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Helaas moeten wij in deze 2e nieuwsbrief vaststellen, dat er vanwege de maatregelen 

betreffende het coronavirus en onze jaarlijkse zomerstop (juli en augustus)

TOT SEPTEMBER GEEN PZVH ACTIVITEITEN

zullen plaatsvinden.

In augustus kunnen we bekijken of en hoe onze locaties eventueel weer gebruikt zouden 

kunnen worden en zullen U dan opnieuw op de hoogte stellen.

De afgelopen weken ontvingen wij 2 overlijdensberichten te weten:

De heer Kees Vries (Hoofddorp) en de heer R. Sierag (Haarlem).

Vanaf zaterdag 20 juni kunnen de 5 cent boeken en 2/€ boeken van het afgelopen seizoen 

na afspraak worden afgerekend bij Ronald Peters (06-54741761 of ronald.peters@xs4all.nl). 

Inlevering van nieuwe boeken en veilingkavels voor het volgende seizoen kan pas plaatsvinden 

als er bekend is hoe we verder kunnen met onze activiteiten.

Piet Dees (oud jeugdleider) heeft aangeboden om een groepsapp aan te maken voor leden 

van onze vereniging en dit idee is inmiddels, met instemming van het bestuur, gerealiseerd 

en kunt U gratis aan deelnemen. Alle informatie hierover vindt U op de achterzijde van 

deze nieuwsbrief.

Wij wensen U, ondanks het virus, een prachtige zomer in goede gezondheid toe en hopen 

U allen in september weer te kunnen ontmoeten.

Namens het bestuur: Ronald Peters, voorzitter PZVH

Aangesloten bij het SamenwerkingsVerband Filatelie

Activiteiten in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp



PZVH in coronatijd
Wat kan je doen voor de leden die in deze coronatijd noodgedwongen thuiszitten. Waarschijnlijk zijn 
ze druk bezig met hun verzameling maar kunnen ze er met niemand over praten. Tot september geen 
bijeenkomsten betekent een lange zomer.  Wat kunnen we in deze tijd als club voor elkaar betekenen? 
Daarover nadenkend ben ik - in overleg met het bestuur - gestart met drie activiteiten, te weten 

	 •	 Een	groepsapp	pzvh
	 •	 Facebook	pagina	pzvh
	 •	 Een	blog	op	www.philaned.nl

Dit is misschien driedubbel op, maar op deze manier probeer ik zoveel mogelijk leden te bereiken. Het 
hangt er namelijk maar net vanaf met welk medium iemand vertrouwd is. Het zijn bovendien stuk voor 
stuk activiteiten die straks als alles weer normaal is, iets kunnen toevoegen aan onze vereniging. 

Groepsapp PZVH. De meeste leden hebben een smartphone en kunnen appen/videobellen met de 
kinderen en/of kleinkinderen. Voor wie dat niet weet: appen is eigenlijk een vorm van emailen maar dan via 
de smartphone. Alleen is een smartphone niet erg geschikt voor grote lappen tekst maar het is een ideaal 
middel voor het uitwisselen van  weetjes, foto’s, berichtjes, verzoekjes, vragen, ideetjes, etc.  Of gewoon 
chatten.	En	je	doet	het	op	een	moment	dat	het	jou	uitkomt	Zo’n	Whatsapp	groep	kan	tot	maximaal	100	
deelnemers. Ik heb een groepsapp gemaakt die exclusief bedoeld is voor pzvh leden.  Wil je meedoen 
met deze groepsapp stuur dan een mailtje met naam, lidnummer en 06 nummer naar pj.dees@quicknet.
nl	Je	wordt	dan	toegevoegd	aan	de	groepsapp.	En	natuurlijk	moet	je	dan	ook	Whatsapp	downloaden	en	
installeren op je smartphone. Als dat een probleem is, is er vast wel iemand in je omgeving die daarbij 
kan helpen en zo niet dan mag je mij bellen en zal ik proberen te helpen. Mijn telefoonnummer is 023-
5623858. Vanaf dat moment kan je meedoen door zelf iets te plaatsen cq te reageren op wat anderen 
brengen. Maar ook gewoon meegenieten van wat er aangeboden wordt. Voorwaarde is wel dat het geen 
prietpraat	is	maar	gerelateerd	aan	onze	hobby.	En	tot	slot,	liken	mag	maar	hou	het	beperkt.	Zelf	zal	ik	
proberen om wekelijks een app-je sturen    

Facebookpagina PZVH. Ik ben geen fan van facebook maar als organisatie is het hebben van een 
facebook pagina tegenwoordig een must. Al was het alleen maar voor de lokale PR. Je kan een facebook 
pagina bekijken op je smartphone maar ook middels laptop of PC. De meeste facebook pagina’s zijn 
openbaar maar je kan ook een besloten groep aanmaken waar mensen elkaar berichten kunnen sturen 
zonder anderen (niet pzvh leden) daar toegang tot hebben. Ook deze facebookpagina is dus exclusief 
voor	pzvh	 leden.	 	Voorwaarde	 is	wel	dat	 je	een	 facebook	account	hebt.	Hoe	maak	 je	een	Facebook-
account aan:

 1. Ga naar www.facebook.com/r.php.
 2.  Voer je naam, e-mailadres of mobiele telefoonnummer en je wachtwoord,  

geboortedatum en geslacht in.
 3. Klik op Registreren.
 4.  Je moet je e-mailadres of mobiele nummer bevestigen om het maken  

van je account te voltooien.

Je kan alleen deelnemen als je wordt uitgenodigd. Als je toegang wil krijgen tot de PZVH facebookpagina 
stuur dan een mailtje met naam, lidnummer emailadres en 06 nummer naar pj.dees@quicknet.nl Je wordt 
dan uitgenodigd voor de PZVH facebook pagina.

Philaned blog.  Het toeval wil dat ik sinds enkele maanden bezig ben met de herstart van de Philaned 
website. Misschien herinner je je nog dat onze vereniging in 2002 onder deze naam de eerste online 
postzegeltentoonstelling organiseerde. Voorlopig doe ik dat voor eigen rekening en risico maar het is 
mijn ambitie dat deze website in de toekomst gedragen wordt door een groepje enthousiastelingen. 
De structuur van de website is inmiddels gereed en gevuld met interessante voorbeelden. Je vindt er 
online tentoonstellingskaders, artikelen maar ook presentaties met ingesproken toelichting en filmpjes. 
Vooral het filmpje met Australische Rock&Roll bands, back tot he 60’s zegels kan ik iedereen van harte 
aanbevelen. Sinds kort hou ik op deze site ook een blog bij. Het is mijn bedoeling om wekelijks  (of vaker 
als het even kan) een tekstje met een afbeelding te publiceren. Het adres van Philaned is www.Philaned.nl

Piet Dees


