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2 maart: Postzegeldag in Ons Huis 

7 maart: Bijeenkomst met  

grote veiling en snuffelboeken 

        21 maart: Postzegelmiddag



een andere auto kopen 

- een huis kopen 

- een huis bouwen 

- een postzegelverzameling opzetten 

- een verzekering afsluiten 

 

dan eerst naar onze adverteerders !! 
________________________________________________________________________ 
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24e Jaargang nr 2, februari 2013 
Verschijnt 10 maal per jaar 

Kopij inleveren bij Anneke de Wit vóór de 15
e
 van de maand. (liefst elektronisch) 

 

 

Bestuur Filatelistenvereniging “De Globe”- Afdeling Ede. 
Voorzitter (tevens jeugdleider): 
 J.C. van Holthe, Annadaal 61, 6715 JB Ede, tel 06 48708253 

Secretaris (tevens vice-voorzitter): 
  

 

Penningmeester: 
 S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659 

 Bankrekeningnummer: 934228 tnv Filatelistenver. De Globe afd Ede 

2
e
 penningmeester (tevens Hoofd Rondzendingen):  

A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806 

rondzending@deglobe-ede.nl  

Bankrekeningnummer rondzendingen: 196 64 39 tnv A.G. Jakobsen 

Hoofd veilingen: 
 J.E. Datema, P. Breughelstraat 11, 6717 PG Ede, tel 0318 634927 

Nieuwtjesdienst:  
 R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstr 152 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 

 Bankrekeningnummer: 4000746 tnv “Filatelistenver. De Globe afd Ede  

               nieuwtjesdienst” 

Maandelijkse bijeenkomst op de 1
e
 donderdag van elke maand (behalve juli en 

augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in    “De 

Brink”, Padberglaan 18, 6711 PD, Ede, tel 0318 615048. 

Postzegelmiddag op de 3
e
 donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 

uur in “De Brink”, Padberglaan 18, 6711 PD, Ede, tel 0318 615048. 

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.deglobe-ede.nl. 

De Globe             www.fv-deglobe.nl  
De internetveiling    www.globeveiling.nl  

 
Uitlenen wereldcatalogi: 

M. Kusters, Edeseweg 157, 6717 CZ Ede, tel 0318 630556 

Redacteur: 

 A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424 

 Email: dewit.anneke@hotmail.com  

 

mailto:rondzending@deglobe-ede.nl
http://www.deglobe-ede.nl/
http://www.fv-deglobe.nl/
http://www.globeveiling.nl/
mailto:dewit.anneke@hotmail.com
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Geachte postzegelvriend(in) 

 

Na de goed verlopen afdelingsvergadering tijdens de bijeenkomst in februari kunnen 

we de maartbijeenkomst weer volledig aan onze hobby besteden. Het bestuur nodigt 

u hierbij uit voor deze bijeenkomst die gehouden zal worden op donderdag 7 maart 

a.s. in zalencentrum De Brink, Padberglaan 18 in Ede. Aanvang 20.15 uur. 

Voor de invulling van de avond ziet u op de onderstaande agenda dat de avond in het 

teken staat van een veiling en de o zo populaire snuffelboeken. Allicht dat u in één 

van beide iets vindt om uw verzameling aan te vullen.  

De kavellijst voor vanavond staat elders in dit boekje afgedrukt en kunt u thuis op uw 

gemak doornemen. De kavels zelf zijn vanaf ongeveer 19.30 uur uitgestald op enkele 

tafels in de Brink en vooraf te bekijken. Grote kans dat er iets voor u tussen zit. 

Natuurlijk blijft er volop tijd en gelegenheid over om op andere manieren met onze 

hobby bezig te zijn. 

Zien wij u ook op 7 maart?  

 

Agenda 

1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 7 februari j.l. 

4. Rondvraag. 

5. Kleine pauze. 

6. Veiling (zie voor de kavellijst elders in dit blad). 

7. Gelegenheid om te ‘postzegelen’, waaronder de snuffelboeken. 

8. Verloting. 

 

(Door plaatsgebrek komen de jaarverslagen over 2012 in de volgende FilaEde) 

 

Bijeenkomst 7 februari 2013 

Tijdens de bijeenkomst van donderdag 3 februari werd de afdelingsvergadering 

gehouden. De notulen van deze vergadering worden, zoals u weet, later gepubliceerd, 

maar naast het officiële deel van deze vergadering vonden er ook enkele andere zaken 

plaats die we nu willen vermelden. 

Zoals voorgaande jaren werden alle sectiehoofden bedankt voor het vele werk wat zij 

het afgelopen seizoen voor de rondzending verzet hebben.  

Als dank kregen zij allen een tegoedbon voor de rondzending uitgereikt. 

 

 

Elk jaar worden op deze avond ook de leden die langdurig lid zijn van onze 

vereniging in het zonnetje gezet. De zes jubilarissen, F.J.M. Visser en H.L. Bense (25 

jaar), A. Oskam (40 jaar), W.P.N. Vlasveld en D.G. Schmidt (45 jaar) en A.P. Schol 

(50 jaar) hadden een uitnodiging gekregen om een oorkonde in ontvangst te komen 

nemen. 
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Een oorkonde voor Arie Oskam                   en de            Jan Mak-trofee voor Roy Lijbaart.               

 

Arie Oskam was als enige van hen aanwezig en hij werd door de voorzitter 

gefeliciteerd, waarna hij onder applaus de oorkonde kreeg uitgereikt. De andere leden 

krijgen de oorkonde thuisgestuurd. 

Een andere uitreiking betrof de Jan Mak-trofee. Tijdens de december-vergadering 

konden de leden stemmen op de ingezonden verzamelingen. Opmerkelijk hierbij was, 

dat elke inzender in ieder geval één keer het maximale aantal stemmen kreeg, maar 

het was uiteindelijk Roy Lijbaart die met de eer ging strijken en de trofee voor een 

jaar mee naar huis mocht nemen.  

Van harte gefeliciteerd, Roy! Alleen al je enthousiaste verhaal bij je inzending zorgde 

ervoor dat de prijs goed terecht is gekomen. Je hebt op een goede manier laten zien, 

hoe je anderen (filatelistisch) kunt vertellen over je hobby. Een inspiratie voor onze 

leden om het ook eens te proberen. Want de Jan Mak-trofee is een wisseltrofee, en 

ook dit jaar kunt u weer meedingen naar de prijs! 

 

Dan nog iets anders: het bestuur is nog steeds op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden, 

nl een secretaris en een 2
e
 secretaris. Kom op mensen, in onze vereniging moeten 

toch wel 2 mensen zijn, die het bestuur willen versterken? 

 

Ook zijn wij nog op zoek naar een nieuwe ruimte voor onze bijeenkomsten. Er is nog 

niets gevonden, maar wij werken er hard aan. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZIJN ER LEDEN IN HET BEZIT VAN EEN GELDIG BHV-CERTIFICAAT???????? 

(BEDRIJFS-HULP-VERLENING) 

MELD JE SVP BIJ HET BESTUUR!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stelling van de maand. 
 

Een postzegel heeft meer educatieve waarde dan u denkt. 
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“Wereld Weetjes” 
De meeste clubleden weten wel wat ik zoal verzamel. Het eerste wat ze zullen zeggen 

is India en als goede 2
e
 zal men zeggen: “Alles met opdrukken”.  

Dat is de halve waarheid; de laatste jaren heb ik alles wat maar even anders was of 

mijn aandacht trok, verzameld zoals; niet (meer) bestaande landen, leuke stempels, 

cinderella’s, belastingzegels, opdrukken en allerlei gekkigheid.  

Als ik weer wat zag, wat ik niet kende, moest ik dat meteen aan iedereen vertellen. 

De clubleden weten dit en mompelen dan “wat leuk” of  

“bestaat dat ook?” en gaan verder met hun eigen verzameling. Gelukkig maar want 

de clubleden schuiven me ook heel wat toe, met de opmerking “ik weet niet wat het 

is, vind je dit leuk?”.  

Mijn bedoeling is om de komende tijd mijn ontdekkingen met u te delen onder de kop 

“Wereld Weetjes”. 

 

Mijn eerste bijdrage gaat over 4 zegels van British Honduras (zie SG nr. 111 t/m 

114). Ik had de zegels wel, maar het kwartje is pas enkele weken geleden gevallen. 

Het gaat over de George-V kopjes, helemaal niets bijzonders! 

Ik dacht dat ik te maken had met afgestempelde zegels, de zegels waren wat donker 

en leken gebruikt.  

Het werkelijke verhaal is al even klein als bovenstaande tekst.  

Het verhaal n.l. is, dat in 1914 de George-zegels in Engeland, waar ze gedrukt 

werden, werden overdrukt met een raster van lijnen. Dit om te voorkomen dat, 

wanneer de zegels zouden worden onderschept door de vijand, ze door hen zouden 

worden gebruikt. (Engeland had in het begin van de oorlog nog geen overwicht op 

zee). De zegels waren herkenbaar en konden uit de roulatie worden genomen. 

Hieronder een voorbeeld van het raster en de 4 zegels die zijn overdrukt.  

 

  
 

Tot zover, ik hoop de komende jaren nog heel wat Wereld Weetjes te horen. Praat 

over je verzameling, laat het zien en deel de kennis.  

          Roy 

 
Redactie: Heel leuk initiatief, Roy, de rubriek “Wereld Weetjes” is hierbij ingesteld. 

En met je laatste opmerking ben ik het eens: iedereen weet toch wel iets leuks of interessants te 

melden over zijn/haar verzameling? Deel het met anderen!!!!! 
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VEILINGLIJST    1303 

U kunt ook schriftelijk bieden, opgave van de schriftelijke biedingen en/of 

inlichtingen bij Dhr. J.E. Datema  -  P. Breughelstraat 11  -  6717 PG  -   Ede  -  

Tel. 0318-634927. 

De niet verkochte kavels kunnen na het einde van de veiling en de afhandeling 

daarvan nog tegen de inzetprijs bij mij, contant, gekocht worden. 

     

NR OMSCHRIJVING kw. cat w. inzet 

 LOSSE ZEGELS EN SERIES    

101 Nederland 12 o 200,00  50,00  

102 België 1a o  17,50  

103 België 2a o  11,50  

104 België 4a o  10,00  

105 België 7 I o  2,50  

106 België 7 II o  2,50  

107 België 9 I o  20,00  

108 België 10 A o  15,00  

109 België 11 B o  1,00  

110 België 12 B o  1,00  

111 Insteek kaartje Indonesië xxx  2,50  

 De kavels 101/111 zullen niet op de tafel liggen; vraag de veilingmeester om 

inzage! 

 STOCKBOEKEN EN PARTIJEN    

501 Stockboek 16 bladen zwart o  3,50  

502 Stockboek 16 bladen wit o  3,50  

503 Stockboek met plaatsnamen op Nederlandse zegels o  10,00  

504 Dik leeg stockboek (64 blz.) zwarte bladen o  7,50  

505 Medium stockboek met enkele Europa zegels o  7,50  

506 Stockboek ruimtevaart o  6,00  

507 Kleine verzameling Letland Estland en Litouwen xxx/o  20,00  

508 Stockboek wereld dieren veel vogels & vlinders xx/o  16,00  

509 Stockboek en bladen Indonesië o/xxx  10,00  

510 Blauw stockboek thema sport/ruimtevaart o/xxx  15,00  

511 Davo album Nederland met ca. 800 zegels o  16,00  

512 Davo album zegels Nederland 1957/1968 xx  7,00  

513 Wereld zegels op insteekbladen veel Europa o  10,00  

514 Dik stockboek vol dieren (voor de 5 ct boeken) o  15,00  

515 Philatex stockboek ± 300 zegels reptielen o  5,00  

516 Stockboek deel collectie Duitsland xxx  12,50  
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517 Verzameling roofdieren ca. 700 zegels o  12,50  

518 Verzameling sport I ca. 1150 zegels o  25,00  

519 Verzameling sport II ca. 1300 zegels o  25,00  

520 Verzameling sport III ca. 530 zegels o  12,50  

521 Stockboek ca. 900 verschillende zegels Nederland o  10,00  

522 Stockboek ca. 1800 zegels Europa & USA o  7,00  

523 Dik stockboek vol zegels Europa o  12,50  

524 Ringband  DLD. Berlijn Reich zone o/xxx  10,00  

525 Stockboek Nederland & OGD oud & nieuw o  10,00  

526 Holland album verdwaalde zegels o  2,50  

527 Ringband met diversen oa. Guyana vissen pws. etc. o/xxx  3,00  

528 Stockboekje Nederlandse Antillen xx 165,00  12,50  

529 Leuchtturm ring album met cassette o  7,50  

530 Leuchtturm ring album met cassette o  7,50  

531 2 oude albums Nederland zeer gevarieerd o/xx  25,00  

532 Aktenmap wereld het bekijken waard o  10,00  

533 Lindner bladen voor provincie velletjes o  3,00  

534 Davo kristal album Ned. 1960/1992 met wat zegels o/xx  15,00  

535 Lindner album: Franse thema bladen o.a. rode kruis o  12,50  

536 Lege Victoria groot band o  1,00  

537 Leuchtturm ring album met plastic bladen o  4,00  

538 Losbladig 4 ring band stockboek zwarte bladen o 21,00  3,50  

539 Losbladig 4 ring band stockboek zwarte bladen o 21,00  3,50  

540 Stockboek USA-Australië-Canada-etc. o  7,00  

541 Leeg stockboek 16/32 o  5,00  

542 Stockboek Indonesië o/xxx  2,50  

543 Leeg stockboek 8/16 o  2,50  

544 Stockboek met zegels o  2,50  

545 FDC album met (vroege) gemeente stempels o  10,00  

546 Ringband zegels motief Fauna o  5,00  

547 Stockboek Australië o  10,00  

548 Stockboek Australië en Canada o  7,50  

549 Zeer dik stockboek zegels Suriname (kol.+onafh.) o/xxx  35,00  

550 Stockboek zegels Aruba curaçao o  15,00  

551 Stockboek Polen o  4,00  

552 Nieuwe prachtige postzegeltas v/d liefhebber xxx  5,00  

553 3 kleine stockboeken o  4,00  

554 Stockboekje klederdrachten, textiel o/xxx  5,00  
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555 Stockboekje ca. 50 zee(roof)dieren o  3,00  

556 Boekje brugparen etc. Engeland xxx  3,00  

557 

Schaubeck album Oostenrijk 1850/'70 va. '60 

compleet o/xxx  50,00  

558 Edel coll. Album Sovjet Unie 1989/'90 leeg o  1,00  

559 Boekje passie voor postzegels   1,00  

560 Importa EDB album o  2,00  

561 Michel catalogus West Afrika deel 5,  2007 o 69,00  30,00  

562 Michel catalogus Zuid&CentrlAfrika deel 6,  2007 o 74,00  30,00  

563 Michel catalogus Europa 3, 2010 o  25,00  

564 Michel catalogus Europa 4, 2010/2011 o  25,00  

565 Michel catalogus Westafrika deel II (H/Z), 2011 o  25,00  

566 Michel catalogus China deel 9 I, 2009/2010 o  22,00  

567 Zakje Europa zegels o  3,50  

568 10x div. brieven o  3,50  

569 57 FDC´s Tsjecho Slowakije   10,00  

570 23 FDC`s USA + 3FDC´s Canada o  8,50  

571 23 x EDB + 3 poststukken Duitsland   10,00  

572 10 FDC´s Spanje   2,50  

573 21 FDC´s Ver. Naties   12,50  

574 6 covers etc. Engeland o  3,00  

575 Enige Victotia-Vesta lustrum covers   1,00  

576 Div. aangetekende brieven o.a. Nederland o  1,50  

577 Bundel van 100 plastic hoesjes A6 o  1,50  

578 Bundel van 100 insteekkaarten A6 o  2,50  

579 Klein dik stockboek (dubbele schutbladen) o  2,00  

580 Klein dik stockboek (dubbele schutbladen) o  2,00  

581 Klein zak insteekboekje xxx  0,50  

582 Klein insteekboekje xxx  0,50  

583 Importa Victoria klein blanco album (halve inhoud) o  3,00  

584 Stockboek stempels en poststukken o  3,50  

585 Stockboek Hongarije, Polen, etc o  3,50  

586 ETB Duitsland Adenauer 4x klein + 1x groot   5,00  

587 Diverse pakketzegels Nederland o  5,00  

588 Stockboek Portugal en Spanje o  5,00  

589 Griekenland o  2,50  

590 Victoria groot album o  6,00  

591 Leuchtturm postzegelboekjesalbum o  2,00  



Fila Ede 2013  8 
___________________________________________________________________________ 

592 2 stockboeken Nederland met wat buitenland o/xxx  5,00  

593 Doos vol zakjes/doosjes afgeweekte zegels Europa o  10,00  

594 Stockboek Nederland - oud & nieuw o/x  10,00  

595 Mooi stockboek 20 zwarte bladen metalen hoeken o  10,00  

596 Davo album Ned. combinaties uit PZ boekjes o  15,00  

597 Stockboek 28 witte bladen o  7,50  

598 Stockboek 16 witte bladen o  3,50  

599 Stockboek 16 zwarte bladen o  2,50  

600 Stockboek 24 witte bladen o  3,50  

601 CA. 100 zwarte insteek kaarten A6  o  2,50  

602 CA. 100 zwarte insteek kaarten A6  o  2,50  

603 CA. 100 zwarte insteek kaarten A6  o  2,50  

604 CA. 100 zwarte insteek kaarten A6  o  2,50  

605 CA. 100 zwarte insteek kaarten A6  o  2,50  

606 CA. 100 zwarte insteek kaarten A6  o  2,50  

607 CA. 100 zwarte insteek kaarten A6  o  2,50  

608 CA. 100 zwarte insteek kaarten A6  o  2,50  

609 CA. 100 hoesjes A6 o  1,50  

610 CA. 100 hoesjes A6 o  1,50  

611 CA. 100 hoesjes A6 o  1,50  

612 Album brieven Italië   3,50  

613 Album FDC Israel o/xxx  10,00  

614 Album brieven Zweden & Denemarken   5,00  

615 Album N.O.G. brieven en FDC's o/xxx  5,00  

616 Erg mooi stockboek 32 witte bladen metalen hoeken o  10,00  

617 Erg mooi stockboek 32 witte bladen metalen hoeken o  10,00  

618 Mooi stockboek Importa CLIMAX 32 zw. bladen o  10,00  

619 Importa PTT mapjes album o  5,00  

620 Importa PTT mapjes album o  5,00  

621 Importa PTT mapjes album o  5,00  

622 Lindner PTT mapjes album zonder cassette o  5,00  

623 Lindner PTT mapjes album met cassette o  7,50  

624 Lindner PTT mapjes album met cassette o  7,50  

625 Lindner PTT mapjes album met cassette o  7,50  

626 Lindner PTT mapjes album met cassette o  7,50  

627 Lindner PTT mapjes album met cassette o  7,50  

628 Lindner PTT mapjes album met cassette o  7,50  

629 Leuchtturm mapjes album met cassette o  5,00  
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630 Leuchtturm/TPG Post album voor oa. EDB bladen  o  2,50  

631 Leuchtturm/TPG Post album voor oa. EDB bladen  o  2,50  

632 Leuchtturm/TPG Post album voor oa. EDB bladen  o  2,50  

633 Leuchtturm/TPG Post album voor oa. EDB bladen  o  2,50  

634 Lindner album/cassette voor oa. mapjes o  5,00  

635 Davo FDC album klein 2 vaks o 26,00  2,00  

636 FDC album N. Antillen & Suriname xxx  10,00  

637 3 kleine FDC albums o  1,50  

638 Importa mapjes album o  3,00  

639 Davo mapjes album o  3,00  

640 Ca. 300 FDC's jaar v.h. kind in 3 albums xxx  30,00  

641 3 mapjes albums o  10,00  

642 Leeg Davo album Luxemburg o  7,00  

643 Catalogus NVPH 2012 Nederland & O.G.   10,00  

344 Blikje C.A. 1000 afgeweekte zegels o  3,50  

345 Stockboekje schepen xxx  2,00  

346 Michel katalogus West Europa 2011/2012 o  25,00  

347 Michel katalogus Oost Europa 2011/2012 o  22,50  

     

Catalogus no. voor zo ver niet anders vermeld N.V.P.H. en MICHEL. 

Catalogus waarde en omschrijving altijd volgens opgave van de inzender. 

     

 

____________________________________________________ 

 

72
e
 Globeveiling op het internet. 

 
Hebt u de internet globeveiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels 

vanaf ongeveer €5,00. Op 31 maart loopt de 72
e
 veiling af. Ga via www.fv-deglobe.nl of 

rechtstreeks naar www.globeveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van de Globe zijn u al 

voorgegaan en breiden op die manier hun verzameling uit. 

 

 

http://www.fv-deglobe.nl/
http://www.globeveiling.nl/
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De Globe afdeling Ede organiseert 
 

op zaterdag 2 maart 2013 

 
Een Grote Postzegeldag 

 
Het evenement wordt gehouden in “Ons Huis” de ontmoetingsruimte 

achter de Taborkerk aan de Prinsesselaan in Ede 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Diverse handelaren zullen aanwezig zijn met postzegels, brieven, 
poststukken, postwaardestukken enz., van zowel landen als vrijwel 

alle motieven. 
Verder is er volop gelegenheid om met andere verzamelaars te ruilen. 

Grote kans dat u niet met lege handen weer naar huis gaat. 
Voor de jeugd is er een speciale jeugdhoek ingericht. 

 

De openingstijd is van 10:00 tot 17:00 uur, de toegang is gratis en bij 
“Ons Huis” is volop gratis parkeergelegenheid. 

 
Voor inlichtingen kunt u terecht op tel: 06-48708253 of neem een 

kijkje op onze website: www.deglobe-ede.nl 
 

U KOMT TOCH OOK? 
 

 

 
 

http://www.deglobe-ede.nl/
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P  U  Z  Z  E  L  R  U  B  R  I  E  K      
Maar liefst 11  inzendingen werden ontvangen; dat was een hele tijd niet meer voor 

gekomen. En eindelijk, ja eindelijk, heeft zich weer eens een nieuwe puzzelaar 

gemeld: de heer Jan Bisschops uit Hooglanderveen werd door de aanmoedigingsprijs 

over de streep getrokken. Door een misverstand was helaas de beloofde prijs (een dun 

stockboek) op de februari- bijeenkomst niet aanwezig; dit trekken we uiteraard recht 

in maart.  

 

De komende maand 12 inzendingen of nog meer ??  

Misschien dat de nieuwe jeugdleden mee kunnen gaan doen?? Aanmoedigingspremie 

voor nieuwe deelnemers is deze maand 10 extra punten. 

De regels zijn simpel: zoek de Nederlandse postzegel (van voor 2009) bij de gegeven 

omschrijving en stuur in met een leuke postzegel op de envelop. 

Bij 100 punten heb je al een dun en bij 250 een middeldik stockboek verdiend. 

500 punten levert een dik stockboek op. 

 

De oplossing van de puzzel van januari. 
 

Het was allemaal recht toe recht aan deze keer, met uitzondering van de pijlen: hier 

bleken enorm veel zegels mee te zijn, waaronder een paar hele bijzondere. 

 

Vraag 1  Klaar-over / verkeersbrigadier. (3 ptn) Nr. 734 uit 1959.  

 

Vraag 2  Luctor et Emergo (2x) Zeeland op nr 200 en nr 2075. 

 

Vraag 3  Welke sport vinden we op een amphora(vaas)? (3 ptn) hardlopen op 

nummer 678, Melbourne 1956. Mocht iemand deze serie voor mijn verzameling 

Olympische Spelen voor een zacht prijsje hebben, dan hoor ik het graag.  

Twee heren waren slordig (of maakten een typefout) en stuurden ipv 678 de nrs 677 

en 648 in. Ik moet streng zijn en …... heb dit dus door de vingers gezien. 

 

Vraag 4  Zoek pijlen op zegels (1 ptn per zegel, maximaal 5 ptn). 

Pijlen o.a. op 732, 1030-1031,1172, 1228-1231, 1280, 1350, 1406, 1411, 1433, 1527, 

1579-1580, 1616, 1709, 1990,  2044-2045, 2337, .  

Voor 1753-1755 en 1829 zijn extra punten gegeven. Pak een loep en je weet waarom. 

Iemand (ik noem geen naam) zag de opening van de champagnefles op nr 2018 voor 

een vuurpijl aan… misschien is het tijd voor een nieuw brilletje? 

 

Vraag 5  Pauw, pauw, ik ben mooier dan jou (2 ptn). De pauw op nr. 1980 was 

bedoeld. Op 2644  staat er ook nog eentje. Nr 2207 De dag-pauw-oog leverde één 

punt op. 
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DE  STAND                  
Dhr. A. Oskam    473  456 + 3b + 14    

Dhr. H.Wolters   429  413 + 16    

Ciska v.d. Genugten   361  342 + 19  

Dhr. Verhoeff     345  330 + 15    

Mevr. J.A. te Loo           276  259 + 17   

Dhr. G. de Nooij     275  264 + 11 

Dhr. R. Ietswaart       192  189 + 3b    

Mevr. I. Riedel   158  141 + 4b + 13    

Dhr. J. Huiskes   143  126 + 17    

Dhr. L. v.d. Maesen   109    92 + 19        Dun stockboek 

Mevr. A. de Wit       95    78 + 17 

Dhr.  C.v. Holthe              82   

Dhr. J. Bisschops     16   0 + 16 Dun stockboek aanmoedigingsprijs  

 

De nieuwe opgave  

Elke vraag  3 punten.   

Zoals altijd kunnen extra punten verdiend worden door extra goed en/of leuk 

gevonden oplossingen. Ook snel insturen kan deze maand extra punten opleveren, 

hoe eerder hoe meer, dus misschien niet tot de 11e maart wachten met posten?    

 

Vraag 1  “Waar de brede stroom”. 

Vraag 2  Ze zingen met z’n drieën. 

Vraag 3  Aardbeientaart. 

Vraag 4  Een man op het hooi.  

Vraag 5  Doorloper van 65. 

       

Uw oplossing a.u.b. uiterlijk maandag 11 maart op de post doen naar:   

Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede. Graag filatelistisch frankeren.  

Alleen per e-mail insturen mag ook, maar levert zoals in de januari-bijeenkomst 

besproken, een puntenaftrek op (van 4 punten): blenders67@live.nl.  

Hebt u niet genoeg vertrouwen in Post NL, dan kunt u evt. per post én e-mail insturen 

– uiteraard geen puntenaftrek . Op het e-mail adres kunt u ook terecht met evt. vragen 

of opmerkingen.  

_____________________________________________________ 

 

Zoekertjes 
Hebt 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  dewit.anneke@hotmail.com en het zal eenmaal geplaatst worden. 

 

Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden! 

mailto:blenders67@live.nl
mailto:dewit.anneke@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

”DUTCHSTAMP”  HET ADRES VOOR: 

 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 

Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 

 
 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 

Maanderpoort 11 Openingstijden:  Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 

6711AB  Ede (centrum)   Zaterdag 09.00 - 17.00 

Tel. 0318-610334    Avondverkoop op afspraak 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 


