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Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo 

vallen tevens onder afdeling Ede 
 

 
4 september: 1e bijeenkomst van het  

seizoen met handelaar 
18 september: 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 6, augustus 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. 
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@deglobe-ede.nl   
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 
 S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659 
 Bankrekeningnummer: NL70INGB0000934228 tnv  
 Filatelistenvereniging De Globe afd. Ede 
Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris):  

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

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

Nieuwtjesdienst: 
 R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 
 Bankrekeningnummer: NL83INGB0004000746 tnv  
 “Filatelistenvereniging De Globe afd. Ede nieuwtjesdienst” 
 
Jeugdleider: vacant 
Organisatie veilingen: J.E. Datema, P. Breughelstraat 11, 6717 PG Ede,  
tel 0318 634927 
 
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 4 september a.s. 
in de  zaal van ‘Fortissimo’, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur. 

Op deze avond gaat er weer een nieuw seizoen voor onze vereniging van start. 
      Wij hebben er zin in en hopen, dat het een goed jaar voor onze hobby wordt. 
 
 Als extra mogelijkheid om op deze eerste bijeenkomst mooi materiaal aan 
      te schaffen, heeft het bestuur  postzegelhandelaar Edwin Brugman uitgenodigd. 
 
AGENDA 
 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 5 juni j.l. 
4. Rondvraag 

 
Hierna pauze, verloting en tijd voor de postzegels.  
Tot ziens op 4 september !                                                                M. Mulder                                                                    
                                                                     
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Verslag van de bijeenkomst van donderdag 5 juni 2014  
 

1. Roy opent de vergadering om 20:18 en heet een ieder welkom en speciaal                      
 de 2 bestuursleden van Barneveld. 

2. Mededelingen: 

-Marijke Mulder kan vanwege ziekte niet aanwezig zijn vanavond. We wensen 
haar beterschap en spoedig herstel toe. 
-Er vinden fusiebesprekingen plaats met Barneveld. Vanavond is er een 
afrondende vergadering gepland met Barneveld. Als alles doorgaat dan krijgt 
het bestuur een 2 tal nieuwe leden erbij, die de belangen van Barneveld zullen 
behartigen maar vooral coördineren. Inzet van Barneveld is om een eigen 
avond te organiseren. In het laatste nummer van Fila Ede was als bijlage, de 
aankondiging van de voorgenomen fusie tussen Ede en Barneveld. In 
Barneveld willen met name de  hoofdbestuursleden stoppen, nieuwe 
bestuursleden zijn niet te vinden om een voltallig bestuur te vormen. Ook het 
dalend ledenaantal, net als bij alle Globe verenigingen (vergrijzing), is mede 



Fila Ede 2014  3 
___________________________________________________________________________ 

oorzaak om aansluiting bij Ede te zoeken. De vraag van de voorzitter: “Graag 
uw steun en toestemming om één en ander af te ronden”, riep de nodige vragen 
op over het: nut en noodzaak, het waarom, financiële consequenties, 
huishoudelijk reglement, toestemming van de vergadering. Ede en Barneveld 
gaan samen verder als 1 (één) vereniging en per 1 jan 2015 als zelfstandige 
vereniging. Het enige doel is om in deze regio elkaar te versterken. Barneveld 
is een goede vereniging met een gezonde financiële basis. Na de fusie van de 
Globe en Philatelica per 1 jan 2015 zal de vereniging sterker dan ze al was 
verder kunnen gaan. Er is wat tijdsdruk bij de verenigingen, het bestuur moet 
per 15 juli 2014 bij het Hoofdbestuur bekend zijn. Mede omdat na deze datum 
de notariskosten  
(€ 800,-) dan voor de verenigingen zijn. Een 6-tal Globe verenigingen zijn 
bezig met fusiegesprekken. Op de algemene ledenvergadering van de Globe dd 
15 nov 2014 te Nieuwegein zal gestemd worden of de fusies, van de 
verenigingen, door mogen gaan. 
-5ct boeken; nrs 1006-1098 zijn uitgenomen en liggen klaar om mee genomen 
te worden. In september zijn de uitbetalingen. 
-Berry wordt contactpersoon/organisator van onze eigen postzegelbeurzen. 
-de ALV van Philatelica heeft ingestemd met de fusie  
Philatelica-de Globe. 

 

3. Ingekomen stukken: 

-Blad Telstar van de afdeling Putten. 
-de hr J.D. van Doorn heeft zich opgegeven als nieuw lid, welkom 

 
4.Verslag van de bijeenkomst in mei.  

Hier zijn geen op- en of aanmerking op. Met dank aan Marijke Mulder. 
 

5. Rondvraag: 

- Anneke de Wit: Anneke te Loo is al enkele keren afwezig. Dit doordat ze ziek 
is.  Inmiddels gaat het herstel langzaam maar goed. Hiervoor heeft Anneke een 
kaart meegenomen, graag straks allemaal tekenen, is het verzoek. 
- E. Strik met de vraag waarom Holland Fila naar Apeldoorn gaat en niet meer 
in Barneveld zit. Dit staat zo in de Filatelie. De organisatie zetelt in Apeldoorn 
en dit zal door Filatelie zo fout vermeld zijn. (op de website staat dat de beurs 
zoals gebruikelijk in Barneveld plaats vindt) 

 
       2e secrtaris: B. Jakobsen 
           Waarnemend voorzitter   :  R. Lijbaart 
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HERINNERING   HERINNERING 
 

Net als in voorgaande jaren strijden wij dit jaar 
ook weer voor de  

Jan Mak Trofee 
 

U bent vast al begonnen met het maken van een 1kader over een 
onderwerp, dat u interesseert, dat u bezighoudt of waar u veel van 

afweet! 
Met de bedoeling dit aan uw mede-verzamelaars te laten zien. 

Zo niet, dan nog even deze herinnering! 
 
Wat te doen?     Maken van 1 kader (aantal A4-tjes, met een  
                          maximum van 15)                          
Waarover?        Onderwerp naar keuze. 
Regels?             U wordt niet teveel gehouden aan regels.  
                          Vul het kader met uw aanwezige materiaal en maak  
                          er een mooi geheel van.  
                          (Het mag nog niet eerder zijn ingezonden voor de 
                          trofee of een tentoonstelling)                                
Wanneer?          In december 2014 worden alle ingezonden 
                          verzamelingen aan de leden getoond. 
Waar?                In clubgebouw Fortissimo op de clubavond.  
Hoe?                  Er is mogelijkheid tot het ophangen van uw A4-tjes 
                          in de aanwezige kaders.  
En dan?             Alle leden die aanwezig zijn op de clubavond 
                          bepalen naar wie de Jan Mak-trofee dit jaar 
                          gaat. 
Voor wie?         Voor iedereen! 
Hulp nodig?      Laat het weten op de clubavond, schiet iemand  
Vragen?             aan en vraag advies. 
 
 
VEEL PLEZIER MET HET MAKEN VAN UW  

1KADER 
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Programma 2014-2015. 
 
04-09-2014 Opening nieuwe seizoen. 
                          Aanwezig: handelaar E. Brugman 
                         Na de pauze: verloting, ruilen en snuffelboeken.   
18-09-2014 Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
02-10-2014         Lezing. Hierna het gebruikelijke programma.  
16-10-2014  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.  
06-11-2014 Veiling. Hierna het gebruikelijke programma.  
08-11-2014         Najaars-postzegeldag in ‘Ons Huis’, Prinsesselaan 8. 
20-11-2014 Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
04-12-2014         Sint Nic.bijeenk. Jan Mak Trofee en verloting ’Koffer’. 
18-12-2014         Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
08-01-2015 Nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een drankje.  
 Aanwezig: ‘Postzegelwinkeltje’.              
22-01-2015 Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
05-02-2015 Jaarvergadering. Hierna het gebruikelijke programma. 
19-02-2015 Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
05-03-2015         Veiling. Hierna het gebruikelijke programma. 
14-03-2015         Voorjaars-postzegeldag in ‘Ons Huis’, Prinsesselaan 8. 
19-03-2015 Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
02-04-2015  Filatelistische quiz. Hierna het gebruikelijke programma.                     
16-04-2015  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
07-05-2015  Het gebruikelijke programma. 
21-05-2015  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
04-06-2015 Laatste bijeenkomst van het seizoen.  
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

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 augustus 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. 

_____________________________________________________ 
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 OVERZICHT VERZAMELGEBIED: deelnemers van de GLOBE Afd. EDE 
   

 NAAM VERZAMELGEBIED 
1 vd Maesen Peulvruchten, vlinder/bloemen, Fokker vliegtuigen etc 
2 J.M. Riedel Vogels, bruggen 
3 Ciska vd Genugten Nld, Dld, Canada. Paarden/rijtuigen 
4 T.F.J. Kampman Plaatfouten Ned + OZ 
5 Jan Bouman Nederland 
6 Schoonhoven Planten, Bloemen, Duitsland 
7 A.A. Lindenberg Hele wereld (postfris + gestempeld) en ca 125 motieven 
8 W.H. Verhoef Treinen, Nederland 

9 Geo v Dartel 
Sport, Treinen, Vliegtuigen, (en nog 100 andere 
motieven) 

10 Bert Datema Geheel Europa, Aus. NZ. Can. Gebruikt t/m 2001 
11 J. Roelofs Gepersonificeerde-/persoonlijke-/bedrijfspost 

12 W. van Doorn 

Treinen + Spoorwegen, Strips, roodborstjes, e.v.a. zegels 
Egypte, Finland, Frankrijk, Ned + Overzee, Engelse 
Cockers Zweefvliegtuigen, Panda's, Zeppelin, 
luchtballonnen, Brandweer 

13 K Floor Europa, Japan, Australie 
14 P. Driessen Skisport en Nederland 
15 J. Versteeg West Europa 

16 E. Strik 
Componisten/dichters/schrijvers, muziek, Europa, Navo, 
Nederland (alles) en Ned OV 

17 Tineke Smit West Europa, Japan, Canada, Australie 
18 Marijke Bouman Uilen, Indonesië, Israël, Zuid Afrika/RSA 
19 Marijke Mulder Scandinavische landen 
20 Erik Bel Zwitserland, Engeland, Nederland 
21 H Wolters BRD + notopferzegels Berlijn 
22 Gerard de Nooij Perfins, grootrond- en kortebalkstempels op stuk 
23 D. v.d. Hengel Vlinders + paddenstoelen 
24 R. v.d. Hengel Postzegelboekjes Nedeland 
25 Albert Schol NW, DK, SE, IRL, GB, FR, DLD, RDR?, NL 
26 J.D. v. Doorn Nederland en OZ, zweefvliegtuigen 

27 Roy Lijbaart 
Alle koloniën t/m onafhankelijkheid en "leesbare" 
stempels van plaatsnamen 
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28 Anneke de Wit USA, Canada, Australië, Scouting, VOC, Ned gebruikt 
29 Rijk Peelen NED, Duitsland. VS, Ned. gebruikt 
30 Peter Fidder Motoren, snorren, mineralen 
31 Cees v Holthe Kanaal Eildn, Can, BRD, ENG, IER, alles echt gelopen 
32 A. Braun vogels 
33 G. Wagensveld Scandinavië 
34     
35     
____________________________________________________________________ 

 
Voor u gelezen (of gezien) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tineke stuurde mij deze suggestie om zonder schade een postzegel te verwijderen 
van een enveloppe. Gewoon in de magnetron! 

Ik weet niet of Tineke het zelf al heeft geprobeerd…..???????????? 
 



Fila Ede 2014  8 
___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

MEER DAN ALLEEN EEN NUMMER  –  DEEL 1 
 
Het nummer 1 is het meest gebruikte 
nummer om ons heen. Zowel zelfstandig  
maar ook als cijfer in een getal. Was de 
0 in het vorige artikel niks, de 1 is het 
extreme tegenovergestelde. Het is de 
beste, een winnaar, een leider of een 
favoriet. Heel veel woorden en 
uitspraken in onze taal bevatten een 
verwijzing naar de 1. Wat dacht u van 
eenrichtingsverkeer, een eenmansactie, 
een solo optreden enzovoort.  
 

In Nederland zijn 
diverse zegels ver-
schenen met een porto 
van 1 cent. Van 1871 
tot 1876 moest bij het 
versturen van druk-
werken en nieuws-
bladen 1 cent betaald 
worden voor elke 20 

gram gewicht. Dat werd in 1876 veranderd tot 1 
cent per 25 gram en vanaf 1 oktober 1908 zelfs 
1 cent per 50 gram, waar bij er altijd wel een 
maximum zat aan het gewicht van het poststuk. 
De overige zegels van 1 cent die in ons land zijn 
uitgegeven hadden vrijwel altijd bijfrankering 
als doel. Het toppunt van een 1 is de eerste 
toeslagzegel die in 1906 in Nederland is 
verschenen. De tuberculosezegel van 1 + 1 cent. 

 
Traditioneel is de 1 bij voetbal het nummer dat door 
keepers op het shirt wordt gedragen. Hoewel voetbal 
al veel langer bestaat, is de nummering op shirts pas 
in 1928 in de Engelse competitie ingevoerd. 
Wereldwijd werden de rugnummers pas tijdens de 
Wereldbeker wedstrijden in 1954 ingevoerd en zijn 
deze na die tijd gebleven. 
 

 

De nummer 1, de winnaar 
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Evenals de 0 is ook de 1 bij meerdere sporten een 
belangrijk nummer. In welke vorm dan ook en vaak 
wordt ook in Nederland de Engelse term hiervoor 
gebruikt. 
De ace. Een tennisterm, afgeleid van ‘as’, een 
middeleeuws Frans woord wat de 1 aangaf op een 
dobbelsteen. Het betekent in deze sport zoveel als: 
Eén geslagen slag, één gescoorde punt. 
Nog een bekende variant van 1 vind je in de 
golfsport. De Engelse term ‘hole in one’, wat 
betekent dat een golfer in één slag de bal vanaf de 
afslagplaat in de hole slaat. Men heeft berekent dat 
de kans op zo’n slag circa 1 tegen 12.700 is.  

 
Onlosmakelijk verbonden met het nummer 1 is het woord 
mono. Een paar voorbeelden. Een opgenomen geluid met 
één kanaal noemt men mono. Monochroom is als een 
product, of een postzegel, in één kleur uitgevoerd is zoals 
de Nederlandse zegels op de vorige pagina. En als enige de 
dienst uitmaken of het alleenrecht hebben voor een product 
of een dienst noemt men monopoly. Hierop is ook het 
wereldwijd bekende spel gebaseerd en wat afgebeeld is op 
de zegel hiernaast. 
 
De Engelse vertaling van 1 is ‘one’ en ook bij ons wordt in heel veel situaties van dit 
woord gebruik gemaakt. Maar ook de Engelse woorden ‘single’ en ‘first’ zijn vrijwel 
helemaal opgenomen in onze taal. 

Wel een beetje dubbelop: Hiernaast ziet u een Britse ‘first 
class’ zegel met een afbeelding van de ‘first lady’ van de 
VS, Michelle Obama. 
 
In de psychologie spreekt men van de 1 als het nummer 
of getal wat mensen beïnvloedt. Als iemand een getal 
tussen de 1 en 10 mag kiezen is het vrijwel nooit de 1 en 
men heeft aangetoond dat bij fraude een fictief of 
verzonnen getal nooit met een 1 begint. Zo is ook 
aangetoond dat tijdens een ‘line-up’, een confrontatie van 
een getuige met een verdachte, vrijwel nooit de eerste 
persoon in de rij wordt aangewezen. 

 
Dit zijn maar een paar verwijzingen naar de 1, het nummer waarvan de toets op uw 
afstandsbediening of mobieltje het eerst slijtage laat zien. 

Gert Radstaat  
____________________________________________________________________ 



Fila Ede 2014  10 
___________________________________________________________________________ 

 
D E   P U Z Z E L R U B R I E K 
 
De puzzel van mei was een tamelijk eenvoudige opgave; iedereen die instuurde 
haalde minimaal 16 punten. Helaas waren dit slechts 7 puzzelaars – de zomer is niet 
echt het seizoen om met postzegels bezig te zijn. Hopelijk is dat begin september 
anders en komen er dan wel genoeg inzendingen voor de bonus. 
 
Hieronder de oplossing van mei  
 

 
Vraag  1   Sedov: nr 1916 Schip bij Sail 2000. 
Vraag  2   Hermes: nr 295 De griekse God Hermes, jamboree 1937 
Vraag  3   Nederlandse gorilla? Nr 2441g uit de serie Bedreigde dieren uit 2006. 
Oerang oetangs zijn uiteraard niet goed gekeurd.  
 
Vraag  4   Stephan Saaltink: ontwerper van de zegels 1345-1346 en 1461.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vraag  5   Een 7 op de rug: er bleken twee voetbalzegels te zijn waarbij een speler 
met rugnummer 7 afgebeeld staan: 1614 en 1888 

 
 
 
 
 
Vraag  6  Een loep in een loep. Sommigen hadden hier een loep 
voor nodig: nummer 1179 Filatelie op de Europazegels van 1979. 
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DE STAND                   
 
Dhr. G. de Nooij          474  456+ 18       
Ciska v.d. Genugten    451 
Mevr. J.A. te Loo         449      
Mevr. I. Riedel      398 380 + 18       
Dhr. J. Huiskes      383 364 + 19   
Mevr. A. de Wit      354 334 + 20      
Dhr. L. v.d. Maesen     318 299 + 19  
Dhr. R. Ietswaart          292     
Dhr. J. Bisschops      215     
Dhr. H.Wolters        165 146 + 19  
Dhr. A. Oskam        163        
Fabian Boon          98     
Dhr.  C.v. Holthe          94    
Dhr. Verhoeff      70 54 + 13 + 3b   
 
 
DE NIEUWE OPGAVE   
 
Vraag  1   Piramide met kamelen 
Vraag  2   Letter E en duif  
Vraag  3   Met z'n vieren op een motorfiets 
Vraag  4   Coevorden 
Vraag  5   Waar kasteelen statig rijzen rond door park en bos omringd 
 
3 punten per vraag en bij 10 inzenders 5 bonuspunten. 
 
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk 11 september a.s. op de post doen naar:   
Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede.  
Svp filatelistisch frankeren tbv de jeugd.  E-mailen mag, maar levert een aftrek  
van 4 punten op: blenders67@live.nl.  
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

Stelling van de maand 
 

Platgetreden paden bestaan er niet in de filatelie 
 
 
____________________________________________________________________ 
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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. 
 
 

HollandFila - Barneveld 
Vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus a.s. 

 
Een mooi begin van het nieuwe postzegel-seizoen: 

een bezoek aan Nederlands grootste filateliebeurs in Barneveld! 
 
90 stands met brieven, posthistorie, kilowaar, uitzoekbakken, plaatfouten, rariteiten, 

motief, restpartijen, koopjescorner, wereldwijd klassiek-modern en modern 
gestempeld. Gratis taxaties, catalogi, literatuur, gespecialiseerde verenigingen, van 

snuffelberg tot topmateriaal. Gezellige zitjes en goed restaurant. 
Wat wil je nog meer? En dat allemaal in “de Veluwehal”, Nieuwe Markt 6 in 

Barneveld op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus  van 10.00 – 17.00 uur. 
Parkeren kan vlakbij en NS-station Barneveld-Centrum is op 400 m. 

 
 
__________________________________________________________________ 
 

Oproep 
 

Om elke maand een clubblad naar u te kunnen sturen, is het natuurlijk wel nodig, dat 
er copy is om dit blad te vullen. 
Daarom het vriendelijke, maar wel dringende verzoek aan u: 
Stuur eens een leuk artikeltje, een wetenswaardigheid, een verslagje, een mening of 

iets anders over uw activiteiten op postzegelgebied naar de redactie! 
Hoeft echt niet hoogdravend te zijn of wetenschappelijk onderbouwd. Integendeel, 
gewoon de pen/computer pakken en opschrijven wat u te binnen schiet! 
Er zijn al een paar leden die regelmatig wat sturen en daar ben ik erg blij mee! Zelfs 
op vakantie denken ze nog aan de Fila-Ede!, zoals uit onderstaand stukje blijkt. 
U kunt uw bijdrage sturen naar: 
dewit.anneke@hotmail.com of naar:  Houtrakbos 37, 6718 HC Ede 
Ik houd mijn mailbox/brievenbus goed in de gaten. Dank u wel. 
 
_________________________________________________________________ 



 

Advertentie 
 

Hier had uw advertentie kunnen staan 
 

____________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Een mooi filatelistisch seizoen gewenst! 
 
 



 

 
 

”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 
 
 

 
 


