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UITGAVE VAN FILATELISTENVERENIGING 
 

DE GELDERSE VALLEI 

 
Jaargang 27 ~ nr. 10 ~ december 2016 

 
5 januari: Ede: Nieuwjaarsbijeenkomst met  

postzegelwinkeltje 
12 januari: Barneveld: Bijeenkomst met quiz 

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

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

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

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

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

Nieuwtjesdienst: 
 R.M. Lijbaart,  tel 0318 621305 
 Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  
 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Jeugdleider: vacant 
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
 
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 
augustus) om 20.00 uur 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 150) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites:  

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

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
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Geachte leden, 
et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 
uit voor de Nieuwjaars bijeenkomst op donderdag 5 januari 2017 in de zaal van 

“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 
 

AGENDA: 
1. Opening en welkom 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 1 dec. 2016 

4. Rondvraag 
PAUZE, verkoop loten 

5. Postzegelwinkel 
6. Snuffelboeken 

 
Het is 15 december en ik ben bezig met de agenda voor januari 2017, ik hoef geen 
samenvatting te maken van het afgelopen jaar maar het voelt een beetje vreemd. Op 
naar een nieuw seizoen, na een voor mij roerige periode, met voldoende vertrouwen 
om me te blijven inzetten voor deze mooie vereniging. 
De surpriseavond was reuze gezellig met een verrassende “koffer winnaar”. 
Met de Jan Mak Trofee gaat het wat moeizaam, we hadden maar één nieuwe 
inzending. Ik leg me er niet bij neer en ik moedig eenieder aan om in het nieuwe jaar 
alle twijfels naast zich neer te leggen en een 1 kader te maken voor december 2017. 
U heeft nog een heel jaar de tijd om het te maken. Verenigingslid zijn betekent dat je 
samen met anderen wat bereiken wilt en het samen wilt delen.  
Ik nodig u van harte uit voor onze eerste clubavond in 2017, blijf niet thuis want  
5 januari hebben we voor u het “postzegelwinkeltje”, een uitgelezen kans om uw 
manco’s aan te vullen en/of  nieuwe zegels en gebieden te ontdekken voor een zeer 
faire prijs. Ik zou zeggen “sla uw slag” onder het genot van een drankje en een hapje. 
Ik sluit af met u, samen met familie, goede en gezegende Kerstdagen toe te wensen 
en een gezond en voorspoedig 2017. 
Hartelijk welkom en tot ziens! 
R. Lijbaart, voorzitter 
______________________________________________________________ 

 
Van de redactie: 

De laatste Fila in dit jaar! 
Met weer een artikeltje van onze “Wageningse correspondent”. Dank je wel, Niek. 
Ook een positief verhaal over de snuffelboeken van Pieter. Even lezen dus! 
Verder gaan we met goede moed het nieuwe jaar in. En voor het geval u goede 
voornemens maakt: ik zal heel blij worden van uw ingezonden artikeltjes voor de 
Fila! 
In ieder geval: veel postzegel- en verzamelplezier in 2017! 
________________________________________________________________ 

H 
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Verslag van de bijeenkomst op 1 december 2016. 
 
1. Opening en welkom:  Roy opent de vergadering om 20.17 uur. Enkele leden 
 hebben zich afgemeld: Rik van den Andel, Karel, Geo en Serge. Serge is nog 
 niet zover om ’s avonds de deur uit te gaan 
2. Mededelingen en ingekomen stukken:  

-Steven Ossenkoppele is overleden. Roy heeft namens de vereniging een kaart 
 gestuurd. 

 -Dhr. Tuinier heeft opgezegd. 
 -De dochter van mw.van Rheenen heeft een gift gedaan. Deze is in de koffer 
  gedaan. Mevr. van Rheenen-Buurman was lid van onze vereniging. 
 -Er zijn 3 nieuwe catalogi aangeschaft, welke per direct zijn te lenen: 
           1 catalogus Duitsland en 2 delen Australië en Nieuw Zeeland. 
 -28 en 29 december vindt de eindejaarsbeurs weer plaats in Barneveld. 

 - De jubilarissen worden gehuldigd. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  25 jaar lid zijn dhr. Cees van Holthe, dhr. C.D. van der Ende en  
  Mevr. Anneke de Wit.  

   40 jaar lid zijn dhr. Anton de Jong, dhr. Dik Poot en dhr. Gert Radstaat. 
  50 jaar lid is dhr. J. Heimgartner. 

   De heren Poot, van der Ende en Heimgartner krijgen de oorkonde later, daar  
   ze niet aanwezig waren. 
 

  -Voor de inzenders van het 1 kader 2017 is er een kleine attentie. 
            Anneke de Wit was de enige nieuwe inzendster. Derhalve kon er niet van 

  een wedstrijd gesproken worden en er wordt dit jaar dus geen Jan Mak-trofee  
  uitgereikt. 
  Roy, Gert en Henny van de Berg hebben hun eerder getoonde kaders 
  nogmaals getoond.  
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3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 3 november 2016. Er zijn geen  
 op- en/of aanmerkingen. 
4. Rondvraag:  

Gert:  wat is nu de juiste starttijd. Er staan 2 tijden vermeld: 20:00 uur in de 
 uitnodiging en 20:15 uur voor in het boekje. 

Antwoord Roy: we willen naar 20:00 uur maar dit lukt niet altijd.  
Pieter: Het gaat goed met de nieuwe opzet van de snuffelboeken. Wel heeft hij 

 een paar verzoeken: Lever hele boeken in en haal de oude stickers eraf.  
Dit scheelt weer veel werk voor het klaar maken voor het gebruik. 
 
Tijdens de pauze worden er loten 

 verkocht voor de goed gevulde koffer. 
En de gebruikelijke verloting.  
Harry laat het lot trekken voor de 

 koffer. Uit alle loten wordt Roy de  
winnaar van de koffer. Maar zoals we 

 Roy kennen, zette hij deze gelijk weer 
in en dus kon er nogmaals getrokken 

 worden. Nu valt Piet de Lugt in de 
prijzen. En zo enthousiast als hij is, 

 wil hij gelijk al gaan sorteren en zien 
 wat interessant is. 
 Bij de reguliere verloting blijkt 75% van de leden uit Barneveld in de 
          prijzen te vallen. 
 

Na de verloting wordt er gebruik gemaakt van de gelegenheid om de kaders te 
bezichtigen en om de snuffelboeken door te lopen. 

 
 Berry Jakobsen 
___________________________________________________________________ 
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STUIVERBOEKEN 

 
Inleiding 
Zoals u hebt gemerkt zijn we in september begonnen met een doorstart van de 
stuiverboeken. Doorstart, omdat Roy voor de vakantie dreigde ermee te kappen als er 
geen andere leden de organisatie wilden overnemen. Het geheel werd hem teveel en 
hij vond ook dat de vereniging door meer mensen moest worden gedragen. Het oude 
systeem was dan ook wel erg bewerkelijk en vergde veel tijd. Daarom werd er een 
andere opzet voorgesteld. Ideeën daarover heeft u kunnen lezen in Fila nr 4 van april 
2016. Na de presentatie van die  opzet zijn er, na enige inspraak, nog kleine 
wijzigingen aangebracht, om de overgang niet al te drastisch te laten verlopen. Het 
besluit om door te gaan met de stuiverboeken nieuwe stijl stond daarmee vast. 
Motivatie 
Dat de stuiverboeken een prominente plaats innemen op onze verenigingsavonden, 
blijkt wel uit het feit, dat velen van u er dankbaar gebruik van maken. Wat voor de 
een ’n dubbele zegel is of ’n postzegel die niet past in zijn/haar verzameling, is voor 
de ander een waardevolle vondst. Daarnaast worden de derde donderdag van maand 
middagen door vele zegelaars gebruikt om niet tijdgebonden te zoeken naar 
aanwinsten. Aangeleverde nieuwe stockboeken worden na inschrijving bijna uit onze 
handen gerukt; zoveel belangstelling is daarvoor. Zie hier nog een reden om een 
doorstart te maken met de stuiverboeken. 
Wat is er inmiddels gebeurd 
Alle oude stockboeken zijn teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar/eigenaresse 
met daarbij de financiële afwikkeling. Na deze afwikkeling zijn de dertig nieuwste 
boeken achter gehouden. Deze zijn in de nieuwe stijl ingeschreven en voorzien van 
een ander nummer, namelijk 1601 t/m 1630; want wij hadden bij de eerste 
bijeenkomst in september behoefte aan een klein startpakket. Met nul stuiverboeken 
beginnen was geen optie. Inmiddels zitten we op ruim 145 boeken; dus is er weer 
keuze genoeg. 
Een compliment 
De meeste leden houden zich keurig aan de instructie die voorin ‘n stockboek staat. 
Het aantal uitgenomen zegels wordt nauwgezet genoteerd op het uitnameblad voorin 
het boek. Dat dit bij elk stockboek apart dient te gebeuren, hoef ik u niet meer uit te 
leggen, want indien u dat vergeet, krijgt de eigenaar/eigenaresse (uw 
postzegelcollega) niet zijn/haar rechtmatige vergoeding. Daarnaast is dit 
verenigingsjaar nog van 
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kracht, dat het (oude) uitnameblaadje ook nog ingevuld dient te worden. Dit blaadje 
is een soort memo voor u en geeft aan hoeveel uitnamen er in het totaal zijn gedaan 
en uit welke boeken. Aan het eind van elke bijeenkomst wordt dit blaadje + het 
verschuldigde bedrag ingeleverd bij het beheerderstrio (Gerard, Harrie of Pieter). Zo 
hebben wij als het nodig mocht zijn nog een extra controlemiddel in handen. Mijn 
ervaring is, dat over het algemeen iedereen de notatie nauwkeurig en eerlijk doet, 
waarvoor mijn dank. Kleine vergissingen zijn u vergeven. Die zullen wij naar eer en 
geweten zo goed mogelijk trachten op te lossen. 
Voortgangscontrole 
Op 31 december 2016 zijn er 145 boeken (nrs 6001 t/m 6145) ingeschreven. In 2017 
begint de nummering van de boeken met 7001 en verder. Daarnaast zijn er nog een 
vijftal bakjes met poststukken (P36 t/m P40) waaruit interessante items voor 25 
eurocent per stuk van eigenaar kunnen verwisselen. In kas is inmiddels meer dan € 
400,00. Dat betekent dat er meer dan 8000 postzegels van eigenaar zijn gewisseld. 
Met 8 bijeenkomsten in het najaar 2016 waren dat gemiddeld 1000 zegels per sessie. 
En als laatste: Er zijn nog geen (nieuwe) boeken uit de roulatie genomen en 
teruggegeven aan de eigenaar /eigenaresse, waardoor onze penningmeester nog even 
moet wachten op de 10% afdracht. 
Hoe nu verder 
Onze voornemens zijn om elke maand (te beginnen op een nader te bepalen tijdstip) 
de dan 15 oudste stockboeken uit de roulatie te nemen en met financiële afwikkeling 
terug te geven aan de eigenaar/eigenaresse. Voordeel daarvan is dat het systeem van 
de stuiverboeken zichzelf vernieuwt (Geen stockboeken ouder dan 1 jaar) en niet 
onbelangrijk is ook dat de penningmeester dan zijn 10% binnenkrijgt. Het een en 
ander zal afhangen van de voorraad stockboeken. We willen het getal 150 als 
streefgetal houden. 
Tot slot 
Beste leden ga zo door. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u 
onvolkomenheden ontdekken of andere bijzonderheden hebben, die ons mogelijk zijn 
ontgaan, trek dan aan de bel, zodat wij het probleem naar ieders tevredenheid kunnen 
oplossen.  
 
     Het beheerderstrio (Gerard, Harrie en Pieter).  
___________________________________________________________________ 
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Mooie Kerstdagen 

en 
Gezondheid en Geluk in 2017 

 
 
 
 

 
 

Globeveiling op het internet. 

 
Hebt u onze internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels 
vanaf ongeveer € 5,00. Op 30 december loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl                                   
(of rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het 
Samenwerkingsverband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die 
manier hun verzameling uit. 

 
____________________________________________________________ 

http://www.svfveiling.nl/
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Baby gezocht   Niek Edelenbosch 
 
In mijn verzameling bevindt zich een Oostenrijkse postzegel met een curieus 
plaatsnaamstempel. Het gaat om een hoge waarde van 5 kronen uit de emissie 1908, 
gestempeld in ‘Baby’ (Afb. 1). Na een eerder verhaal over aparte stempelnamen 1) 
heeft de zoektocht naar Baby tot dit artikel geleid. Een plaatsnaam Baby zou in eerste 
instantie wellicht in een Engelssprekend land verwacht worden, maar dat is hier niet 
het geval. Het Duitse woord voor baby is echter ook Baby, dus heel vreemd is het 
toch niet. 
Zoeken in dikke kaartenboeken als ‘Times atlas of the world’ of ‘Macmillan world 
atlas’ levert geen zoekresultaten. De dikke, fraaie en degelijke Duitstalige  
‘Andrees Handatlas’ uit 1922 met een namenregister in een aparte band geeft wel een 
treffer. Het gaat hier echter om een klein plaatsje bij Lodz in Polen.   
 

 Afb. 1   Afb. 2 en 3 
 
Nog eens verder kijkend in eigen collectie blijken er verrassend genoeg enkele 
verwante curieuze plaatsnamen op stempels voor te komen. Zo komen uit dezelfde 
periode in Hongarije, waar Oostenrijk dan de unie Oostenrijk-Hongarije mee vormt, 
de plaatsnaamstempels ‘Tata’ en ‘Papa’ tevoorschijn (Afb. 2 en 3). Het gaat hier om 
wat grotere plaatsen in het noordwesten van Hongarije. Maar waar in het gewone 
leven het lokaliseren van vader en babygeluidjes helpen om een baby te vinden, heeft 
dat hier geen kans van slagen. 
Gelukkig hebben we tegenwoordig internet en dat helpt in het algemeen uitstekend. 
Maar lukt dat ook voor zo’n aparte plaatsnaam? Zoeken naar ‘Baby’ geeft 
vanzelfsprekend erg veel volledig ongeschikte treffers en ook gericht zoeken naar een 
dorpje in Oostenrijk levert niets bruikbaars op. Oostenrijk was in die tijd echter 
beduidend groter dan nu. Ook in Tsjechië, het zuiden van Polen, het westen van 
Oekraïne, een noordelijk puntje van Roemenië, Liechtenstein, Zuid-Tirol (nu 
Italiaans) en langs de Dalmatische kust (nu Kroatië en Montenegro) waren voor de 
eerste wereldoorlog Oostenrijkse postzegels in gebruik. 
 
Verdieping in Oostenrijkse stempeltypen maakt duidelijk, dat het hier om een 
tweetalig stempel gaat, dat overeenkomt met een stempeltype dat toentertijd in 
Tsjechië in gebruik was. Uiteindelijk leidt de combinatie van de zoektermen ‘baby’, 
‘ort’ en ‘Tschechien’ tot een zoekresultaat inclusief aanduiding van geografische 
coördinaten! Dit lijkt de oplossing te bieden tot het raadsel. Het gaat hier dan om een 
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plaatsje in het noorden van het huidige Tsjechië, dicht tegen de Poolse grens aan 
(Afb. 4).  
Vervolgens was de Duitse catalogussamensteller de heer Tamas Gudlin zo vriendelijk 
in zijn naslagwerken te zoeken en kon hij bevestigen aan de hand van de 
stempelcatalogus van Wilhelm Klein 2), dat het hier inderdaad om het Tsjechische 
plaatsje Babi gaat, dat in het Duits Baby heet. Op het stempel staan zowel ‘Babi’ als 
‘Baby’ vermeld, echter het gedeelte waar ‘Babi’ staat, is op Afb. 1 niet zichtbaar. 
 
Kleine kinderen worden groot, maar Baby is altijd klein gebleven. Op internet valt er 
vrijwel niets over te vinden. Ook al had het rond 1900 al een eigen poststempel, het 
blijkt onderdeel te zijn geworden van het stadje Nachod, waar toch ook niet meer dan 
zo’n twintigduizend mensen wonen. 

 

 Afb. 4 

Bronnen: 

1) Wonen als God in Frankrijk? Kartelrand nr. 24. Januari 2008. 
2) Klein, W. Die postalischen Abstempelungen und andere Entwertungsarten auf 

den österreichischen Postwertzeichen-Ausgaben 1867, 1883 und 1890. 
3) http://de.getamap.net/karten/czech_republic/czech_republic_(general)/_baby/ 

 
 
__________________________________________________________________ 
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Puzzelrubriek 
 
De opgave van november was vrij gemakkelijk, er werd volop gescoord en de bonus 
van 5 punten kan – ondanks eventuele vertraging van de decemberpost -nu al 
bijgeschreven worden.  
 
Rik van Andel merkte op dat een aantal zegels een relatie hebben met december; hij 
dacht dat het voor allemaal zou gelden en heeft zeer veel moeite gedaan om dat te 
bewijzen. Twee bonuspunten voor hem en het lijkt mij dat, mocht ik gaan stoppen, dit 
als een geslaagde sollicitatie als puzzelredacteur gezien kan worden.  
 
 
OPLOSSING  
 
Met dank aan Rik dus. Mocht u overigens nog zegels met bijbelteksten hebben, dan 
houdt hij zich aanbevolen. 
 
1. Nova Hollandia: in Australië leven onze tegenvoeters en de seizoenen zijn dan ook 
omgedraaid. In december begint bij hen de zomer, bij ons de winter. 
Nvph 1411 200 jaar Australië. 
 
2.  Duesenberg: August en Fred Duesenberg zijn allebei in december geboren. 
Nvph 3160 Klassiekers uit het Louwman museum. 
 

              
 
3.  Champagne: wordt vaak met Oud & Nieuw gedronken. En champagneglazen zijn 
     ook goedgekeurd: 2018, 22116, 2380, 2688, 2689, 3240. 
 
4.  ‘Een harde werker en goede vriend’: Het sterrebeeld ‘steenbok’ begint in decem 
      ber. Nr 2590. 
 
5.  Donders: het einde van de geldigheid van deze zegel was 31 december 1940. 
     Prof. F.C. Donders 1818-1889 oogheelkundige. Nr 276.  
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DE STAND 
 
Dhr. A. Oskam     460    
Dhr. Verhoeff     453 431 + 22  
Mevr. C. vd Genugten   451      
Mevr. J.A. te Loo   386 369 + 12 + 5      
Dhr. R. van Andel  386 341 + 17 + 5 + 2 + 21(nov)  
Dhr. R. Ietswaart   364    
Dhr. G. de Nooij  312 297 + 10 + 5      
Mevr. A. de Wit   295 273 + 17 + 5  
Dhr. P. Fidder  245 229 + 11 + 5  
Dhr. L. v.d. Maesen  210 188 + 17 + 5 
Dhr. W. van Doorn 207 191 + 15 + 5 - 4    
Dhr. J. Huiskes   185    
Dhr. L. v. Rootselaar 115   
Dhr.  C.v. Holthe     113 
Dhr. W.J. Holleman   86 67 + 14 + 5    
Dhr. H. Wolters     73 40 +  11 + 5 + 17 (nov)   
 
 
DE NIEUWE OPGAVE 
 
1.  Turner   (3 ptn) 
2.  Twee vogels boven een zuidwester (2 ptn) 
3.  AAA   (2 ptn) 
4.  De oprichter van 'De Globe' had Blaeu geweest kunnen zijn (3 ptn) 
5.  Zoek 3 x een beurs voor 5 ptn. Geen beursgang of beursnotering e.d. 
 
5 bonuspunten bij 10 inzenders. Extra en/of leuke antwoorden kunnen extra punten 
opleveren.  
 
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk dinsdag 10 januari 2017 voor 17.00 uur op de post doen 
naar      Geo van Dartel     Annadaal 67    6715 JB Ede 
 
A.u.b. uw envelop filatelistisch frankeren ten behoeve van de jeugd: het plakken 
van een bijzondere zegel kan bonuspunten opleveren.  
 
E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: gvdartel@gmail.com 
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.  
 
 

 
_______________________________________________________________ 

mailto:gvdartel@gmail.com
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EINDEJAARSBEURS  -  BARNEVELD 
28 en 29 december 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op woensdag 28 en donderdag 29 december 2016 wordt in De Veluwehal  

te Barneveld de Eindejaarsbeurs georganiseerd met postzegels, munten  
en ansichtkaarten.  

De beurs is woensdag geopend van 10:00 tot 17:00 uur en donderdag van  
10:00 tot 16:00 uur, de entree bedraagt € 3 per persoon per dag.  

Jeugd tot 17 jaar gratis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veluwehal Nieuwe Markt 6 3771 CB BARNEVELD 
Trein: Op circa 400 meter van de Veluwehal ligt het NS-station Barneveld Centrum.  

Bus: De bussen stoppen allemaal bij het NS-station Barneveld Centrum.  
Met eigen vervoer: kijk op diverse routeplanners op internet. 

 



 

 

 
 

”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 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
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