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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste postzegelvrienden en -vriendinnen,

Het is woensdag13 januari als ik dit voorwoord zit op te stellen. Het is
de dag nadat premier Rutte (misschien inmiddels al demissionair regeringsleider) bekend maakte dat de lopende lockdown wordt verlengd
tot en met 9 februari. Het aantal besmettingen met covid-19 blijft onverminderd te hoog en een versoepeling van de lockdown is nu onbespreekbaar. Sterker nog, het Outbreak Management Team overweegt
een aantal extra maatregelen te nemen om de aanpak te versterken,
zoals het invoeren van een avondklok om mensen meer binnen te houden.
Het betekent dat de ledenbijeenkomst van 27 januari geen doorgang
zal kunnen vinden. Ook de zaterdagmiddagbeurs van 13 februari zal
zo goed als zeker geen doorgang kunnen vinden. Die gelasten we dus
ook af.
Op 24 februari is de eerstvolgende ledenbijeenkomst gepland. Vooraf
voeren we overleg met de beheerder van De Til om de mogelijkheden
voor het doorgaan van die bijeenkomst af te tasten. Vooralsnog gaan
we er van uit dat die doorgaat, maar zodra daar zekerheid over bestaat, zullen we u dat via de mail of onze website laten weten.
Ingevouwen in dit clubblad treft u de jaarlijkse factuur aan voor het
overmaken van de contributie voor het jaar 2021. Misschien denkt u:
als de bijeenkomsten niet doorgaan dan houden we geld over en kan
de contributie een jaartje worden opgeschort. Maar ook zonder bijeenkomsten lopen bepaalde uitgaven gewoon door, zoals de drukkosten voor het verenigingsblad en de betaling voor het abonnement op
het Maandblad voor Filatelie . Daarnaast hebben we met De Til afgesproken om een deel van de huurprijs voor afgelaste ledenavonden en
beursmiddagen te vergoeden. Inkomsten uit veilingen, verlotingen en
vvpv de Loupe
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VERVOLG VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
de verkoop van nieuwe Nederlandse zegels zijn uiteraard fors lager geworden. Kortom: we verzoeken u de contributie tijdig over te maken.
Voor het overige wensen wij ieder een periode van gezondheid en huiselijke gezelligheid toe waarin u zeeën van tijd bezig kunt zijn met onze
fantastisch mooie hobby.
Tot ziens !

Martien van Helvert
Voorzitter
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE
Vergadering 27 januari 2021 gaat helaas niet door
Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden
De gereserveerde vergaderdata in 1e helft 2021
24 februari
24 maart
28 april
26 mei
De beursdata staan op
de achterpagina

Van de ledenadministratie
We mogen weer een nieuw lid welkom heten:
De heer J.P.C. (Jan) Hoogendijk, Acacialaan 9, 3831 XM Leusden.
Eventuele bezwaren tegen zijn lidmaatschap kunnen voor 15 februari 2021
schriftelijk bij de secretaris (secretaris@deloupeleusden.nl) ingediend worden.
Tegen het lidmaatschap van Jan Mulder zijn geen bezwaren gekomen en derhalve is hij nu definitief lid geworden. Welkom Jan!
Wil Hans Rozeboom (Stationsweg West 22, Woudenberg) svp zijn correcte
telefoonnummer en emailadres aan mij doorgeven? Met de gegevens die ik
nu heb kunnen we u niet meer bereiken.

Dick Klaassen,
Ledenadministrateur
deloupe@hccnet.nl
vvpv de Loupe
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CORONA/COVID-19

Op het ogenblik dat ik deze bijdrage
schrijf was er een jaar geleden nog
niets aan de hand. Er kwamen korte
berichten vanuit China, waar in de
stad Wuhan een griep(je) zou zijn
ontstaan. 2 Maanden later was zelfs
Nederland in “lockdown”. Er verscheen zelfs half maart al een eerste
postzegel in Iran met de microscopische afbeelding van het virus en van een mondkapje, om de ernst van de situatie aan te geven. Wat zag de wereld er ineen
anders uit ! Hoelang ging dit duren ? Hoe lang
gaat het duren, dat er een vaccin ontwikkeld kan
gaan worden ? Zal men zich aan de noodzakelijke
overheidsmaatregelen gaan houden ? Vragen, die
er als eerste gesteld werden.
De Zwitserse posterijen gaven op 6 april 2020 een postzegel uit om de hulp
aan slachtoffers van de pandemie te ondersteunen, door velletjes van 10 zegels met een waarde van 1 CHF met een toeslag van 5 CHF (ter ondersteuning) te verkopen voor 50 CHF, waarbij zij 10 CHF voor hun rekening namen.
Geleidelijk gaan meer postadministraties over tot het uitgeven van zegels ter
ondersteuning. Zelfs zegels in series van 8 worden
door Guernsey, Alderney en het eiland Man uitgegeven. Ook een uitgifte van de Verenigde Naties
bleef niet uit. Een gecombineerd blokje van de 3
VN-kantoren werd uitgegeven. Gezien de wereldwijde acties van de VN in het verleden om aandacht te vragen voor het bestrijden en uitbannen
van pandemieën, zoals malaria, pokken en aids. Nu we na een kortstondige verlichting met een 2e golf te maken hebben gekregen, waarbij de
contacten nog meer werden uitgebannen, hopen we dat na 19 januari 2021
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CORONA/COVID-19

en de beschikbaarheid van het Pfizer- en Oxford vaccin, wij elkaar in grotere
groepen kunnen ontmoeten.
Gelukkig hadden wij, als postzegelverzamelaar een echte hobby, zodat wij
ons helemaal niet behoefden te vervelen en kregen wij de gelegenheid ons in
onze verzameling(en) te verdiepen.

Ik kijk uit naar de dag, dat ik weer een bijeenkomst, beurs of veiling kan bezoeken.
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MINNEZANGERS IN DE FILATELIE DOOR JAN HOOGENDIJK
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VERVOLG MINNEZANGERS
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FESTIVAL VAN DE POSTZEGEL / FÊTE DU TIMBRE

Het Festival van de Postzegel (Fête du Timbre) vond – in Frankrijk in 2020 plaats op zaterdag 28 maart en zondag 29 maart in totaal in 87 steden in
Frankrijk. Het eerste festival was in 2018, toen met rallyauto's, verder in
2019 met stijlauto's, gaat het Stamp festival in 2020 verder met oldtimers
en met vakanties.
Dit jaar, heeft het Festival van de postzegel de
route genomen naar de vakantie met twee legendarische auto's: de Peugeot 204 cabriolet
en de Peugeot 404 Sedan. Ter gelegenheid van
het postzegelfeest geeft La Post een zegel en
een blokje uit, speciaal voor dit evenement.
Niet alleen bij Peugeot, dat afgelopen juli zijn
100jarig bestaan vierde, maar ook in verschillende Franse steden werden veel evenementen
(rally's, tentoonstellingen en andere oldtimerparades) gehouden.
Dus gaat u mee op de weg van herinneringen, toen de Routes Nationales 6
en 7 nog de kleur hadden van de boomgaarden en volg de route van de
wijngaarden! Het Feest van de Postzegel, een kans om mee te doen met
vrienden of familie met een feestelijke tijd en om, samen met deskundige
verzamelaars, de spannende wereld van filatelie te ontdekken.
Peugeot 404 Sedan
Een auto die symbool staat voor de jaren 1960 in Frankrijk, naast zijn rivaal
- de Citroen DS. De 404 is ontstaan uit de eerste samenwerking tussen Peugeot en de Italiaanse ontwerper Pininfarina, de voornaamste ontwerp-partner van de fabrikant gedurende een halve eeuw. Het is de geschiedenis van
het eerste Franse model met een benzine-geïnjecteerde motor, al in 1962.
De Peugeot 404 heeft – in het hart van de schrijver van dit artikel – een
heel speciale plaats. Het was – en dan ook nog in de kleur zoals afgebeeld
op de postzegel – een auto waarin uw schrijver een aantal jaren heeft rondgereden. Dus, toen bovenstaande afbeelding gepubliceerd werd, was over
het ontstaan van een artikel al de beslissing genomen.
Zeker voor die tijd was de 404 een zeer comfortabele auto, met standaard
een schuifdak. En we hebben er ook meerdere vakanties over de Routes
Nationales in Frankrijk gereden. Heerlijk om daaraan terug te denken.
vvpv de Loupe
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VERVOLG FESTIVAL VAN DE POSTZEGEL

Ontwerp van de zegel: Gérard Crevon de Blainville
– offsetdruk - blokformaat: 105 x 71,5 mm - 400.000 exemplaren
De 404 werd op 11 mei 1960 gepresenteerd. Het bleek een zeer succesvol
model en de degelijkheid was ongeëvenaard. Dat bleek ook uit de sportieve
successen: de 404 behaalde in drie opeenvolgende jaren (1966, 1967 en
1968) de overwinning in de East-African-Safari Rally, nadat deze overwinning ook al in 1963 was behaald. Ook waren veel 404's in gebruik als taxi.
De laatste versies van de 404 werden nog in 1988 verkocht, al werden die
niet in Frankrijk, maar in Nigeria geproduceerd.
Peugeot 204 cabriolet
Ontstaan in het midden van de jaren 1960, was de Peugeot 204 Cabriolet
een model dat meetelt in de geschiedenis van het merk. Deze cabriolet is
de zeldzaamste versie van de 204 aangezien er tussen 1966 en 1970 slechts
18.181 exemplaren werden geproduceerd.
De Peugeot 204 is een kleine auto van Peugeot en werd gebouwd van 1965
tot 1976. Zoals veel modellen destijds was ook de 204 te krijgen in veel uitvoeringen: een Sedan, Break (stationwagen), Coupé, Cabriolet en ook als
bestelwagen. Hij was voor het eerst te zien in Parijs op 23 april 1965 en
werd de best verkochte auto op de Franse markt van 1969 tot en met 1971.
vvpv de Loupe
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VERVOLG FESTIVAL VAN DE POSTZEGEL

Ontwerp van de zegel: Gérard Crevon de Blainville
– 48 zegels per vel – 900.000 exemplaren
De 204 had voorwielaandrijving en een 1130 cc benzinemotor, de maximale
grootte om in het gunstige Franse 6 pk-belastingtarief te vallen. In september 1975, vlak voordat de productie stopte, werd nog een nieuwe, modernere motor gebruikt, van 1127 cc. Het vermogen was gestegen van 53 pk
(39 kW) tot 59 pk (43 kW). Er was wel een klein verlies aan
maximum koppel.
Na het einde van de 204 werd deze nieuwe 1127cc-motor
in de Peugeot 304 Break geplaatst. Dit was weer om belastingvoordeel te halen ten opzichte van de 1290 cc die in
de meeste 304's zat. Tegen het einde van 1968 kwam ook
een 1255 cc diesel als optie beschikbaar voor de 204 Break en bestelwagen.
Waarschijnlijk was destijds de 204 de kleinste diesel die in de hele wereld te
krijgen was. In april 1973 werd de motor vergroot tot 1357 cc, en in september 1975 kwam de diesel ook nog beschikbaar in de sedan. Van de ongeveer 150.000 geproduceerde diesels zijn er overigens nog geen 30.000
sedans. Indertijd waren - behalve voor taxi's - diesels niet populair.
Bron:
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G. van Harten BV profileert zich in de
markt als de specialist op het gebied
van
horizontaal
en
verticaal
transport, zowel nationaal als internationaal.
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 vakkundige medewerkers, uitgerust met
modern equipement. Onder ons equipement bevindt zich o.a. onze vloot
heftrucks, 4 puntlift portalen, hydraulische spindlejack systemen, sleep- en
vijzel-materiaal. Onze projecten kunnen
door ons team op basis van zowel regie, turn-key als aangenomen werk
worden uitgevoerd.
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De Loupe te Leusden
De gereserveerde data 1ste helft 2021
13 februari, 13 maart
10 april, 8 mei en 12 juni

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 diverse 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 Leusden.
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.
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