

stempels. En laat in de toekomst op

kaarten zetten: ‘Deze ruimte is gere-

serveerd voor stempels’.

Gerrit Anker

SSSSpijtig genoeg lukte het mij niet om

het vorige blad in juni voor de leden-

vergadering bij u in de brievenbus te

krijgen. Mijn excuus daarvoor.

De nieuwe manier van produceren bij

Editoo en de bezorging door Sandd

nam bij hen meer tijd dan ik vooraf

verwachtte.

Ik hoop het met deze aflevering weer

op orde te hebben.

Ook hoop ik dat u allemaal met nieuw

elan aan dit seizoen begint. Op weg

naar ons jubileumjaar 2015.

In deze aflevering treft u helaas weer

een ‘In memoriam’ aan.

Ik kende Wim Groenewegen al langer

als ex-collega, sectiehoofd vanaf 1980

bij ons op het werk en later in de Me-

renwijk, als collega-penningmeester en

als enthousiast vrijwilliger voor wat

dan ook binnen onze vereniging.

Het dus bijzonder verdrietig Wim er

niet meer bij te hebben.

Bep en ik zullen hem missen.

Maar vooral missen zijn vrouw Jenny,

de kinderen en de kleinkinderen hun

altijd doende man, vader en opa.

Mooie herinneringen blijven altijd.

Over acties binnen het bestuur wordt

door henzelf verslag gedaan.

Liever verwijs ík u naar het werk van

onze auteurs in dit blad.

Willem Hogendoorn vraagt aandacht

voor Marinus van der Lubbe.

En Willy Pijnenburg schrijft/illustreert

een filatelistisch en actueel onderwerp:

Aleppo in Syrië.

In kleur, maar beide in relatie tot oor-

log. Daar is 2014 vol van, helaas.

De Grote Oorlog - ook bij de Postex.

Een positief gevoel krijg ik van Corrie

Arbouw in haar introductie op blz. 4.

Een druk leven en dan toch ook nog in

het bestuur. Petje af!

Aan nummer 200 wordt nu al gewerkt

en wordt het jubileumnummer. Als het

lukt als onderdeel van een gedenk-

waardige reeks. U mag ook meedoen!

Veel leesplezier met deze aflevering.

Frans Hemelop

Statuten, artikel 7
Opzegging van het lidmaatschap

kan slechts geschieden voor

15 november van het lopend jaar.

Opzegging geschiedt door een

schriftelijke kennisgeving aan

de secretaris.

Bijeenkomsten
Onze maandelijkse bijeenkomsten

hebben altijd een veiling, soms een

presentatie of een andere attractie.

Plaats: restaurant ‘de Lepelaar’,

Apollotoren 2, 2324 DR, te Leiden.

We beginnen om 20.00 uur., maar de

zaal is al om 19.30 uur open, zodat u

de gelegenheid heeft om de veiling-

kavels te bekijken of iets te ruilen.

Rondzenddienst

Bij overtreding van de voorschriften

gelden de volgende boeten:

- te laat betalen aankoop € 0,25 per dag;

- tas te lang vasthouden € 0,15 per dag;

- kosten van aanmaning € 1,00

voor porto & administratiekosten.

Overname van artikelen uit de

SLEUTELPOSTSLEUTELPOSTSLEUTELPOSTSLEUTELPOST

is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en

toezending van een bewijsexemplaar.

literatuur aanvragen:

Bondsbibliotheek

Hoofdstraat 1,

3741 AC  Baarn

Openingstijd:

Elke woensdag van de maand van 10 - 17 uur,

gesloten van 9 juli t/m 13 augustus 2014

Tijdens openingsuren:  �  (035) 541 25 26.

Leenadressen
fosforlamp en catalogi:

Willem de Wit (071)  531 06 86

watermerkzoeker of signoscope:

Frans Hemelop (071)  521 29 38

Opmerkelijk!  Opmerkelijk!  Opmerkelijk!  Opmerkelijk!  - v/h Filatelistigheden- v/h Filatelistigheden- v/h Filatelistigheden- v/h Filatelistigheden

Redactieve bijdrageRedactieve bijdrageRedactieve bijdrageRedactieve bijdrage

Algemene
informatie
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IIIIn september 2013 zijn er nieuwe be-

stuursleden bij gekomen. Ik mocht één

van hen zijn.

We zouden om beurten iets schrijven

over onszelf. Degene die regelmatig op

de ledenbijeenkomsten zijn kennen mij

inmiddels wel.

Ik ben geboren in 1934. Mijn lagere

schooltijd was dus tijdens de Tweede

Wereld Oorlog. Allerlei clubs waren

verboden. Maar met klasgenootjes

hadden we uitgevonden dat postzegels

sparen wel kon. Bijna iedereen deed

mee. Er werd veel geruild.

Veel ooms en tantes bewaarden ook

zegels voor ons.

Wat we spaarden?

Eigenlijk alles. Iedere zegel die je nog

niet had werd ‘een schat’. Jammer

genoeg was er geen begeleiding bij van

ouderen.

Mijn vader was leraar aan de Konink-

lijke Academie van Beeldende Kunsten

in Den Haag. In de kelder van het

schoolgebouw was er altijd een exposi-

tie van replica's van Griekse beelden en

andere kunstwerken. Boeiend lesmateri-

aal. Mijn vader nam mij als jong meisje

wel eens mee naar die exposities.

Kunstgeschiedenis is een interesse ge-

bied geworden. Ook op postzegels

zocht ik ernaar.

Mijn moeder was meer geïnteresseerd

in het maken van muziek en zingen.

Tijdens mijn middelbare schooltijd heb

ik gitaar gespeeld, maar nu ben ik een

enthousiast lid van een zangkoor.

Na de middelbare school heb ik eerst

een opleiding tot lerares gevolgd.

Pedagogiek vond ik het interessantste

vak. Dus daarna heb ik pedagogiek

gestudeerd aan de Universiteit van

Amsterdam.

Het postzegelen kwam op een laag

pitje te staan. Het was de tijd van

verliefd-getrouwd en er werden twee

kinderen geboren. Een dochter en

een zoon. Met een baan van 20 uur

erbij was er veel te organiseren. In de

jaren zestig van de vorige eeuw was

geen crèche of buitenschoolse op-

vang. En de school deed niet aan

overblijven.

Maar kinderen worden groot. We

verhuisden van Leiden naar Roelofa-

rendsveen. Een flink huis met een

achtertuin van 200 meter. Daar kon-

den we bijen houden. Ik was inmid-

dels gediplomeerd imker. Als er een

telefoontje uit het dorp kwam, dan

ging ik samen met mijn dochter de

bijen zwermen scheppen Ook honing

slingeren hoort bij deze interessante

hobby.

Nu we in Zoeterwoude wonen, heb-

ben we geen bijen meer. Dus nu zoek

ik postzegels van bijen en alles wat

met de bijenteelt te maken heeft.

Vanaf de tijd dat we in Roelofarends-

veen wonen, heeft mijn zoon zich

over de postzegels ontfermd.

Hij ging zelf eerste dag enveloppen

sparen en keek de rondzendingen

ook voor mij na.

Inmiddels had ik een fulltime baan bij

een landelijk Algemeen Pedagogisch

Studiecentrum (APS). Daar heb ik 20

jaar met plezier gewerkt, tot mijn pensi-

onering.

Het leven gaat verder.

Mijn dochter is enige jaren geleden

overleden door een verkeersongeluk.

Dit verlies heeft veel impact op wat je

doet. Het blijft voelbaar.

Met mijn zoon gaat het goed. Hij is ge-

trouwd met een lieve schoondochter.

En ik ben nu de trotse oma van een

kleinzoon en een kleindochter.

Naast vrijwilligerswerk en de reeds ge-

noemde hobby's hou ik me bezig met

bridgen, fitness en golf spelen.

Even voorstellen ...

Corrie Arbouw

... de altijd

bezige bij ...

Attentie: Rondzenddienst

Zoals u in het jaarverslag van de rond-

zenddienst (zie blz. 12) kunt lezen, heb-

ben wij een paar belangrijke medewer-

kers verloren.

Om dit op te vangen hebben de onder-

administrateurs, Piet Laterveer en Pie-

ter de Ru, er een aan tal secties bij ge-

nomen.

Hierdoor kunnen wij u het komende

seizoen van rondzendingen voorzien.

Ook is het mogelijk dat er in som-

mige secties wat wijzigingen zijn

doorgevoerd. Wij hopen dat e.e.a.

soepel zal verlopen.

Voor Leiderdorp en Voorschoten/

Stevenshof zijn wij nog op zoek naar

deelnemers, die als sectiehoofd wil-

len optreden. Dit kost niet veel tijd.

Voor informatie kunt u mij altijd

bellen.

Op de rode ontvangstkaart staat het

IBAN nummer en de te naamstelling als

u per bank betaalt. Ook kunt u gewoon

contant betalen, wel graag duidelijk op

de lijst vermelden.

Ik hoop dat wij dit jaar weer een suc-

cesvol rondzendseizoen hebben.

Jan Pieters

administrateur
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EEEEen postzegelaar in hart en nieren!

Zo kunnen wij Wim wel beschrijven en

het is zelfs te zien aan zijn overlijdens-

kaart hiernaast.

Het idee daarvoor droeg Wim zelf aan;

alleen het resultaat heeft hij niet gezien.

Een afvaardiging van bestuur en leden

betoonde bij de begrafenis op 23 juli

hun medeleven aan zijn vrouw Jenny,

zijn kinderen en kleinkinderen.

Bij de plechtigheid in de aula werd o.a.

deze toespraak gehouden:

‘Ik ben Willem Hogendoorn en net zo

als Wim verzamel ik postzegels. Dat

Wim iets met postzegels had, behoef ik

u niet nader uit te leggen. Kijk maar wat

er op zijn overlijdenskaart staat.

Wim en ik zijn beide benoemd tot erelid

van de Leidsche Vereeniging van Post-

zegelverzamelaars. Dat kwam niet om-

dat we allebei dezelfde voornaam had-

den, maar omdat we dezelfde hobby of

eigenlijk passie hadden. Postzegels! En

daarmee waren wij beide actief in ver-

enigingsverband.

Wim schreef mij zo’n 30 jaar geleden in

als lid van de Leidsche Vereeniging van

Postzegelverzamelaars en maakte mij

verder enthousiast over deze hobby. Hij

maakte me niet alleen enthousiast, maar

hij zorgde er ook voor dat ik wat ging

doen voor de vereniging. Wim had be-

dacht dat ik wel sectiehoofd kon worden

van de postzegelrondzenddienst. De ke-

ren dat ik bij Wim of Jenny aan de deur

kwam om een postzegeltas af te geven,

zijn niet meer te tellen. Ook later in het

bestuur van de vereniging heb ik jaren

met Wim samengewerkt. En ik bewaar

daar alleen maar goede herinneringen

aan.

Op de overlijdenskaart lees ik:

zorgzame man

geweldige vader

super opa

Ik weet zeker dat hij dit was voor zijn

familie. Voor zijn vrienden zou ik er

nog een kwaliteit aan toe wil-

len voegen, namelijk een so-

ciale bewogen man.

Wim stond altijd voor je

klaar. Als hij één zwak punt

had dan was het dat hij geen

nee kon zeggen. Als je wat

aan Wim vroeg, dan had hij

het bij wijze van spreken al

voor je geregeld.

Ik zal u daar één voorbeeld

van geven.

Mijn dochter ging voor haar

zelf beginnen en moest op

een gegeven moment belas-

tingaangifte doen als ondernemer.

Ondanks de slogan van de belasting-

dienst: Leuker kunnen we het niet

maken, wel makkelijker, blijft zo’n

belastingformulier voor leken toch

steeds weer een lastige invuloefening.

Ik belde Wim en vroeg of hij de aan-

gifte wilde nakijken voordat mijn

dochter deze instuurde.

Hij zat gelijk op de fiets en kwam bij

ons langs. Hij bekeek de aangifte en

keek bedenkelijk.

Wat voor cijfer geef je m’n dochter?,

vroeg ik toch enigszins bezorgd.

Een 8 zei hij, met een brede grijns.

Een paar kleine dingetjes moesten

veranderd worden en dat konden we

gelijk regelen. Zo was Wim, hij stond

gelijk voor je klaar en altijd was er

weer die vrolijke grijns van hem!

De laatste jaren zaten we bij

de postzegelvereniging al-

tijd aan het zelfde tafeltje

met nog enkele anderen.

Veel leden kwamen dan bij

hem langs om nieuwe post-

zegels bij hem op te halen.

Ook daar hielp hij iedereen

mee.

Wim en postzegels, dat

hoort onlosmakelijk bij

elkaar.

Ook nadat er postzegels van

hem gestolen waren, verza-

melde hij gewoon door.

Ik heb begrepen dat hij ook tijdens de

laatste weken van zijn ziekte nog steeds

met zijn postzegels bezig was.

Met recht kan je zeggen dat we met het

overlijden van Wim Groenewegen een

groot filatelist met het hart op de goede

plaats zijn verloren.

Wim, collega erelid, rust zacht.

En de vrolijke grijns op jouw postzegel

zal ik nooit vergeten.’

Na deze woorden van Willem, wens ik,

namens het bestuur en alle leden, zijn

vrouw Jenny, de kinderen en klein-

kinderen veel sterkte bij de verwerking

van hun grote verlies.

Frans Hemelop

26 oktober 2010: voorzitter Willem Hogendoorn

feliciteert Wim met zijn 40-jarig jubileum

In memoriam

Wim GroenewegenWim GroenewegenWim GroenewegenWim Groenewegen

27 oktober 1939 - 18 juli 2014
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ZZZZoals bekend, is het thema van de

Postex dit jaar De Eerste Wereldoorlog.

In Europa gaat daarbij alle aandacht uit

naar de gebeurtenissen in ons eigen

werelddeel. De geopolitieke verschui-

vingen na de oorlog waren enorm.

De verliezers moesten forse gebieden

afstaan aan de winnaars en een aantal

nieuwe staten werd opgericht.

Zo verloor Duitsland Elzas-Lotharingen

aan Frankrijk en een deel van Pomme-

ren aan Polen. De dubbelmonarchie

Oostenrijk-Hongarije werd helemaal

ontmanteld. Toch vonden de grootste

veranderingen plaats bij de derde part-

ner van de centralen: het Ottomaanse

Rijk. De oorlog speelde zich immers

af van de Duitse Noordzeekust tot de

Perzische Golf.

De Filatelistische Contactgroep Islami-

tische Wereld schenkt op de Postex

speciale aandacht aan dit laatste gebied.

Ik lever daaraan een bijdrage over de

lotgevallen van één stad in het Otto-

maanse Rijk: Aleppo, nu in Syrië.

Een speciale versie daarvan voor de

Sleutelpost volgt hierna.

Dit stukje komt eigenlijk twee jaar te

vroeg, tenminste voor mensen die in

kroonjaren denken. In 2016 zal het 500

jaar geleden zijn dat Syrië door de Tur-

ken werd veroverd en zal het honderd

jaar geleden zijn, dat de Turken er tij-

dens de eerste wereldoorlog in 1916

weer werden verdreven. Een deel van

deze geschiedenis is filatelistisch gedo-

cumenteerd.

Vanaf de eerste postzegel in het Otto-

maanse rijk in 1863 tot op heden zijn

de lotgevallen van Syrië in stempels en

zegels te volgen.

Ik heb als voorbeeld gekozen voor de

stad Aleppo in het noorden van Syrië

die is de laatste tijd geregeld in het

nieuws omdat de strijdende partijen er

letterlijk een puinhoop aan het maken

zijn. Zo erg zelfs dat men zich kan

afvragen of de stad het jaar 2016 nog

zal halen.

De naam van de stad kent verschil-

lende spellingen, zoals men hieron-

der kan zien.

Vanaf de dag dat de Ottomaanse sul-

tan Selim I Syrië in 1516 veroverde

op de Mamelukken hebben plaatse-

lijke machthebbers geprobeerd onder

het Turkse juk uit te komen, maar dat

lukte met westerse hulp pas in 1916.

Het eerste gedeelte van hun postale

geschiedenis speelt zich dus onder

Turkse heerschappij af.

Maar hebben de honderd jaar na

de eerste wereldoorlog de stabiliteit

gebracht, waarop destijds gehoopt

werd? Nee, dus.

We zien achtereenvolgens:

1. Franse bezetting, Franse zegels

met opdruk OMF = Occupation Mili-

taire Française (1916-1920);

2. Koninkrijk (1920), Turkse zegels

met opdruk Arabische regering;

3. Frans Mandaatgebied (1920-

1946), landsnaam: Syrië;

4. “zelfstandige” republiek met een

Franse waakhond (1934-1946),

landsnaam République Syrienne;

5. onafhankelijke, seculiere republiek

(1946-1958); partner in de verenigde

Arabische Republiek (1958-1961),

landsnaam UAR United Arabic Re-

public. Men gaat over van het Frans

tot het Engels. Na 1961 uiteindelijk

Republiek Syrië, landsnaam Syrian

Arabic Republic, met een, anno

2014, zeer onzekere toekomst.

Dan hebben we nog niet gesproken

over de betrokkenheid van Syrië bij

de Zesdaagse oorlog met Israel

(1967), bij de Jom Kipoer-oorlog

(1973) en de inmenging van Hafiz al-

Assad in de burgerstrijd in buurland

Libanon (sinds 1975). Die hebben

immers, filatelistisch gezien, weinig

sporen nagelaten, tenminste wat ze-

gels en opdrukken betreft.

Hieronder volgt een filatelistische

reportage over Aleppo (1865 tot

heden):

Allereerst een zegel uit 1865 met de

Turkse zogenaamde halve maan

(die, zoals men kan zien, helemaal niet

half is, maar slechts een relatief klein

schijfje). De Arabische tekst van de

opdruk luidt posta (rechts), devleti

(boven), osmaniye (links), vrij vertaald:

posterijen van de Ottomaanse staat.

De tekst onder, de waarde-aanduiding,

is iki gurush: twee piaster. Het stempel

in een drievoudig kastje geeft de plaats

van afstempeling: Haleb (Aleppo).

 In 1893 zien we het ovale blauwe

stempel van een bijkantoor in Aleppo:

posta haleb subesi, op een zegel met

het wapen van de Ottomaanse Sultans

en de zwarte Arabische opdruk matbua

‘drukwerk’.

Op 20 juni 1912 werd een zegel uit

1910 met de handtekening van sultan

Mehmet V ontwaard met het stempel

van het kantoor Halep 2.

De stad Aleppo (Syrië)
in stempels en zegels

Dit stukje komt eigenlijk

twee jaar tevroeg ...
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Nog een laatste zegel van de Ottoma-

nen uit 1915, voordat ze het jaar daarop

de stad zouden verliezen, dus nog ge-

stempeld ALEP. Het afgebeelde stukje

natuur vertoont de zogenaamde zoete

wateren in het district Kagithane (= pa-

pierfabriek) van Constantinopel. De

twee riviertjes Göksu (Hemelwater) en

Kücüksu (Klein Water), samen de zoete

wateren, stromen uit in de Bosporus.

Dan is Syrië weliswaar bevrijd van de

Ottomanen, maar er wordt nog een tijd-

lang touwgetrokken over de precieze

opdeling van het door de geallieerden

op het Ottomaanse Rijk veroverde ge-

bied. Syrië wordt onmiddellijk bezet

door de Fransen, die daar geen doekjes

om wonden: De letters van de opdruk

op dit Franse zegel OMF staan voor

Occupation Militaire Française.

In 1920 werd Syrië een onafhankelijk

koninkrijk onder koning Faisal I. Er

worden weer Turkse zegels gebruikt, in

dit geval een zegel uit 1915 met de af-

beelding van het fort Rumeli hissar, ge-

legen aan de Dardanellen. Het zegel is

overdrukt met een Arabische tekst die

betekent: Arabische Regering en afge-

stempeld in Aleppo.

Toen de Syriërs de Fransen weg wil-

den hebben uit hun eigen koninkrijk

ging het mis. In de slag bij de Pas

van Maysalun op 24 juli 1920 werd

het Syrische leger door de Fransen

verslagen. De Volkenbond wees het

gebied nu als mandaatgebied aan de

Fransen toe. In 1925 verschijnt er

een postzegel met gezicht op Aleppo.

In 1934 wordt de republiek Syrië ge-

proclameerd. De zegels krijgen als

landsnaam République Syrienne. De

Fransen blijven er overigens rustig

zitten. In 1940 verscheen dit zegel

dat het Arabische stempel Aleb heeft

gekregen. Afgebeeld op het zegel is

de Syrische archeologische locatie

Palmyra, bijgenaamd de stad van de

duizend zuilen. Echt onafhankelijk

wordt Syrië pas in 1946.

Van 1958 tot 1961 vormde Syrië,

samen met Egypte, de zogenaamde

Verenigde Arabische Republiek.

Als landsnaam verschijnt op de

zegels UAR, dit staat voor United

Arabic Republic.

In 1959 vond

het Festival van

Aleppo plaats,

waaraan deze

zegel is gewijd.

Als - voorlopig -

laatste stap na

de opheffing

van de unie met

Egypte verschijnen er zegels met als

landsnaam Syrian Arab Republic. Deze

luchtpostzegel, gestempeld te Aleppo

op 3 maart 1969, toont een beeld van

het hoofd van een jonge man uit het

Amrit Damascus Museum. Deze jonge

man draagt een zogenaamde Phrygische

muts, die vooral bekend is geworden

als hoofddeksel van de Smurfen.

Over de huidige toestand in Syrië in het

algemeen en in Aleppo in het bijzonder

hoef ik niets meer te vertellen. Daar

staan de kranten dagelijks vol van.

Willy Pijnenburg

De historische minaret van

de Grote Omajjaden moskee in Aleppo

werd verwoest op 25 april 2013

tijdens de burgeroorlog
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MMMMarinus van der Lubbe uit Leiden

was het eerste Nederlandse slachtoffer

van Nazi Duitsland (afb. 1).

Hij werd ter dood veroordeeld als

brandstichter van het Rijksdaggebouw

in Berlijn. Van der Lubbe stierf door

onthoofding op 10 januari 1934 in Leip-

zig. Hoe kan iemand voor brandstich-

ting ter dood worden veroordeeld?

Brandstichting

Marinus van der Lubbe (afb. 2), gebo-

ren op 13 januari in Leiden, had com-

munistische en anarchistische ideeën, en

was lid van de CJB, de Communistische

Jeugd Bond. In 1931 wilde hij naar de

Sovjet-Unie, om te kijken hoe de arbei-

ders daar leefden. Hij kwam niet verder

dan Polen. Vrij plotseling vertrok hij in

februari 1933 naar Duitsland, inmiddels

voor 75%

blind.

Een paar dagen later stond in de krant

dat hij brand had gesticht in de Rijks-

dag (afb. 3a en 3b). Het Rijksdagge-

bouw is het Duitse Parlementsgebouw

in Berlijn. Ook filatelistisch zien we

dit gebouw terug, niet alleen op post-

zegels (afb. 4, 5 en 6), maar ook op

stempels (afb. 7).

Gevolgen van de brand

Zijn daad en zijn dood hadden in

Duitsland, in Nederland en internatio-

naal enorme gevolgen.

De nazi's, aangevoerd door Adolf Hit-

ler (afb. 8) wonnen een week later de

Duitse verkiezingen.

Er was echter ook kritiek. Onder meer

Nobelprijswinnaar Albert Einstein

(afb. 9) nam door de brand en het

proces tegen Van der Lubbe stelling

tegen de nazi's. De nazi's gebruikten

de gelegenheid echter om de Duitse

communisten volledig uit te schake-

len. Al in de nacht van de brand werd

het hoofdkantoor van de Communisti-

sche Partij Duitsland (KPD) door-

zocht en duizenden partijleden

werden gearresteerd.

Marinus van der Lubbe ‘Hoe kan iemand
voor brandstichting ter dood

worden veroordeeld?

afb. 2

afb. 9

afb. 1

afb. 3a afb. 3b afb. 6

afb. 4

afb. 5

afb. 7

afb. 8
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Schuldig?

Van der Lubbe verklaarde na zijn arres-

tatie de enige dader van de brandstich-

ting te zijn. Sommige historici betwijfe-

len of Van der Lubbe wel de brand had

gesticht. Er wordt gespeculeerd dat de

nazi's zelf de Rijksdag in brand hadden

gestoken. Andere historici vragen zich

af of hij echt in zijn eentje handelde of

hulp kreeg.

Hij stond met vier andere communisten

terecht, waaronder drie Bulgaren. Deze

werden vrijgesproken, Van der Lubbe

werd als enige schuldig bevonden en

veroordeeld tot de doodstraf.

Op 10 januari 1934 werd hij onthoofd

in Leipzig en anoniem op het Südfried-

hof begraven. Daar staat nu sinds 13 ja-

nuari 1999 een gedenkteken (afb. 10).

Epiloog

In de zaak Van der Lubbe is tot lang na

zijn dood geprocedeerd. In 1967 werd

zijn terdoodveroordeling omgezet in

acht jaar tuchthuis. Door toedoen van

de Berlijnse advocaat Reinhard Hille-

brand werd op 6 december 2007 het

doodvonnis tegen Marinus van der

Lubbe door het Duitse Federaal Ge-

rechtshof van Karlsruhe opgeheven,

waardoor de strafvervolging formeel

werd stopgezet en de veroordeelde

werd gerehabiliteerd.

Bij de Morspoort in Leiden staat een

gedenksteen voor Marinus van der

Lubbe. Dat is net niet te zien op

het postzegelvelletje van Mooi

Leiden (afb. 11). Op de plek waar

de hond (rechtsonder) ligt bij de

Morspoort, staat deze gedenksteen.

Op 27 februari 2008, precies

75 jaar na de brand, werd in de

Van der Lubbehof te Leiden een

levensgrote foto van Marinus

(afb. 12) onthuld.

De foto is afgedrukt op een email-

len plaat. De plaquette kwam tot

stand door een initiatiefcomité in sa-

menwerking met de gemeente Leiden

en werd onthuld door Elisabeth van

der Lubbe, een nicht van Marinus.

Willem Hogendoorn

Bron: Wikipedia

afb. 10

afb. 11

Vragen ... weer geen vragen!

V: En? Zijn er veel prangende vragen

binnengekomen?

A: Onze leden zijn tevreden.

V: Dat is een snelle conclusie.

En waarop baseer je die?

A: Vragen ... geen ontvangen vragen.

Dan is iedereen toch blij.

V: Ja, dan kan je wel stoppen. Zou je

onze leden niet wat meer tijd geven?

A: OK, misschien heeft men het gemist.

Of waren met vakantie.

V: Je zou dan toch zelf een paar vragen

kunnen verzinnen?

A: Ja, zeker net als bij ‘Aan de bar’,

toen kon ik nog wat afluisteren.

V: Of je dat nu niet doet.

Heb je dan zelf geen vraag gemist

nu de Sleutelpost bijna klaar is?

A: Nu je het zegt.

Over de kortingen op de contributie

heb ik iets gemist.

V: Ja, dat ging wel erg snel hè?

Wat miste je daarbij?

A: Over de korting bij tijdig betalen

is niets gezegd. Maar misschien

maakt het tijdstip van betalen ook

niets meer uit, dan is zo’n korting

dus niet van belang.

V: Maar je loot dan toch niet meer

mee?

A: Dus geen vraag, dan is dit een test.

V: Wat voor test?

A: Of iemand dit leest natuurlijk.

V: Kijk je dan net als het bestuur

maar één jaar vooruit?

A: Het is feest in 2015.

V: Dat is geen antwoord op mijn

vraag, dacht je ook niet?

A: En de kosten zijn € 1.000.

V: Wablief?

A: We hebben 190 leden, all-in.

V: Ik krijg een déja-vu, of ligt dat

nou aan mij?

A: Zou kunnen, bij zulke vragen naar

de bekende weg.

V: Is er geen serieus onderwerp meer

voorhanden?

A: Ja, de adverteerders

V: Hoezo de adverteerders?

A: Die werden voorheen benaderd om

ons jubileum te sponsoren.

V: Heeft nog niemand daaraan gedacht,

dan?

A: Niets over gelezen, maar wat niet is,

kan nog komen.

V: Ik zag trouwens een idee-sponsor, is

dat nieuw?

A: Ach, je vangt wel eens iets op.

V: Niet in de rondvraag, maar in de

wandelgangen. Dat werkt toch ook?

A: Weet je, ik hoop dat er toch iemand

wordt geïnspireerd. En dat blijf ik

doen, zolang ik het zelf leuk blijf

vinden.

(met dank aan mevr. R. Aadge - Efster)

Uit de vraag !

2

gesponsord door: A.L. Leleden en D.E. Hele-Club

afb. 12
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SLEUTELTJE
GRATIS TE PLAATSEN !

NIET alleen HIER, maar OOK op de WEBSITE !

Voor ieder lid - eens per jaar.

@: webmaster@lvpv.nl  of  �  (071)  521 29 38

Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter

Vastgestelde
contributie voor 2015

Beste leden,

In de afgelopen vergadering in juni is

het voorstel van het bestuur voor de

aanpassing van de contributie voor

2015 aangenomen.

Dat betekent dat de contributie voor alle

leden € 37,50 per jaar is; voor gezinsle-

den bedraagt de contributie € 6,50 per

jaar.

Zoals gebruikelijk (en als alles goed

gaat met de nieuwe SEPA incasso rege-

lingen) zal de inning voor diegenen die

een automatische machtiging hebben af-

gegeven half december geschieden.

Alle andere leden dienen voor 1 januari

2015 de contributie te hebben voldaan.

Alle leden die daaraan voldoen, doen

mee met de gratis verloting.

Opzeggingen dienen voor 15 november

2014 te geschieden.

Alvast heel hartelijk dank voor uw

medewerking.

G.A. van Albada

penningmeester

Voorstel tot wijziging
van het Huishoudelijk
reglement

In de ledenvergadering van 16 juni

2014 is besloten tot invoering van de-

zelfde contributie voor alle leden.

In verband daarmee dient het 7e lid

van artikel 3 van het Huishoudelijk

reglement, dat bepaalt dat korting

wordt gegeven aan bepaalde catego-

rieën leden, te vervallen.

In de extra Algemene ledenvergade-

ring van 22 september 2014 zal het

bestuur daarom het voorstel:

Het 7e lid van artikel 3 van het

Huishoudelijk Reglement vervalt.

aan de leden voorleggen ter goed-

keuring.

het bestuur

TTTTerwijl ik dit stukje schrijf is het

volop zomer. Warm en zwoel en soms

ook plakkerig. Echt geen weer om met

je zweterige handen aan postzegels te

zitten.

We moeten al denken aan het nieuwe

seizoen. Er zijn volop activiteiten in

petto.

In september zullen we voor de eerste

keer weer een ‘dubbeltjeshoek’ introdu-

ceren. Momenteel is er volop materiaal,

maar iedereen kan nog inleveren. De

opbrengst van de dubbeltjeshoek is voor

het Kleurfonds, tenslotte alle beetjes

helpen nietwaar?

Verder zijn we bezig met een program-

ma voor het komende seizoen.

Als alles goed verloopt, zal in septem-

ber een beamer-presentatie worden ge-

houden over de Euro.

Er wordt ook gedacht aan kennisver-

meerdering. De hoofdlijnen van zo’n

programma zijn duidelijk, alleen we

hebben wat mensen nodig die dit gaan

begeleiden of simpelweg meedenken

hoe dit op een leuke en speelse wijze

vorm kan worden gegeven. Is dit wat

voor u, neem dan contact op met Cor

Verlooij of Willy Pijnenburg.

Natuurlijk zal in het najaar weer aan-

dacht zijn voor jubilarissen.

Natuurlijk wordt er volop gewerkt aan

een programma voor het naderend 75-

jarig bestaan in 2015. Een commissie

van vier leden is daar druk mee.

We willen niet teveel verklappen

maar zoals het er nu naar uitziet, zul-

len we in twee etappes het jubileum

vieren: in januari en december.

Dus een opening en een slotavond.

Te zijner tijd hoort u hier meer van.

Tijdens de afgelopen periode hebben

we het droevige bericht gehad dat Wim

Groenewegen is overleden. We wisten

dat Wim ernstig ziek was maar zijn

overlijden kwam zeer snel.

Vanaf deze plaats veel sterkte gewenst

aan mevr. Groenewegen en haar kinde-

ren en kleinkinderen.

Voor nu wens ik u warme, zonnig en

bovenal ontspannende dagen.

Ik zie u graag weer op 22 september.

Cor Verlooij
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Uit de ledenvergaderingUit de ledenvergaderingUit de ledenvergaderingUit de ledenvergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering. Hij

heet ieder welkom, in het bijzonder de

ereleden de heren Hemelop, Pieters en

Vijlbrief en een speciaal welkom voor

het erelid de heer Hogendoorn, die na

een heupoperatie weer aanwezig kan

zijn.

De voorzitter brengt de groeten aan de

vergadering over van de heer Groene-

wegen, die wegens zijn gezondheid niet

aanwezig kan zijn. Hij verzoekt alle le-

den de heer Groenewegen een kaart te

zenden of eens te bellen om hem een

hart onder de riem te steken.

Ten slotte verwelkomt de voorzitter drie

gasten, die naar aanleiding van een

stukje in het Leidsch Nieuwsblad aan-

wezig zijn.

Verslag vorige vergadering

Het heeft vooraf ter inzage gelegen en

wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Ingekomenstukken en mededelingen

De voorzitter deelt mee dat de toezen-

ding van de Sleutelpost helaas vertraagd

is. Hij zal morgen in de bus van de le-

den worden bezorgd.

Vaststelling begroting en

contributie 2015

De begroting 2015 met toelichting en

een voorstel voor de contributie 2015

wordt aan de aanwezigen uitgedeeld. De

voorzitter licht toe dat het bestuur een

krappe begroting heeft opgesteld.

De terugloop in het ledenaantal leidt

er toe dat toch moet worden voorge-

steld de contributie te verhogen.

Verder wordt voorgesteld het be-

staande systeem met allerlei kortingen

af te schaffen en een uniforme contri-

butie in te voeren van € 37,50 voor

gewone leden en € 6,50 voor ge-

zinsleden. Om dit mogelijk te maken

zal nog dit jaar een voorstel tot wijzi-

ging van artikel 3 van het Huishoude-

lijk reglement aan de vergadering

worden voorgelegd.

Verder deelt de voorzitter mee dat het

in het voornemen ligt om een voorstel

voor de contributie voor enig jaar in

de maand juni van het jaar daar voor-

afgaand aan de vergadering voor te

leggen. Daarbij zal wegens alle onze-

kerheden telkens slechts één jaar

vooruit worden gekeken.

De heer Kniese vraagt in welk jaar het

75 jarig jubileum zal worden gevierd.

De voorzitter antwoord dat dit in

2015 zal plaatsvinden.

Op de vraag van de heer De Ru over

de verwerking van de kosten van het

jubileum in de begroting antwoordt de

voorzitter dat de kosten bij de uitga-

ven op € 1.000 zijn begroot en dat

deze worden gedekt door voor de in-

komsten € 1.000 uit het jubileum-

fonds te halen.

Op de vraag van de heer Hegenbarth

hoeveel leden er nu zijn, antwoordt de

voorzitter dat er thans 190 leden zijn,

waarvan 12 gezinsleden en 6 erele-

den.

De vergadering gaat akkoord met de

begroting en het contributievoorstel.

Presentatie CD met foto’s

van de Postzegeltotaaldag

De poging om een CD met foto’s van de

Postzegeltotaaldag te vertonen moet he-

laas worden gestaakt omdat de appara-

tuur de CD niet kan lezen.

Veiling

De veiling heeft een vlot verloop.

Doe eens een gooi puzzel

De puzzel is weer gemaakt door de heer

Den Boer. Vier leden hebben alle 7 vra-

gen goed. Via een loting wint de heer

Van Biezen de eerste prijs. De heer T.

Flerig, die alle antwoorden fout heeft,

wint de poedelprijs.

Halve Euroloterij

De eerste prijs bij de verloting wordt

gewonnen door mevrouw Arbouw.

Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Gratis verloting

Mevr. Ouwerkerk wint de eerste prijs.

Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun

aanwezigheid en wenst ze een goede

vakantie toe. Hij hoopt ze allen terug te

zien op de volgende vergadering op

maandag 22 september 2014. Daarna

sluit hij de vergadering.

P.J. van de Kasteele

Ledenbijeenkomst

16 juni 2014 - 45 aanwezigen

cijfers rondzenddienst 2013/14 zie verslag op blz. 12
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DDDDoor de enthousiaste medewerking

van de onder-administrateurs en sectie-

hoofden, zijn wij weer in staat geweest

om u een heel seizoen van rondzendin-

gen te voorzien.

Na de uitschieter van vorig jaar, zijn de

verkopen weer op een normaal niveau

van rond de € 6.000.

Het inleveren van goede boekjes met

mooi oud of heel nieuw materiaal wordt

zeer op prijs gesteld en maakt kans op

een mooie opbrengst.

Door overlijden, ziekte en vergrijzing

zakt het aantal deelnemers. Hierdoor

waren wij genoodzaakt het aantal

secties in te krimpen.

Er hebben 198 rondzendingen gelopen

in 13 secties.

Alle boekjes met registratienummer

1651 t/m 2000 zíjn retour inzender.

Er zijn 280 nieuwe boekjes ingeleverd

al dan niet voorzien van een omslag.

De rode ontvangstkaarten van het af-

gelopen seizoen kunnen worden ver-

nietigd.

Begin dit jaar is ons sectiehoofd, de

heer Joop Neuteboom, overleden.

Hij heeft jarenlang nauwgezet de

rondzendingen in de sectie Leiden

Zuid-West verzorgd.

Aan het einde van het seizoen werd

onze onder-administrateur en sectie-

hoofd, de heer Wim Groenewegen,

getroffen door een dodelijke ziekte

en moest al zijn werkzaamheden

neerleggen.

Hij heeft dit ruim 30 jaar op de meest

voortreffelijke wijze gedaan en wij

zijn hem heel veel dank verschul-

digd.

Ook Rob Hegenbarth heeft als sectie-

hoofd voor Voorschoten en de Ste-

venshof bedankt. Ook Rob natuurlijk

bedankt voor al zíjn werkzaamheden.

Dit houdt in, dat het komende seizoen

een en ander zal veranderen.

Tot slot wil ik het team van mede-

werkers/sters hartelijk bedanken voor

het vele werk, dat zij iedere keer

verrichten.

Jan Pieters

administrateur

Noot redactie:

De bij dit verslag behorende cijfers

vindt u op blz. 11 - onderaan.

Zie ook het stukje van Jan Pieters

op blz. 4 - onderaan.

Verslag rondzenddienst

2013-2014
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Activiteiten

agenda 6 oktober

Nederlandse DJ’s

velletje van 10 met 5 verschillende

gegomde postzegels - € 6,40,

waarde ‘1’

17 oktober

Dag van de postzegel 2014

vel met 10 gelijke gegomde post-

zegels - € 6,40, waarde ‘1’

3 november

Kinderpostzegels 2014

velletje met 5 verschillende gegomde

postzegels - € 3,20 + € 1,50 toeslag,

waarde ‘1’

17 november

Decemberzegels 2014

vel met 20 verschillende zelfklevende

postzegels - € nog onbekend

Onder voorbehoud van wijzigingen,

druk- en schrijffouten

Nieuwe emissies

dagbeurzen

N.V.P.V.

afdeling Boskoop

‘In de Stek’, Puttelaan 48, Boskoop

van 13.00 - 17.00 u.

20 september 18 oktober 15 november

afdeling Alphen a.d. Rijn

‘Maranathakerk’, Raadhuisstr. 84

van 10.00 - 16.00 uur

25 oktober

afdeling Bodegraven

‘Rijngaarde’, Rijngaarde 1

van 10.00 - 14.30 uur

29 november

inlichtingen:

Boskoop C. Klein (0182) 631 928

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

Bodegraven D. Verwoerd (06) 532 60 579

Programma

vrijdag 17 oktober

10.00 uur Tentoonstelling geopend

11.00 uur Officiële opening van de

tentoonstelling.

12.00 uur Taxaties op podium

15.00 uur Uitreiking Verenigingsblad-

prijzen

17.00 uur Sluiting

zaterdag 18 oktober

10.00 uur Tentoonstelling geopend

15.30 uur Veiling jeugd op podium

17.00 uur Sluiting

zondag 19 oktober

10.00 uur Tentoonstelling geopend

10.30 uur Workshop Begeleiding

Beginnende Exposanten

vooraf brochure aanvragen!

15.00 uur Prijsuitreiking tentoonstelling

16.00 uur Sluiting

De Americahal ligt aan de Laan van

Erica 50, 7321 BX  Apeldoorn.
Toegangsprijs : €  5 per persoon

korting met KNBF-ledenpas : € 1

Jeugd t/m 17 jaar : gratis

Parkeren : gratis

4.200 meter, goed verlicht en

rolstoelvriendelijk

Leidse Postzegel- en

Muntenhandel

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

Reeds meer dan 65 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
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