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WIE WAT WAAR 

 
Drukwerk: Drukkerij De Gans 
Maanlander 31, Amersfoort 

 
Overname van artikelen is toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur. 

BESTUUR 
Voorzitter Martien (M.A.G.M.)  

van Helvert 
voorzitter@deloupeleusden.nl 

033-4946454 
Vicevoorzitter Dick (D.J.G.) Kroon vicevoorzitter@deloupeleusden.nl 

06-48422246 
Secretaris Trientsje (T.) Dijkstra-

Postma 
Landweg 6, Leusden 

secretaris@deloupeleusden.nl 
06-11003145 

Penningmeester Geurt (G.) Ditewig penningmeester@deloupeleusden.nl 
0318-513222 

Financiën NL29 INGB 0003 0845 83 t.n.v. Penningmeester De Loupe 
Website www.deloupeleusden.nl  

   
RONDZENDVERKEER (RZV)  
Contactpersoon Michel (M.) Jimmink 

Benedictijnenhove 25 
3834 ZA Leusden 

rondzending@deloupeleusden.nl 
033-4945392 

 
Financiën RZV NL13 INGB 0003 0375 35 t.n.v. De Loupe RZV 

   
OVERIGEN 
Redactie club-
blad 

Trientsje (T.) Dijkstra-
Postma 

redactie@deloupeleusden.nl 
06-11003145 

Kavelbeheer Mees (M.A.) Heijink 
Coniferenlaan 17 

3904 KR Veenendaal 

0318-524595 

Leden 
administratie 

Dick (D.P.) Klaassen d.p.klaassen@hccnet.nl 
06-14114128 

Pers Leo (L.J.) van Asselen lva51@hotmail.com 
Verspreiding 
clubblad 

Anita (A.M.) Menting 
 

am.menting@ziggo.nl 
033-4630445 

Clubcatalogi 
Europa 

Mees (M.A.) Heijink 0318-524595 

   
ERELID Toos (C.A.) Lijnsvelt-v.d. Heuvel 

 

mailto:d.p.klaassen@hccnet.nl
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INHOUDSOPGAVE 
 

 

Inhoud van dit nummer: 
 
 blz. 5 Voorwoord van de voorzitter  
  7 Agenda 
  9 In memoriam Dick van der Zee 
 12 Postzegelen met kleinkinderen 
 15 Over de pool 
 20 Maandelijkse beurs in de Til 
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ADVERTENTIE 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

 

Helaas is er nog niets veranderd in de anti-coronamaatregelen ten 

aanzien van het samenkomen van groepen. Net zoals in eerdere voor-

woorden heb ik dan ook dit keer geen goed nieuws:  

 

De ledenbijeenkomst van woensdag 24 maart en ook de op 10 april 

geplande zaterdagmiddagbeurs vinden geen doorgang. 

 

Het wachten is nog steeds op versoepeling van de anti-coronamaatre-

gelen en dat laat op zijn beurt weer wachten op een aanzienlijke daling 

van de besmettingscijfers. Het tempo van vaccineren speelt daarin de 

doorslaggevende rol. We zullen de lockdown dus gewoon moeten uit-

zitten.  

Ons clubblad is in deze periode de enige rechtstreekse band tussen be-

stuur en leden en we doen dan ook ons best om jullie iedere maand 

weer een mooi exemplaar te kunnen aanbieden. Naar onze mening is 

dat ook nu in maart weer gelukt. Onze dank gaat daarbij uit naar de re-

dactie en degenen die de artikelen leveren.  

Eerder deze maand ontvingen jullie bericht van het overlijden van een 

van onze leden. Op 85-jarige leeftijd overleed Dick van der Zee, een 

van degenen die aan de wieg van De Loupe stond. Verderop in dit 

clubblad een korte schets van zijn verdiensten voor onze vereniging. 

In de afgelopen weken werden we op de hoogte gesteld van ziekten 

en ongevallen die enkele leden zijn overkomen. Dankzij die signalen 

waren we in staat om hen een kaartje of bloemen te bezorgen en hen 

zo een hart onder de riem te steken. Kent u leden met ernstige zorgen 

over hun gezondheid, laat ons dat dan vooral even weten.  

 

Dan nog dit: het is in de afgelopen maanden een aantal keren gebeurd 

dat leden die het clubblad per post ontvangen van PostNL het verzoek  
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VERVOLG VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

 

krijgen om een boete te betalen omdat de envelop waarin het club-

blad zit onvoldoende gefrankeerd is. Overkomt u dit ook, geef dat dan 

door aan het secretariaat zodat we een oplossing kunnen bespreken.    

 

Voor het overige wens ik u mede namens het bestuur een goede ge-

zondheid en een spoedige vaccinatie toe. 

 

Tot ziens ! 
 

Martien van Helvert 

Voorzitter 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 
 

 
Vergadering 24 februari 2021 gaat helaas niet door 

Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 
 

De gereserveerde vergaderdata in 2021 
  
 28 april 

26 mei 
25 augustus 
22 september 
27 oktober en 
24 november 
 
 
 
 

De beursdata staan op de achterpagina 
 

Van de redactie 
 
Het leek mij goed om dit keer een stuk van de hand van Dick van der Zee te 
plaatsen. Volgens mij was dit een van zijn laatste stukken, die hij als redac-
teur schreef. Te vinden op pag. 15. 
 
Er vindt tegenwoordig veel pishing/oplichting plaats. Ik heb al een keer zo-
maar een aanmaning gekregen om portokosten te betalen maar er zat 
geen poststuk bij. Niet doen dus! Een maand geleden kregen wij een aan-
maning om een boete te betalen, van het Centraal Justitieel Incassobureau. 
We reden te snel op een snelweg, zonder tijds- en plaatsbepaling. Niet be-
talen dus! 

 

Een heel andere vraag: wie kan mij vertellen waar ik 

deze postzegel moet vinden in de Michel catalogus? Ik 

kan deze niet vinden bij de Sovjetunie. Stuur het ant-

woord graag naar mij op. 

Trientsje Dijkstra 

redacteur  



vvpv de Loupe 8 maart 2021 

ADVERTENTIE  
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IN MEMORIAM DICK VAN DER ZEE 
 

 

Op 27 februari overleed Dick van der Zee, lid van De Loupe sedert 3 april 

1990 en eerder al lid van Lisiduna, één van de voorlopers van onze vereni-

ging. 

Dick was een fanatiek verzamelaar. Het spreekt vanzelf dat Dick met zijn be-

roep als navigator bij de luchtmacht en de KLM luchtpostenveloppen en 

vooral eerste vluchten verzamelde, maar van meerdere landenverzamelingen 

was hij evenmin vies. Zijn collectie Asterixalbums in tientallen talen geeft aan 

dat hij ook een beetje een verzamelaar van verzamelingen was. 

Dick was vele jaren lid van het bestuur en maakte zich daarnaast verdienste-

lijk voor het verenigingsblad waarvoor hij samen met Peter Uittenbogaard 

maandelijks een of meer artikelen aanleverde over de meest uiteenlopende 

onderwerpen. Later vormde Dick samen met Edwin Muller de redactie van 

het clubblad maar toen hij in 2001 besloot het secretariaat op zich te nemen  
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VERVOLG IN MEMORIAM  
 

 

van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Filatelistenverenigingen trad hij 

terug uit de redactie.  

Van zijn uitgebreide kennis van de filatelie liet hij anderen profiteren door als 

lid van de Commissie Filatelistische Vorming iedereen te ondersteunen die 

zich verder wilde verdiepen in een landenverzameling of een themacollectie. 

Dick deed leden vaak suggesties om zich binnen het al gekozen verzamelge-

bied te specialiseren. Dit maakte o.a. Gera Weimar mee die door Dick werd 

geïnspireerd om een collectie aan te leggen van zegels over de steden Wei-

mar en Gera en van hem de eerste zegels kreeg uit de periode van de Wei-

marrepubliek in 1919. 

In 2013 moest Dick zich om gezondheidsredenen uit de meeste functies te-

rugtrekken, waarna hij geleidelijk steeds minder mobiel werd. De laatste ja-

ren bezocht hij de verenigingsavonden niet meer maar liet soms zijn gezicht 

nog even zien op de zaterdagmiddagbeurs. Hij gaf dan altijd blijk van zijn be-

langstelling voor de bekenden die hij daar aantrof. 

 

Zodra de lockdown is opgeheven en wij weer onze maandelijkse bijeenkom-

sten mogen houden, zullen wij Dick in onze filatelistische kring herdenken 

met een moment van stilte.  

Martien van Helvert 

Voorzitter 
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ADVERTENTIE 
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POSTZEGELEN MET KLEINKINDEREN 
 

 
De jeugdfilatelie is een zorgenkindje. 
Het verzamelen van postzegels lijkt 
vooral een zaak te zijn van grijzende 
mannen, enkele dames daargelaten. 
De briefwisseling in Filatelie 2-2021 
tussen de nieuwe voorzitter NBFV, 
Victor Coenen, en Jasmine Van Re-
genmortel geeft inzicht in de proble-
men of zo je wil de uitdagingen waar 
de jeugdfilatelie voor staat. Ik heb 
beide reacties met veel interesse ge-
lezen. Wat mij daarbij opviel was dat 
beide schrijvers vooral ingingen op 
de vraag hoe de filatelistische inte-
resse bij de jeugd te vergroten is. 
Over de vraag hoe bij de jeugd die 
interesse op te wekken is, bleef on-
derbelicht. Ofwel hoe krijg je een 

kind zover met interesse naar postzegels te kijken. Misschien is het antwoord 
op die vraag wel belangrijker dan de vraag hoe die interesse als die er een-
maal is vast te houden en te verdiepen is. 
Zelf ‘spaar’ ik postzegels sinds mijn zesde, zij het met door de jaren heen wis-
selende belangstelling en enthousiasme. Dus vond ik het een tijdje geleden 
een geschikte leeftijd om bij mijn twee oudste kleinkinderen van 6 en 7 jaar 
oud postzegels als verzamelobject te introduceren. Zijn ze nu op bezoek, dan 
wordt op mijn vraag of we met ‘postzegels gaan werken’ (ik houd me aan het 
basisschool-jargon) doorgaans met enthousiasme gereageerd: Jaaaa, postze-
gels! 
Wat was daarvoor nodig? Niet veel. Een schoenendoos met wereldpostze-
gels, een oud album en een pincet. En niet te vergeten voor mij als opa veel 
geduld, kleine stapjes, de lat niet te hoog willen leggen en vooral meedoen 
en volgen. De eerste stap is grasduinen in de postzegelberg. Wel met pincet, 
om het vanaf het begin meteen goed te doen, maar dat maakt het ook inte-
ressant. Wat is een mooie zegel? Wat herkennen ze op een postzegel? Welk 
verhaal hebben ze daarbij, en wat weet opa daarover te vertellen. En vervolg 
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POSTZEGELEN MET KLEINKINDEREN 
 

ens de oogst in een album steken. Dat geeft soms bijzondere resultaten, bij-
voorbeeld een hele bladzijde vol met dezelfde – mooie – zegels. Probeer het 
vooral niet beter te doen als opa. We zijn nu een stap verder. We zoeken in 
de postzegelberg nu bijzondere postzegels. Bloemen, dieren en dinosaurus-
sen zijn favoriet. We maken stapeltjes, vullen bladzijden met dezelfde 
thema’s. Bij het insteken worden nu series – dezelfde vorm, hetzelfde thema 
- bij elkaar geplaatst, tot de bladzijde vol is. De volgende bladzijde is er weer 
een ander thema. Ondertussen leg ik geduldig uit dat er verschillende landen 
zijn en dat voor de volgorde van series de cijferaanduiding op de zegels wel 
handig is. Meestal verslapt de aandacht na twintig-dertig minuten. Tijd om te 
stoppen. De boel wordt dan opgeruimd tot een volgende keer. Het album 
gaat mee naar huis, of blijft bij de collectie van opa. Tot nu toe blijft er be-
langstelling, en ik ben altijd benieuwd wat de volgende stap zal zijn in het or-
denen van de zegels. Binnenkort mogen ze eens bladeren in mijn albums. 
Wie weet beklijft de interesse en vinden ze op verloop van tijd aansluiting bij 
de jeugdfilatelie. 

Rob van Dijk 
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AANMELDING LIDMAATSCHAP 

 

 

Ondergetekende 

verklaart dat hij/zij lid wil worden van de 
Vereniging van postzegelverzamelaars  

“De Loupe” te Leusden. 
 
Naam  : 
 

Geslacht   : M / V Geboortedatum : 
 

Voorletters : Roepnaam : 
 

Straat/huisnr.    : 
 

Postcode : Woonplaats : 
 

Telefoon : E-mailadres :  

Wilt u dit blad digitaal i.p.v. gedrukt ontvangen :  JA / NEE 
Wilt U deelnemen aan het RondZendVerkeer :   JA / NEE 
Wilt u het maandblad Filatelie ontvangen: JA / NEE  
 
Wat verzamelt U?    :-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

 
Invullen is niet verplicht, maar ingevulde gegevens worden bekend ge-
maakt aan de leden 

 
HANDTEKENING   DATUM:  
 
 
 
 

 

Contributie 01-01-2021 t/m 31-12-2021:   € 33,00 
 

over te maken op rekening NL29 INGB 0003 0845 83 
t.n.v. Penningmeester VVPV “De Loupe”, Leusden. 

Dit formulier opsturen naar of afgeven aan: 
Secretariaat VvPv De Loupe 

Landweg 6, 3833 VL Leusden 
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ADVERTENTIE 

 

 
G. van Harten BV profileert zich in de 
markt als de specialist op het gebied 
van horizontaal en verticaal 
transport, zowel nationaal als inter-
nationaal. 
 
Door de jaren heen heeft G van Harten 
BV naam opgebouwd in zowel de 
food- als in de non food industrie. Het 
bedrijf bestaat uit een groep van vak-
kundige medewerkers, uitgerust met 
modern equipement. Onder ons equi-
pement bevindt zich o.a. onze vloot 
heftrucks, 4 puntlift portalen, hydrauli-
sche spindlejack systemen, sleep- en 
vijzel-materiaal. Onze projecten kunnen 
door ons team op basis van zowel re-
gie, turn-key als aangenomen werk 
worden uitgevoerd. 
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De Loupe te Leusden 

organiseert 

de Leusdense postzegelbeurs 
Elke tweede zaterdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) wordt in 
“De Til”, Hamersveldseweg 30 te Leusden, een beurs georganiseerd waar di-
verse handelaren en verzamelaars zegels, FDC’s, poststukken en munten te 
koop aanbieden.  

De toegang is gratis. 
U bent welkom in “De Til” tussen 13.00 en 16.30 uur. 

Voor informatie of het huren van een tafel kunt u contact opnemen  
met Geurt Ditewig, telefoon 0318-513222 

Rijdende op de A28/E30 
neemt u afrit 7 richting Leus-
den.  
Na tankstation Total gaat u 
bij het 2e verkeerslicht 
rechtsaf. “De Til” ziet u 
daarna aan uw rechterhand 
op de hoek van de zevende 
straat, de laatste zijstraat 
voor de volgende stoplichten 
Telefoonnr. 033-4941826 
 
Ruime parkeermogelijkheid. 

 

De gereserveerde data in 2021 
8 mei, 12 juni, 11 september, 

9 oktober, 13 november 
en 11 december 


