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   Jaargang 26 ~ nr. 2 ~ februari 2015 
 

 

 

 

                5 maart: Ede: Bijeenkomst met Jaarvergadering 

                12 maart: Barneveld: Bijeenkomst met veiling 

            14 maart: Ede: Voorjaars-postzegeldag in “Ons Huis” 

                           19 maart: Ede: 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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26e Jaargang nr. 2, februari 2015 
Verschijnt 10 maal per jaar 

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

Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Waarnemend voorzitter:  

 R.Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 

Secretaris: 

 Mevr. M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER Ede, tel 0318 623649

 secretaris@fv-degeldersevallei.nl    

Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 

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

 Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris):  

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

hrzv@fv-degeldersevallei.nl  

Bankrekeningnr. rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv 

Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei 

Commissaris: 

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

L.J. Brouwer, Gersteland 22, 3773 AC, Barneveld, tel 0342 417991 

Lex van Rootselaar, Kampstraat 16, 3771 AV, Barneveld, tel 0342 493444 

Dick Kranen, Molenstraat 73, 6712 CT, Ede, tel 0318 693803  

Nieuwtjesdienst: 

 R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 

 Bankrekeningnr: NL32INGB0006826595 tnv Filatelistenvereniging De 

Gelderse Vallei 

Jeugdleider: vacant 

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.globeveiling.nl  

Uitlenen wereldcatalogi:   Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
Redacteur: A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424 

Email:  Redactie@fv-degeldersevallei.nl  

mailto:secretaris@fv-degeldersevallei.nl
mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
https://fv-degeldersevallei.nl/
http://www.globeveiling.nl/
mailto:Redactie@fv-degeldersevallei.nl
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Kort verslag van de afsluitende jaarvergadering van de Globe afdeling 

Barneveld over 2014. 

1. Opening. Roy Lijbaart opent als voorzitter de vergadering. Heet iedereen 

welkom. We hebben een goed gevulde zaal. Daarna geeft hij het woord aan 

Lex van Rootselaar als dagvoorzitter. 

2. Mededelingen.  

     a.Inbreng voor de veiling van 12 maart uiterlijk  27 februari bij Tiny vd Bunt. 

     b.14 maart postzegeldag in Ede. 

     c. Cees van Dijk evalueert de postzegeldag van 17 januari in Barneveld. We                 

        kunnen spreken van een geslaagde dag.  

        (De volgende keer  aandacht voor de beschikbaarheid van tafels). 

3. Ingekomen stukken. Prijslijst Smits filatelie en flyer Postzegeldag Ede 

4. Verslag vorige algemene vergadering:  Wordt vastgesteld met de opmerking 

dat de lezingen door leden nog niet van de grond zijn gekomen. 

5. Jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld met dank aan de 

secretaresse voor de verslagen. 

6. Financieel verslag inclusief rondzendingen en nieuwtjesdienst wordt zonder 

opmerkingen vastgesteld. De kascommissie concludeert dat alles in orde is en 

verleent decharge. Met dank aan de penningmeester. 

7. Dhr. Werkman wordt als jubilaris, 25 jaar lid, in het zonnetje gezet. Hij 

ontvangt een speld, oorkonde en een bloemetje. 

8. Van de oud bestuursleden, voorzitter dhr. v.d. Ende, secretaresse mevr. van 

Turnhout en penningmeester dhr. Bosman wordt afscheid genomen. Zij hebben 

jarenlang in het bestuur gezeten en ook de fusie met Ede tot een goed resultaat 

gebracht. Hiervoor worden ze heel hartelijk bedankt met een bloemetje en een 

cadeaubon en natuurlijk een warm applaus. Eveneens wordt nog afscheid 

genomen van dhr. van Davelaar die jarenlang jeugdleider is geweest en alles nu 

afgebouwd heeft en overgedragen aan Ede. 
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9. Rondvraag. Onze voorzitter neemt nog even het woord en wekt de leden op 

met initiatieven te komen. De vereniging vormen we samen en niet alleen het 

bestuur.  Er komt kruisbestuiving. We zien al Barneveldse leden in Ede en 

omgekeerd. Laten we elkaar proberen te versterken! 

10.Lex sluit de vergadering om 20.15 en daarna is men nog geanimeerd bezig met                

 o.a. de snuffelboeken. 

____________________________________________________________________ 

 

Nieuws/mededelingen uit Barneveld: 

- 12 maart is er een veiling. Kavellijsten en bezichtiging aan het begin van de 

bijeenkomst. 

- 9 april is er een lezing(onderwerp volgt nog) 

- Alle bijeenkomsten vinden plaats in een zaal (meestal Ceder) van de 

Immanuelkerk Achterdorpstraat 8 in Barneveld en beginnen om 19.30 uur. 

- Inbreng door leden voor de veiling van maart is nog mogelijk tot 28 februari bij 

de veilingmeester mevr. Tiny v.d. Bunt,  Welgelegenweg  21,  3776 PR te 

Stroe. 

 

 

Vragen >> Antwoorden 

 

De bond van filatelistenverenigingen heeft een eigen bibliotheek, waar antwoorden te 

vinden zijn op allerlei vragen die verzamelaars (kunnen) hebben. Waar komt die 

postzegel vandaan ? Wanneer werd dit stempel gebruikt ? Wat was toen het tarief 

voor aangetekende stukken ? Zulke vragen hebben we allemaal wel eens. Dan wordt 

het tijd op zoek te gaan naar antwoorden.  

Die antwoorden zijn soms dichterbij dan u denkt, want u kunt de catalogus via 

internet (www.knbf.nl) raadplegen en online boeken bestellen of een kopie van een 

tijdschriftartikel aanvragen.  

Maar daar hoeft u geen kosten voor te betalen, want ik ben regelmatig als vrijwilliger 

aktief in die bibliotheek en kan u helpen met kopieën of boeken lenen. Als u mij uw 

vraag voorlegt kan ik aangeven hoe u daarop een antwoord kunt krijgen. 11 maart en 

8 april ben ikzelf in de bibliotheek aanwezig. 

U kunt natuurlijk ook zelf naar Baarn komen, waar we elke woensdag (10-17u) open 

zijn en maandelijks ook op een zaterdag. Ruim tien minuten lopen vanaf station 

Baarn vindt u ons vlakbij de Brink (in de Openbare Leeszaal). 

 

Lex van Rootselaar 

Kampstraat 16 

3771 AV Barneveld 

0342-493444 

____________________________________________________________________ 
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Afsluitende vergadering van DE GLOBE afd. EDE voor het boekjaar 2014 

 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op  

donderdag 5 maart a.s. in de zaal van Fortissimo, Sportparkweg 8 te Ede.          

Aanvang 20.15 uur 

Volgens de statuten is het noodzakelijk dat een vastgesteld aantal leden aanwezig is 

tijdens deze vergadering. In verband hiermee en in het belang van deze vergadering 

voor onze vereniging, zouden wij het zeer op prijs stellen indien u aanwezig kunt 

zijn. 

 

AGENDA 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Jaarverslag secretaris. 

4. Financieel verslag hoofd rondzendingen. 

5. Financieel verslag hoofd nieuwtjesdienst 

6. Verslag afdeling jeugd 

7. Verslag snuffelboeken 

8. Financieel verslag penningmeester 

9. Verslag kascontrolecommissie   en 

benoeming lid kascontrolecommissie 

(aftredend volgens rooster de heer G. van Dartel) 

10. Bestuurszaken A:  Afgetreden in 12014: veilingmeester J.E. Datema 

B:  Uitreiken ‘Jubileum-oorkonden’ aan leden, langdurig                 

lid van De Globe. 

C:  Overhandigen van een blijk van waardering voor diegenen, 

die zich in 

2014 hebben ingezet voor de rondzenddienst en voor een lid, 

dat ook in 2014 veel voor de vereniging heeft gedaan. 

                              D:  Uitreiken Jan Mak Trofee 

     11. Rondvraag 

12. Sluiting  gedeelte DE GLOBE EDE 

 

Agendapunten Filatelistenvereniging De GELDERSE VALLEI 

1. Begroting 2015 

2. Bestuurszaken: a. Aftredend nieuwtjesdienst en beschikbaar als kandidaat  

              voorzitter: R.M. Lijbaart 

b. Aftredend en niet herkiesbaar als secretaris: M. Mulder  

c. Aftredend en herkiesbaar als hoofd rondzendingen:  

A.G. Jakobsen 

       3.  Rondvraag 

       4.  Sluiting gedeelte Filatelistenvereniging De GELDERSE VALLEI 

____________________________________________________________________                                      
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Agenda huishoudelijke bijeenkomst 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

2. Verslag bijeenkomst 5-02-2015 

3. Rondvraag 

 

PAUZE en verkoop van loten 

 

Daarna gelegenheid om met onze hobby bezig te zijn. 

Tot ziens op deze voor onze vereniging belangrijke bijeenkomst! 

 

Secretaris/M. Mulder 

 ___________________________________________________________________ 

 

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.svfilatelie.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. 

 

 

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  Redactie@fv-degeldersevallei.nl en het zal eenmaal geplaatst worden. 

 

TE  KOOP: 

Aanbieding :    Verzameling Bijbelse geschiedenis. 

Beste leden van de Gelderse Vallei. Via via heb ik twee albums vol met zegels met 

het Thema “Bijbelse geschiedenis” binnengekregen. Deze bied ik als eerste binnen 

onze club aan (Opbrengst is voor een goed doel). Wie interesse heeft kan contact met 

mij opnemen.    Mail: ljbrouwer1949@kpnmail.nl of 0342-417991 

 

 

http://www.globeveiling.nl/
mailto:Redactie@fv-degeldersevallei.nl
mailto:ljbrouwer1949@kpnmail.nl
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Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei 
organiseert op zaterdag 14 maart 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fv-degeldersevallei.nl/
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Verslag van de bijeenkomst van donderdag  05-02-2015 

1.Opening door de waarnemend voorzitter                                                              

Aanwezig: 34 leden 

Roy Lijbaart heet ons allen welkom, in het bijzonder handelaar Edwin Brugman.    

Ook Hennie v.d.Berg is weer op de bijeenkomst aanwezig. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

    - In maart houden wij de jaarvergadering. 

      De secretaris is aftredend en niet herkiesbaar. Een nieuwe vacature. 

      Roy vraagt dan ook met klem om leden voor te stellen voor de volgende  

      functies: Voorzitter, Secretaris en Jeugdleider. 

    - U heeft nog geen rekening van de penningmeester ontvangen v.w.b. de 

      contributie 2015. 

      Dit jaar ziet het bestuur als een overgangsjaar. 

      Er moet een nieuwe rekening geopend worden voor ‘de Gelderse Vallei’. 

      Voorzitter en penningmeester gaan naar de bank om dit te regelen. Daarna    

      wordt u een rekening toegezonden. In december krijgt u dan zoals         

      gebruikelijk de rekening voor het volgende jaar (2016). 

    - Ron van Beest wordt onze nieuwe veilingmeester. Hij zal over de gang van  

      zaken berichten in het volgende clubblad en wil in april een kleine veiling  

      verzorgen. 

      De quiz van Pieter gaat dan naar mei. 

    - Filatelisten vereniging Wageningen bestaat 50 jaar. P. Reijbroek heeft      

      Verzocht om in mei een aantal 5ct-boeken van ons te mogen gebruiken.  

      Roy heeft hiermee ingestemd. 

    - Zijn er nog voorstellen voor een nieuwe naam van ons clubblad? 

    - Voor onze beurs van 14 maart liggen flyers op tafel. Graag meenemen om    

      hier meer bekendheid aan te geven.    

    - Een mooie, frisse start van Fila Ede/Barneveld! Graag kopij voor Anneke. 

   Ingekomen stukken:      geen 

 

3. Verslag bijeenkomst 8-01-2015:      geen op- of aanmerkingen. 

 

4. Rondvraag 

    - Edwin Brugman: 28 maart is er een beurs in Zeewolde. 

                                  Er zijn nog enkele tafels vrij ( 7,50 euro per m.) 

 

In de pauze verkoop van de loten. 

 

Daarna gelegenheid om op diverse manieren uw verzameling aan te vullen. 

Harry zorgt natuurlijk ondertussen voor de verloting. 

 

Secretaris / M. Mulder. 

_________________________________________________________________ 
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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.  

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 betreffende 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.  
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- 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. 

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. 
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De getekende financiële verslagen gaan naar de Penningmeester van de 

filatelistenvereniging De Globe. 

Het secretarieel verslag gaat naar de Secretaris van deze vereniging. 

 

Secretaris/M.Mulder 

 

 

 ________________________________________________________________                                                                            

  

 

 

Uw nieuwe veilingmeester? 

 

Onlangs heb ik mij aangemeld als kandidaat voor de vacante functie van 

veilingmeester bij onze vereniging. 

Vanwege de drukke werkzaamheden van het bestuur i.v.m. de fusie van onze 

vereniging met Barneveld en de fusie van de Globe met Philatelica, alsmede de 

vacante functie van veilingmeester had het bestuur in eerste instantie besloten om de 

voorjaarsveiling over te slaan. 

Ondergetekende heeft zich bereid verklaard om de voorjaarsveiling alsnog te 

organiseren en wel of in april of in mei. Mijn voorkeur gaat uit naar april en ik denk 

aan een korte veiling van ca 80-85 kavels. 

 

Ik zal me even voorstellen : mijn naam is Ron van Beest en ben sinds enkele jaren lid 

van uw vereniging. 

Ik verzamel ruim 65 jaar postzegels en ben voornamelijk geïnteresseerd in klassieke 

zegels tot 1940. 

 

Ik ben ruim 3 jaar veilingmeester geweest van de vereniging “Stichts Overkwartier” 

en heb dus al ervaring op het gebied van het organiseren van veilingen. 

Indien U voor de komende veiling ook kavels zou willen inbrengen verzoek ik u 

contact op te willen nemen met ondergetekende, hetzij per telefoon (0343-415425), 

hetzij per E-mail (rvb@kpnplanet.nl). 

Ik neem dan contact met U op i.v.m. de kavelnummering. 

 

Ik hoop dat hiermee de continuïteit van de veilingen voor onze vereniging 

gewaarborgd is. 

Met vriendelijke groet, 

Ron van Beest 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

mailto:rvb@kpnplanet.nl
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Wie kan mij helpen? 

 

Bijgaande zegel kreeg ik binnen. Nu is 

een van mijn verzamelgebieden 

vuurtorens. Helaas ken ik deze zegel 

niet. Het lijkt me uit een Arabisch land 

te komen, maar hoe ik ook zoek ik 

vind hem niet. Het enige wat ik zag 

was dat het mogelijk uit Saudie Arabie 

is. 

 

Mijn vragen: 

Is dit inderdaad een vuurtoren? 

Zo ja waar komt deze zegel vandaan en wat verbeeldt het. 

         Lammert Brouwer 

Mocht je meer weten laat het mij s.v.p. weten via mijn mail:  

ljbrouwer1949@kpnmail.nl 

 

_____________________________________________________ 

PUZZELRUBRIEK 
 

Wederom 11 inzendingen en dus verdubbeling van de punten. Hier de oplossing. 

Vraag 1  Albert Plesman – De oprichter van de KLM op nr 648. 

 

Vraag 2  Witje, Zwartje, Bruintje. Niemand heeft de zegel gevonden die ik in gedachten 

had nl. 2981. Bij deze zegel moet ik direct denken aan het kinderboek “De drie paardjes’ 

van Piet Worm. Jos v.d. Maesen kwam (toevallig) wel erg dichtbij door het noemen van 

de koeien op 2973-2978.  

De katten (inclusief de grijze) op 814 werden genoemd, Sjors en Sjimmie 1921-22 en de 

kinderen met verschillende huiskleuren op 2197 Nelson Mandela – beide zouden wel 

wat discriminerend genoemd kunnen worden , 1466 de bruiloft van Beatrix (in het wit), 

Claus (zwart) en de paarden (bruin) !! Een leuke combinatie was 1779-1791 witte 

konijnen, zwarte katten, bruine hond. 
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Vraag 3  Vluchtheuvel: 1405 in de autospiegel. Een terp is ook een vluchtheuvel, bijv. 

te vinden op NVPH 3076 en dus ‘onder’ de Korenmolen in Zeddam. 

Vraag 4  Rood schakeringen: dit is de omschrijving bij nr 2485 en 2747 

Vraag 5  2 verrekijkers op 1 zegel. Op nr  1955 zijn er duidelijk 2 te zien. Op 2706 is het 

de vraag of ‘de tweede’ niet de koker is.  

DE STAND                   

 

Mevr. I. Riedel    515   497 + 18    Dik stockboek, feb) 

Dhr. J. Huiskes    490   468 + 22 

Mevr. A. de Wit    457   437 + 20 

Ciska vd Genugten  451 

Dhr. L. v.d. Maesen 409   395 + 14     

Dhr. R. Ietswaart      295     

Dhr. H.Wolters    267   251 + 16       

Dhr. A. Oskam    232   218 + 14     

Dhr. J. Bisschops    215    

Dhr. Verhoeff    189   171 + 18   

Dhr.  C.v. Holthe    113      

Dhr. W. van Doorn    75     63 + 12 

Dhr. G. de Nooij        67     53 + 14 

Dhr. R. van Andel      59     39 + 20 

Mevr. J.A. te Loo       48     28 + 20 

Dhr. P. Fidder            46 

 

DE NIEUWE OPGAVE   

 

Vraag 1    Wie zong "de glimlach van een kind'? 

Vraag 2    0, 1, 99 en 100 

Vraag 3    Nederland op een standaardje  

Vraag 4    Wegwijspaddestoel  

Vraag 5    Gelukkig paar 

 

2 punten per vraag en bij 10 inzenders of meer: verdubbeling van de punten. 

 

Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 9 maart 2015 op de post doen naar   

Geo van Dartel      

Annadaal 67      

6715 JB Ede 

Svp 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.  

________________________________________________________________ 
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”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 
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   Aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

      Afz: 

      Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 

      Redactie: 

      Houtrakbos 37 

      6718 HC Ede 
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