
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FILA EDE ~ BARNEVELD 
 

UITGAVE VAN FILATELISTENVERENIGING 
 

DE GELDERSE VALLEI 

Jaargang 27 ~ nr. 2 ~ februari  2016 
 

3 maart: Ede: Bijeenkomst met quiz 
10 maart: Barneveld: Bijeenkomst met veiling 

12 maart: Ede: Voorjaars-postzegeldag in “Ons Huis” 
17 maart: Ede: Postzegelmiddag 
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27e Jaargang nr. 2, februari 2016 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, tel. 0318-637424 of   
redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Voorzitter:  
 R.Lijbaart,  tel 0318 621305   (voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 
Secretaris: 
 Vacant     (secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 

S.R. Martin,  tel 0318 690659  (penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 
A.G. Jakobsen, tel 0318 613806 (hrzv@ fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Ledenadministratie: 
 E.R. Bel, tel 0318 610959  (leden@fv-degeldersevallei.nl)  
Commissaris: 

L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444 

Nieuwtjesdienst: 
 R.M. Lijbaart,  tel 0318 621305 
 Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  
 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Jeugdleider: vacant 
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
 
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 
augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in kantine 
“Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, 
Achterdorpstraat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 
uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Op de avonden en middagen zijn (rond 200) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites:  

Eigen afdeling     www.fv-degeldersevallei.nl 
Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 
De internetveiling     www.SVFveiling.nl 

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
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Geachte leden, 
et	bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 

uit voor de bijeenkomst van donderdag 3 maart a.s. in de zaal van 
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur. 

 
AGENDA: 

1. Opening en welkom door de voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag van de bijeenkomst 4-2-2016 

4. Rondvraag 
PAUZE, verkoop loten 

5. Filatelistische quiz door Arie Oskam 
Daarna gelegenheid de 5ct-boeken te bestuderen  

 
Ik heb u verteld dat we onze jaarvergadering hebben uitgesteld naar een later  
moment. We hebben wat moeilijkheden bij o.a. de rondzending (grote registratie-
achterstand). We werken er hard aan om het “kloppend” te krijgen en ik heb daar ook 
vertrouwen in. Dit heeft mede te maken met de fusie Globe en SVF en onze fusie met 
Barneveld. Onze jaarvergadering houden we als alles rond is. 
Met potlood hebben we voor mei een kleine veiling ingevuld.  
Vorige maand hebben we een geweldige lezing van Ron van Beest mogen horen, ik 
heb, en met mij de zaal, met ingehouden adem geluisterd naar de geschiedenis van 
“Het vernietigen van postzegels” . Bravo. Ook deze avond zal onze aandacht opeisen, 
ik weet uit ervaring dat het niet makkelijk gaat worden. Heel veel goede antwoorden 
toegewenst. 
 
Hartelijk welkom en tot ziens! 
R. Lijbaart, voorzitter 
_______________________________________________________________ 

Van de redactie 
Ik ben erg blij met het artikeltje van Roy (Bedankt maar weer!), maar waar blijven nu 
úw bijdragen!? Ik zou ook graag iets ontvangen van een ander dan van één van mijn 
vaste “leveranciers”. Kom op, u heeft toch ook wel iets te melden op filatelistisch ge-
bied…………. 
Één van de puzzelvragen van vorige maand ging over ”fröbelen”. Toevallig had ik 
daarover nog iets liggen bij mijn 1-kader-in-wording over “spel door de jaren heen”. 
Een kleine aanpassing gaf een klein artikeltje als resultaat. (blz. 11 en 12). Zo zie je 
maar dat een puzzelvraag ook kopie kan opleveren! Ideetje voor u? 
 
Dan vraag ik nog even aandacht voor onze halfjaarlijkse postzegeldag in “Ons Huis”. 
(zaterdag 12 maart a.s.) Als u allen één of twee uurtjes (of meer) langskomt, kan de 
organisatie ook weer tevreden zijn. 
____________________________________________________________________ 

H 
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Nieuws uit Barneveld 
De start van het nieuwe jaar zit er op en we zijn weer volop in het seizoen. 
 
Voor de veiling op 10 maart komen inmiddels de diverse objecten binnen. Het be-
looft een volle veiling te gaan worden, maar u kunt nog inleveren (bij mij) tot eind 
februari.  
Lammert en ik zijn inmiddels aan het denken over de aktiviteiten die we volgend sei-
zoen kunnen gaan aanbieden, maar daarbij zijn jullie suggesties en wensen belang-
rijk. Tijdens de bijeenkomst op 11 februari waren er (nog) niet veel leden die sugges-
ties hadden, maar u kunt hier ook nog even over nadenken en uw wensen later door-
geven. Een extra veiling? Een excursie naar een EKP? Een dialezing over uw favorie-
te verzamelonderwerp? Het kan allemaal, maar dan moeten we wel weten wat uw 
favoriete verzamelonderwerp is. We hebben uit een inventarisatie voor de rondzen-
ding wel een beeld van wat de leden verzamelen, maar als u niet aan de rondzending 
meedoet of een nieuw verzamelgebied begonnen bent, willen we dat ook graag we-
ten. 
 
Het aantal deelnemers aan de bijeenkomsten in Barneveld loopt iets terug, (momen-
teel gemiddeld zo’n vijftien deelnemers) en dat kunnen we veranderen door nieuwe 
leden te werven of bestaande leden naar de bijeenkomsten te krijgen door een aan-
trekkelijk  programma te bieden. 
Weet u alles van uw verzameling al? Zo nee, denk eens aan een bezoek aan de biblio-
theek van de KNBF in Baarn.  Elke woensdag kunt u er terecht met al uw vragen 
over verschijningsdata van 
bepaalde zegels, gebruiks-
perioden van bepaalde 
stempels, tariefbyzonderhe-
den en alle andere vragen 
over filatelie. Om uw be-
zoek goed voor te bereiden 
kunt u al vooraf op de web-
site van de KNBF de cata-
logus raadplegen. Er zijn 
ook elke maand tientallen 
nieuwe tijdschriften uit vele 
landen en van diverse ver-
enigingen te raadplegen (zie 
foto).  
 
Mocht Baarn te lastig zijn, dan kan ik u misschien helpen, want ik ben maandelijks 
ook een dag aktief als bibliotheekvrijwilliger en kan door u gewenste publikaties 
meenemen naar Barneveld of Ede. 
 
 



Fila Ede  ~  Barneveld  2016    4 
____________________________________________________________________ 

Het programma voor de resterende bijeenkomsten is als volgt: 
10 maart   veiling 
14 april   “filatelie rond scheepsrampen (stranding,  redding en  
    berging)” door Rob Bosman. 
19 mei   postzegelwinkeltje met Hans van Laarhoven op   
    bezoek 
We hopen u binnenkort weer op onze bijeenkomsten te zien en samen te postzegelen. 
 
Lex van Rootselaar 
Oranjestraat/Kampstraat 16,3771 AV Barneveld, 0342-493444 
____________________________________________________________________ 
 

Verslag van de bijeenkomst in Ede op 4 februari 2016 
 
1. Opening en welkom door de voorzitter 
    Roy opent de vergadering om 20.19 uur en heet eenieder welkom 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
Mededelingen: 
    - bekendmaking winnaar Jan Mak Trofee 
    3e is Roy Lijbaart geworden. 2e  is  mevr. Kingma en 1e  is Erik Bel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - programma wijziging; jaarvergadering is uitgesteld tot ander moment. 
    In maart is dan de filatelistische quiz. 
 
Ingekomen stukken: 
    - Hollandfila vindt plaats op 3 en 4 juni. De toegang is gratis op vertoon van 
    de bondspas. 
    - 26 maart beurs in Harderwijk samen met Zeewolde. 
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    - promotiebrief  De Postzegelvriend 
 “Stichting De Postzegelvriend, opgericht in 1955, stelt zich ten doel om verzamelaars te 
 helpen bij het opbouwen en voortzetten van hun postzegelverzameling wanneer dat door 
 langdurige ziekte, handicap of beperking allemaal wat moeilijker gaat. De nadruk ligt op 
 contact, door briefwisseling en, indien mogelijk, ook persoonlijke contacten.” 
 
3.  Verslag van de bijeenkomst van donderdag 7-01-2016 
     Hier zijn geen op en of aanmerkingen op. 
 
4. Rondvraag:  
    Er komen nieuwe stempels voor de hoofden rondzendingen 
    Tineke: in de5cents- boeken zitten de zegels nog teveel óp elkaar ipv náást elkaar. 
    Het lidmaatschap is, op dat van een 18 tal leden na, betaald. Deze leden krijgen  
    binnenkort een herinnering thuis gestuurd. 
 
B. Jakobsen, 2e secretaris 
____________________________________________________________________ 
 
“Vernietiging van Postzegels.” (Lezing van 4 februari j.l.) 
 
Vernietiging van postzegels: dit is iets wat we eigenlijk niet willen zien. Dit gebeurt 
letterlijk door de ontvanger door bijv. de brief(kaart) weg te gooien of een nietje erin 
te doen.  Maar daar ging de lezing niet over. 
 
Ron van Beest vertelde aan de hand van enkele voorbeelden op welke wijze de post-
zegels werden ontwaard door verschillende stempels. Franco stempels, nummer 
stempels, klein rond- en  groot rond stempels, al dan niet met datum- en tijdsaandui-
ding. Had men een tijdsblok van meerdere uren dan kon dit weer aantonen dat het een 

bij kantoor was.  
Ook waren er traject stempels. Zo 
waren er ook postzegels met een 
groot gat erin, in combinatie met  
een penne streek. Dit betrof de 
telegram zegels.  
 
 

Stempel van statio Rotterdam 
Centrum station.   
1 juni 1933, waarbij “14” voor 14.00 uur staat    Pen- en gat-vernietiging 
 
Tot zover dit korte verslag van de lezing door Ron van Beest. 
Deze leerzame lezing werd met volle aandacht gevolgd. 
 
B. Jakobsen, 2e secretaris 
___________________________________________________________________        
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Wist U dat … 

Deh Sedang. 
 

“Cinderella’s voor een Koning”. 
 
Volgens Mr. A. van der Flier in Filatelie van A tot Z is een cinderella in de filatelie 
een zegel die op het eerste gezicht aan een postzegel doet denken, maar geen postze-
gel is. Immers: deze is niet uitgegeven door het postwezen van een door de Wereld-
postunie erkend land, gebied of (internationale) organisatie. Daar sta je dan met je 
mooie aanwinsten, ik zoek bewust naar o.a. cinderella’s t/m de 2e WO. In andere arti-
kelen staat dat het ook een aanvullende informatie geeft aan een land en/of tijdsperio-

de. 
Eind 18e eeuw waren vele landen bezig met het 
claimen van grondgebied in “verre landen” zo ook 
Frankrijk in Zuid Oost Azië (Indochina). Dan komt 
ook oplichter/avonturier Charles-Marie David de 
Mayréna in beeld die Parijs moest ontvluchten 
(wegens fraude) en met een schip met wapentuig 
vertrok naar Aceh. Hij bleef tijdens een stop in 
Vietnam en stichtte een plantage. Ik wil u meene-
men naar 1888 waar de Siamese koning m.n. de 
koninkrijken in Laos controleerde. 1)  
De toenmalige Gouverneur van Annam zond  May-
réna,  op eigen verzoek, met een expeditie naar de 
centrale hoog-
landen (zie 
kaart) om met de 

lokale stammen te onderhandelen. Deze stammen 
weigerden als vazal te dienen onder de Keizer van 
Annam en wilden een eigen koninkrijk. Nadat 
Mayréna gekozen werd als Koning van Sedang 
werd op 3 juni de onafhankelijkheid afgeroepen. 
Berooid en verstoten overleed Mayréna in 1890 te 
Penang. 
 
Terug naar de cinderella’s, in 1888 zijn ook de 
eerste (post)zegels van Sedang uitgebracht en deze 
werden gebruikt voor de locale post. Ik kan u de 
zegels van Sedang, 2e druk,  laten zien, deze ze-
gels werden vooral commercieel verhandeld. 
 

 
 

 

Marie de 1e, Koning van Sedang 
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Een Frans militair konvooi met datum 16 aug 1904 vanuit Tonkin 
 

Weer een puzzelstukje van Indochina erbij, blijf speuren naar leuk materiaal en ver-
geet vooral de cinderella’s niet! Vertel over je verzameling, laat het zien en deel je 
kennis. 
Roy 
 
1) Indochina bestond in die tijd uit: Tonkin, Annam, Cochinchine, Cambodja en vanaf 
1899 Laos 
Bronnen:  Wikimedia.com; Deh Sedang 
  Filatelie van A tot Z 

 
____________________________________________________________ 
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Puzzelrubriek 

 
Maar liefst 13 inzendingen deze maand en daarom dubbele punten voor alle deelne-
mers. De vragen waren niet al te moeilijk, dus werd er flink gescoord.      
 
DE OPLOSSING 
 
Vraag 1. Kettingkast  
Bedoeld was hier uiteraard 2702, maar op veel fietsen zit een kettingkast bijv. 780, 
2419, 3145, 3151. 
 
Vraag 2. 'Het komt er niet op aan hoe oud wij zijn' 
Sommige inzenders dachten dat dit cryptisch was en maar deze tekst stond tussen 
aanhalingstekens en staat letterlijk op zomerzegel 1718 en blok 1719. 
 
Vraag 3. Fröbelen: Volgens de Dikke van Dale “zich bezighouden met spelen die 
het verstand ontwikkelen” met als synoniem: knutselen. Bedankt, Anneke.  
Volgens deze omschrijving zou misschien ‘postzegelen’ (dat niet in de van Dale 
staat) ook nog wel onder deze noemer geschaard kunnen worden. Ik kan me voorstel-
len dat u de volgende vraag wel eens is gesteld of opmerking is gemaakt: “zit je nou 
al weer (of nog steeds) met die papiertjes te fröbelen!”.  
Zegel 649 was bedoeld, maar wie ook nog zegels met knutselen (bijv. 834, 1575) 
vermeldde, heeft waarschijnlijk een extra puntje gekregen.  
 
Vraag 4. Stavenisse, dijkherstel uit de serie nederland en het water, 2157 
 
Vraag 5. Wegdromen, in een boek, 1213 van de kinderzegels uit 1980.  
 
DE STAND 
Mevr. C. vd Genugten   451 
Dhr. H.Wolters     442 425 + 17 
Dhr. A. Oskam     365 345 + 21      
Dhr. R. Ietswaart       349 333 + 16      
Dhr. Verhoeff     335 315 + 20     
Dhr. R. van Andel           238 218 + 20   
Mevr. J.A. te Loo       231 209 + 22 
Dhr. G. de Nooij        206 189 + 17   
Dhr. P. Fidder       193 173 + 20       
Mevr. I. Riedel     189 169 + 20   
Dhr. W. van Doorn    173 153 + 20    
Mevr. A. de Wit     153 133 + 20    
Dhr. J. Huiskes     130 110 + 20 
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Dhr. L. v. Rootselaar 115  
Dhr.  C.v. Holthe     113  
Dhr. L. v.d. Maesen    90 70 + 20   
Dhr. D. Deemter                13  
 
 
DE NIEUWE OPGAVE 
1. Koploper 
2. Vluchtheuvel 
3. De Nieuwe kerk 
4. Echte (spel)fouten op postzegels komen voor, weet u welke fout ik bedoel? 
5. ‘Stamps in the Netherlands’ (letterlijk)  
 
Drie punten per vraag en 5 bonuspunten bij 11 inzenders. 
 
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk Vrijdag 11 maart a.s. (excuses voor de foute datum 
dinsdag 11 februari in de puzzel van vorige maand) voor 17.00 uur op de post doen 
naar      Geo van Dartel     Annadaal 67    6715 JB Ede 
A.u.b. uw envelop filatelistisch frankeren ten behoeve van de jeugd. 
 
E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: blenders67@live.nl. Voor 
vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.  

 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

Globeveiling op het internet. 

 
Hebt u onze internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels 
vanaf ongeveer € 5,00. Op 29 februari loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl                                   
(of rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het Samenwer-
kingsverband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die manier hun 
verzameling uit. 

 
____________________________________________________________________ 
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  Filatelistenvereniging “de Gelderse Vallei”   

  organiseert op zaterdag 12 maart a.s. een 

POSTZEGELDAG 
in ‘Ons Huis’, achter de Taborkerk 

aan de Prinsesselaan 8 in Ede 
 

Met diverse handelaren  
en een postzegelberg voor de jeugd. 

 
toegang gratis 

open van 10.00 tot 16.00 uur 
Bij ‘Ons Huis’ is  

voldoende parkeergelegenheid 
 

Voor inlichtingen: tel. 06-51880027 
of kijk op: www.fv-degeldersevallei.nl 
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Fröbelen 
 
Het woord fröbelen (en aanverwant ook fröbelschool) is afgeleid van de naam van de 
19e eeuwse Duitse pedagoog Fröbel .Naast de betekenis, die de Dikke van Dale aan 
het woord toekent (zie de puzzelrubriek) kennen wij het ook als” knutselen”, maar in 
ruimere zin ook als “vrijblijvend creatief bezig zijn”. 
Friedrich Wilhelm August Fröbel leefde van 1782-1852 en was de oprichter van de 
oudst bekende kleuterschool, in 1837 in Bad Blankenburg. Kinderen onder de 6 jaar 
hield hij bezig met allerlei zelfbedachte activiteiten, die hij leerzaam vond. Hij noem-
de de school een Kindergarten, een tuin, waar kinderen tot bloei konden komen. In 
Duitsland, maar bv ook in Amerika komt de term Kindergarten nog veel voor. 

 
 
 
Friedrich Fröbel had zich gespecialiseerd 
in de ontwikkeling van peuters en kleu-
ters. Juist de eerste zeven levensjaren zijn 
volgens hem van groot belang. Hij pleitte 
voor vrij spel en het belang van apart 
lesmateriaal. 
 
 

Voor de juiste ontwikkeling van jonge kinderen lag de nadruk op: 
- een plezierige leeromgeving 
- eigen activiteiten van kinderen, dus het zelf bezig zijn, waardoor het kind gaat 
  ontdekken. 
- en lichamelijke beweging 
Hij vond papiervouwen belangrijk als educatieve methode, die zou bijdragen in de 
ontwikkeling van jonge kinderen. Door het vouwen zouden kinderen kennis maken 
met algemene abstracte structuren en begrippen, die belangrijk zijn in het leven.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ook driedimensionale vormen als de bol, de kubus en de cilinder zouden de ontwik-
keling van het kind stimuleren: dit resulteerde in de eerste blokkendozen. 
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De theorieën van Fröbel zijn vooral veel in het onderwijs te vinden. 
In Nederland zorgde Elise van Calcar (1822-1904) ervoor, dat de ideeën van Fröbel 
bekendheid kregen. Voor de Tweede Wereldoorlog gebruikten veel scholen zijn on-
derwijsmethode, de zogenaamde fröbelscholen. Later werden deze scholen meer met 
de algemene term kleuterscholen aangeduid. (Nog later werden deze met de lagere 
scholen samengevoegd tot de nu bestaande basisschool) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De methodische aanpak van Fröbel heeft de pedagogiek mede gevormd, maar wel-
licht is de aandacht die hij had voor jonge kinderen nog wel belangrijker geweest dan 
zijn ideeën zelf.    Anneke de Wit 

__________________________________________________________ 
 

Zoekertjes 
ebt u als lid van de afdeling Ede iets te koop of zoekt u iets op filatelistisch  
gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan Anneke de Wit, Houtrakbos 37, 

6718 HC, Ede of  redactie@fv-degeldersevallei.nl en het zal éénmaal geplaatst wor-
den. 
 

Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden 
 

H 



 

 

 
 

”DUTCHSTAMP” 
 

HET ADRES VOOR: 
 
 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 
Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 
 
 

 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 
Maanderpoort 11 

6711AB  Ede (centrum) 
Tel. 0318-610334 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 
 
 
 Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 
   Zaterdag 09.00 - 17.00 
   Avondverkoop op afspraak 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

Aan: 

  Afz: 
  Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
  Redactie: 
  Houtrakbos 37 
  6718 HC Ede 


