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3 januari: Ede: nieuwjaarsbijeenkomst en postzegel-
winkeltje 

10 januari: Barneveld: quiz 
17 januari: 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. 10, december  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 3 januari 2019 a.s. in de zaal van 

“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 
 
Een enkele keer kruipt bij mij een lichte twijfel binnen, vooral op de momenten dat ik 
met twee petten aan het goochelen ben en ik niet meer weet welke pet ik op heb. Dan 
vraag ik me af, waar ik eigenlijk mee bezig ben, met als resultaat dat er ook wel eens 
wat vergeten wordt. Op de laatste clubavond in Ede (6 dec.) vielen een hoop puzzel-
stukjes op de goede plaats en het werd een geweldige clubavond met zo’n vijftig 
clubleden die de moeite hebben genomen om op deze regenachtige dag te komen. 
Wij als bestuur, konden ons geluk niet op… hartelijk dank daarvoor. 
 
Deze avond waren een aantal 1- kaders te bewonderen en het kader, met als thema 
“Post van een dwangarbeider uit Duitsland”, van Albert Schol kreeg van de leden de 
meeste stemmen, van harte gefeliciteerd. Op de jaarvergadering (maart) zal de  
Jan Mak Trofee aan Albert overhandigd worden. Mijn “gezeur” om wat van uw  
verzameling te laten zien begint langzaam maar zeker wortel te schieten, voor 2019 
heb ik al een drietal toezeggingen gekregen. Vertel over uw verzameling, laat het zien 
en deel uw kennis.  
Met een extra verloting werd de koffer gewonnen door Bert, hij moest wel eerst zijn 
auto ophalen om de inhoud daarvan mee naar huis te vervoeren. Van harte gefelici-
teerd. 
3 januari 2019 is de eerstvolgende clubavond te Ede en 10 januari in Barneveld. 
Mooie gelegenheden om te komen en uw nieuwjaarswensen persoonlijk over te bren-
gen. Op de clubavond (Ede) komt ook het “Winkeltje” met de boeken van de jeugd. 
Ik roep alle “Barnevelders” op om een bezoekje te brengen aan Ede, ook omdat het 
“winkeltje” maar eenmaal per seizoen bij onze vereniging komt. Hartelijk welkom op 
een van de clubavonden, wij zorgen voor een hapje en een drankje.  
Ik wens U gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar, een goede gezond-
heid en veel verzamel-plezier 
Graag tot ziens, Roy Lijbaart, voorzitter. 
 
AGENDA  

1. Opening  
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
3. HH Verslag bijeenkomst 06-12-2018  
4. Rondvraag  
5. Korte pauze, verkoop loten 
6. Winkeltje 
7. Stuiverboeken 

_______________________________________________________________________________________ 

 

H 
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Verslag bijeenkomst van 6 december 2018 
 
1. Opening 

Roy opent de vergadering om 20.12uur en heet een ieder hartelijk welkom. Er 
is een afmelding ontvangen van Anneke Brinkman. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
2.a  Mededelingen 

•  13 december 2018 is er de clubavond in Barneveld. 
• 20 december 2018 vindt de laatste clubbijeenkomstplaats van 2018.  
• 3 januari 2019 start het nieuwe jaar met het postzegelwinkeltje. 
• Puzzelrubriek: Anneke heeft de 500 punten grens gepasseerd en heeft zo 

een dik stockboek verdiend. Harrie is de 250 punten gepasseerd en krijgt 
hiervoor een stockboek. 

• Via de e-mail heeft u het bericht ontvangen om ook wat mee te nemen 
voor onze verloting. Hier zijn ook al enkele dingen voor ingeleverd bij 
Harrie. 

• Voor de kofferverloting is zoveel materiaal ingeleverd dat het eigenlijk 
alleen nog in een hutkoffer past. Prijs per lot €1,-. “Men dient wel de  
complete koffer en inhoud mee te nemen”, geeft Roy aan. De koffer zelf 
na gebruik leeg retourneren. 

• Voor elke deelnemer aan de 1- kader verkiezing is er een kleine attentie. 
• 1 kader: neemt u aub de tijd om de kaders te bekijken en te beoordelen! 

Stemmen kan tot 21.00 uur. Roy roept meteen op om volgend jaar ook 
weer mee te doen. Ron van Beest, Emanuel Strik en Jan Bisschops  
geven aan dat zij acte present geven in 2019. 

• Voor wie het nog niet gedaan heeft: graag zo spoedig mogelijk de  
contributie overmaken en het AVG formulier ingevuld terug zenden.  
De penningmeester en ledenadministrateur zijn druk om alles op een rij 
te zetten en het af te ronden.  

2.b Ingekomen:            
• Op zaterdag 8 december organiseert FV “Rijn en Grift” in samenwerking 

met Frimärket een grote verzamelbeurs van 09.30 – 15.30 uur in het ge-
bouw van de Sola Fide kerk aan de Eikenlaan 3 te Veenendaal. 

• 27 en 28 december vindt de Eindejaarsbeurs te Barneveld  plaats. 
3.  Verslag bijeenkomst 01-11-2018  
 Er zijn geen op- en of aanmerkingen.  
4. Rondvraag  

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
B.Jakobsen, 2e secretaris 
 
__________________________________________________________________ 
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Puzzelrubriek 
 
 

 
 
Hier vindt u al wel de nieuwe puzzel, maar de antwoor-
den en puzzelstand van december komen in het volgende nummer. 
 
De nieuwe opdracht: 
1. NVPH nummer waarop alleen Pino staat  
2. NVPH nummers van een uitgave die gezamenlijk is gedaan met Nederlands 

Indië, Curaçao en Suriname. 
2. NVPH nummer van Zwarte Piet  
3. NVPH nummer van de oudste zegel van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek  
4. NVPH nummer van een Nederlandse Ontdekkingsreiziger  
Bonusvraag: Hoeveel zegels zijn er uitgegeven die met Van Gogh te maken hebben ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw inzending kunt u tot 10 januari 2019 zenden naar:  
L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT  REEUWIJK. 
 
Ik wens u prettige feestdagen en een goed puzzelplezier in 2019. 
Leen Louwerse 
__________________________________________________________________ 
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Boekbespreking 
 

Titel: De gestolen zegel 
Door Bram Klein 

Henk P. Burgman (AIJP) 
Boeken over postzegels zijn er bij honderdduizenden geschreven en gepubliceerd. 
Dat noemen we dan filatelistische literatuur. Echter een roman over één postzegel? 
Die zijn op de vingers van één hand te tellen, nou vooruit twee handen dan. Dit boek 
is er een van de laatste categorie en wat voor een! 
Hans Klein, de vader van de schrijver, was een bekende Nederlandse postzegelver-
zamelaar die in 2014 overleed. Hij had ooit een grote en belangrijke verzameling 
Tsjechoslowakije waarin vele topstukken zaten. Hij exposeerde met deze verzame-
ling en tijdens één van de tentoonstellingen, Philanippon, Tokio in 1991, verdwenen 
er twee zegels uit de verzameling. Iets wat, en dat weet iedere exposant, bijna onmo-
gelijk is. Toch gebeurde dit. Deze twee zegels waren topstukken uit de verzameling. 
Hans Klein wist met bijna 100 % zekerheid wie verantwoordelijk was voor de  
vermissing van de zegels. Het zou een andere grote verzamelaar van Tsjechische  
afkomst zijn, maar bewijzen kon hij dat niet. Het verhaal van de vermissing is diverse 
malen in de filatelistische wereld gepubliceerd, zelfs nog in 2011. Dit alles in de hoop 
dat het verdwijnen van de zegels in de loop der jaren niet vergeten zou worden.  

Ruim 25 jaar later dook één van de twee ze-
gels op bij een Tsjechisch veilingbedrijf in 
Praag. Degene, die het zegel aanbood, was de 
in 1991 al door Hans Klein als de  
vermoedelijke dief aangewezen verzamelaar. 
Deze man, met een bedenkelijke reputatie 
binnen de Tsjechische filatelistische wereld, 
claimt dat hij het zegel van Hans Klein  
destijds gekocht heeft en maakt Hans Klein 
dus uit voor verzekeringsfraudeur. De verze-
keringsmaatschappij wordt daarmee een van 
de vele deelnemers in deze boeiende roman.  
Tijdens de voorbereiding van de veiling in 
2017 werd de zegel herkend en men ging op 
zoek naar de zoon van Hans Klein. Toen 
Bram Klein gevonden was en geïnformeerd 
over de zegel, begon voor hem een spannende 
periode. Zou hij eindelijk de achtergronden 
van de diefstal te weten komen? Bram is zelf 
geen verzamelaar en heeft niets met postze-
gels maar hij wilde wel de onderste steen  
boven hebben. Niet alleen om gerechtigheid 
voor zijn vader te verkrijgen maar ook om  
diens naam te zuiveren.  

Hij ging op zoek naar betrokkenen, waaronder medeverzamelaars van zijn vader, om 
meer te weten te komen over de achtergronden van de diefstal.  
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Hiervoor moet hij wel op stap want zij, die op welke wijze dan ook, iets met het zegel 
en zijn geschiedenis te maken hebben gehad, bevinden zich in diverse landen.  
Het boek combineert op een uitermate effectieve wijze realiteit en fictie en voert ons 
terug naar 1919 waarin de jonge Republiek Tsjechoslowakije zijn eerste postzegels 
laat ontwerpen. Vanaf daar  voert het verhaal ons, samen met Bram, langs bestaande 
en verzonnen details, tot begin 2018 wanneer de ontknoping nadert. Toen de Tsjechi-
sche pers lucht kreeg van deze affaire werd het verhaal al snel op de TV tot in detail 
besproken en heeft Bram op verzoek van een Tsjechische uitgeverij hier een boek 
over geschreven. Het Tsjechische boek verscheen op 14 Augustus en nu is er dan ook 
een Nederlandse uitgave. 
Dit boek, met een enkele postzegel als onderwerp, zuigt zowel de filatelist als de niet-
verzamelaar vast in zijn stoel waar hij pas na het lezen van het laatste woord met ver-
stijfde spieren uit op zal staan. 
 
Schrijver: Bram Klein 
Taal: Nederlands 
Bladzijden: 255 
Illustraties: Geen 
Verlijmd – soft cover; 21,5 x 14 cm.  
ISBN: 978-94-6297-105-9 
Uitgever: Uitgeverij de Kring 
Prijs: 16,50 – Als eBook: 7,99 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Uitgeverij de Kring 
E-mail: publiciteit@uitgeverijdekring.nl 
Website: www.uitgeverijdekring.nl/de-gestolen-zegel 
 
____________________________________________________________________ 

 
 

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. 
 

 
 
 
 

H 
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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 december 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 verza-
meling uit. 
 
 
____________________________________________________________________ 
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De traditie van het versturen van kerstkaarten 
 
Inleiding: De papieren post lijkt op z’n retour, maar kom daar bij de posterijen niet 
mee aan in december. Massaal sturen we dan kerstkaarten om elkaar fijne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Waar komt die traditie van kerstkaarten eigen-
lijk vandaan? En blijft de kerstkaart nog wel bestaan of verandert het kaartje straks in 
een digitale groet? 
 
Attenties in de oudheid 
Het geven van attenties is al bekend sinds de oudheid. De keltische-germaanse  
Druïden gaven elkaar aan het begin van elk jaar een maretak (voor hen toen een  
heilige plant). 
De romeinen gaven elkaar tijdens de nieuwjaarsviering symbolische geschenken zo-
als een tak van een favoriete boom of voedsel uit de tuin. Het idee erachter was om 
met anderen te delen wat jij in overvloed had en dat zou de gever het komende jaar 
geluk brengen. 
De meest bekende geschenken tijdens kerst zijn natuurlijk de door de drie koningen 
meegenomen geschenken, Mirre, Goud en Wierook. 
In de Middeleeuwen werden op het Europese vasteland houtsnijwerken met religieu-
ze kersttaferelen aangeboden aan geliefden of kasteelheren. 
 
Wenskaarten in Nederland 

 
In Nederland begon de opmars van de 
wenskaart met de briefkaart (zie afbeel-
ding) die in 1871 werd ingevoerd en door 
de toenmalige PTT werd gemaakt. Al 
snel werden er door anderen plaatjes en 
illustraties opgezet die de naam "ansicht-
kaarten" kregen. 
Toen de PTT in 1892 zijn monopolie- 
positie verloor ontstond er een ware rage 
van ansichtkaarten met allerlei illustra-
ties. Op deze wijze kon men laten zien 

waar men bv verbleef tijdens (verre) reizen en vakanties. Rond 1900 had iedere koet-
sier prentbriefkaarten in zijn hoge hoed om die te verkopen aan zijn passagiers en ook 
op stations werden veel kaarten verkocht.  
 
De eerste kerstkaarten 
De Engelse tekenaar John Callcott Horsley maakte in 1843 de eerste kerstkaart met 
de pakkende tekst "A Merry Christmas and a Happy New Year to You.” (Vrolijk 
Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar voor u). De kaart werd gemaakt op verzoek van 
Sir Henry Cole, die een druk bezet man was. 
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Hij her-
vormde onder andere de Engelse posterijen en had plannen voor het grote  
Victoria & Albert Museum in Londen. Door zijn vele activiteiten kende hij erg veel 
mensen en daarom zag hij  altijd erg op tegen kerst: het was bijna ondoenlijk om 
persoonlijke kerstgroeten te schrijven aan iedereen die hij kende. Er bestonden  
kerstkaarten, maar die waren met de hand getekend en behoorlijk duur.  
Daarom liet hij in1843 een kunstenaar, John Horsley, een kerstkaart ontwerpen, die 
hij in 1000 exemplaren liet drukken en voor een klein bedrag te koop aanbood in 
Londen. De illustratie, die liet zien dat men met kerst aan de armen moest schenken, 
toonde een tafereeltje van een vrolijk gezelschap aan het kerstdiner. Op de kaart was 
na een korte aanhef ook nog ruimte om de naam van de ontvanger op te schrijven, 
zodat de kaart wel een klein beetje persoonlijk was. Ondanks een kleine controverse 
omdat er wijn drinkende kinderen op de kaart 
stonden, (in het conservatieve Engeland was 
dat not done) was de kerstkaart zo’n succes dat 
er snel een tweede oplage van nog eens  
duizend exemplaren verscheen. Het succes 
was zo groot, dat ook officiële instanties de 
gewoonte overnamen en het jaar daarop kwam 
een groot aantal gedrukte kerstkaarten in de 
handel. 
Zo sneed het mes aan twee kanten: Cole had 
zo ook een manier om het grote publiek snel 
kennis te laten maken met het nieuwe postsys-
teem! 
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Traditie 
Naar mate de druktechniek verbeterde, werd de kerstkaart steeds populairder. Zo po-
pulair dat in de jaren 70 van de negentiende eeuw ook in Amerika kerstkaarten ver-
schenen. Een bekende kaartenmaker was Louis Prang. 

 
 

 
 
 
 

 
De kerstkaart werd ook in de Verenigde Staten een groot succes. Veel drukkers  
namen het voorbeeld van Prang over en binnen enkele jaren werden in de VS al  
miljoenen kerstkaarten verstuurd. 
Daarmee had de kerstkaart zich definitief gevestigd als een echte kersttraditie.  
In de twee wereldoorlogen waren kerstkaarten een grote morele opsteker voor de 
troepen die de kerst aan het front doorbrachten.  
In Nederland werd het versturen van kerstkaarten pas na de 2e wereldoorlog populair. 
 
De afbeeldingen, die eerst van religieuze aard waren, 
werden via landschappen, sneeuw of kerstbomen, wat 
vrolijker en kleurrijker met kerstmannen en rendieren. 
Er werden thema’s als vrede en liefde gebruikt, strip-
figuren en cartoons deden hun intrede. 
 
 

 
Er ontstond ook de tra-
ditie om zelf kerstkaarten te maken. 
Was dit in eerste instantie hand –en knutselwerk, 
later deed ook de automatisering zijn intrede. 
Er ontstond de eerste software waarmee mensen hun 
eigen kerstkaart konden maken en deze afdrukken op 
hun eigen kleurenprinter. 
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Apart vermeld ik de kaarten, die gekocht kunnen worden 

bij de “Goede Doelen”. Zij ontdekten de handel in kerstkaarten als een manier om 
geld in te zamelen. We kennen allemaal natuurlijk de jaarlijkse kinderpostzegelactie, 
waarbij naast kinderzegels ook ansichtkaarten met kerstafbeeldingen kunnen worden 
gekocht. 
Ook bv Unicef verkoopt kerstkaarten.  
 
In de 21ste eeuw zette de automatisering zich snel voort.  
De consument heeft een ruime keuze aan websites waar een 
eigen kerstkaart kan worden gemaakt. 
Fotodiensten bieden allerlei mogelijkheden aan om een  
persoonlijke kaart te maken. 
Ook de virtuele kerstkaart die verstuurd werd per mail deed 
snel zijn intrede. 
 
Gelukkig blijft de traditionele kerstkaart een voorname plek 
innemen als  kerstgroet die iedereen elkaar toestuurt, hoe-
wel het aantal dat de post in Nederland te verwerken krijgt, 
wel elk jaar afneemt. 
 
Dat het versturen per post van de beste wensen zo’n belangrijk onderdeel van de 
feestdagen zou worden, hadden Horsley en Cole waarschijnlijk niet voorzien. 
Hun eerste kerstkaart, een exemplaar uit de eerste oplage, werd in 2001 verkocht aan 
een anonieme verzamelaar. Wat deze opbracht, kan ik helaas niet vertellen, maar dat 
zij met hun idee veel teweeg hebben gebracht, is zeker! 
          Anneke de Wit 
________________________________________________________________ 
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Het persbericht van de Eindejaarsbeurs kunt u lezen op onze site 

www.fv-degeldersevallei.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 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

Aan: 

   
 
Afzender: 
www.fv-degeldersevallei.nl 


