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6 december: Ede: verkiezing Jan Mak-trofee en koffer 
13 december: Barneveld: gezellige avond 

20 december: Ede:  postzegelmiddag  
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Uw collectie laten taxeren?
MPO / Heritage Auctions Europe is hèt 
adres voor betrouwbare en realistische 
taxaties. Onze specialisten behoren tot de 
top in hun vakgebied en door jarenlange 
ervaring kunnen zij als geen ander de 
waarde van uw collectie bepalen. 

Iedere woensdag taxeren wij gratis uw 
munten, bankbiljetten, penningen, 
onderscheidingen, postzegels en oude 
ansichtkaarten. U bent zonder afspraak 
welkom van 10.00 tot 16.00. Iedere 
donderdag taxeren wij gratis uw overige 
waardevolle objecten. U bent zonder 
afspraak welkom van 10.00 tot 16.00. Op 
overige werkdagen taxeren wij gratis op 
afspraak. Bel 030-6063944.

Uw collectie laten veilen?
Als ‘s werelds grootste veilinghuis op het 
gebied van numismatiek en andere 
verzamelobjecten zijn wij doorlopend op 
zoek naar inzendingen voor onze veilingen 
in Nederland, de Verenigde Staten en 
Hongkong. Onze bieders/leden (ruim 
950.000!) zorgen gegarandeerd en 
aantoonbaar voor de hoogste opbrengst. 
Voor meer informatie of een afspraak  voor 
een vrijblijvende taxatie kunt u contact met 
ons opnemen per telefoon of email 
(030-6063944, info@mpo.nl).

Bieden op een veiling?
Een overzicht van de veilingen in IJsselstein 
vindt u op www.mpoauctions.com. Na 
registratie kunt u online vooraf bieden en 
deelnemen aan de live-veilingen. De kavels 
staan ongeveer drie weken voorafgaand 
aan de veiling online. De week voor de 
veiling kunt u gebruik maken van onze 
kijkdagen in IJsselstein. Kijk op 
www.ha.com voor veilingen in de 
Verenigde Staten en Hongkong.

MPO / Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
030-6063944
info@mpo.nl
www.mpo.nl

DALLAS | NEW YORK | BEVERLY HILLS | SAN FRANCISCO | CHICAGO | PARIS | GENEVA | IJSSELSTEIN | HONG KONG

6A - postfrisse 15
cent oranje 1864
Koning Willem III,

attest Vleeming 2013,
verkocht voor € 3.199

43b - postfrisse
50 cent geelbruin

Prinses Wilhelmina 1891,
met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 1.140

80 - postfrisse 10
gulden oranje 1905,
Koningin Wilhelmina,

cert. Dr. Louis BPP 1998,
verkocht voor € 1.293

48 - postfrisse 5 gulden
bronsgroen en roodbruin
Prinses Wilhelmina 1896,

lijntanding 11,
cert. Vleeming 2010, 
verkocht voor € 1.201

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724
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29e Jaargang nr. 9, november  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, Delfzijl, tel 0596 568324 
Pieter Driessen, Ede, beheerder stuiverboeken, tel. 0618241985  
      (pieterstokerszoon@gmail.com) 

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 6 december a.s. in de zaal van 

“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 
 
Elke maand rond de 15e ben ik druk met van alles, maar de onrust  bij mij zit in de 
uitnodiging die de deur uit moet voor de Fila, terwijl ik weet dat niet alle gegevens 
voor handen zijn. Wat te meer als je een heel blad samen moet stellen!  
Op de andere dagen van de week ben ik bezig met mijn hobby en heb ik dan ook tijd 
om een verhaaltje te schrijven. Vorige maand kreeg ik een leuke reactie n.a.v. mijn 
artikel in het september-nummer over de Franse gebieden in India van de hr. Brui-
ning. Hij is al jaren bezig met het inventariseren van de stempels die gebruikt zijn in 
deze gebieden en heeft in 2015 ook een artikel daarover geschreven in het blad Fila-
telie. In het artikel stonden een aantal stempels die de heer Bruining graag wilde 
gebruiken. Ik herhaal de ondertitel nog maar eens van het stukje: “Heeft u al uw 
schatten in uw verzameling al gevonden?”  
 
De afgelopen weken hadden we als bestuur een levendige discussie hoe verder met de 
financiën en met name de contributie. Ik zal dat in een volgende Fila wat verduidelij-
ken en uitleggen. Een agendapunt voor de jaarvergadering in maart 2019! Denkt u 
aan het voldoen van de contributie en het AVG formulier om dat in te vullen en te re-
tourneren naar het bestuur! 
 
Als je lid bent van een vereniging dan wil je iets gemeenschappelijks doen en samen 
optrekken. Op de clubmiddag (15 nov) kreeg ik van de heer Braun (een trouw  
middag-bezoeker) het aanbod om volgend jaar een lezing te willen verzorgen.  
Ik word hier (altijd) heel blij van. Wie volgt? 
Op de laatste bijeenkomst van het jaar staan weer een aantal 1- kaders opgesteld, 
waar veel energie en tijd is ingestoken. U neemt toch ook de tijd om hiernaar te kij-
ken en te beoordelen? Van harte aanbevolen. De rest van de avond is vooral plezierig, 
leuk en spannend. 
Graag tot ziens, Roy Lijbaart, voorzitter. 
 
AGENDA  

1. Opening  
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
3. HH Verslag bijeenkomst 01-11-2018  
4. Rondvraag  
5. Korte pauze, verkoop loten 
6. 1- kader en koffer 
7. Stuiverboeken 

_______________________________________________________________________________________ 

 

H 
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Nagekomen ingekomen stukken:  

1. Op dinsdag 4 december 2018 organiseert Frimärket haar half jaarlijkse  
december opruimingsveiling  in het gebouw van speeltuin vereniging De Pol gelegen 
op de hoek van de Buurtlaan-west en de Prinsessenlaan te Veenendaal.  
De zaal is open vanaf 19.00 uur voor het inzien van de kavels. 
2. Op zaterdag 8 december 2018 organiseert FV “Rijn en Grift” in samenwerking 
met Frimärket een grote verzamelbeurs van 09.30 – 15.30 uur in het gebouw van de 
Sola Fide kerk aan de Eikenlaan 3 te Veenendaal. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een leuke en gezellige 
 
   

Maak er een fijn feest van !! 
 
___________________________________________________________ 
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Verslag bijeenkomst van 1 november 2018 
 
1. Opening 

Erik Bel heet een ieder hartelijk welkom. 
Er zijn  een 3 tal afmeldingen ontvangen van Roy Lijbaart, Albert Schol en 
Henny v.d. Berg. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
2.a  Mededelingen 
- De vereniging heeft een condoleancekaart gestuurd nav het overlijden van  

Tineke Smit d.d. 10 okt 2018 
- In december clubavond met 1-kader opstelling, laat u ook wat zien van uw ver-

zameling? Maximaal 12 A4 bladen, minder mag ook. 
- Verloting van de koffer, neem veel materiaal mee voor de koffer. 
- Eerstvolgende bijeenkomst 8 november in Barneveld (veiling) . 

Inleveren kan tot zaterdag 3 november. 
- Dan is er de clubmiddag op 15 november in Ede 
- U heeft allen via de post, de nota voor contributie 2019 ontvangen. Hierbij het 

verzoek om voor 1 december te betalen/over te maken. U heeft ook een invul-
formulier AVG ontvangen, graag de brief vóór 15 dec. 2018 retourneren. 

- Gerard de Nooij ontvangt een dik stockboek voor de ladderstand (502 punten)  
 
2.b Ingekomen:            
-     In tegenstelling tot wat nu in het maandblad Filatelie staat, organiseert  

filatelistenvereniging Rijn en Grift de beurs op zaterdag 8 december 2018. De 
locatie is het gebouw van Sola Fide, Eikenlaan 3 te Veenendaal.    

-    De Eindejaarsbeurs te Barneveld vindt op donderdag 27 en vrijdag 28       
december 2018 plaats.         

-     Op 26 en 27 januari vindt de Filatelie-beurs in Hilversum plaats. 
 
3.  Verslag bijeenkomst 04-10-2018  
 Er zijn geen op- en of aanmerkingen. Erik dankt de secretaris a.i. hiervoor. 
 
4. Rondvraag  
 Pieter Driessen: Er gaan een reeks boeken in de 8000- serie vanavond voor  

2 weken naar Wageningen. 
Frans Bik: komen er nog meer rondzendingen? Frans heeft er tot nu toe 4  
gehad. Dit gaat zeker gebeuren. Weliswaar iets minder snel dan we tot nu toe 
gewend waren. 

 
B.Jakobsen, 2e secretaris 
 
___________________________________________________________________ 
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Postgeschiedenis, een moeilijk onderwerp? 
 

eel verzamelaars van onze vereniging zijn al jaren bezig met postgeschiedenis, 
al was het maar zijdelings, of misschien wel onbewust. Zelf ben ik al vanaf het 
begin bezig met aardrijkskunde en geschiedenis, waar komt de zegel vandaan en 

wat staat erop afgebeeld? Maar postgeschiedenis gaat verder, wat staat er op de enve-
loppe? En/of waarom werd de enveloppe meerdere keren afgestempeld. Het interna-
tionaal reglement voor posthistorische verzamelingen legt duidelijk vast wat het on-
derwerp van deze verzamelingen moet zijn:  
De studie van postale en filatelistische onderwerpen die in direct verband staan met 
de methoden, verzendingswijzen en bezorgingvoorwaarden van postale verbindin-
gen uit alle perioden, of met de organisatie hiervan door een officiële, lokale of 
particuliere postdienst. 
Bij de vele keren dat ik op een internationale beurs aanwezig was ging ik, als het 
maar even kon, bij de briefjeshandelaren buurten en ze kregen van mij ongevraagd 
positieve opmerkingen te horen, ik vertrok meestal met de zin “wat ik zoek zit er niet 
bij”. De werkelijke reden was dat de waarde van de brieven, vaak voorzien van een 
mooie begeleidende tekst, te vaak eindigden op een tweetal nullen. Bij handelaren 
met brieven “niet uitgezocht” kon ik uren blijven zoeken en meestal vond ik ook 
mooie en interessante brieven voor zo’n 5 a 10 euro. Een van mijn vondsten liet ik 
zien aan een (Australische) wereldhandelaar, die er zeer over te spreken was en ver-
der opmerkte “deze brieven heb ik ook , wil je even kijken”. Mijn antwoord was “bij 
jou zijn deze brieven 10x zo duur”, einde gesprek. Na deze lange inleiding wil ik u 
een brief laten zien die ik in de vakantieperiode van een van onze clubleden gekregen 
heb. (zie hieronder) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
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Wat als eerste opvalt is dat de zegels netjes verdeeld zijn over de enveloppe, de totale 
waarde is 2 1/2 Anna, correct gefrankeerd. Het postkantoor draagt de naam: AH-
MEDNAGAR, India. Centraal een violette stempel met de tekst; Censor P.O.W., B.P. 
O’DOWD, AHMEDNAGAR, INDIA en een adres te Amsterdam. Mijn eerste reactie 
“een mooie brief voor in mijn verzameling”. 
Tevreden met deze nieuwe aanwinst heb ik de brief verschillende keren nog eens 
goed bekeken en mij viel op dat de verzenddatum 31 okt. 1901 en de aankomst datum 
te Amsterdam (achterzijde) 17 nov. 1901 was. Ik vroeg me zelf af  “over welke oor-
log hebben we het hier”, P.O.W. staat voor Prisoner Of  War. Een speurtocht was ge-
start, na het nodige zoekwerk krijg je het volgende verhaal boven tafel. Het gaat om 
de “BOER WAR” in zuid Afrika en er werden zo’n 9000 (van de 25.000) gevange-
nen vervoerd naar Indiase gevangenkampen, o.a. naar Ahmednagar. Later vond ik dat 
het violette stempel voor “Boer War prisoners” werd gebruikt. Het adres naar Am-
sterdam is voor Mevr. Kaman, Herengracht No 1. Zou de verzender ook Kaman he-
ten? Ik heb het niet kunnen achterhalen, wel dat in het kamp Bellary (zuid van Ah-
mednagar) gevangene nr.17933, Ernest Charles Lewis Kamann gevangen zit. (zie hier-
onder) 
 No   Surname   Forename   Captured   Date   Camp   Age   Address  

17933 Kamann Ernest Charles Le-
wis Krugerspost 1901-03-

14 Bellary 23 Lydenburg 

Op de Funda site vond ik een mooie foto van de Herengracht nr 1, het staat te koop 
voor rond €1.000.000. (zie hieronder) 
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Als we op achterzijde van de brief kijken dan zien we een aankomststempel van Am-
sterdam (17 nov 1901) en een bestellerstempel, nummer niet goed leesbaar en rechts 
een voor mij, in eerste instantie, niet leesbaar stempel. Verder nog een aantekening, 
(door de handelaar met potlood aangebracht), dat de kaart 1,50 moest opbrengen. (zie 
hieronder) 

  
 

Het niet leesbare stempel heb ik intussen gevonden, Sea Post Office C, het is een van 
de stempels die werd gebruikt op de lijn Bombay- Suez. Deze lijn, een 6 tal postkan-
toren op even zoveel schepen, werd in 1868 opgezet om de post bestemd voor Europa 
voor te sorteren. De maatschappij die deze lijn onderhield was de “Peninsular & 
Oriental Steam Navigation Company”, bij ons bekend onder de naam P & O. Van 
Suez ging de post verder via Alexandrië naar Brindisi en zo verder Europa in.  De 
naam van het schip heb ik niet kunnen achterhalen, ik hoop dat een van de “schepen 
verzamelaars” mij daar meer over kan vertellen.  
Deze speurtocht heeft veel plezier opgeleverd en vele uren gekost, maar wat wil je als 
verzamelaar nog meer!? Hartelijk dank aan de gulle gever die vast, net zoals ikzelf 
heeft gedacht “een mooie brief voor in de verzameling”. Als de brief, met deze ken-
nis, in de handen zou vallen van een brievenhandelaar dan zou hij/zij “zonder blikken 
en blozen” de brief 100 tot 200 keer hoger waarderen. Ik stel de vraag nog maar een 
keer; Postgeschiedenis, een moeilijk onderwerp? Het valt wel mee, speurzin is een 
“must” en het kost wat tijd.  
Ik ben reuze benieuwd naar uw (vakantie) vondsten en postzegel avonturen. 
Vertel over je verzameling, laat het zien en deel je kennis. 
Roy. 
Bronnen: The Bombay - Aden - Suez Sea Post Office service 
- Diverse (Engelse) Boer War sites 
- Diverse sites: Peninsular & Oriental Steam Navigation Company 
- Funda 
___________________________________________________________________ 
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Puzzelrubriek 
 

 
e vorige puzzel was niet zo moeilijk, de meeste inzenders hadden de antwoorden 
goed. 
De oplossingen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

1517   1373    898   661 
 
Vraag 1: NVPH nummer 2769 was Carice van Houten 
Vraag 2: NVPH nummer 1517 als eerste zegel van de Olympische Winterspelen. 
Vraag 3: NVPH nummer 1373 of  2436 
Vraag 4: NVPH nummer 898 was Pippeloentje 
Vraag 5: NVPH nummer 661 was de eerste zegel van de kankerbestrijding 
De bonusvraag: dit was misschien een moeilijke, maar bij de losse zegel was het 
nummer 618 (met een oplage van 2.444.067.104 stuks), een goede tweede was zegel 
nummer 51 met 2.268.791.427 stuks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    618    51 
 
 
 
 
 

D 
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De stand: 
 
Naam     Huidige stand oktober Nieuw totaal 
Anneke de Wit    494    15  509  
Peter Fidder     409    14  423  
R. Ietswaart     364      
L. v.d. Maesen    327    20  347  
Wim Holleman    286    12  298  
H. Wolters     245    12  257  
W. van Doorn    207      
J. Huiskes     185      
W.H. Verhoeff    129      
C. van Holthe    116      
Arie Oskam     116      
J.A. te Loo       76      
J. Bisschops       68       
Rik van Andel      47       
Geo van Dartel      36    15   51 
Jacqueline de Wit      24    14   38 
Gerard de Nooij        2    20   22 
 
De nieuwe opdracht: 
Hieronder de puzzel voor de komende maand, insturen t/m 10 december aan  
L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT  REEUWIJK.  
Vermeld wel uw naam bij de oplossing. Er was nu iemand, die er helemaal geen af-
zender op heeft gezet, maar door de andere oplossingen heb ik de persoon kunnen 
achterhalen wie het geweest moest zijn.  
 
1. NVPH nummers van de eerste zegel betrekking hebbende op Gouda  
2. NVPH nummer Waddenzegel  
3. NVPH nummer van de kleine Panda  
4. NVPH nummer van de eerste zegel betrekking op de Deltawerken  
5. 3 NVPH nummers die betrekking hebben op wandelen  
Bonusvraag: Hoeveel verschillende Rode Kruis zegels zijn er uitgegeven?  
 
____________________________________________________________________ 
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Zoekertjes 
 

ebt 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, Elias Beeckmanlaan 40, 6711 VS Ede of 
dewit.anneke@hotmail.com 

en het zal éénmaal geplaatst worden. 
 

Deze maand zijn geen zoekertjes ingezonden. 
 

 
 
 

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 november loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl (of 
rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het Samenwerkings-
Verband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die manier hun verzame-
ling uit. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 

 
Stelling van de maand 

   
In postzegelkringen spreekt men vaak bewonderend over  

“verzamelaars van de oude stempel!". 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 

H 
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Wist u dat! 
 

rgens rond de maand april vroeg één van de 
clubleden of ik wist, of ik het stempel  
herkende op de hiernaast afgebeelde zegel  

(Nederland nr. 60, 5 ct donkerrood). Ik moest 
het antwoord schuldig blijven. Volgens de ver-
zamelaar stond er Gouvernement Batavia, op de 
zegel, mijn interesse was gewekt en spontaan 
vroeg ik hem “je kan de zegel ook mij geven, 
dan zoek ik het uit”. Natuurlijk kreeg ik de  
zegel, maar met de belofte dat ik hem nader zou 
informeren. 
Aan de slag ermee, maar hoe en waar ik ook 
zocht en wat voor zoektermen (de verkeerde) ik 
ook gebruikte , de zegel bleef een mysterie voor 
mij. De zegel verdween langzaam richting  
Nederlands-Indië, maar het zat me niet lekker en 
ik kon er niet tegen dat het  
achterhalen van de stempel was mislukt. Daarbij dacht ik “dan moeten anderen het 
weten”. Een specialist en kenner van Nederlands-Indië en een autoriteit v.w.b. Neder-
landse stempels is Bert van Marrewijk uit Wageningen. Na contact met Bert kreeg ik 
het onderstaande antwoord en ik kreeg toestemming om het te gebruiken. 
 
“Het stempel op de bontkraagzegel is een in Nederland vervaardigd grootrond-
scheepspoststempel. Deze droegen op weg van NL naar Indië het inschrift Postagent 
Amsterdam/ Rotterdam-Batavia en in de omgekeerde richting uiteraard Postagent  
Batavia-Amsterdam/ Rotterdam. Bij latere stempeltypen (Langebalk- en Kortebalk-
stempels)  is dat een tijdlang zo gebleven. Maar kort voor de oorlog  kwamen de  
eerste kortebalkstempels, waarin de naam van het schip vermeld werd. Dus in plaats 
van Postagent Amsterdam/Rotterdam-Batavia stond er Postagent a/b M.S. of S.S. en 
de naam van het schip. (a/b = aan boord van; M.S. = motorschip en S.S. = stoom-
schip). Ook de stempels van schepen op de trans-Atlantische route en de walvisvaar-
der Willem Barentsz hadden hun naam in het stempel staan. Een heel leuk eigen  
verzamelgebied!” 
 
Wat een mooie wisselwerking van leden van postzegelverenigingen, de kennis is aan-
wezig, vertel het verder. De gulle gever is reeds bijgepraat, Bert hartelijk dank. 
Vertel over je verzameling, laat het zien en deel je kennis. 
Roy 
 
 
___________________________________________________________________ 

 

E 
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DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p onze Sinterklaas-bijeenkomst wordt er altijd met een grote verrassing 
gestrooid: 
 

Verloting van een koffer, vol met filatelistisch materiaal!! 
 
Iedere aanwezige krijgt één lot, er is 1 prijs te winnen en de gelukkige gaat naar huis 
met een grote koffer en vast een heleboel uitzoekwerk en gesnuffel. 
Wie weet wat er allemaal in zit ………………………… 
 
Maar… die koffer moet dus wel gevuld worden. En daarvoor rekenen we op u!! 
U heeft vast wel iets (filatelistisch) in de kast liggen, waarvan u denkt:  
“Dat is wel iets voor de koffer”. Neem het 6 december mee naar de clubavond, stop 
het in de koffer en wie weet, gaat u er met uw eigen kado vandoor!  
Surprise…… 
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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 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

Aan: 

   
 
Afzender: 
www.fv-degeldersevallei.nl 


