1, januari 2012

7 februari 2013: Afdelingsvergadering en
ruilavond met de snuffelboeken
21 februari: Postzegelmiddag

een andere auto kopen
- een huis kopen
- een huis bouwen
- een postzegelverzameling opzetten
- een verzekering afsluiten
dan eerst naar onze

adverteerders !!

________________________________________________________________________
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24e Jaargang nr 1, januari 2013
Verschijnt 10 maal per jaar
Kopij inleveren bij Anneke de Wit vóór de 15e van de maand. (liefst elektronisch)

Bestuur Filatelistenvereniging “De Globe”- Afdeling Ede.
Voorzitter (tevens jeugdleider):
J.C. van Holthe, Annadaal 61, 6715 JB Ede, tel 06 48708253

Secretaris (tevens vice-voorzitter):
J.A. te Loo, Kees de Koninglaan 11, 6741 ZA Lunteren, tel 0318 485049
jateloo@hotmail.com

Penningmeester:
S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659
Bankrekeningnummer: 934228 tnv Filatelistenver. De Globe afd Ede

2e penningmeester (tevens Hoofd Rondzendingen):
A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806
rondzending@deglobe-ede.nl
Bankrekeningnummer rondzendingen: 196 64 39 tnv A.G. Jakobsen

Hoofd veilingen:
J.E. Datema, P. Breughelstraat 11, 6717 PG Ede, tel 0318 634927

Nieuwtjesdienst:
R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstr 152 6717 PZ Ede, tel 0318 621305
Bankrekeningnummer: 4000746 tnv “Filatelistenver. De Globe afd Ede
nieuwtjesdienst”
e
Maandelijkse bijeenkomst op de 1 donderdag van elke maand (behalve juli en
augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in “De
Brink”, Padberglaan 18, 6711 PD, Ede, tel 0318 615048.
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30
uur in “De Brink”, Padberglaan 18, 6711 PD, Ede, tel 0318 615048.
Op de avonden en middagen zijn (rond 200) 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.deglobe-ede.nl.
De Globe
De internetveiling

www.fv-deglobe.nl
www.globeveiling.nl

Uitlenen wereldcatalogi:
M. Kusters, Edeseweg 157, 6717 CZ Ede, tel 0318 630556
Redacteur:
A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424
Email: dewit.anneke@hotmail.com
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AFDELINGSVERGADERING 2013
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de afdelingsvergadering op donderdag 7
februari 2013 die gehouden zal worden in zalencentrum De Brink, Padberglaan 18 te
Ede, aanvang 20.15 uur.
Statutair is het noodzakelijk dat een vastgesteld aantal leden aanwezig is tijdens deze
vergadering. In verband hiermee en in het belang van deze vergadering voor onze
afdeling zouden we het zeer op prijs stellen indien u aanwezig kunt zijn. Na het
huishoudelijke gedeelte zal er nog volop gelegenheid zijn om ons op verschillende
manieren met onze hobby bezig te houden zoals onderlinge ruil en het doornemen
van de snuffelboeken.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Opening.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Uitreiken "Jubileumoorkonden" aan leden, langdurig lid van De Globe.
Overhandiging van een kleine blijk van waardering aan diegenen die
zich in 2011 hebben ingezet voor de rondzenddienst.
Uitreiking Jan Mak – trofee.

Mocht het vereiste aantal leden niet aanwezig zijn dan worden de volgende
agendapunten van het officiële gedeelte verschoven naar de bijeenkomst van
donderdag 7 maart 2013.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Notulen van de afdelingsvergadering van donderdag 2 februari 2012
(deze zijn elders in dit blad afgedrukt)
Jaarverslag secretaris.
Financieel verslag hoofd rondzendingen
Financieel verslag hoofd nieuwtjesdienst.
Jaarverslag jeugdafdeling.
Financieel verslag penningmeester jeugd.
Verslag Snuffelboeken
Financieel verslag penningmeester senioren.
Verslag kascontrolecommissie.
Begroting 2014.
Bestuursverkiezing.
Volgens rooster aftredend zijn:
C.van Holthe (voorzitter/jeugdleider) – herkiesbaar
J.A.te Loo (secretaris) – niet herkiesbaar
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Op het moment van samenstellen van deze editie van Fila Ede staat een mogelijke
kandidatuur voor de functie van secretaris nog niet vast. Voorafgaand aan de
afdelingsvergadering zal het bestuur een kandidaat voorstellen voor de vrijkomende
functie.
Bovendien is er in het bestuur nog een vacature: 2de secretaris.
Tot de aanvang van de vergadering kunnen (tegen)kandidaten worden voorgesteld
door indiening van een schriftelijke opgave bij de secretaris.
Deze tegenkandidaatuur dient door tenminste vijf leden van de afdeling te zijn
ondertekend en de tegenkandidaat dient te kennen hebben gegeven een eventuele
benoeming te aanvaarden.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Benoeming lid kascontrolecommissie.
Aftreden volgens rooster de heer P.H.M.Driessen
Rondvraag.
Sluiting officiële gedeelte.
Kleine pauze.
Volop gelegenheid om te ‘postzegelen’ en de ‘snuffelboeken’ door te nemen.
Verloting.

TOT ZIENS OP DONDERDAG 3 FEBRUARI

NOTULEN VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DONDERDAG 2 FEBRUARI 2012.

GEHOUDEN

OP

Om 20.20 uur opent de voorzitter de bijeenkomst met een hartelijk welkom en stelt
vast dat er bijna 40 leden aanwezig zijn, ruim boven het vereiste aantal, zodat de
afdelingsvergadering door kan gaan.
Zoals gebruikelijk worden voor aanvang van het officiële deel van de
afdelingsvergadering eerst een paar andere zaken behandeld. Enkele ingekomen
stukken, het bedanken van de vrijwilligers die de rondzending het afgelopen jaar
verzorgden en enkele leden die lang lid zijn van de vereniging die in het zonnetje
worden gezet. De vanavond aanwezige jubilarissen H. Gijsbertsen (55 jaar lid), C.J.
Nies (45 jaar) en H.P.K. Wolters (25 jaar) krijgen een oorkonde uitgereikt. Aan deze
feestelijkheden is eerder in Fila Ede uitgebreid aandacht besteed.
De notulen van de afdelingsvergadering van donderdag 3 februari 2011, afgedrukt in
Fila Ede, worden voorgelezen door de secretaris. Na een vraag van de heer
Boldleander wat er is gedaan met de plannen voor een propagandabijeenkomst, wordt
geantwoord dat daar nog steeds aan wordt gewerkt.
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Zowel deze notulen als het vervolgens voorgelezen jaarverslag van de secretaris
worden verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De voorzitter bedankt Gert
voor het gedane werk en de leden ondersteunen dit met een klein applaus.
Vervolgens worden de financiële verslagen behandeld.
Het financieel jaarverslag van de rondzending laat weer een batig saldo zien. Bert en
Berry hebben goed werk geleverd en beiden worden door de voorzitter bedankt. Het
verslag wordt goedgekeurd.
Het jaarverslag van de nieuwtjesdienst laat eveneens een klein batig saldo zien
hoewel het aantal leden wat deelneemt aan deze dienst schrikbarend terug loopt.
Verslag wordt goedgekeurd en Roy wordt bedankt voor het gedane werk.
Het jaarverslag van de jeugdafdeling wordt voorgelezen door de jeugdleider, Cees
van Holthe. Het jaar is begonnen met drie jeugdleden die helaas allen in de loop van
het jaar het lidmaatschap hebben opgezegd. Er is dus geen jeugd meer, maar er moet
geprobeerd worden het weer op te starten. Voor nu, alle leden bedankt voor hun hulp
en materiële steun. De jeugdafdeling is even ‘in ruste’. Arie Oskam ontraadt het
bestuur de suggestie om de jeugdafdeling op te heffen zoals in andere afdelingen is
gebeurd. De voorzitter gaat akkoord en zegt dat dit door de jeugdleider, met hulp,
wordt opgepakt.
Over dit verslag, net als het even later behandelde financieel jaarverslag van de
jeugdafdeling zijn verder geen vragen. Beide verslagen worden goedgekeurd.
De cijfers bij de financiële afwikkeling van de snuffelboeken zeggen genoeg over het
aantal postzegels dat is uitgenomen door de leden. Het bestuur (Hoofd
Snuffelboeken!) is zich bewust dat opschoning van de boeken en betalingen een
beetje op zich hebben laten wachten. Verslag wordt goedgekeurd.
Evenals vorig jaar staat de financiële verantwoording van de veilingen niet op de
agenda maar wordt wel behandeld. In het verslag is alles keurig zichtbaar. Arie
Oskam vraagt zich af of er helemaal geen kosten zijn gemaakt. Hij adviseert om in
dat geval wel een onkostenvergoeding aan Hoofd Veilingen in te stellen. Verslag
wordt zonder verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd.
De behandeling van het verslag van de penningmeester senioren roept helemaal geen
vragen of opmerkingen op. Alles is duidelijk. Het verslag wordt door de leden
goedgekeurd en Serge wordt door de voorzitter bedankt. De aanwezigen
ondersteunen dit met een klein applaus.
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Kampman en Driessen hebben op
30 januari alle boeken van de afdeling gecontroleerd en hun verslag wordt
voorgelezen. Op de verslagen Rondzending- en de nieuwtjesdienst, evenals het
verslag van de jeugdafdeling is geen commentaar. Alle cijfers kloppen.
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Ook op het financieel verslag van de afdeling valt niets aan te merken. De kas en alle
verdere liquide middelen kloppen. Er is een goed financieel beleid gevoerd. De
afdeling is heel gezond en de commissie stelt voor om de penningmeester en het
bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2011. Met applaus stemt de
vergadering hier mee in.
Bij de behandeling van de begroting worden een paar toelichtingen gegeven, mede
naar aanleiding van een paar vragen. De post Fila Ede is hoger als voorgaande jaren.
Reden is dat de mogelijkheid om ons afdelingsorgaan goedkoop te laten drukken zal
vervallen en we duurder uit zullen zijn. Een tweede reden is dat we waarschijnlijk een
adverteerder kwijt raken.
Hetzelfde met de hogere post Catalogi. Het is moeilijk in te schatten, maar aankoop
hiervan zal zeker duurder worden. Een voorstel uit de zaal om de Europa catalogi
1 x per 2 jaar aan te schaffen vindt niemand een bezwaar en vindt zelfs bijval.
Iedereen gaat akkoord met de opgestelde begroting.
De bestuursverkiezing:
Volgens rooster zijn aftredend Berry Jakobsen (hoofd rondzending) en Gert Radstaat
(secretaris). Berry heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt met applaus voor een
nieuwe periode van 3 jaar benoemd. Gert heeft zich na een lange zittingsperiode niet
meer herkiesbaar gesteld en treedt af als secretaris. Hij wordt door de voorzitter
bedankt voor zijn inzet al die jaren en krijgt applaus van de aanwezigen.
Mevr. A. (Anneke) te Loo heeft zich bereid verklaard de functie van secretaris en de
daarbij horende taken op zich te willen nemen en het bestuur ondersteunt dit. De
aanwezige leden gaan met applaus met de benoeming akkoord.
De heer R.A. Harms is aftredend lid van de kascommissie. Hij wordt opgevolgd door
mevr. B.F. van der Genugten die vanavond aanwezig is en wordt aangesteld als
nieuw lid van deze commissie.
Slechts enkele leden maken gebruik van de rondvraag. Allereerst wordt gevraagd of
de oplage van Fila Ede niet aangepast moet worden als het ledental van onze afdeling
zo terugloopt. De voorzitter merkt op dat hier al rekening mee wordt gehouden.
Vanuit de zaal wordt hierop aansluitend Anneke Brinkman bedankt dat ze er elke
maand weer in slaagt een zeer lezenswaardige Fila Ede te maken.
Bert Datema tenslotte verzoekt alle leden om bij betalingen van de rondzending
steeds het lidnummer te vermelden.
De voorzitter sluit vervolgens het officiële gedeelte van de avond nadat hij zijn
medebestuursleden heeft bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar en ook de heer A.
de Jong voor de geboden hulp om alle financiële jaarverslagen op tijd in orde te
krijgen.
Gert Radstaat
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Verslag van de bijeenkomst van donderdag 3 januari 2013.
Cees opent de vergadering om 20.15 hij wenst een ieder veel gezondheid en
postzegelplezier toe.
Ingekomen stukken en mededelingen:
De Brink heeft geen vervanging voor de huurder kunnen vinden voor de
kinderopvang. Hierop heeft de Brink het gebouw verkocht aan het psoriasiscentrum.
Wij kunnen tot 1 juli 2013 nog gebruik maken van de ruimte.
Cees vraagt ideeën aan te dragen waar wij terecht kunnen.
Helaas kunnen we ook niet bij Ad thuis terecht.
Filakrant 2013 gratis te verkrijgen.
Notulen van 6 december 2012
Hier zijn geen opmerkingen over. Wel vraagt Claus wanneer en waar de bijeenkomst
van thematische filatelie is. Cees verwijst naar internet. Maar ook in het blad filatelie
staat het adres vermeld.
Cees vraagt vandaag goed op te letten met de 5 centen boeken en de boeken van de
aanwezige handelaren.
Gerard de Nooij krijgt een stockboek uitgereikt ivm de ladderstand die hij bereikt
heeft.
Rondvraag:
Marijke Mulder: Filatelistische dag in Barneveld is op 19 januari.
Inge vraagt: “Hoe kun je filatelistisch frankeren per email en toch meedoen aan de
ladderstand”.
Cees stelt voor om hiervoor punten af te trekken indien de oplossing per email
binnenkomt. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
Een ieder krijgt een bon voor een nieuwjaarsconsumptie.

Stelling van de maand.
Snuffelen in 5 cent boeken kan alleen maar op de club, kom ook eens kijken.
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Voor u gelezen:
Eén van onze leden, Inge Riedel, heeft twee gebieden, waarin zij is geïnteresseerd,
gecombineerd. Aan de ene kant heeft zij grote belangstelling voor vogels, aan de
andere kant is zij ook filatelist. Wat is nu logischer dan het gaan aanleggen van een
verzameling “Vogels op postzegels”? Daarom is zij ook lid geworden van de
Motiefgroep Ornithologie, een zelfstandig opererende afdeling van de in Duitsland
opgerichte Motivgruppe
Ornithologie. In een
artikeltje dat de leden
kregen toegezonden,
stond bijgaande foto van
een in Z.O.-Azië
voorkomende voorjaarsduif, die heel
beschermend is ten
opzichte van haar 2
kinderen.
Een mede-lid van Inge
vond dat hiervan best
een enveloppe met zegel
van gemaakt kon
worden. Zie hier onder
het resultaat.
Inge vond het allemaal
byzonder genoeg om het
ook u te laten zien.
Dank je Inge voor je
bijdrage.

____________________________________________________________
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PUZZELRUBRIEK met
A A N M O E D I G I N G S P R I J S !!!
Acht vragen waren er vorige maand en negen inzendingen.
Helaas hebben zich weer geen nieuwe puzzelaars gemeld. We proberen het nog één
keer, met een aanmoedigingsprijs. Zie “de nieuwe opgave” hieronder.
Bij goede beantwoording waren er in december ‘slechts’ 16 punten te verdienen.
Wanneer men zich echter een beetje uit had gesloofd, had men op veel vragen
meerdere antwoorden kunnen vinden en dus ook meer punten kunnen krijgen. De
meeste puzzelaars hebben in meer of mindere mate van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt.
De oplossing van vorige maand
Vraag 1 Waar werd in Ned. vroeger veel zoetwatervis (o.a. zalm) gevangen?
Nr 2421 Op het blok Mooi Nederland Woudrichem zie je hem springen.
Vraag 2 Nymphaea alba, de Latijnse naam voor waterlelie, nr 740.
Maar ook de nummers R77, 202, 2077 en 2335.
Vraag 3 Waar vinden we een monogram? In elk geval op nr 817 “AG” : Acedemia
Groningana, 1614 – 1964 350 jaar Universiteit Groningen. Zouden ze volgend jaar
weer een zegel krijgen? En op 820 het Christusmonogram.
Met wat fantasie de letters met een kroontje erboven op 265, 266, 269 en tenslotte de
KMA op 1165.
En dan is er nog een bijzonder monogram op o.a. zegel NVPH 101.
Anneke te Loo zond deze oplossing in, waarvoor hartelijke dank .

Ontwerper K.P.C. de Bazel heeft op deze 10 gulden Jubileumzegel 1813-1913, met
daarop een afbeelding van koningin Wilhelmina (nvph 101), zijn initialen ‘DB’ in
monogramvorm ‘stiekem’ boven de ‘UL’ van gulden in de rand weten op te voeren.
Ook op de nummers 90, 93, 94, 97, 98 is ‘DB’ terug te vinden.
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Vraag 4 De 2e kamer. Nr 1526 Nieuwbouw Tweede Kamer uit 1992 én natuurlijk
de verkiezingszegels 1129 en 1132 uit 1977. Leden van de tweede kamer komen
misschien een andere keer weer aan de beurt.
Vraag 5 Symfonie in wit en zwart met een opgewipte snavel: de kluut.
Nr 2513 Blok Mooi Nederland Den Helder en nr 755. De grutto is hier (en ook bij de
volgende vraag) niet goedgekeurd.
Vraag 6 Symfonie in wit en zwart met een kuifje: de kievit. Nr 756 en 1301
Vraag 7 Het lijkt misschien iets vreemds, maar weet u wat een waterschip is?
Het is een Zuiderzeese visser uit het midden van de 17e eeuw. Nr 1029.
Vraag 8 Provinciaal dier? De Drentsche Patrijshond van nr. 1780 of het Drentsche
schaap van 1713 waren bedoeld. Alle leeuwen op provinciezegels en/of -vlaggen
leverden uiteraard ook punten op.
DE STAND
Dhr. A. Oskam
Dhr. H.Wolters
Ciska v.d. Genugten
Dhr. Verhoeff
Dhr. Koning
Dhr. G. de Nooij
Mevr. J.A. te Loo
Dhr. R. Ietswaart
Mevr. I. Riedel
Dhr. J. Huiskes
Dhr. L. v.d. Maesen
Dhr. C.v. Holthe
Mevr. A. de Wit

456
413
342
330
310
264
259
189
141
126
92
82
78

435 + 4b + 17
401 + 12
311 + 2b + 17
256 + 8
242 + 17 (Middel stockboek jan.)
187 + 2b
122 + 4b+15
109 + 17
64 + 9 (nov) + 19
80 + 2b
62 + 16

De nieuwe opgave met de aanmoedigingsprijs !!!!! Doe mee !!!!!
Dhr Huiskes heeft in het verleden zijn met puzzelen verdiende stockboeken vaker ter
beschikking van de jeugd gesteld. Dit keer wil hij het graag weggeven als
aanmoedigingsprijs voor een nieuwe deelnemer.
De nieuwe deelnemer die als eerste een oplossing – fraai gefrankeerd en met
minimaal 10 punten instuurt - is de winnaar van het album. U kunt het dan direct op
de bijeenkomst van, als u snel bent, 7 februari en anders 7 maart, in ontvangst nemen!
Komt u niet naar De Brink, dan zorgen wij ervoor dat het op de een of andere manier
bij u thuis bezorgd wordt. Komt er geen enkele nieuwe inzender, dan wordt het
album onder de overige ontvangen inzendingen verloot.
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Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5

Klaar-over / verkeersbrigadier. (3 ptn)
Luctor et Emergo (2x)
(2 x 2 punten).
Welke sport vinden we op een amphora(vaas)? (3 ptn)
Zoek pijlen op zegels (1 ptn per zegel, maximaal 5 ptn)
Pauw, pauw, ik ben mooier dan jou (2 ptn).

Extra goede antwoorden en/of leuk gevonden oplossingen kunnen extra punten
opleveren. Alle antwoorden zijn in elk geval in de catalogus van 2008 te vinden.
Uw oplossing a.u.b. uiterlijk donderdag 14 februari op de post doen naar:
Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede. Graag filatelistisch frankeren.
Alleen per e-mail insturen mag ook, maar levert zoals in de januari-bijeenkomst
besproken, een puntenaftrek op (van 4 punten): blenders67@live.nl.
Hebt u niet genoeg vertrouwen in Post NL, dan kunt u evt. per post én e-mail insturen
– uiteraard geen puntenaftrek . Op het e-mail adres kunt u ook terecht met evt. vragen
of opmerkingen.
Geo van Dartel
____________________________________________________________________
NB: Naar aanleiding van vraag 1 en het antwoord daarop heeft Anneke te Loo op
internet wat wetenswaardigheden gevonden over het velletje van Woudrichem.

Als je dit ziet, denk je: “Leuk, zo’n velletje”. Maar als je wat meer weet van de
achtergronden van de afbeeldingen die erop staan, gaat het toch wat meer leven!
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Daarom wil ik u deze wetenswaardigheden niet onthouden:
“Op de landtong waar Maas en Waal samenkomen, ligt de vestingstad Woudrichem
(links verbeeld door het kanon op de kademuur). Waarschijnlijk al vanaf de 9e eeuw
speelt de riviervisserij op zalm er een belangrijke rol. In de 14e eeuw neemt de
betekenis van de marktplaats Woudrichem toe (de vis wordt rechts zelfs persoonlijk
uit de wijde omgeving aangedragen) door de verlening van het visrecht (door Dirk
Loef van Horne) aan alle ingezetenen en nakomelingen (gewone volk) van de stad.
Links van de Gevangenpoort wordt dit recht verbeeld door een hengelende visser,
gestoken in een regenpak met zuidwester. Hij is de laatste visser in de stad, die de
conditie van de zalm in de gaten houdt. De riviervisserij is sterk afgenomen. De
herinnering er aan wordt levend gehouden tijdens het jaarlijkse kampioenschap
visbakken (geheel links verbeeld door een opgetogen persoon met klompen, zittend
op een meerpaal).
Links van de middelste postzegel vaart de sociaal bewogen oud-burgemeester Peer
Verhagen (“de roverhoofdman”, burgervader van 1903 tot 1925) in de Oude
Vissershaven. Hij kwam op voor de rechten van de arme Woerkumse vissers in zijn
gemeente. Bij de opening van de Andelse Sluis door koningin Wilhelmina
organiseerde hij een stil protest tegen de inkrimping van het viswater. In een klein
bootje voer hij naar het schip waar de koningin zich op bevond. Ook voor de
rechtbank nam Verhagen het meermalen op voor zijn behoeftige bevolking.
De rivierdijk met een gemetselde kademuur beschermt de lommerrijke vesting
Woudrichem, waarboven (op de postzegel) de stompe Martinustoren en
Gevangenpoort zich fier verheffen. Beide markante gebouwen staan sterk vergroot op
het velletje.
Links van de Gevangenpoort staan een veelvoorkomend karakteristiek Woudrichems
huis en het ‘getrapgevelde’ huis van Jacoba van Beieren (1401 – 1433), die geheel
rechts op het velletje naar huis fietst. Tussen de fietsende dame en de Martinustoren
bevinden zich de korenmolen ‘Nooit Gedagt’ met daarop Jan Claessen (trompetter in
het leger van stadhouder Willem II), de neo-classicistische Waterstaatskerk (gewijd
aan de heilige Nepomucenus) met op het dak een achtkantige toren en het vroegere
raadhuis met trapgevel.
Geheel rechts zit een toeristisch echtpaar met een hond (op een bank op de dijk) te
genieten van het rivierenlandschap. Op de rivieroever nabij het water zoekt een
tweetal vakantiegangers (geheel links) verkoeling bij het water. De acrobatisch
ingestelde kat (boven beide recreanten) heeft in het geheel geen weet van het muisje
(rechtsonder)”.
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71e Globeveiling op het internet.

Hebt u de internet globeveiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels
vanaf ongeveer €5,00. Op 28 februari loopt de 71e veiling af. Ga via www.fv-deglobe.nl of
rechtstreeks naar www.globeveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van de Globe zijn u al
voorgegaan en breiden op die manier hun verzameling uit.

____________________________________________________________________

Zoekertjes
Hebt u als lid van de afdeling Ede iets te koop of zoekt u iets op filatelistisch gebied,
dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan Anneke de Wit, Houtrakbos 37,
6718 HC, Ede of dewit.anneke@hotmail.com en het zal eenmaal geplaatst worden.
Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden!

de Telegraaf 06-10-1989

”DUTCHSTAMP” HET ADRES VOOR:
Uw postzegel en (euro)muntenalbums.
Abonnementen op elk land of motief.
Nederlandse en Euromunten.
Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP”
Maanderpoort 11 Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30
6711AB Ede (centrum)
Zaterdag 09.00 - 17.00
Tel. 0318-610334
Avondverkoop op afspraak
e-mail postzegels@dutchstamp.nl

