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Jaargang 29 – nr. 4 – april 2018 
 

3 mei: Ede: Bijeenkomst met kleine veiling 
10 mei: Barneveld: laatste bijeenkomst van het seizoen 

17 mei: Ede: postzegelmiddag  
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29e Jaargang nr. 4,april  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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mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
mailto:leden@fv-degeldersevallei.nl
mailto:rvb@kpnplanet.nl
http://www.fv-degeldersevallei.nl/
http://www.svfilatelie.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 3 mei a.s. in de zaal van 

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

 

Nog maar een 2-tal clubavonden in Ede te gaan, Barneveld heeft in mei haar laatste 

clubavond en dan is het volop zomertijd. Tijd om lekker te genieten op het terras of  

tuinbank of u maakt wellicht een mooie avondwandeling. De postzegels zullen wel 

blijven liggen en wellicht zoekt u op uw vakantie- bestemming, juist een postkantoor 

op.  

Gert Radstaat heeft in april in Ede een 

filatelistische quiz verzorgd en in Barneveld 

een lezing gegeven, nogmaals hartelijk dank 

Gert. 

Als dank ontving hij een heerlijke fles wijn. 

 

 Op dezelfde avond werd de Jan Mak trofee 

uitgereikt aan Anneke de Wit 

 

 

Donderdag 19 april na de clubmiddag hebben we met de leden een gezamenlijke 

maaltijd, jammer dat niet alle leden aanwezig kunnen zijn. Het door mij beloofde 

geschenk kan ik op de bijeenkomst niet uitreiken. Er is wat vertraging op de lijn, 

maar u houdt het tegoed. Een lustrumviering met hindernissen!!! 

In mei staat er een veiling op het programma, de veilinglijst wordt digitaal 

aangeboden, de veilinglijst is te omvangrijk om in Fila te worden opgenomen, heeft u 

daar problemen mee en/of u wilt een hardcopy, neem dan contact op met Berry. 

Inzenders kunnen vanaf 19.00 opbouwen, bezichtiging vanaf 19.30 uur. 

Graag tot ziens, Roy Lijbaart, voorzitter. 

 

 

 

AGENDA  

1. Opening  

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

3. HH Verslag bijeenkomst 05-04-2018  

4. Rondvraag  

5. Korte pauze, verkoop loten 

6. Veiling 

7. Stuiverboeken 

 

___________________________________________________________________ 

H 
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Verslag bijeenkomst van 5 april 2018 
 

1. Opening  

Roy opent de vergadering om 20:10 uur. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Mededelingen:  

Er zijn geen afmeldingen ontvangen. 

Anneke de Wit krijgt de Jan Maktroffee uitgereikt. 

Gert Radstaat gaat 12 april in Barneveld een lezing geven over bestellers-stempels. 

Aansluitend op de clubmiddag van 19 april zal men met de aangemelde leden uit eten 

gaan in Elst. 

 

Per 25 mei wordt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) ingevoerd. We moeten dan beschrijven hoe we als vereniging met gegevens 

omgaan. Stand nu: de Filatelistische Vereniging de Gelderse Vallei houdt een 

ledenbestand bij, in beheer bij de leden administrateur Erik Bel. Verzamelde 

gegevens: naam en adres, lidnummer (per wanneer) en evt. telefoonnr. Deze 

gegevens worden ook gebruikt voor de Nieuwtjesdienst en de Rondzendingen. Naast 

deze gegevens houdt Berry Jakobsen een e-mail lijst bij. (Nodig voor het verzenden 

van de digitale post en Fila). Ook een bestand voor de deelnemers aan het 

rondzendverkeer. 

Ieder lid moet toestemming verlenen, aan de vereniging, om zijn/haar gegevens te 

mogen gebruiken. Wel moeten we intern beschrijven hoe we met gegevens omgaan 

en dat is voor iedere club/vereniging natuurlijk anders.  

Eén voordeel hebben we wel en dat scheelt al de helft van het werk: we hebben géén 

meldingsplicht vooraf.  

 

Roy heeft in maart een aantal vragen gesteld aan onze overkoepelende organisaties, 

SVF en KNBF hoe hier mee om te gaan. “Ze hebben mij beloofd dat ze half april met 

een format komen zodat niet elke vereniging het wiel gaat uitvinden”. 

 

HH Verslag bijeenkomst 01-03-2018  

Hierop zijn geen op- en of aanmerkingen. 

 

3. Ingekomen stukken: 

Op zaterdag 5 mei a.s. verzamelbeurs in Nunspeet in sporthal De Brake. 

Tevens vindt op 21 april  in Veenendaal de verzamelbeurs plaats. 

 

4. Rondvraag  

Rob bedankt voor de attentie welke hij ontvangen heeft van de club. 

Albert Schol meldt dat de veiling in Velp aanstaande zaterdag 7 april plaats vindt. 
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De veillinglijst. 

 

p de komende clubavond staat een veiling gepland. Normaal vindt u de 

veilinglijst in de Fila. Deze keer echter zou bijna het hele clubblad gevuld 

worden door de lijst en daarom zult u deze tevergeefs zoeken in dit boekje. 

Wel staat de veilinglijst op onze site, u kunt hem daar vandaan bekijken en eventueel 

downloaden. Degenen die de Fila digitaal ontvangen kunnen deze downloaden via de 

mail of op de website. Het bestand zal als Word- en als Excel- bestand aangeboden 

worden. 

 

Heeft u geen internet en wilt u de veilinglijst toch ontvangen, neem dan even contact 

op met Berry Jakobsen: 0318-613806.  

 

____________________________________________________________________ 

 

Van de redactie 

 
nmiddels hebben we het feestelijk uitje van onze jubilerende vereniging achter de 

rug. Ik hoop dat u het als een smakelijk, maar vooral gezellig uitstapje hebt 

ervaren. 

 

Deze maand in de Fila een stukje van Gert Radstaat, één van mijn vaste leveranciers. 

Bedankt maar weer, Gert. 

Dat ook van een krantenbericht (je) een artikeltje te maken is, leest u op blz. 8 e.v. 

 

Een oproepje van Roy, altijd enthousiast deze man. De Jan Mak-trofee is net pas 

uitgereikt, of onze voorzitter wil graag iedereen vast oproepen om na te denken over 

uw inzending voor de trofee van dit jaar. Hij zal wel denken: de vakantie komt er aan 

en nu heeft iedereen wel tijd om een mooi éénkader te maken. In ieder geval te 

denken over een onderwerp hiervoor. Mijn onderwerpen zijn inmiddels uitgeput, ik 

zal dit jaar niet meedoen aan de strijd. Het is aan u! 

 

Jammer voor de puzzelaars onder ons: Lex is druk met 

zijn verhuizing of de voorbereidingen daarvoor. Hij 

heeft deze maand geen uitslagen of nieuwe puzzel 

ingeleverd. Wel heeft hij vorige keer al gevraagd, wie 

het van hem  kan overnemen? 

Hebt u daarover al nagedacht? Kom op, zorg dat we ook 

in het nieuwe seizoen kunnen blijven puzzelen……… 
       Bij Lex thuis: lege kasten, volle dozen en een  

kat die het allemaal wel best vindt….. 

 

O 

I 
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DE REGENBOOG 
 

Geruime tijd geleden heb ik een stukje geschreven over onweer en bliksem. De stap 

naar een ander bekend natuurverschijnsel, de regenboog is dan niet zo groot. De alom 

bekende van Dale encyclopedie zegt over de regenboog niet meer dan “Een 

cirkelvormige zevenkleurige boog aan de hemel wanneer de zon schijnt op vallende 

regen”, maar er is echt wel meer over te vertellen. 

 

Het meest bekend is de regenboog als optisch en 

meteorologisch verschijnsel. Een gekleurde cirkelboog 

die aan de hemel gezien kan worden als de (laagstaande) 

zon tegen een nevel van waterdruppeltjes aan schijnt en 

de zon zich achter de waarnemer bevindt. Het is een effect 

dat wordt veroorzaakt door de breking en weerspiegeling 

van licht in de waterdruppels. 

 

Een regenboog wordt veroorzaakt door breking en 

weerkaatsing van zonlicht in waterdruppeltjes. Te zien bij 

regen, bij een waterval, een fontein of zelfs bij het gebruik 

van een tuinslang.  

In onze ogen is zonlicht wit, maar in werkelijkheid bestaat 

dit licht uit veel verschillende kleuren. Zonlicht wordt bij 

het binnengaan van een druppel gebroken en treedt weer uit als een scala van 

opeenvolgende kleuren. Isaac Newton gebruikte het Latijnse woord Spectrum als 

eerste om de kleurenreeks te omschrijven toen hij een bundel zonlicht door een glazen 

prisma liet schijnen.  

 

Maar Newton was niet de eerste 

wetenschapper die de regenboog verklaarde. 

Aan het begin van onze jaartelling was het de 

Arabische natuurkundige Alhazen (zie afb. 

hiernaast) die de breking van licht onderzocht. 

Hij deed hiervoor experimenten met een 

glazen bol gevuld met water. Meer wiskundige 

bewijzen kwamen jaren later van de Persische 

wetenschappers Al-Shirazi en Al-Farisi. 

 

In West-Europa waren het vooral Dietrich von 

Freiberg die een theorie ontwikkelde en in een 

boek omschreef. Daarna volgde de in 

Nederland wonende Fransman Descartes die in 

1626 met een verklaring voor de regenboog 
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kwam in een boek. De Nederlandse wis- en natuurkundige Christiaan Huygens 

verbeterde deze theorie.  

 

In een regenboog wordt het licht weerkaatst en gebroken tot een reeks in elkaar 

overlopende kleuren, door Newton voor het eerst ‘spectrum’ genaamd.  

Hoewel het door het in elkaar overlopen eigenlijk een oneindig aantal verschillende 

kleuren zijn worden traditioneel de zeven primaire kleuren genoemd en altijd in een 

volgorde van buiten naar binnen in de regenboog. Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, 

Indigo en Violet. Ik kan me nog een zinnetje herinneren om de volgorde te onthouden. 

ROGGBIV, oftewel: ROGGeBrood Is Vies. Maar er zijn ongetwijfeld veel meer 

ezelsbruggetjes bekend. 

 

In de bijbel, in het boek Genesis, wordt het 

besluit van God beschreven om de mensheid te 

straffen voor de zondeval met de zondvloed. Het 

verhaal van de Ark van Noach. Na 40 dagen en 

nachten regen zakte het water en belandde de 

Ark op de berg Arafat. God beloofde nooit meer 

een zondvloed over de aarde te brengen en 

bevestigde dit met het teken van de regenboog. 

Omdat de regenboog toen pas voor het eerst 

genoemd werd, heeft men wel verondersteld dat 

het bij de zondvloed voor het eerst regende. 

 

De regenboog heeft altijd iets magisch gehad. Heel vroeger werd in de Ierse folklore   

al gesproken dat aan het begin en het eind van de regenboog een pot goud zou zijn te 

vinden. Zelfs nu nog, ook in ons land, zijn er 

ontzettend veel ouders die bij het zien van een 

regenboog hun kinderen vertellen over de pot goud. 

Waarschijnlijk is dit (via de VS) vanuit Ierland naar 

Nederland over komen waaien. 

Een ander vreemd bijgeloof vinden we in 

Hongarije, Servië en Albanië. Daar bestaat het 

geloof dat wie onder een regenboog doorloopt van 

sekse zal veranderen. Een man wordt een vrouw, en 

een vrouw zal een man worden!.  In Bulgarije is dit 

geloof enigszins afgezwakt. Een man die onder een regenboog doorloopt zal gaan 

denken als een vrouw en een vrouw zal gaan denken als een man. 

 

In diverse mythologieën, vooral de Scandinavische, wordt de regenboog gezien als een 

brug waarmee men van de aarde naar de wereld van de Goden kan komen. De 

regenboogbrug heet bij de Noormannen Bifröst. dit betekent de trillende- of de wankele 

brug en de Goden hebben deze bruggen zelf gebouwd. Deze regenboogbrug heeft – 

vreemd genoeg – volgens de Noormannen slechts drie kleuren. 
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Meer landen en volken zien de regenboog als een brug tussen de doden en de levenden. 

In de Turkse taal is brug en regenboog zelfs hetzelfde 

woord. 

In het dagelijkse leven komen we de regenboog heel veel 

tegen en het woord  regenboog wordt ook voor heel veel 

verschillende dingen gebruikt.  

 

Hierboven spraken we over een regenboogbrug. Maar er 

bestaat er ook werkelijk een. De Rainbow Bridge in het 

Glen Canyon Nationaal Park in Utah, USA. De grootste 

door de natuur gevormde rots in de vorm van een 

regenboog. In 2006 is er zelfs een postzegel uitgegeven 

over de brug welke uitgegroeid is tot een toeristische 

attractie. 

 

Ook in de muziek wordt de regenboog, of diens Engelse 

benaming Rainbow veel gebruikt. Paul de Leeuw heeft 

ooit een liedje geschreven over de regenboog en wie kent niet ‘Somewhere over the 

rainbow’, de ballad gezongen door Judy Garland in de musical ‘The Wizard of Oz’.  

 

Maar wat dacht u van de regenboogforel, het meest geserveerde visje als u in een 

restaurant een forelletje besteld. Maar er zijn meer veelkleurige vissoorten naar ons 

onderwerp vernoemd. Ook in de insecten- en in de vogelwereld komt de naam 

regenboog veel voor. Hieronder ziet u een paar voorbeelden. 

 

Pas tijdens dit schrijven 

kwam ik erachter hoe 

veelzijdig het onderwerp 

regenboog is en bij het 

zoeken naar postzegels 

hierover was ik helemaal 

verbaasd.  

Vrijwel elk land op de 

wereld heeft wel één of 

meer zegels uitgegeven.  

 

Of het nu gaat over het 

natuurverschijnsel zelf, de 

breking van het licht, 

wetenschappers of plaatsen op de wereld die genoemd zijn naar de regenboog, er is 

altijd wel een zegel van te vinden. En dan hebben we het nog niet over de dierenwereld 

met zijn regenboogvlinders, -vogels of –vissen. Genoeg om een nieuwe verzameling 

op te zetten. En dat doe ik dan ook. 

G R  
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Voor u gelezen…………….. 
 

an Marijke Mulder ontving ik een artikel uit “de Volkskrant” over het 

ontwerpen van postzegels en de ontwerpers ervan.  

Hierbij mijn samenvatting: 

In Nederland wordt veel aandacht besteed aan het uiterlijk van postzegels. Het is dan 

ook een enorme eer voor een grafisch ontwerper, als hij/zij een nieuwe postzegel mag 

vormgeven. Het is als het ware een erkenning van het vakmanschap. Dat vindt ook 

art director Jaap Biemans en hij droomde ervan ooit eens een postzegel te mogen 

ontwerpen. En toen Post NL hem vroeg om een velletje postzegels voor het jubileum 

van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden te maken, vond hij het een 

“Top-bucketlist-dingetje”. 

 

Biemans over het 

ontwerp: ”Het werd een 

oefening op de vierkante 

millimeter. Ik probeer 

echt al het overbodige 

weg te laten. 

Belangrijker nog dan de 

helderheid van het 

ontwerp is dat het 

velletje van tien zegels 

een totaal-concept 

moest vormen. Geen 

losse zegels, maar één 

geheel. Het velletje 

heeft één sfeer, één verhaal: figuurtjes die met elkaar praten, die in elkaar grijpen en 

die samen een volkje vormen, het volkje van het RMO”. 

Voor dit volkje van tien wezens is Biemans geïnspireerd door de rijke masker-

collectie van het RMO. Illustrator Paul Faassen perfectioneerde de lijntekeningen 

door de figuren aan elkaar te verbinden. Het is een combinatie geworden van 

fotografie en illustratie. Als we nu naar het velletje kijken, zien we dan de 

kunstschatten van het museum? Of zien we bezoekers, die koffie drinken en selfies 

maken? De rode “O” uit het woordlogo van het RMO speelt een rol als kader om de 

figuurtjes heen. 

Nog eens Biemans: “Ik wilde lichtheid en frisheid laten zien, niet het stoffige imago, 

dat mensen zich vaak voorstellen als ze aan een oudheidkundig museum denken”. 

Om dit te benadrukken, ontwikkelde Biemans, samen met copywriter Robin Kemme 

ook de nieuwe slogan:  

“Rijksmuseum van Oudheden, 200 jaar van nu”. 

 

V 
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De grote waarde, die gehecht wordt aan het ontwerpen van een postzegel (staat 

geweldig op je cv), komt mede doordat het oude staatspostbedrijf PTT een eigen 

Dienst Esthetische Vormgeving had, waarvoor de beste ontwerpers en kunstenaars 

hebben gewerkt, zoals  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaap Drupsteen ,      Ootje Oxenaar     Anton Corbijn, naar ontwerp  

van Irma Boom 

 

Helaas is deze dienst, door meer gebruik van bv email en door privatisering, steeds 

verder afgebouwd, maar toch verklaart PostNL dat er nog veel aandacht. is voor 

vormgeving. 

 

Er zijn honderden prachtige postzegels in Nederland ontworpen, maar als je grafische 

ontwerpers vraagt naar hun favoriet, zijn ze behoorlijk eenstemmig. 

Zowel Hansje van Halem (ontwerper zakenzegels 2007-2010), Max Kisman 

(ontwerper van oa kinderzegels uit 2007 

en Rode Kruiszegels uit 1987) als 

Anthon Beeke (ontwerper van oa de 

Douwe Egbertszegels uit 2005) 

noemen hierin de cijferzegels van Jan van Krimpen uit 1946 om zijn sierlijkheid, 

kleurkeuze en juiste proportie van het cijfer ten opzichte van de woorden “cent” en 

“nederland” . 

 

Zowel Erik Kessels als Jaap Biemans noemen ook 

een cijferzegel, maar dan die van Crouwels. 

(“IJselijk moderne zegel voor 1976”) 

 

Maar de favoriet van Biemans zijn de felicitatiezegels van Erik Kessels!  

   

 

 

 

 

 

 
           Anneke de Wit 

________________________________________________________________ 



Fila                 april 2018    10 

____________________________________________________________________ 

 

 

Terugblik op de quiz 
 

p de vorige clubavond kregen wij een quiz voorgeschoteld, bedacht en 

gepresenteerd door Gert Radstaat. Het was, zoals hij zelf zegt, een gevarieerde 

quiz met weetjes, puzzels, gokjes en goed kijken naar de getoonde afbeeldingen. 

Dat het gevarieerd was, blijkt uit het feit, dat de vragen op allerlei gebied betrekking 

hadden. Er zat een vraag bij over provinciewapens, en over de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postcode, over een sportzegel uit 1928 en over de kunstenaar Escher .                  

 

Een vraag ging over een kleinrondstempel en een vraag over een puntstempel.   

Natuurlijk mocht een vraag over tandingen niet ontbreken en wist u wat een 

“Sperwaarde” bij een uitgifte van postzegels was?     

 

Ook kregen we de serie zomerzegels uit 1958 te zien: vrouwen in klederdracht. 

De tassen of manden die de vrouwen bij zich hadden, had Gert “weggepoetst”. 

 

 

 

 

 

 

 

Wij moesten raden/weten, welke vrouw(en) inderdaad niets aan de arm had(den) 

hangen.   

 

Dan ook nog vragen over bv “belastingaangifte van postzegelverzamelingen”, 

wanneer spreken we van “miniatuurvelletjes of blokjes” en  “foutdruk of 

foutperforatie” en het is te begrijpen, dat er niemand was, met 0, 1, 2, of 3 fouten. 

Hoeveel fouten de winnaar had en wie dat was, weet ik niet meer.  

Wel weet ik dat ik zelf maar 11 van de 25 vragen goed had, dat het een leerzame 

avond was en dat Gert het prima had verzorgd! 
          Anneke de Wit 

____________________________________________________________________ 

O 
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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 30 april 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. 

 
_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

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. 

 

Deze maand zijn geen “Zoekertjes” ontvangen. 

 

 
Kijk ook eens op onze website fv-degeldersevallei.nl ons eigen verenigingssite. 

 

Wilt u iets meer weten over het verzamelgebied Duitsland dan vindt u hier meer 

informatie fvduitsland.nl  

 

En als laatste een site over aantekenstrookjes waar u terecht kan bij de Landelijke 

Vereniging Van Aantekenstrookjesverzamelaars kortweg de LVVA. De website is te 

vinden op lvva.eu Meer links naar interessante websites vindt u op onze eigen 

website. 

____________________________________________________________________ 

 

 

http://www.svfveiling.nl/
mailto:dewit.anneke@hotmail.com
fv-degeldersevallei.nl
fvduitsland.nl
lvva.eu
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!!!!! 



 

 

 

 

”DUTCHSTAMP” 
 

HET ADRES VOOR: 

 

 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 

Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 

 

 
 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 

Maanderpoort 11 

6711AB  Ede (centrum) 

Tel. 0318-610334 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 

 

 

 Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 

   Zaterdag 09.00 - 17.00 

   Avondverkoop op afspraak 
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