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Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo 

vallen tevens onder afdeling Ede 
 

 
6 maart: Bijeenkomst met veiling 

15 maart: Postzegeldag “Ons Huis” 
20 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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25e Jaargang nr 2, februari 2014 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren bij Anneke de Wit vóór de 15e van de maand. (liefst elektronisch) 
 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Globe”- Afdeling Ede. 
Voorzitter: vacant 
Secretaris: 
 Mevr. M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER Ede, tel 0318-623649
 secretaris@deglobe-ede.nl   
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 
 S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659 
 Bankr.nummer: NL70INGB0000934228 tnv Filatelistenver. De Globe afd Ede 
Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris):  

A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806 
rondzending@deglobe-ede.nl  
Bankr.nr. rondzendingen: NL25INGB0001966439 tnv A.G. Jakobsen 

Commissaris: 
E.R. Bel, van Heemskerckstraat 3, 6712 ET Ede, tel 0318 610959. 

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 
 Bankr.nummer: NL83INGB0004000746 tnv  
 “Filatelistenver. De Globe afd Ede nieuwtjesdienst” 
Jeugdleider: vacant 
 
Maandelijkse bijeenkomst 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. 
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.deglobe-ede.nl 
De Globe              www.fv-deglobe.nl  
De internetveiling    www.globeveiling.nl  

Uitlenen wereldcatalogi:   Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
 
Redacteur: 
 A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424 
 Email: dewit.anneke@hotmail.com  
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Geachte medeleden 
 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van  donderdag 6 maart a.s. in  
de zaal van ‘Fortissimo’, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur. 
Deze avond staat in het teken van een VEILING. 
De kavellijst staat elders in dit blad afgedrukt. Vóór aanvang van de bijeenkomst kunt 
u de kavels bekijken. Hopelijk zit er iets moois voor u bij. 
Ook is er weer de gebruikelijke verloting en kunt u zich op andere manieren met de 
postzegel-hobby bezighouden. 
 
AGENDA 
 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 6 februari  j.l 
4. Rondvraag 
5. Kleine pauze. 
6. Veiling 

Tot ziens!                                                                         M. Mulder.                  
                                                   
___________________________________________________________________ 
 
 

Verslag van de bijeenkomst van donderdag 6 februari 2014 
                                                                                            Aanwezig: 52 leden 
 
1. De waarnemend voorzitter dhr E.R. Bel opent de vergadering om 20.15 uur. 
Er hebben ruim voldoende leden de presentielijst getekend om de Jaarvergadering  
over 2013 te kunnen houden. 
 
2. De AGENDA is enigszins herzien. 
We nemen een minuut stilte in acht om de overledenen te herdenken. 
Dit zijn dhr W.P.N. Vlasveld uit Bennekom en dhr M. Kusters uit Ede. 
Dhr A.Oskam heeft op de crematie-bijeenkomst van Rinus Kusters  namens de 
vereniging een in-memoriam uitgesproken en herhaalt dit deze avond voor ons allen. 
Dankuwel. 

        
3. Jaarverslag secretaris. 
We begonnen dit jaar met 156 leden. Na de mutaties zijn dit er nu nog 149. 
Er wordt verslag gedaan van de aktiviteiten van onze vereniging, het verhuizen naar 
een andere locatie en de veranderingen in het bestuur. 
We hopen met een nieuwe voorzitter spoedig weer compleet te zijn. 
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4. t/m 8. De financiële verslagen worden voorgelezen. U kunt dit meelezen in de 
uitgereikte stukken en hierover vragen stellen. 
n.a.v. punt 4        Geen vragen 
n.a.v. punt 5       Vraag over Afdracht Dutch Stamp: 
         We zijn klant bij Dutch Stamp. Echter geen advertentie meer in Fila Ede? 
         Antwoord: Dutch Stamp heeft de advertentie ingetrokken. 
 De nieuwtjesdienst gaat in 2015 waarschijnlijk naar Filatelica. 
n.a.v. punt 6        Er zijn twee jeugdleden. Dank voor de filatelistische giften 
 voor de jeugd. 
n.a.v  punt 7        Komt in huishoudelijk gedeelte nog aan de orde. 
n.a.v. punt 8        Vraag van A. Oskam betreft kosten Fila Ede. 
 Antwoord: het bestuur is nog bezig om deze zo laag mogelijk  te houden. 
         Vraag van A. de Wit: Waarom verplichte bijdrage gevraagd voor het 
 ontvangen van het papieren blad?  
   Antwoord: De opbrengst van de vrijwillige bijdrage is zeer teleurstellend.  
 De kosten zijn te hoog geworden om het blad aan alle leden toe te zenden.  
 Men kan nu ook kiezen voor digitaal inzien. 
 Opmerking: Moet er elke maand een blaadje komen? 
 R. Ietswaart: in maart zijn we onze vaste drukker kwijt.  
 Dit wordt in het bestuur besproken. 
 
9. Kascontrolecommissie 
-  mw v.d. Genugten doet verslag over de kascontrole: 
‘Er zijn enkele veranderingen uitgevoerd t.a.v. de administratie van de 5ct-boeken en 
de veilingen. Alle stukken konden worden gecontroleerd.  
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Aan het zittende bestuur is decharge verleend’.  
We danken de commissie voor hun  werk.  
- Daar mw v.d. Genugten aftredend is, zoeken we een nieuw lid om samen met dhr v. 
Dartel de kas voor het volgend jaar te controleren.               
Dhr P. Fidder neemt dit op zich en dhr. E. Strik wil reservelid zijn.  
Fijn, dat u dit gaat doen. 
 
10. Begrotingsoverzicht over de jaren 2013 t/m 2015 
- Op 1-01-2015 komt waarschijnlijk de fusie met Filatelica tot stand. 
- Er is gekort in de kosten van Fila Ede. 
- Adverteerder gezocht! (de kosten voor een advertentie voor 10x per jaar op  
A5-formaat: €  160.— 
 
11. Bestuurszaken. 
A. - mw A. te Loo wordt bedankt voor haar werkzaamheden als secretaris 
     - dhr C. ten Holthe wordt bedankt voor de periode van zijn voorzitterschap. 
Beiden ontvangen een bon. 
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B. – Dit jaar mochten we zeven jubilarissen uitnodigen om op deze avond hun 
oorkonde in ontvangst te nemen. Fijn om vier van hen in ons midden te hebben. Dit 
zijn: dhr G.J. Franken uit Bennekom (40 jaar), mw M.A.E. Dijkman-Prins uit Ede  
(40 jaar), dhr J.C.G. van Veen uit Ede (40 jaar) en mw C.M. Hassing-Mes uit Ede  
(45 jaar). Dhr Bel overhandigde hen de fraai gecalligrafeerde oorkondes. 
Aan mw H. van Grootheest uit Lunteren (25 jaar) en dhr F.A.H. Toonen uit Ede (45 
jaar) zal de oorkonde per post worden toegezonden. En dhr W.P. Mantel uit 
Bennekom (55 jaar!) zal de oorkonde uit handen van de secretaris ontvangen. 
C. – Een blijk van waardering voor hun inzet voor de rondzending wordt door Berry 
Jakobsen overhandigd aan de betreffende sectiehoofden. 

-  Het lid, dat wij dit jaar in het zonnetje willen zetten, omdat hij zoveel voor onze 
vereniging doet is Harrie Wolters. Hij zorgt niet alleen altijd voor de verloting. maar 
is achter de schermen altijd bereid om te helpen.  
Een bon voor Harrie en een bloemetje voor zijn vrouw! 
D. -  De Jan Mak trofee is ook dit jaar voor Roy Lijbaart voor zijn thema Indo-China. 
Roy neemt ons altijd mee naar verre streken, maar is niet aanwezig omdat hijzelf op 
dit moment in verre streken op zoek is naar zijn ‘roots’.  
Hij krijgt de trofee uitgereikt in de maart-bijeenkomst. 
 
12. Rondvraag.   
A. Oskam: jaarvergadering. moet zijn afdelingsvergadering. (correctie) 
 -  Zijn de leden geïnformeerd over het federatief verband met Filatelica? 
Antwoord: In de loop van de afgelopen jaren is hiertoe door het                                                                       
hoofdbestuur besloten. Dit gebeurt om als vereniging te overleven. Zij willen dit 
realiseren in 2015. 
Elke afdeling zal eigen zaken in stand moeten houden. Inschrijven bij K.v.K. 
Het kapitaal wordt naar ratio verdeeld. In afdelingsvergadering van 2014 hopen wij 
de leden hierover volledig te kunnen informeren. 
A.de Wit: Zijn wij vanaf heden zonder voorzitter? 
Antwoord: Ja. Dhr. Bel blijft als commissaris in het bestuur. 
 
13. Sluiting officiële gedeelte van deze bijeenkomst. 
De getekende financiële verslagen gaan naar de Penningmeester van de 
filatelistenvereniging De Globe. 
Het secretarieel verslag gaat naar de Secretaris van deze vereniging. 
 
Huishoudelijk gedeelte 
1. Ingekomen stukken: 
1. Er is een brief ontvangen van een lid over de vermissing van een A5-boekje met 
dure zegels.(o.a. ongebr./postfrisse serie Tuberculose 84/86 en veel ander materiaal). 
Dit is gebeurd op de bijeenkomst van 2 januari jl. Is dit boekje per ongeluk in uw tas 
terechtgekomen? Wilt u a.u.b. alles nog eens goed nazien, wat u die avond bij u had? 
Wij hopen van harte, dat dit terecht komt. Bezorgen bij één van de bestuursleden of 
bij Erik Bel. Ook ligt de brief vanavond nog ter inzage op de tafels. 
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2. Een ernstige klacht van een lid over de 5ct-boeken. Dit lid mist 4000 zegels, die 
niet zijn afgerekend. We berekenden dat er per avond 800 zegels onrechtmatig zijn 
uitgenomen. Er missen zeven boeken. Boeken mee naar huis nemen kan echt niet. 
Wij zijn als bestuur hiervoor verantwoordelijk en kunnen aansprakelijk gesteld 
worden. 
We komen binnenkort met harde maatregelen. 
Bij betrappen op diefstal door twee leden volgen er dan zware sancties. Wij geven dit 
aan bij De Globe. U wordt dan geroyeerd en kunt ook elders geen lid meer worden. 
Wees eerlijk bij misbruik. Bezorg de vermiste boeken terug! 
Wie durft er straks nog boeken in te leveren? Zowel de inzenders als de vereniging 
zijn hierdoor gedupeerd. Het vertrouwen tussen de leden gaat zo weg en de  
5ct-boeken zijn juist een kwestie van vertrouwen. 
We hopen, dat het vertrouwen bij de leden spoedig terugkomt. 
 
Beurzen in maart 
- Op 15 maart onze eigen Postzegeldag in ‘Ons Huis’ achter de Taborkerk.  
   Open van 10.00 tot 16.00 uur. 
- Op 29 maart  Postzegel- en Muntenbeurs van post.ver. Frimärket Veenendaal. 
   Plaats: scholengemeenschap ‘Het Perron’ aan de Sportlaan te Veenendaal, naast  
   het zwembad. Open van 10.00 tot 16.00 uur. 
- Op 29 maart gezamenlijke Postzegelbeurs Zeewolde, Harderwijk & Omstreken 
   Plaats: Sociaal Centrum ‘De Kiekmure’, Tesselschadelaan 1 te Harderwijk   
  Open van 10.00 tot 16.00 uur. 
                                                                              
2.  Notulen bijeenkomst 2-01-2014.          Geen op- of aanmerkingen. 
3.   Puzzelladder 
- dhr  A. Oskam ontvangt een dun stockboek. 
- dhr  R. Ietswaart en mw A. de Wit ontvangen een middelgroot stockboek. 
- dhr Verhoeff is niet aanwezig en ontvangt de volgende maand een dik stockboek.  
4.  Rondvraag 
- de catalogi staan op locatie in de kast en worden beheerd door Roy en Gerard. 
 
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Hiermee is de bijeenkomst gesloten. 
Harrie zorgt voor de verloting en u kunt nog even met uw hobby bezig zijn. 
                                                                                        Secretaris / M.Mulder 
 
____________________________________________________________________  

 
Stelling van de maand. 

 
Heeft u ook ontdekt dat filatelie veel studie vereist? 

Het is dan ook een uiterst zinvolle studie. 
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5-cent boeken! Een hele verantwoordelijkheid! 
Vanaf begin januari 2014 heb ik het beheer, de administratie en de financiële 
verantwoor-delijkheid van de 5-cent boeken op me genomen. Ik liep al een tijdje mee 
met mijn leermeesters Gerard en Harrie en toen ter sprake kwam dat iemand anders  
de 5-cent boeken moest gaan beheren, werd al gauw mijn richting uit gekeken. Van 
de consequenties ben ik me bewust, maar ik heb er zin in en ga mijn uiterste best 
doen om alles zo correct  mogelijk te laten verlopen. 
Voordat de vereniging in 2006 met de 5ct-boeken begon liepen er vele beren op de 
weg en er is tijdens de vergaderingen lang over gesproken of de club het wel of niet 

moest doen. Niet dat er geen beren meer liepen, het 
blijven zwervers, maar we hebben  besloten  er iets moois 
van te maken. De uitkomst kent u, de boeken zijn razend 
populair en de extra “snuffelmiddagen” werden in het 
programma ingepast. Het kon en kan alleen een succes 
worden als wij allen hieraan meewerken. Het systeem 
gaat er vanuit dat we elkaar vertrouwen en met respect 

met andermans spullen omgaan. Soms komt de beer even langs en verdwijnen er 
zegels en zelfs complete boeken. Een enkele keer wordt er niet correct afgerekend. 
Tellen blijft lastig of we zijn slordig met invullen van het 
telbriefje. Belangrijk blijft dat u naam, datum, 
hoeveelheid en uit welk boek u de zegels haalt, noteert. 
Bij de overname bleek dat er twee boeken waren met 
hetzelfde nummer en  iemand al aan boek 1329 is 
begonnen (het hoogste nr is 1188, stand eind januari). 
Over het tellen heb ik het al gehad en er waren enkele 
boeken niet aanwezig!? Zijn deze boeken naar huis meegenomen om thuis te 
bekijken of om bijgevuld te worden? Vaak gaat het goed maar u hoort nu  ook dat het 
fout kan gaan. Laten we samen onze schouders er onder zetten zodat we de inzenders 
van de boeken niet teleurstellen en het vertrouwen niet beschamen. Mocht u de 
zwervende beer toevallig tegenkomen en/of betrappen op diefstal, waarschuw ons 
dan zodat we hem kunnen vangen en voorgoed verbannen. In de titel van dit verhaal 
noem ik het een hele verantwoordelijkheid, maar dat kan alleen als we gezamenlijk 
de verantwoording nemen.   
         Roy Lijbaart 
____________________________________________________________________ 
 
WERELDCATALOGI VAN DE VERENIGING 
De catalogi staan vanaf februari in de kast van onze vereniging (zaal Fortissimo). Een 
ieder kan en mag tijdens de clubbijeenkomsten een catalogus gebruiken. Graag één 
van de aanwezige beheerders informeren en laten inschrijven welk deel u tijdens de 
bijeenkomst gebruikt. Lenen is zoals voorheen ook mogelijk. U mag de catalogus 
twee weken thuis gebruiken. Ook hier dezelfde procedure zoals boven beschreven.  
         Bestuur  De Globe Ede 
_____________________________________________________ 
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P  U  Z Z  E  L  R  U  B  R  I  E  K       
 

Vanwege de vroege deadline van de Fila Ede deze maand helaas géén oplossing, 
maar slechts de nieuwe vragen voor februari. De oplossing van januari mag met die 
van februari meegestuurd worden – wel graag uiterlijk 12 maart. 
 
Dit is een fraaie mogelijkheden voor NIEUWE puzzelaars om mee te gaan doen: 
met één briefje heb u al bijna een half stockboek verdiend! Succes! 
 
DE NIEUWE OPGAVE van Februari 
Twee punten per vraag en verdubbeling bij 11 inzenders !! 
 
Vraag 1  Hoepel 
Vraag 2  Welke provincie heeft ijskristallen? 
Vraag 3  Een groot glas en een ijsvogeltje 
Vraag 4  Tjerk en hoe heet ie verder? 
Vraag 5  Een denkende kat? 
 
 
DE OUDE OPGAVE van Januari  
Twee punten per vraag en verdubbeling bij 11 inzenders !! 
 
Vraag 1   300 jaar onvervalst 
Vraag 2   Mir 
Vraag 3   Slangenwortels 
Vraag 4   Een platte knoop!    
Vraag 5   Een dubbeldekker boven water 
 
Uw oplossing a.u.b. uiterlijk woendag 12 maart op de post doen naar:   
Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede.  
Filatelistisch frankeren s.v.p.: de mooiste kan extra punten opleveren!  
E-mailen mag, maar levert -4 punten op: blenders67@live.nl.  
Voor evt. vragen of opmerkingen kunt u ook mailen (kost geen punten !) .  
_________________________________________________________________ 
 

 
Herinnering 

 
Denkt u nog aan onze postzegeldag 

op 15 maart in “Ons Huis”? 
Van 10.00 tot 16.00 uur. 
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 VEILINGLIJST         1403 
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 eind van de veiling en de afhandeling 
daarvan nog tegen de inzetprijs bij mij, contant, gekocht worden. 
 
De kavels 101/154 liggen niet op tafel. Vraag de veilingmeester om inzage. 
 
Catalogus nr. tenzij anders vermeld: NVPH en MICHEL. 
Cataloguswaarde en omschrijving altijd volgens opgave van de inzender. 
 

NR OMSCHRIJVING kw. cat w. inzet 
 LOSSE ZEGELS EN SERIES    
 NEDERLAND    

101 212/219 blad met speciaal stempel o 65,00 17,50  
102 Luchtpost 12 o 150,00 20,00 
103 Luchtpost 13 o 150,00 30,00  
104 Luchtpost 13 o 150,00 30,00  
105 Port 1 + 2 o 35,00 7,50  
106 Port 3/12 o 115,00 17,50  
107 Port 12 minimale plakkerrest xx 110,00 32,50  
108 Port 13/26 o 60,00 12,50  
109 Port 27 xx 35,00 6,50  
110 Port 28 xx 160,00 30,00  
111 Port 29 xx 5,00 1,00  
112 Port 31/43 (no. 42 wat dun) xx/x 180,00 30,00  
113 Port 44/60 o 26,70 5,00  
114 Port 61/64 o 3,40 1,50  
115 Port 65/68 o 3,50 1,50  
116 Port 69/79 o 10,00 2,50  
117 Port 69B/79B (dus zonder no. 75) xxx 7,50 2,00  
118 Port 80/106 o 17,40 3,50  
119 Port 80/106 (no. 102 = 85 ct. = niet PF) xxx 65,00 13,50  
120 Dienst Cour int. de Justice 33/40 o 13,00 2,00  
121 Postbewijs zegels serie 1/7 o 450,00 90,00  
122 Roltanding R30 xx 23,00 4,50  
123 Roltanding R74 vertikaal paar xxx 40,00 2,50  
124 Roltanding R74/77 o 50,00 12,50  
125 Roltanding R74/77 o 50,00 12,50  
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126 Roltanding R82/85 o 30,00 7,50  
127 Roltanding R82/85 o 30,00 7,50  
128 Roltanding R86/89 (88 wat roest) xx 40,00 6,00  
129 Roltanding R97 met velrand o 28,00 7,00  
130 Roltanding R98/101 o 30,00 10,00  
131 Roltanding R98/101 o 30,00 10,00  
132 Roltanding R98/101 xx 40,00 10,00  
133 Roltanding R98/101 xx 40,00 10,00  
134 Rolzegels 379a,379c,379d xxx 12,50 2,00  
135 49 Kroningsgulden xx 250,00 80,00  
136 134/135 Tooropzegels xx 45,00 11,25  
137 134/135 Tooropzegels o 45,00 11,25  
138 212/219 Olympiade Amsterdam o 60,00 15,00  
139 225/228 Kind 1929 o 18,00 4,50  
140 232/235 Kind 1930 o 17,50 4,50  
141 238/239 Goudse glazen o 45,00 11,25  
142 240/243 Kind 1931 o 40,00 10,00  
143 257/260 Zeemanszegels o 45,00 11,25  
144 278 Luchtvaartfonds o 13,00 3,25  
145 544/548 Kind 1949 o 4,50 1,00  
146 550/555 Zomer 1950 o 35,00 8,75  
147 556/560 Kerken in oorlogstijd o 53,50 13,50  
148 578/581 Jan van Riebeeck o 18,00 4,50  
149 952/958 Juliana Regina xxx 21,00 3,00  
150 Mapje 150 jaar postzegels in Nederland o  2,00  
151 Zwitserland VN. 18 o 160,00 40,00  
152 Zwitserland VN. 19 o 160,00 40,00  
153 Zwitserland VN. 20 o 200,00 50,00  
154 Guyana serie paddenstoelen 3680/84 o 17,00 2,00  

 STOCKBOEKEN EN PARTIJEN   
501 Verzameling roofdieren ca. 700 zegels o  8,00  
502 Verzameling sport I ca. 1150 zegels o  10,00  
503 Verzameling sport II ca. 1300 zegels o  15,00  
504 Verzameling sport III ca. 530 zegels o  6,00  
505 Stockboek ca. 900 verschillende zegels Nederland o  6,00  
506 Stockboek ca. 1800 zegels Europa & USA o  5,00  
507 Stockboek Australië o  7,00  
508 Aktenmap wereld het bekijken waard o  7,00  
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509 Ringband zegels motief Fauna o  4,00  

510 
Importa Victoria klein blanco album (ca. halve 
inhoud) o  2,00  

511 Mooi stockboek 20 zwarte bladen metalen hoeken o  10,00  
512 Stockboek diversen o  3,00  
513 Davo album Ned. Koloniën nieuwe bladen o  5,00  
514 Victoria groot album +stockboek 16/32 leeg o  5,00  
515 Importa Juweel suplement 1998 (basis + vellen) xxx  10,00  
516 Importa Juweel suplement 1999 (basis) xxx  5,00  
517 Importa mapjes album o  3,00  
518 3 mapjes albums (Importa bladen) o  10,00  
519 Leuchtturm postzegelboekjesalbum o  2,00  
520 Importa PTT mapjes album o  5,00  
521 Importa PTT mapjes album o  5,00  
522 Importa PTT mapjes album o  5,00  
523 Importa album geschikt voor mapjes of muntsets o  2,50  
524 Schaubek Duitsland mooi gevuld album o  20,00  

525 
Davo album 1852/1961 zegels w.o. luchtpost en 
port o  25,00  

526 Importa PS III album o 19,50 2,50  

527 
Lindner album met Franse thema bladen o.a. rode 
kruis o  7,50  

528 Album brieven Italië   3,00  
529 FDC album met (vroege) gemeente stempels o  5,00  
530 Album brieven Zweden & Denemarken  5,00  
531 Album poststukken Europa o/xxx  10,00  
532 Michel catalogus West Afrika deel 5,  2007 o 69,00 23,00  

533 
Michel catalogus Zuid & Centraal Afrika deel 6,  
2007 o 74,00 23,00  

534 Michel catalogus Europa 3, 2010 o 54,00 25,00  
535 Michel catalogus Europa 4, 2010/2011 o 54,00 25,00  
536 Michel catalogus Oost Europa 7, 2011/2012 o 56,00 18,00  

537 
Catalogus NVPH 2012 Ned, & O.G.(wat 
aantekeningen) o 27,90 6,00  

538 Stockboekje ca. 375 versch. dieren o/xxx  4,00  
539 CA. 100 zwarte insteek kaarten A6  o  2,50  
540 CA. 100 zwarte insteek kaarten A6  o  2,50  
541 CA. 100 zwarte insteek kaarten A6  o  2,50  
542 CA. 100 plastic hoesjes A6 o  1,50  
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543 CA. 100 plastic hoesjes A6 o  1,50  
544 CA. 100 plastic hoesjes A6 o  1,50  
545 Victoria groot album o  5,00  
546 Stockboek diversen o  4,00  
547 USA diverse vellen WO II xxx  3,50  
548 USA ruimtevaart xxx  2,00  
549 Stockboekje klederdrachten, textiel o/xxx  3,00  
550 Stockboekje vignetten o/xxx  2,00  
551 Stockboekje ca. 180 versch. schilderijen o/xxx  4,00  
552 Blikje ca. 1000 afgeweekte zegels o  3,00  
553 Doos vol zakjes/doosjes afgeweekt Europa/Canada o  7,00  

554 
Ned. blokken van 4, veldelen, combinaties uit 
boekjes o  10,00  

555 Wereld blokken van 4, veldelen o  10,00  
556 Stockboek diverse zegels o  2,00  
557 Stockboek met partijtje Duitsland xxx  25,00  

558 
Prachtig dik zwart LT stockboek zwarte bladen 
DDR xxx  30,00  

559 
Prachtig dik zwart LT stockboek zwarte bladen 
DDR o  30,00  

560 Stockboek motief paarden o  5,00  
561 Stockboek met wat diverse zegels o/xxx  1,50  
562 Mooi stockboek met motief dieren o/xxx  10,00  
563 Stockboek met wat zegels o  2,00  
564 Dik stockboek leuke dingen o  10,00  
565 Dik stockboek Nederland oa. PZB, combinatie's o/xxx  25,00  
566 Stockboek ± 300 zegels o  2,50  
567 Stockboek metaen hoeken motief paarden o  7,50  
568 Stockboek schilderijen o  2,00  
569 Stockboek Nederland velletjes + wat paartjes nom. xxx 104,50  22,50  
570 Stockboek Nederland blokken en boekjes nom. xxx 111,50  25,00  
571 Stockboek vol dieren o  7,50  
572 Stockboek met toeslag serie's Berlijn xxx  30,00  
573 Stockboek rommeltje Europa o  5,00  
574 Mooi stockboek rijp voor de 5 ct. boeken o  2,00  
575 Stockboek veel motief o  4,00  
576 Davo album BR Duitsland 1946/75 goed gevuld o/xxx  40,00  
577 Bladen Diverse portzegels Nederland o/xxx  17,50  
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578 Insteekblad stadspostzegels o  2,00  
579 Insteekblad portbetaald/vignetten o  2,00  
580 Lindner album/cassette voor oa. mapjes o  5,00  
581 Lindner mapjes album zonder cassette o  5,00  
582 Album voor kaarten, mapjes etc. o  5,00  
583 Album voor kaarten, mapjes etc. o  5,00  
584 Davo album voor mapjes ed. dubbele inhoud o  6,00  
585 Importa PS II album dubbele inhoud o  6,00  
586 Zak niet afgeweekt Canada o  3,00  
587 Zak niet afgeweekt Nederland  o  15,00  

 
________________________________________________________________________________ 

 
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. 
   ------------------------------------------------------------ 
Te koop aangeboden: 
Davo Luxe albums Bundespost Deutschland 1949 t/m 2012 
B.Jakobsen: filatelie@me.com of tel. 0318-613806 
Te koop aangeboden: 
Franse verzameling nog niet kompleet. In 5 boeken, kompleet met wat blokken. 
Ook veel nieuwe zegels. Vraagprijs 250 Euro. 
Te bevragen bij Marijke Bouman, Groenendaal 240,Ede. 
telefoon 0318-621764. 
___________________________________________________________ 

 
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 28 februari loopt de volgende 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 breidden op die manier hun verzameling uit. 

_____________________________________________________ 



 

 
Advertentie 

 
Hier had uw advertentie kunnen staan! 

 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Rekenen is best moeilijk. 

Arie Oskam 
 
Soms krijg je iets aangereikt wat meer dan de gewone aandacht verdient. 
Zo kreeg ik van een oud lid (Jan Hopman) een enveloppe die een nogal uitgebreide 
frankering had. 
Kennelijk had de afzender of misschien wel de baliemedewerker van postnl wat 
problemen met het vinden van de juiste knoppen op de frankeermachine. 
Om het tarief voor het verzenden van de kerstpost 2013 (€ 0,55) te bereiken werden 
eerst 2 postzegels geplakt en vervolgens werd binnen 2 minuten (16.51 – 16.52) het 
juiste tarief bereikt met maar liefst 4 frankeerstrookjes.  
Het is even doorwerken maar we komen er wel. 
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