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Jaargang 29 – nr. 2 – februari 2018 
 

1 maart: Ede: Algemene Ledenvergadering 
8 maart: Barneveld: Jaarbijeenkomst met veiling 
10 maart: Voorjaars-Postzegeldag in “Ons Huis” 

15 maart: Ede: postzegelmiddag  
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29e Jaargang nr. 2, februari  2018 
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: 

Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444 

Nieuwtjesdienst: 

L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 

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 

 

 

mailto:redactie@fv-degeldersevallei.nl
mailto:voorzitter@fv-degeldersevallei.nl
mailto:secretaris@fv-degeldersevallei.nl
mailto:penningmeester@fv-degeldersevallei.nl
mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
mailto:leden@fv-degeldersevallei.nl
mailto:rvb@kpnplanet.nl
http://www.fv-degeldersevallei.nl/
http://www.svfilatelie.nl/
http://www.svfveiling.nl/
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Geachte leden, 
 

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 

uit voor de bijeenkomst van donderdag 1 februari a.s. in de zaal van 

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

 

Nog een paar weken tot de ALV van onze vereniging waar het bestuur 

verantwoording aflegt naar haar leden, er nieuwe bestuursleden gekozen kunnen 

worden en waar u richting kan geven aan de vraag “Hoe verder?” Dit jaar ben ik 

aftredend en voor mij is het geen vanzelfsprekendheid om verder te gaan als uw 

voorzitter, ik ben en voel me geen bestuurder. Maar daar tegenover staat dat ik veel 

vreugde put uit alle clubdagen en dat ik mijn hobby  “postzegels verzamelen” kan 

uitdragen en stimuleren. Vandaag tijdens de clubmiddag, waar de hr. Cees Goes onze 

gast was, waren er weer ruim 20 personen aanwezig. Aan het einde van de middag 

fietste ik samen met Gerard tevreden en met een geluksgevoel richting huis.  

Graag tot ziens, Roy Lijbaart, voorzitter. 

 

AGENDA. 

1. Opening en welkom 

2. Mededelingen 

3. Jaarverslag secretaris 

4. Financieel verslag 

 A.  rondzendingen 

 B.  nieuwtjesdienst 

 C.  snuffelboeken 

 D.  penningmeester 

5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming lid kascontrolecommissie 

6. Bestuurszaken 

 A. vacatures en verkiezingen 

 B. Overhandiging van een blijk van waardering aan diegenen die zich in

 2016/2017 hebben ingezet voor de rondzenddienst. 

 C. Blijk van waardering voor een lid, dat in 2017 veel voor de vereniging 

 heeft gedaan. 

 D. Voorstel bestuur, afschaffing vrijwillige bijdrage t.b.v. Fila. 

 E. Hoe verder met de jeugdafdeling en met de boeken van de jeugd. 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

Agenda huishoudelijke bijeenkomst 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

2. Verslag bijeenkomst 1 feb. 2018 

3. Rondvraag 

4. Sluiting 

_________________________________________________________________ 

H 
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_____________________________________________________________ 

50 jaar lid 

Hr. A.P. Bouw, Barneveld 

 

40 jaar lid 

Hr. F.B.M. Bik, Ede 

Hr. R.J. Bootsma, Ede 

Hr. R.J. Bosman, Barneveld 

Hr. L.J. Brouwer, Barneveld 

Hr. H.J. Schakel, Barneveld 

 

30 jaar lid 

Hr. P. La Maitre, Voorthuizen 

Hr. H. Somberg, Barneveld 

Hr. F.J.M. Visser, Ede 

 

25 jaar lid 

Mevr. J. Komdeur-Jager, Ede 

Hr. D.J. Beekman, Ede 

Hr. H.M.H. Braun, Bennekom 

Hr. B. Doest, Barneveld 

Hr. W.J. Holleman, Ede 
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Verslag 1 februari 2018 

 

1. Opening  

- Roy heet een ieder hartelijk welkom. Speciaal welkom aan Edwin Brugman en  

  Henny van den Berg 

  Afmeldingen:  Mw. Ciska van Genugten heeft zich afgemeld. 

. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen: 

- Penningmeester Serge Martin heeft te kennen gegeven te willen stoppen.  

  Na een oproep voor een nieuwe penningmeester, heeft Wil Doesburg  

  te kennen gegeven dit wel te willen doen. Op dit moment zijn Serge en Wil al samen  

  bezig met het afronden van de jaarstukken. Wil werkt nu als ondersteuning met  

  Serge samen. Op 1 maart zal ze dan ook als kandidaat voorgesteld worden.  

 

- Het rondzendverkeer zal nog even op zich laten wachten. E.e.a. door de verhuizing 

  waardoor aanvoer stokt. Aanvragen die nog in een verhuisdoos liggen. Een lift die 

  pas na 1 maand gerepareerd is.  

Ingekomen: 

- Er zijn diverse e-mails van diverse verenigingen ontvangen met hun evenementen. 

  Roy zal de evenementen melden die in de buurt zullen plaats vinden.  

 

 

3. HH-verslag bijeenkomst 04-01-2018. 

  Hier zijn geen op- en of aanmerkingen op.  

 

4. Rondvraag   

- Lammert Brouwer zoekt nog materiaal voor de veiling van 8 maart in Barneveld. 

  Inleveren kan nog tot 1 maart. 

- Anton de Jong merkt op dat zowel Roy als Barneveld naar een nieuwe penning 

  meester en secretaris zoeken. Hierdoor krijgt hij de indruk dat zowel Barneveld als 

  Ede apart bestuursleden zoeken.  

  De inzet is dat beiden voor hetzelfde doel gaan: 1 nieuwe penningmeester en  

  1 nieuwe secretaris voor een (1) vereniging n.l.:  

  Filatelisten Vereniging De Gelderse Vallei. 

 

 

B. Jakobsen, 2e secretaris 

 

 

___________________________________________________________________ 
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Nieuws uit Barneveld 
 

nze eerste bijeenkomst in dit jaar werd een quiz gepresenteerd door Frans  

Strijbos. Helaas kon ik er deze keer niet bij zijn, maar ik hoorde dat de vragen 

voor velen lastig waren, maar daardoor zijn we er wel weer wijzer van geworden. 

Bedankt Frans ! 

Op onze bijeenkomst op 8 februari hebben we stilgestaan bij de toekomst van de  

bijeenkomsten in Barneveld. Van de ongeveer 160 leden wonen er ongeveer vijftig in 

Barneveld en omgeving. De aanwezigen waren er in meerderheid voor om de 

bijeenkomsten in Barneveld te blijven houden, al waren er ook mensen die er minder 

aan gehecht waren en al regelmatig (of althans af en toe) naar de bijeenkomsten in 

Ede gingen. Het gemiddelde aantal deelnemers loopt geleidelijk terug (er waren deze 

keer twaalf aanwezigen) en we denken dat een ondergrens van tien leden toch wel 

een  

minimum is om nog bijeenkomsten mee te houden. Duidelijk was dat we nog 

tenminste tot de zomer van 2019 doorgaan met bijeenkomsten in Barneveld. Maar 

….. 

We hopen dat u allemaal het goede voornemen hebt gemaakt om in 2018 vaker naar 

onze bijeenkomsten te komen, want anders moeten we daarmee toch gaan stoppen.  

 

Ter informatie hier nog even de data voor dit jaar: 

datum Thema Opmerkingen 

1 maart 2018 ALV in Ede Komt allen en praat mee en beslis mee 

8 maart 2018 Veiling Inleveren vóór 28 februari bij Lammert of 

Lex 

12 april 2018 Lezing ? Wie gaat wat presenteren ? 

17 mei 2018 Nog in te 

vullen 

Wie heeft idee of vraag of voorstel ? Graag 

uw inbreng ! 

 

Helaas zullen de leden die aan de rondzending meedoen (in Barneveld ongeveer  

35 leden) in februari geen rondzending ontvangen, omdat de aanvoer van 

rondzenddoosjes stagneert. De verhuizing van het distributiecentrum van de 

rondzendingen vanuit Den Haag naar Houten heeft meer voeten in de aarde dan 

verwacht en dat  

betekent dat u nog even geduld moet hebben. We proberen de toestroom van 

rondzenddoosjes weer op peil te krijgen en in maart genoeg doosjes te hebben om ze  

onder de leden te kunnen verspreiden. 

Een vereniging vormen we samen en daarom hopen/rekenen we ook op uw inbreng 

om de benodigde taken te vervullen (we zoeken nog een secretaris) en de 

bijeenkomsten levendig te houden. 

Tot volgende keer, 

 

Lex van Rootselaar 

Kampstraat 16 

O 
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3771 AV Barneveld 

 

____________________________________________________________________ 

Notulen van de ALV van de Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 

gehouden op 6 april 2017 te Ede in de vergaderruimte van Voetbalvereniging 

Fortissimo 

Sportparkweg 8 6717 LD Ede  

 

Aanwezig: De Hr. R(oy) Lijbaart (voorzitter). S(erge) Martin (penningmeester), 

E(rik) Bel (Notulist en ledenadministratie), B(erry) Jakobsen (Hoofd 

Rondzendverkeer), L(ex) van Rootselaar ( Commissaris Barneveld), L(ammert) 

Brouwer (Commissaris Barneveld), P(iet) Driessen (Commissaris 5 cent boeken) en 

ongeveer 35 leden.. 

 

Afwezig met kennisgeving:  

 

1. Opening.  Om 20:05 opent de Voorzitter (VZ) de vergadering met een welkom 

aan de aanwezige leden. In zijn opening memoreert hij de ons ontvallen leden 

in 2016: 

De Hr M.J. De Bock (wageningen), De Hr L. Noordzij (Kootwijkerbroek), De 

Hr  Meulbroek (Barneveld), De Hr Groeneveld (Barneveld), de Hr S.J. 

Ossekoppele (Ede) de Hr B.H. Van Rennes (Ede) en Mevr. I. M. Riedel- van 

Katwijk en verzoekt de leden te gaan  staan en 1 minuut stilte in acht te nemen. 

 

2. Mededelingen: De VZ deelt mede dat onze vereniging in 2016 70 jaar zou 

bestaan en een commissie n.a.v. dit jubileum iets zou gaan organiseren. Alleen 

is het er niet van gekomen en verdere actie voor dit jubileum is door het 

bestuur stilletjes afgeblazen. Er wordt gevraagd of er nog behoefte is aan een 

viering van dit jubileum (72 jaar). Er wordt een commissie samengesteld 

bestaande uit : De Hr. R(on) van Beest, De Hr E(mmanuel) Strik en de Hr. 

B(erry) Jakobsen. 

Geo Dartel stopt (niet onmiddellijk) met de puzzelrubriek en de Vz vraagt of er 

iemand is die deze werkzaamheden wil overnemen. De Hr L(ex) van 

Rootselaar steld zich beschikbaar. 

 

3. a. Jaarverslag secretaris: Daar de vereniging sinds zijn oprichting geen 

secretaris heeft is het secretarieel jaarverslag opgesteld door Erik, deze leest 

deze dan ook voor. Er zijn geen op- of aan-merkingen over het secretarieel 

jaarverslag. De Vz dankt de schrijver voor de gedane werkzaamheden. 

 

b Notulen ALV gehouden op 4 maart 2016. De Vz geeft aan dat deze zijn 

gepubliceerd in de Fila Ede en vraagt of er op- en/of aanmerkingen zijn op 

deze notulen. Er zijn geen op of aanmerkingen vanuit de vergadering.  
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4. Financieel verslag hoofd rondzendingen. Hierbij wordt verwezen naar de bij 

aanvang van    de vergadering uitgereikte (financiële) stukken. Er zijn geen op- 

of aanmerkingen noch vragen over dit verslag. 

 

5. Financieel verslag hoofd nieuwtjesdienst.  Er zijn geen op- of aanmerkingen 

noch vragen over dit verslag. 

 

6. Financieel verslag snuffelboeken. De snuffelboeken hebben in 2016 aardig veel 

opgeleverd. Er zijn geen op- of aanmerkingen noch vragen over het verslag. De 

Hr P(iet) Driessen geeft nogmaals een uitleg over de nieuwe regels. 

 

7. a. Financieel verslag penningmeester en begroting 2017. Er zijn geen op of 

aanmerkingen. 

  

 b. Begroting 2017. Er zijn geen vragen noch op of aanmerkingen. 

 

 8 a. Verslag kascontrolecommissie. 

De Hr E(manuel) Strik leest het verslag van de KCC voor welke heeft bestaan 

uit de Hr  E. Strik en de Hr R(ob) Bosman. In het verslag geven de heren aan 

dat de financiële  administratie een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid 

en daarom adviseert de KCC de algemene ledenvergadering het bestuur 

decharge te verlenen voor het gevoerde financieel  beleid over het boekjaar 

2016. De ALV stemt hier met een applaus mee in. 

 

8 b.Verkiezing leden KCC. De nieuwe kascontrolecommissie voor 2017 zal, na 

een oproep door de VZ aan de leden, bestaan uit: Hr R(ob) Bosman (VZ) 

                                                                Hr. A(lbert) Schol (lid) 

                                                                Hr. C(ees) van Holthe (res lid) 

                  en de Hr R(on) van Beest (2de res lid) 

 

9. a. Bestuursmutaties. Vacatures en verkiezingen. Aftredend zijn de Hr S. 

Martin (penningmeester) de Hr R. Lijbaart (nieuwtjesdienst) en de Hr L. van 

Rootselaar (commissaris Barneveld). De Hrn Martin en van Rootselaar stellen 

zich voor een nieuwe termijn beschikbaar. De nieuwtjesdienst zal voor de 

komende periode worden uitgevoerd  door de Hr L(ammert) Brouwer. Nog 

steeds bestaat er de vacature voor de functie van  secretaris en de Vz doet 

wederom een oproep voor het vervullen van deze functie. In  2018 zijn de 

navolgende functies aangewezen voor roulatie: Voorzitter, Ledenadministratie 

 en commissaris Barneveld (Lammert Brouwer). In 2019 de functie van 

commissaris 5 cent boeken en hoofd rondzending.  

 

9. b. Blijk van waardering depothouders rondzending. De blijk van waardering 

voor de depothouders voor de rondzending en hun inzet voor de verenging zal 

dit jaar worden verrekend met de uitname uit de rondzendingen. 
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9. c. Blijk van waardering voor leden die zich in 2016/2017 verdienstelijk 

hebben gemaakt voor de vereniging. Deze wordt deze keer uitgereikt aan een 

niet-lid die zich door voortdurende aanwezigheid bij de bijeenkomsten 

enigermate onmisbaar heeft gemaakt, nml de beheerder van de kantine van 

Fortissimo de Hr Theo Albers. 

 

10. Rondvraag.  

De Hr P(eter) Fiddler vraagt waarom er geen vrijwillige bijdrage is opgenomen 

in de  begroting. De Vz geeft aan dat besloten is dit niet meer te vragen aan de 

leden. Mevr. C(iska) van Genugten geeft aan dat dit geen besluit van het 

bestuur kan zijn, daar bij de vorige Algemene Ledenvergadering door de leden 

is besloten dat deze vrijwillige bijdrage zou moeten blijven. Alleen een ALV 

kan besluiten dit besluit terug te draaien. 

 

11. Om 21:00 uur sluit de Vz. de vergadering met een hartelijk dank aan de 

leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng tijdens de vergadering. 

 

 De Notulist van de avond 

 

           E.R. Bel                     

 

____________________________________________________________________ 

 

 
 

Globeveiling op het internet. 
 

 

Hebt u de internet veiling 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.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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SOMS VALT JE OOG ERGENS OP ....... 
. 

MOLLY PITCHER? 

 

k vond in een partijtje postzegels een Amerikaans zegelpaartje met een voor mij 

vreemd aandoende opdruk. Nu verzamel ik geen Amerika (USA) maar precancels 

heb ik genoeg gezien om te weten dat die in groten getale voorkomen (veelal als 

precancel gerelateerd aan een bepaalde Amerikaanse staat). 

Deze had als opdruk MOLLY PITCHER, en voorzover ik wist was en is dat geen 

Amerikaanse staat. 

(plaatje 1) 

Daarom de computer maar eens aangezet en gegoogled op MOLLY PITCHER. 

Vroeger had je dat niet zo snel gevonden maar nu 'popte' een heel verhaal op. 

 

Eerst iets over de zegels. 

De opdruk is bekend en werd in 1928 op deze 2 dollarcent zegels geplaatst. De 

waarde is onbeduidend. Overigens bestaat er ook een poststuk met ingedrukt zegel 

(zie plaatje 3) 

 

Dan het verhaal (er circuleren diverse versies, maar dat komt wel meer voor). 

Molly Pitcher werd als Mary Ludwig Hays geboren op 13 oktober 1744. Ze huwde 

met William Hays. Ze overleed op 87 jarige leeftijd in Carlisle, Pennsylvania. Een 

standbeeld van haar is daar op de begraafplaats te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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(plaatje 2) 

 

 

 

Molly Pitcher speelde een heldenrol tijdens de slag van Monmouth in juni 1778. 

Deze slag was onderdeel van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog die duurde 

van 1775 tot 1783. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog was de oorlog tussen 

Groot-Brittannië en de koloniën die later de Verenigde Staten zouden worden. De 

oorlog was een onderdeel van de Amerikaanse Revolutie en resulteerde in de 

onafhankelijkheid van de Verenigde Staten.  

 

Molly Pitchers echtgenoot, William Hays, was artillerist in het 4e Pennsylvania 

Artillery Regiment (ook bekend als kolonel Proctors regiment). In de winter van 1877 

voegde Molly zich bij haar echtenoot in het winterkampement in Valley Forge, Dat 

was in die tijd normaal, vrouwen gingen mee voor allerhande logistieke en 

verzorgende (gewonden) taken.  

 

Begin 1778 oefende de troepen onder Baron von Steuben, William oefende als 

artillerist. De vrouwen droegen water aan om de dorst te lessen maar ook om de 

lopen van het   geschut te koelen. In die periode kreeg Mary wellicht haar bijnaam 

Molly Pitcher als de artilleristen haar riepen om water te brengen. 

 

Later tijdens de slag om Monmouth in juni 1878, was Mary als waterdraagster 

aanwezig. Haar man raakte gewond (of uitgeput) en werd weggedragen. Mary nam 

zijn plaats bij de vuurmond in. Volgens de overlevering vloog er op een gegeven 

moment een (Engelse) kanonskogel tussen haar 

benen door en scheurde een deel van haar kleren 

stuk. Ze moet gezegd hebben "Dat had slechter 

kunnen aflopen"  en ze ging door met haar taak bij 

de vuurmond. 

Later op de avond stopte het gevecht als gevolg van 

de invallende duisternis. Hoewel George 

Washington en zijn commandanten verwachtten dat 

de slag de volgende dag door zou gaan trokken de 

Engelse troepen zich die nacht terug. 

Na de slag vroeg George Washington naar de vrouw 

die hij het kanon had zien laden. Als erkenning voor 

haar moed benoemde hij haar tot onderofficier. 

Sindsdien had zij de bijnaam Sergeant Molly. 

  

Arie Oskam 

(plaatje 3) 
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Zoekertjes 
Hebt u als lid van de filatelistische vereniging “de Gelderse Vallei” iets te koop of 

zoekt u iets op filatelistisch gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan  

Anneke de Wit, Keetmolenweg 27, 6711 PH, Ede of  dewit.anneke@hotmail.com  

en het zal éénmaal geplaatst worden. 

 

Aangeboden: leuke startersverzameling West Duitsland  

Catalogus-waarde Euro 2200,-- , vraagprijs slechts Euro 40,-- 

Gevraagd: decemberzegels van 1998 en 1999 in aantallen, kopen of ruilen. 

 

Reacties aan Dick Beekman, Slijpkruikweg 5, 6712 DH Ede. (0318612626) 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Postzegeldag 
in Ede 

 

op zaterdag 10 maart  

in “Ons Huis” 

     achter de Taborkerk,  

      Prinsesselaan 8, Ede 

 

- diverse handelaren 

- voldoende parkeergelegenheid 

 

Toegang is gratis, 

open van 10.00 tot 16.00 uur 

 

Inlichtingen: tel. 06-51880027 

of kijk op: 

www.fv-degeldersevallei.nl 

mailto:dewit.anneke@hotmail.com
http://www.fv-degeldersevallei.nl/
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Puzzelrubriek 
 

In januari was de puzzel redelijk te doen. Hier mijn juiste oplossingen: 

1. Eerste zegel met afbeelding van Willem-Alexander was zegel 1020 uit 1972. 

2. Brievenbus staat op zegels 1810, 1841, 2209 en 2490 

3. Loupe vind u op zegel 1179, 1309 en 2011  

4. Waal staat op zegel 1765 en ook op 2323 

5. Walkman staat op zegel 1576 en 1921 

Dat leidde tot de volgende (tussen)stand: 

naam t/m 

okt 

+nov +jan totaal Stand 

J.A. te Loo 534 11 0 545 1 

R. van Andel 533 11 0 544 2 

G. de Nooij 433 11 10 454 3 

A. de Wit 448 0 0 448 4 

P. Fidder 376 6 9 391 5 

R. Ietswaart 364 0 0 364 6 

L. vd Maesen 297 0 0 297 7 

W.J. Holleman 227 10 10 247 8 

W. van Doorn 207 0 0 207 9 

H. Wolters 196 5 0 201 10 

J. Huiskes 185 0 0 185 11 

C. van Holthe  116 0 0 116 12 

L. v Rootselaar 115 Doet niet langer mee 

A. Oskam 109 0 0 109 13 

Dhr. Verhoeff 87 10 10 107 14 

J. Bisschops 51 0 0 51 15 

Voor februari heb ik de volgende vragen: 

Op welke NVPH-zegelnummers staat: 

1. Boterham 

2. Athene 

3. Egel 

4. SS Amsterdam 

5. Taart 

6. Viool 

Stuur gerust uw oplossing (zo mogelijk filatelistisch gefrankeerd) voor 10 maart 2018 

in naar:   Lex van Rootselaar 

Kampstraat 16 

3771 AV Barneveld 

_________________________________________________________________  
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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 

 
 

 

 

 

 

 
 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Aan: 

   

 

Afzender: 

www.fv-degeldersevallei.nl 
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