
NIEUWSBRIEF Nr. 5 - APRIL 2021

vooR 
jaaR 
2021



hoge service, persoonlijke aanpak

Tel. 020 - 696 34 34 | info@drukkerijpeters.nl | www.drukkerijpeters.nl

Schepenbergweg 33  1105 AS Amsterdam-Zuidoost



hoge service, persoonlijke aanpak

Tel. 020 - 696 34 34 | info@drukkerijpeters.nl | www.drukkerijpeters.nl

Schepenbergweg 33  1105 AS Amsterdam-Zuidoost

NIEUWSBRIEF Nr. 3   -   OKTOBER 2020

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 de Federatie I.V. Philatelica

Activiteiten in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp

NIEUWSBRIEF Nr. 3  -  OKTOBER 2020
Gezien de huidige maatregelen betreffende het coronavirus en de geheel of gedeeltelijke 
sluiting van onze locaties heeft het bestuur helaas moeten besluiten om

VOORLOPIG OPNIEUW  GEEN ACTIVITEITEN
te organiseren.

Zodra wij in de locaties terecht kunnen / mogen / willen, zullen wij de draad onmiddellijk 
weer oppakken en ontvangt U ons maandblad “Onder de loupe genomen” op de mat.

Namens het bestuur: Ronald Peters, voorzitter PZVH.
Telefoon: 06 - 5474 1761, e-mail: ronald.peters@xs4al.nl

RONDZENDVERKEER

Na een pauze van 5 maanden zijn we per 1 september 2020 weer voorzichtig 
begonnen met het rondzendverkeer. In deze periode zijn er geen berichten 
gekomen dat rondzendleden het virus hebben opgelopen.

De opbrengsten van de eerste rondzendingen sinds 1 september zijn boven 
verwachting en we hebben nog niet alle zendingen retour. 

Omdat de verenigingsactiviteiten voorlopig niet kunnen doorgaan en u wel wilt 
blijven postzegelen, kunnen we nog wel leden die aan het rondzendverkeer willen 
deelnemen toevoegen.

Per maand ontvangt u via een sectiehoofd (afhankelijk van uw adres) 2 doosjes 
met ieder 15 boekjes, de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten

Aanmelden kan via:
R. Peters  06 - 547 417 61 Voorzitter 
W. en E. Snel 06 - 476 769 22 Rayonhoofd/ administratie rondzendverkeer 

Wilco Snel

NIEUWSBRIEF Nr. 5  -  aPRIL 2021
Sinds oktober vorig jaar is het helaas onmogelijk om verenigingsavonden te 

organiseren aangezien onze locaties door de coronamaatregelen zijn gesloten.

MAAR

Wij blijven optimistisch en denken dat we in juni of juli weer bijeen mogen komen, 
al is het maar met beperkingen zoals bijvoorbeeld 

maximaal 30 personen met mondkapjes.

Indien de dan geldende regels het toelaten  overwegen wij om onze jaarlijkse 
zomerstop in juli en augustus dit jaar te laten vervallen en de activiteiten, 

desnoods eventueel op één locatie, doorgang te laten vinden.

Op dit moment kunnen wij het niet leuker maken maar zullen u, zodra 
er iets kan of mag, hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Wij wensen U heel FIjNE PaaSdagEN en een 
verstandige en vooral gezonde tijd toe.

Namens het bestuur: Ronald Peters, voorzitter PZVH.
T. 06 -5474 1761, E. ronald.peters@xs4al.nl.

CoNTRIBUTIE 2021
(zie de bestuursmededelingen pagina 3).



Ontdek deze uitgebreide Gratis Wereld 
Catalogus en bekijk een deel van onze 

enorme voorraad op Stampworld                             
www.stampworld.com                                                                     

(meer dan 325.000 verschillende items)                                    
of kijk op onze site :                

www.stampdealer.nl

Al 35 jaar ! 
Inkoop           

Verkoop           
Taxatie van 
Postzegels 
en Munten

WERELDNIEUWTJES - DIENST
Wij verzorgen al vele jaren abonnementen 

voor postzegels van landen en motieven

U bent natuurlijk ook van harte welkom in 
onze winkel in Heemstede  waar u zich kunt 
verbazen  over onze uitgebreide voorraad 

postzegels en munten alsmede albums, 
benodigdheden en catalogi.

Postzegel - en Muntenhandel              

Camplaan 8   2103 GW Heemstede                                  
Tel 023-5477444      hg@stampdealer.nl                               

ma-di-: op afspraak, wo- do- vrijdag 09.30-18.00 za- 09.00-17.00

TOP SELLER !                                

STAMP-WORLD  

www.stampworld.com

The most complete stamp 
catalogue in the world...

The most complete stamp 

catalogue in the world...

RUILDAGEN IN DE REGIO

 7 maart LISSE, ’t Poelhuys,
  Vivaldistraat 4, van 10.00 tot 14.45 uur.

 7 maart UITHOORN, Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
  Bilderdijkhof 1, van 10.00 tot 14.00 uur.

 14 maart HOOFDDORP, De Jeugd van Gisteren,
  Beemsterstraat 4, van 10.00 tot 16.00 uur.

 21 maart AALSMEER, Het Parochiehuis,
  Gerberastraat 6, van 9.30 tot 15.00 uur.

 28 maart BADHOEVEDORP, ’t Rietland,
  Chr. Huygensstraat 21, van 10.00 tot 15.00 uur.

 28 maart WILNIS, De Willisstee, 
  Pieter Joostenlaan 24, van 09.30 tot 13.00 uur.

VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Overleden:
Hr. J.C. van der Bijl Halfweg
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LIDMAATSCHAPSBEWIJS/CONTRIBUTIE 2020

Leden waarvan de contributie voor 2020 op onze rekening is bijgeschreven 
ontvangen bij dit blad hun “Bewijs van Lidmaatschap”. De leden waarvan de 
contributie nog NIET is bijgeschreven ontvangen per post een herinnering. Mocht 
uw betaling onderweg zijn, dan dient U de herinnering als niet ontvangen te 
beschouwen.

‘SPECIALE VEILING’ OP ZATERDAG 25 APRIL AANSTAANDE

Op zaterdag 25 april a.s. zal er weer een “speciale veiling” in Hoofddorp worden 
gehouden. U kunt dan de hele ochtend de kavels bekijken en vanaf 13.00 uur 
wordt de veiling gehouden. Onder “speciale veiling” verstaan wij: stockboeken, 
albums (met en zonder zegels), verzamelingen, specialiteiten, partijen, kistjes, 
dozen, rondzendboekjes enz. enz. Houdt u van uitzoeken, sorteren, snuffelen of 
van verrassingen tegen lage prijzen, zorg dan dat u op 25 april  aanwezig bent. 
Kavels voor deze veiling kunt u t/m zaterdag 14 maart (Ruilbeurs in Hoofddorp) 
inleveren bij de veilingmeester.

LEDENWERFACTIE

In samenwerking met het “Samenwerkingsverband Filatelie” houden wij een 
ledenwerfactie, hetgeen inhoudt dat nieuwe leden slechts € 10,- contributie 
(+ € 2,50 inschrijfgeld) betalen voor het lidmaatschap tot 1 januari 2021. Heeft u 
familie, vrienden, kennissen of buren die ook postzegels verzamelen, maakt u hen 
dan eens attent op dit aanbod en/of neem ze eens mee als introducée..

VERSLAG VEILING 7 FEBRUARI J.L. IN HOOFDDORP

Aanwezig aantal kopers 42 (waaronder 3 schriftelijk) – Inzet: 230 kavels – Verkocht: 
66 kavels = 28,7% - Opbrengst: € 244,25.

VERSLAG VEILING 12 FEBRUARI J.L. IN BADHOEVEDORP

Aanwezig aantal kopers 32 (waaronder 1 schriftelijk) – Inzet: 230 kavels – Verkocht: 
53 kavels = 23,0% - Opbrengst: € 278,75.

VERSLAG VEILING 20 FEBRUARI J.L. IN NIEUW-VENNEP

Aanwezig aantal kopers 17 (waaronder 4 schriftelijk) – Inzet: 230 kavels – Verkocht: 
31 kavels = 13,5% - Opbrengst: € 143,25



JUBILEUM

Dit jaar verzorgt de heer Auke Hartstra 40 jaar een rondzendsectie voor leden 
van onze vereniging in Nieuw-Vennep en dat is een enorme felicitatie waard. 
Wij hopen dat hij hier nog jaren mee doorgaat en zullen tijdens onze ALV, 
later dit jaar, hier op terugkomen.

CONTRIBUTIE 2021

Waarschijnlijk is een aantal leden, door alle toestanden rondom de corona-
pandemie, vergeten om de contributie voor 2021 aan ons over te maken. 
Gezien het niet door kunnen gaan van diverse activiteiten in 2020 vanwege 
het coronavirus heeft het bestuur besloten om de contributie voor 2021 met 
€ 10,- voor dit jaar te verlagen.

Wij verzoeken U vriendelijk om uw contributie vóór 15 april a.s. aan ons over 
te maken op IBAN NL02 INGB 0003 7326 41 o.v.v. uw lidnummer.

Wij kennen twee soorten leden:
Leden met het Maandblad Filatelie, contributie € 25,00
Partner-/Huisgenootleden en Z-leden, contributie € 12,50 
Z-leden ontvangen het Maandblad Filatelie reeds via een andere vereniging.

RUILBEURZEN en “SPECIALE VEILING”

Vanwege de huidige regels i.v.m. het coronavirus is het helaas onmogelijk 
om onze ruilbeurzen en grote veiling te organiseren. Met 1,5 meter afstand, 
zitten en blijven zitten gaat het echt niet lukken.

INLEVEREN MATERIAAL VOOR 2021

U kunt veilingkavels (geen grote stukken) en stockboeken met “5 eurocent-
zegels” gewoon inleveren bij de veilingmeester. 

MAANDBLAD PER E-MAIL

U kunt ons maandblad “Onder de loupe genomen” ook per e-mail ontvangen. 
Wilt U ons blad in plaats van per post of bezorger per e-mail ontvangen, stuurt 
U dan even een mailtje aan ronald.peters@xs4all.nl met de tekst “Maandblad 
graag per mail”, dan gaan we dit regelen.
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Een enorme wereldvoorraad 
postzegels, poststukken, 

postwaardestukken, munten 
en benodigdheden. 

Zeer uitgebreide websites en 
twee winkels.

www.PostBeeld.nl (webwinkel) 
www.postzegelblog.nl (magazine)

www.freestampcatalogue.nl (catalogus)

winkel Haarlem
Kloosterstraat 17-21

winkel Leiden
Vrouwensteeg 3

Nieuw: Nu in Haarlem ook een aparte winkel 
(gen. Cronjéstraat 86) en webwinkel modelbouw 
en spoorwegmodelbouw. 
www.Hobbyprof.nl



 
 
   Postzegel- en Muntveilingen 

 
 

 
 
 
  
 

 

  Adres     Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 

       2514 GC  's-Gravenhage 

  Telefoon    070-364 79 57  (postzegelveiling) 

    070-364 78 31  (muntveiling) 

  Fax     070-363 28 93 

     Internet      www.rietdijkveilingen.nl   

     E-mail  info@rietdijkveilingen.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 

In april en november telkens                                                
een grote postzegelveiling en 

 

in juni en december telkens                                                
een grote muntenveiling. 

 
 

Wij zijn doorlopend op zoek  
naar postzegels en munten! 

 

 

Voor grote inzendingen                                                 
komen wij graag naar u toe! 

Bel: 070-364 79 57                                                              
of mail: info@rietdijkveilingen.nl  

 Een betrouwbare taxatie van uw verzameling? 
 Een hoge opbrengst via een                                  

internationale  veiling? 
 Een gedegen en correcte afwikkeling               

van uw levenswerk? 

Laat Rietdijk uw partner zijn!
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PARTNER IN 
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

CORINPHILA
POSTZEGELS, MUNTEN EN PRENTBRIEFKAARTEN

Verkocht 2016
Corinphila Nederland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 40.000

Verkocht 1998
Corinphila Zwitserland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 164.000
CHF 180.000

UW VERZAMELING  
IN DE BESTE HANDEN!

Het enige Nederlandse internationale postzegelveilinghuis met 
zusterbedrijven in Duitsland, Zwitserland, Hongkong en de VS.

Dankzij onze uitgebreide filatelistische kennis, de optimale  
presentatie en ons internationale netwerk realiseren wij de  
hoogste prijzen.

Verkocht 1998
Corinphila Zwitserland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 50.000
CHF 55.000

CORINPHILA - EEN TRADITIE VAN SUCCES 

Verkocht 2017
Corinphila Nederland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 55.000

Bel ons voor het maken van een afspraak! 
Voor grotere verzamelingen komen wij graag bij u langs.

CORINPHILA VEILINGEN BV
              AMSTELVEEN - NEDERLAND

           INFO@CORINPHILA.NL  

        TEL. + 31 20 624 97 40

          WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
                   ZÜRICH - ZWITSERLAND

             WWW.CORINPHILA.CH

Hoofdsponsor
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