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Jaargang 29 – nr. 3 – maart 2018 
 

5 april: Ede: Bijeenkomst met filatelistische quiz 
12 april: Barneveld: Lezing Gert Radstaat 

19 april: Ede: postzegelmiddag  
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29e Jaargang nr. 3,maart  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: 

W. Doesburg,  tel  0343 578179 (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 

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 bijeenkomst van donderdag 5 april a.s. in de zaal van 

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

 

De dag na de ALV heb ik Serge het cadeau overhandigd van de vereniging, een 

prachtig muntenalbum en een BU setje munten 2018. Ook heeft daar de formele 

overdracht plaatsgevonden aan de nieuw gekozen penningmeester Wil Doesburg.  

 

Bedankt Serge voor je inzet 

en tijd over de afgelopen 

jaren, je was voor mij een 

vraagbaak maar ook gaf je 

gevraagde en ongevraagde 

adviezen mee als ik naar de 

vergaderingen ging. 

Hartelijk welkom Wil 

Doesburg, wat ben ik blij 

dat deze vacature snel, 

soepel en met veel kennis 

van zaken ingevuld en 

overgenomen is. 
 

Tijdens de clubavond met veiling (zie foto hiernaast) 

te Barneveld heb ik Rob Bosman verrast met een 

pakket met lekkernijen. Deze duizendpoot is in 

Barneveld geen onbekende en zet zich al jaren in voor 

de vereniging, eerst als bestuurslid en nu als 

vrijwilliger. De taken die hij nu nog op zich neemt 

zijn o.a. beheerder stuiverboeken, rondzendingen en 

hulp en vraagbaak bij de maandelijkse clubavonden. 

Rob hartelijk bedankt voor je inzet.   
 

Tenslotte ben ik u nog de uitslag van de 1 kader 

tentoonstelling verschuldigd, tijdens de clubavond in 

april mag en zal ik de Jan Mak trofee uitreiken aan 

Anneke de Wit. Hartelijk gefeliciteerd Anneke, 

geweldig gedaan. Voor de volledigheid 1. Anneke, 2. 

Roy en 3. Gerard 

 

Graag tot ziens, Roy Lijbaart, voorzitter. 

 

 

 

H 
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AGENDA  

1. Opening  

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

3. HH Verslag bijeenkomst 01-03-2018  

4. Rondvraag  

5. Korte pauze, verkoop loten 

6. Filatelistische quiz door Gert Radstaat 

7. Stuiverboeken 
 

___________________________________________________________________ 

 

Verslag Algemene Leden Vergadering 

 van de Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei,  

gehouden op 1 maart 2018 in Ede 

 

an het bestuur waren aanwezig: Piet Driessen, Lammert Brouwer, Wil Doesburg 

(kandidaat), Roy Lijbaart, Lex van Rootselaar en Berry Jakobsen. Daarnaast 

waren ongeveer 40 leden aanwezig. 

1. Om 20.10u opent de voorzitter, Roy Lijbaart, de vergadering en meldt de namen 

van de leden die zich afgemeld hebben en vraagt aandacht voor de vijf leden die in 

het afgelopen jaar overleden zijn.  De vergadering herdenkt de heren van den Hoek, 

van de Peppel en Wagenaar uit Ede, de heer Groot uit Lunteren en de heer van der 

Ende uit Barneveld, staand met een ogenblik stilte. 

 

2. Lex van Rootselaar vertrekt deze zomer naar Delfzijl en voor na de zomer zoeken 

we een commissaris Barneveld en een puzzelredacteur om in de dan ontstane hiaten 

te voorzien. 

 

3. Er is (nog steeds) geen secretaris en daarom heeft Erik Bel een verslag gemaakt, 

dat door Piet Driessen wordt voorgelezen. Het ledental is gedaald tot 158 leden. Er 

zijn geen opmerkingen of vragen bij het verslag. De notulen van de vorige ALV van 

6 april 2017 (zie Fila februari 2018 p.6-8) gaven geen aanleiding tot opmerkingen. 

 

4. Financieel verslag is door Serge Martin gemaakt en deze keer is het een 

geïntegreerd geheel, zonder afzonderlijke deelverslagen van de nieuwtjesdienst en de 

rondzending. Dat maakte dat leden zich afvroegen wat er nog te vragen zou kunnen 

zijn. Voorstel is dat iedereen vooraf de stukken kan opvragen en vragen aan het 

bestuur voorlegt, opdat antwoord gegeven kan worden op eventuele vragen en 

onduidelijkheden. Dat krijgt instemming van de vergadering. 

Peter Fidder vraagt naar de vermogensaansluiting tussen 31/12/2016 en 1/1/2017 en 

het verschil daartussen zit hem in de integratie van het saldo van de (inmiddels 

verdwenen) jeugdafdeling. 

V 
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5. Van de kascommissie, bestaande uit Albert Schol, Cees van Holthe, Rob Bosman 

en Ron van Beest, deden de laatste twee leden op 5 februari hun controle en Lammert 

Brouwer leest het verslag daarvan van Rob Bosman voor. De kascommissie adviseert 

de leden in te stemmen met de juiste verslaglegging en het bestuur te dechargeren. De 

vergadering stemt hier met applaus mee in. Rob Bosman treedt af als lid van de 

Kascommissie en de vergadering voegt mevrouw de Boer toe aan de kascommissie. 

 

6A. In de vacature voor penningmeester, ontstaan door het stoppen van Serge Martin, 

benoemt de vergadering bij acclamatie mevrouw Wil Doesburg. Roy gaat Serge, 

namens het bestuur en de leden, bedanken voor zijn penningmeesterschap. 

6B. De sectiehoofden van de Rondzenddienst krijgen via Berry allen een blijk van 

waardering namens de vereniging. 

6C. Roy meldt dat (de nu afwezige) Rob Bosman tijdens de bijeenkomst in Barneveld 

door hem in het zonnetje zal worden gezet, vanwege zijn grote inzet voor de 

vereniging. De vergadering deelt die waardering voor zijn vrijwillige inzet. 

6D. Het bestuur stelt de vergadering voor de “vrijwillige bijdrage”, die inmiddels 

feitelijk verplicht was, om het clubblad in gedrukte vorm toegestuurd te krijgen, af te 

schaffen, omdat het bestuur van mening is dat het clubblad inbegrepen moet zijn in 

de contributie. Ciska van den Genugten wijst er op dat deze bijdrage ingevoerd is 

vanwege de hogere kosten bij de overgang van kwartaalblad naar maandblad. Het 

bestuur geeft aan dat er wel discussie mogelijk is over de totale contributie (36 

euro/jaar), maar stelt voor dat bij een volgende ALV te doen. De vergadering stemt 

nu in met het zonder extra kosten aan leden, verstrekken van het clubblad. 

6E. Er zijn geen jeugdleden meer en de vraag ligt voor wat we nu met de 

jeugdboeken doen. 

Rijk Peelen vraagt zich af of de jeugd wel weet dat er een postzegelclub in Ede is. 

Roy geeft toe dat er (door gebrek aan menskracht) weinig promotie is gemaakt. In 

2012/13 is er nog een grote campagne geweest via de scholen. Na enige discussie 

wordt afgesproken dat Cees van Holthe en Erik Bel gaan bekijken wat het best met 

die boeken kan gebeuren (per boek veilen of interessante zegels apart 

verkopen/veilen of via stuiverboeken verkopen aan de leden of via postzegelwinkeltje 

afstoten). 

6F. Roy zet een aantal jubilarissen in het zonnetje met de uitreiking van certificaten 

vanwege jarenlang trouw lidmaatschap: 5 leden zijn 25 jaar lid, 3 leden dertig jaar, 5 

mensen zijn veertig jaar lid en de heer Bouw is zelfs vijftig jaar lid van onze 

vereniging (en haar voorgangers). (zie Fila februari 2018 p. 3 voor alle namen) 

 

7. Bij de rondvraag vraagt Marijke Mulder wie de Jan Mak-trofee heeft gewonnen. 

Roy zegt dat Erik die informatie heeft. Albert Schol vraagt hoe het staat met de 

veilingen in Velp en verwacht wordt dat Cees van Ursem dat nog eenmaal doet en dat 

veilingen van SVF daarna in Houten zullen plaatsvinden. Anton de Jong vraagt 

waarom de rondzending stilligt. Het bestuur meldt dat de verhuizing van Den Haag 

naar Houten trager loopt dan verwacht en dat er geen rondzendmateriaal uit Houten 

komt en we dus nog niets rond te zenden hebben. 
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Anton merkt op dat we verzuimd hebben het verslag van de notulen van afgelopen 

jaar (door te nemen en) akkoord te geven. Daar dit geheel juist is wordt dit gelijk 

gedaan. Er zijn geen op en of aanmerkingen op het verslag gemaakt door de notulist 

van de avond Erik Bel. Deze zijn dan ook goedgekeurd met dank aan Erik Bel. 

 

8. Om 21.15 sluit Roy de ALV en wordt vervolgd met een korte huishoudelijke 

vergadering. 

____________________________________________________________________ 

 

Verslag huishoudelijke bijeenkomst van 1 maart 2018 
 

oy herinnert iedereen aan de feestbijeenkomst op 19 april en wijst er op dat 

aanmelden voor 1 april moet gebeuren. 

De winnaar van de éénkadertentoonstelling (Jan Mak-trofee) is door de vakantie van 

Erik Bel nu niet bekend, maar wordt gepubliceerd in Fila. 

Op 8 maart is er in Barneveld een veiling met ongeveer 200 kavels en iedereen is 

welkom. Lammert heeft na overleg met Berry besloten, dat na meerdere vragen om 

een digitale veilinglijst, uiterlijk maandag 5 maart te versturen. Deze zal dan aan alle 

leden verstuurd worden. 

Het verslag van 1 februari 2018 (gepubliceerd in Fila februari 2018 p.4) is 

ongewijzigd vastgesteld. 

In april wordt door Gert een quiz verzorgd. 

Ingekomen post van de Brievenbeurs welke eind maart plaats vindt op 30 en 31 

maart. 

10 maart vindt de half jaarlijkse beurs weer plaats in ons huis. 

Er zijn geen vragen en dus sluit Roy deze bijeenkomst. 

 

Lex van Rootselaar, verslaglegging. 

 

____________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

R 

mailto:dewit.anneke@hotmail.com
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Nieuws uit Barneveld 
k schrijf dit stukje kopij tussen de verhuisdozen, want begin juni verhuis ik naar 

(ver) buiten Barneveld en stop dan ook met mijn rol als bestuurslid, dus rijst de 

vraag: wie volgt mij op ? Maandelijks kopij leveren is een belangrijk deel van die 

taak en ik hoop dat iemand dat wil doen, om niet alle werkzaamheden voor onze 

Barneveldse aktiviteiten op Lammert en Rob te laten neerkomen. Het gaat om enkele 

uurtjes per maand, dus daar heeft vrijwel iedereen tijd voor, maar wie heeft er ook zin 

in om onze aktiviteiten voortgang te laten vinden ? 

Op 1 maart zijn Lammert en ik met enkele andere leden naar de ALV van onze 

vereniging in Ede geweest.  Het bijwonen van die bijeenkomst was een lucratieve 

aktiviteit want drie van de leden vanuit Barneveld gingen er met prijsjes uit de loterij 

vandoor. Als u een volgende keer ook gaat kunt u ook winnaar worden. De extra 

bijdrage voor leden, die het clubblad per post willen (blijven) ontvangen, vervalt. Ik 

vind het belangrijk dat een filatelistenvereniging ook per post communiceert. 

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 

8 maart 2018 Veiling Inmiddels achter de rug 

12 april 2018 Lezing Gert 

Radstaat 

De Nederlandse briefkaart met andere ogen 

bekeken 

17 mei 2018 Nog in te vullen Wie heeft idee of vraag of voorstel ? Graag 

uw inbreng ! 

De lezing van Gert Radstaat is op 2 oktober 2014 in Ede gegeven, maar nu ook in 

Barneveld te horen (ook voor mensen uit Ede die dit in 2014 gemist hebben). 

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

35 leden) in maart nog 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 zo spoedig mogelijk genoeg doosjes te 

hebben om ze onder de leden te kunnen verspreiden. Maar ook een veiling is een 

goeie gelegenheid om uw verzameling uit te breiden. 

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 iemand om 

Lammert te helpen) en de bijeenkomsten levendig te houden. 

Tot volgende keer, 

 

Lex van Rootselaar 

Kampstraat 16, 3771 AV Barneveld 

 

___________________________________________________________________ 

I 
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HOE HET ALLEMAAL BEGON 
 

innenkort wordt het jubileum van onze vereniging gevierd en we hebben 

allemaal een uitnodiging ontvangen om dit te vieren. Twee jaar geleden al, in 

2016, was het moment dat de vereniging 70 jaar bestond dus eigenlijk zitten we nu 

niet precies in een jubileumjaar. Niet alleen de laatste 2 jaar zijn hard gegaan, maar 

ook de daaraan voorafgaande 70 jaar zijn voorbij gevlogen. 

 

Maar, hoe is het nu eigenlijk allemaal begonnen? 

 

Het begon allemaal in de winter van 1945/1946 toen twee postzegelverzamelaars uit 

Ede, de heren R. Adolf en W. Dresen, op het idee kwamen om te proberen een  

postzegelvereniging op te richten in hun woonplaats. 

Gelukkig bleef het niet bij een idee alleen, maar 

werd de daad bij het woord gevoegd. 

Tot dat moment hadden filatelisten uit de omgeving 

van Ede alleen de mogelijkheid om lid te worden 

van een landelijke vereniging of van een club in een 

grote plaats in de omgeving, waarbij weinig of geen 

contact met andere leden mogelijk was. 

 

Op 13 februari 1946 werd op initiatief van de twee heren in de ‘Edesche Courant’ een 

oproep geplaatst om ‘tot de oprichting van een postzegelvereniging in Ede te komen’. 

 

Al na een paar dagen bleek de animo onverwacht zo groot te zijn dat enkele weken 

later, op 2 maart 1946 al een bijeenkomst werd gehouden voor verdere besprekingen. 

Deze vond plaats in ‘Huize Lijnwijk’, een grote villa aan de Stationsweg, waar de 

gemeente Ede kantoorruimte had gehuurd en het huisvestingsbureau was gevestigd. 

De keuzemogelijkheden die de aanwezige geïnteresseerde verzamelaars die avond 

hadden, waren om een zelfstandige postzegelvereniging op te richten of een  

onderafdeling te vormen van een bestaande vereniging. Tot dit laatste werd besloten. 

 

Na rijp beraad werd de afspraak gemaakt dat drie heren, die avond aanwezig, zich 

ieder in verbinding zouden stellen met een vereniging. De heer R. Adolf zou contact 

opnemen met ‘Philatelica’, een vereniging met een werkgebied dat het gehele land 

besloeg en de heer E.J. Kempees met ‘Interpost’, ook een vereniging die in het gehele 

land afdelingen had zitten. De heer G.J. van Tongeren tenslotte zou zich in 

verbinding stellen met ‘De Globe’, een postzegelvereniging die gevestigd was in 

Arnhem. Enkele van de vanavond aanwezige verzamelaars waren al lid van deze 

vereniging. 

 

De volgende dag al verzond de heer van Tongeren een brief naar het bestuur van  

B 
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‘De Globe’ in Arnhem, door de papierschaarste net na de oorlog geschreven op twee 

blaadjes papier, gescheurd uit een schoolschriftje. Gelukkig is deze brief, bijna het 

oudste stukje geschiedenis van onze vereniging bewaard gebleven. 

In de brief vermeldt de heer van Tongeren de redenen waarom gekozen is om een  

afdeling van ‘De Globe’ te worden en niet voor een zelfstandige vereniging. Dat zijn 

onder anderen het lidmaatschap van de Nederl. Bond, maar voornamelijk een breder 

philatelistisch contact en deelname aan 

de rondzenddienst van de bestaande 

vereniging. Hij schrijft in de brief ook 

dat er verwacht wordt dat de vereniging 

in Ede zo’n 25 leden zal hebben. 

 

Veertien dagen later al kon, weer in een 

door de gemeente beschikbaar gestelde 

ruimte in”Huize Lijnwijk”, een  

nieuwe bijeenkomst worden gehouden. 

Hier kreeg de heer de Vree, secretaris 

van ‘Interpost’ het woord en werd een 

brief van ‘Philatelica’ voorgelezen en  

behandeld. Hierna werd een brief  

voorgelezen van ‘De Globe’ die  

positief gereageerd hadden. Met 

algemene stemmen werd vervolgens  

besloten om een afdeling van  

‘De Globe’ te vormen. 

 

Leuk detail is dat 70 jaar geleden niet voor de landelijke vereniging Philatelica maar 

voor De Globe werd gekozen, terwijl de beide genoemde verenigingen een paar jaar 

geleden een samenwerking zijn aangegaan onder een nieuwe verenigingsnaam. 

 

De keus was gevallen op De Globe en alle aanwezigen vanavond, twaalf 

verzamelaars, gaven zich direct als lid op, terwijl vijf andere heren, omdat zij al lid 

van De Globe waren, automatisch lid van de nieuwe afdeling Ede werden. 

 

Zodoende ging op 16 maart 1946 de nog officieuze afdeling 

Ede van ‘De Globe’ van start met 17 leden. 

 

De Globe in Arnhem was dan wel akkoord gegaan met de oprichting van een afdeling 

van hun vereniging in Ede, maar het lidmaatschap van de verzamelaars die zich  

hadden aangemeld moest door het hoofdbestuur nog wel worden behandeld voordat 

men als lid werd ingeschreven. Een commissie informeerde eerst of je op een zwarte 

lijst van winkeliers stond en of je wel aan je financiële verplichtingen kon voldoen.  
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Er werd in Ede niet gewacht op de officiële acceptatie van deze leden maar er werd 

als vereniging meteen begonnen met bijeenkomsten en activiteiten. 

Een maand later al, op 15 april 1946 bijvoorbeeld ging de rondzending van start en 

werd een eerste zending boekjes in omloop gebracht. Tijdens de bijeenkomst van 2 

maart was er een voorlopig bestuur gekozen met de heer van Tongeren als Hoofd der 

Rondzendingen. Deze bestelde de boekjes voor de rondzending bij handelaren in het 

westen van het land, in afwachting van een regeling van levering van boekjes via de 

Globe in Arnhem. 

De eerste reguliere bijeenkomst van de nieuwe vereniging 

kan niet echt als succesvol beschouwd worden. Deze 

vond plaats op 25 april in café Marktzicht. Buiten het  

bestuur waren maar twee leden aanwezig en er werd  

besloten de ‘vergadering’ te verdagen naar 14 mei en  

deze avond was wel druk bezocht. 

Deze avond werd één heel belangrijk besluit genomen. 

De contributie voor de afdeling werd vastgesteld en  

bedroeg  f 2,- voor de periode tot september van dat jaar. 

 

Tijdens de eerste bestuursvergadering werd een voorlopig reglement voor de  

vereniging vastgesteld, en tijdens de bijeenkomst van 12 juli, in ‘Ons Huis’, werd dit  

reglement aan de leden voorgelegd en éénstemmig goedgekeurd. ‘Ons Huis’ was een 

verenigingsgebouw in Ede met een paar zaaltjes op het punt waar nu het  

Maandereind, de Maanderweg en de Nieuwe Stationsstraat bij elkaar komen. 

 

Op 31 juli vond de eerstvolgende vergadering van ‘De Globe’ in Arnhem plaats,  

tevens de eerste na de tweede wereldoorlog, waarbij ook twee bestuursleden uit Ede 

aanwezig waren.  

 

Op deze vergadering werden met algemene stemmen alle leden  

van de nieuwe afdeling als lid aangenomen, zodat vanaf dat  

moment de afdeling Ede met haar leden officieel bestond. 

 

Vanaf dat moment is niet alleen De Globe gegroeid, maar ook de afdeling Ede is een 

grote en actieve vereniging geworden. En nog geen jaar later, op 2 april 1947, toen 

we naar een zaalruimte verhuisden waar geen alcohol 

werd verkocht, kon zelfs een jeugdafdeling van start 

gaan. 

In mijn ogen is onze vereniging, ondanks alle  

veranderingen in de afgelopen 70 jaar nog steeds een 

bloeiende vereniging. En nu weet u hoe het  

allemaal begonnen is.     G R 
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Postkantoren die nog werken 

 

ongstleden november-december had ik het genoegen een groepsreis naar Myanmar 

te maken. Omdat het alweer lang geleden was dat ik ansichtkaarten aan vrienden 

en familie stuurde, maakte ik daarvan een projectje. Overal bij de 

bezienswaardigheden waren mooie kaarten te koop, meestal per tien. Pagodes en 

Buddha’s bij de vleet.  

 

Het eerste postkantoor dat ik tegenkwam was in Kalaw, 

maar dat was dicht op zaterdag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende stond in Nyaungshwe, aan het Inle meer, waar de excursies met snelle 

motorbootjes gehouden worden. Het meer is beroemd om zijn “leg rowers” waar de 

vissers staande in de bootjes met hun been de pagaai bewegen en zo de boot vooruit 

varen. 

De ene dag kocht ik 20 

postzegels, de andere dag 

liet ik mijn stapel kaarten 

afstempelen om ze daarna 

achter te laten.  

Ze kwamen aan bij de 

geadresseerden, maar het 

heeft wel een maand 

geduurd, met nog een extra 

stempel “rerouted via 

Bangkok”.  

 

Dat leek me wat overbodig, de normale verbinding is via Bangkok in Thailand. 

 

L.J.G. van der Maesen 

 

J 



Fila                 maart 2018    11 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Puzzelrubriek 
 

In februari was de puzzel goed te doen. Hier “mijn” juiste oplossingen: 

1. Boterham op zegel 1436 (al noemden sommigen ook blok 1438) 

2. Athene op zegel 287, maar 1683 vond ik te vergezocht en op 2271 staat 

         “Athens”. 

3. Egel op zegel 1085, maar ook op 894 (en dus ook in blok 899) 

4.  SS Amsterdam op zegel 429 en ook op zegel 692, op 1454 staat geen  

 SS(stoomschip). 

5. Taart op zegel 1721, maar ook op zegel 1646 

6. Viool op zegel 1413, maar ook op zegel 933 staat een viool(tje) (en dus ook in 

blok 937). 

Dat leidde tot de volgende (tussen)stand (inclusief enkele kleine aanpassingen, na 

opmerkingen en nagekomen inzendingen): 

 totaal correctie +febr Nieuw 

totaal 

Stand 

J.A. te Loo 545 +11  556 1 

Rik van Andel 544  +3 547 2 

Gerard de 

Nooij 

454  +10 464 3 

Anneke de Wit 448 +11  459 4 

Peter Fidder 391  +8 399 5 

R. Ietswaart 364   364 6 

L. vd Maesen 297  +7 304 7 

Wim Holleman 247  +10 257 8 

W. van Doorn 207   207 9 

H. Wolters 201  +5 206 10 

J. Huiskes 185   185 11 

Dhr C. Van 

Holthe  

116   116 12 

Lex v 

Rootselaar 

115 Doet niet langer mee 

Arie Oskam 109  +7 116 13 

Verhoeff 107  +7 114 14 

J. Bisschops 51   51 15 

Geo van Dartel 0  +6 6 16 
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Degenen die de 100, 250 of 500 puntengrens overschreden krijgen hun insteekalbum 

alsnog. 

 

 

Voor maart heb ik voor jullie de volgende vragen: 

Op welke NVPH-zegelnummers staat: 

1. Een openluchtschool (wie kent ze nog ?) 

2. Anjer  

3. Kinderdijk (wel eens bezocht?) 

4. Puttertje (al gezien dit jaar?) 

5. LOFAR 

 

Stuur gerust uw oplossing (zo mogelijk filatelistisch gefrankeerd) vóór 10 april 2018 

in naar onderstaand adres. Wie gokt door meerdere zegelnummers te vermelden, 

krijgt minder punten, want waarom zou ik nog punten geven aan mensen die twee, 

zes of nog meer (NVPH heeft nu zo’n 3000 nummers) zegelnummers opgeven ? 

 

Hierbij kondig ik aan, dat ik verwacht deze zomer te gaan verhuizen (naar ver buiten 

ons clubgebied). Natuurlijk kan ik nog wel een puzzelrubriek blijven verzorgen 

(“post komt overal”), maar wie wil nadenken over mijn opvolging of dat zelf gaan 

doen ? 

Lex van Rootselaar 

Kampstraat 16 

3771 AV Barneveld 

 

____________________________________________________________________ 

 

 
 

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 31 maart 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/


 

 

 

”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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