Nr. 10, december 2014

Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo
vallen tevens onder afdeling Ede

8 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst Ede
met postzegelwinkeltje
15 januari: Bijeenkomst Barneveld
22 januari: Postzegelmiddag Ede

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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25e Jaargang nr 10, december 2014
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.
Waarnemend voorzitter:
R.Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305
Secretaris:
Mevr. M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER Ede, tel 0318 623649
secretaris@deglobe-ede.nl
Penningmeester (tevens vice-voorzitter):
S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659
Bankrekeningnummer: NL70INGB0000934228 tnv
Filatelistenvereniging De Globe afd. Ede
Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris):
A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806
rondzending@deglobe-ede.nl
Bankrekeningnr. rondzendingen: NL25INGB0001966439 tnv A.G. Jakobsen
Commissaris:
E.R. Bel, van Heemskerckstraat 3, 6712 ET Ede, tel 0318 610959.
L.J. Brouwer, Gersteland 22, 3773 AC, Barneveld
A.v. Rootselaar, Kampstraat 16, 3771 AV, Barneveld
Nieuwtjesdienst:
R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305
Bankrekeningnummer: NL83INGB0004000746 tnv
“Filatelistenvereniging De Globe afd. Ede nieuwtjesdienst”
Jeugdleider: vacant
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en
augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren 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 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
www.fv-deglobe.nl
De internetveiling www.globeveiling.nl
Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo
Redacteur:

A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424
Email: dewit.anneke@hotmail.com
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Geachte leden,
Het bestuur van postzegelvereniging De Gelderse Vallei nodigt u van harte uit voor
de bijeenkomst van donderdag 8 januari a.s. in de zaal van ‘Fortissimo’,
Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur.
We wensen u een heel voorspoedig Nieuwjaar toe.
Ook op filatelistisch gebied maken we een nieuwe start. We heten vanaf heden
“De Gelderse Vallei” en gaan samen met onze postzegelvrienden uit Barneveld
verder. Onze vereniging bestaat nu uit 200 leden.
AGENDA
1. Opening door de waarnemend voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 4-12-2014
4. Uitbetaling 5ct-boeken
5. Rondvraag
In de pauze verkoopt Harry weer de loten.
U bent nu in de gelegenheid om uw verzameling aan te vullen met zegels uit het
postzegelwinkeltje. De heren hebben een gigantische klus verricht om tot zo’n mooi
aanbod van zegels te komen. Er is voor ieder iets nieuws te vinden!
Ondertussen worden er weer mooie prijzen verloot en kunnen we ons op vele
manieren met onze hobby bezighouden.
Tot ziens!
Secretaris / M. Mulder

____________________________________________________________________

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 31 december loopt de volgende 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 breidden op die manier hun verzameling uit.

_____________________________________________________
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Verslag van de bijeenkomst van donderdag 4 december 2014
Aanwezig: 40 leden
1.Opening door de waarnemend voorzitter.
Allen hartelijk welkom. Speciaal voor de leden uit Barneveld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
- 15 november is in Nieuwegein de Algemene Vergadering gehouden over de fusie
De Globe/Philatelica.
Ede werd vertegenwoordigd door de secretaris en dhr. D. Kranen.
Op deze vergadering is unaniem besloten, dat het samengaan van Ede en
Barneveld en ook de fusie De Globe/Philatelica door kunnen gaan.
Per 1-01-2015 heet de nieuwe vereniging ‘Samenwerkingsverband Filatelie’.
De noodzakelijke documenten zijn door de secretaris van De Globe Ede vóór
1 december aan de notaris toegezonden.
- Per 1-01-2015 is de filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” een zelfstandige
vereniging.
Dit is dus de laatste bijeenkomst onder de noemer De Globe Ede.
Het bestuur moet een nieuw ledenbestand gaan opzetten.
Fila Ede nr. 9 is daarom aan alle leden toegezonden.
Het is voor ons heel belangrijk, dat u het antwoordformulier, dat in deze Fila Ede
staat afgedrukt, invult en retourneert!
Wat betreft ons blad: u kunt kiezen voor toezending per post (kosten 5 euro),
toezending per email en u hebt ook nog de mogelijkheid onze website te
raadplegen.
De contributie blijft gelijk. We maken eind 2015 de balans op.
- De heer D. Kranen heeft zich aangemeld om mee te gaan doen in het bestuur.
Op de eerstkomende bestuursvergadering wordt hij uitgenodigd en maken we
verdere afspraken. We zijn blij met deze aanmelding.
- In en na de pauze kunt u de één-kader inzendingen voor de Jan Mak Trofee
Bekijken en uw stembiljet invullen. Erik Bel zal de stemmen tellen. Uitreiking van
de trofee is in februari.
- Roy verwacht voor volgend jaar een flink aantal één-kader inzendingen.
“Vertel over je postzegels/ laat ze zien/ deel je kennis’
Dit geldt ook voor de jeugdleden.
- Na de gebruikelijke verloting vindt aansluitend de verloting van de KOFFER
plaats.
Ingekomen stukken
- Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie.
Organiseert op 3 januari 2015 een contactdag in Dieren.
- Blad van Filatelisten vereniging “De Vierstroom” (afd. Arnhem, Elst en
Velp/Rozendaal.
- Bericht over Eindejaarsbeurs op ma 29 en di 30 decemberin de Veluwehal te
Barneveld.
Veel meer info hierover is door Berry op onze website geplaatst.
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3. Verslag bijeenkomst 6-11-2014:
geen op- of aanmerkingen.
4. FILA EDE
Er zijn nog maar twee aanmeldingen voor een nieuwe naam en een nieuw ontwerp
binnengekomen. U heeft nog tot 12 december de tijd! Graag ideeën!
Rondvraag
- de heer v.d.Hengel laat op twee bladen bijzonderheden op de Soekarno-zegels zien.
deze bladen staan ook opgesteld.
- artikelen voor Fila Ede altijd welkom.
- Kees van Dijk: op 17 januari 2015 is er een postzegelbeurs in de toneelzaal van de
Veluwehal te Barneveld. Van 10.00 tot 16.00 uur. Allen welkom.
De vier inzendingen voor de Jan Mak Trofee zijn heel divers en geven aanleiding tot
veel gesprekken bij de tentoongestelde kaders.
Na de normale verloting volgt de verloting van de KOFFER. Deze is door de leden
zeer royaal gevuld. Stroomt zelfs over van het filatelistisch materiaal.
De gelukkige winnaar heeft heel wat uit te zoeken en komt hopelijk mooie vondsten
tegen.
Er was ook nog tijd voor de snuffelboeken. Een levendige bijeenkomst.
Secretaris / M. Mulder.

____________________________________________________
Volgend jaar: Jan Mak-trofee!!!!!!!!?????????
Dát zou wel héél mooi zijn! Marijke Mulder kreeg al visioenen toen zij deze foto in dagblad Trouw
zag staan!!!!!!

Liefhebbers van postzegels moeten in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn. Aan de
Youth Stamp Exhibition, die daar deze week van start ging, doen 200 exposanten uit ruim 30 landen
mee. Het evenement is wereldwijd het grootste in zijn soort en markeert 160 jaar postzegelgebruik
in Maleisië. Het thema: “Postzegels zijn onze erfenis”
Foto EPA
______________________________________________________________________________
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Van de redactie:
Allereerst heet ik alle leden van (de vroegere) afd. Barneveld van harte welkom als
lezers van ons clubblad. Ik hoop dat u het in de toekomst met plezier zult lezen. Het
blad verschijnt 10 maal per jaar: elke maand, behalve in juni en juli. Vaste items zijn
artikeltjes van het bestuur: notulen vorige vergadering, uitnodiging komende
bijeenkomst(en) met agenda, mededelingen etc.
Ook de puzzelrubriek is vaste prik. Ik wil u van harte uitnodigen hieraan mee te doen:
je steekt er wat van op, voorziet de jeugdafdeling van modern gestempelde
Nederlandse postzegels en spaart punten voor mooie stockboeken!
Ook kunt u kleine advertenties op postzegelgebied plaatsen in de rubriek:
“Zoekertjes”. De “Stelling van de maand” stemt tot nadenken en u kunt hiervoor ook
ideeën insturen.
Een clubblad vult zich niet vanzelf, de duim van de redacteur is ook wel eens “leeg”
en daarom zijn artikeltjes, door de leden ingezonden, altijd welkom! Heeft u iets
leuks meegemaakt op clubavond, tentoonstelling of waar dan ook? Weet u iets te
vertellen over een bepaalde postzegel? Wilt u iets kwijt aan uw mede-verzamelaars?
Zet het op papier en stuur het mij toe. Ik ben altijd benieuwd wat er in mijn
brievenbus of email verschijnt.
Dan, ook niet onbelangrijk, hebben we nog ruimte in het clubblad voor adverteerders.
Kent u een mogelijke adverteerder, neem dan aub contact op met één van de
bestuursleden.
Vorige maand heeft u een formulier kunnen invullen over o.a. de manier waarop u
het clubblad wilt ontvangen: per post of per e-mail. Heeft u het nog niet gedaan, kijk
dan nog even in het blad van vorige maand, dat iedereen per post heeft ontvangen of
op de site (www.deglobe-ede.nl )
********************************************************************
kerstgebruiken, kerstsymbool. kerstboom, kerstbal, kerstversiering, eerste
kerstdag,
kerstgedicht, kerstlied,
kerstlekkernij,
kerstuitje, kerstwens,
ZOVEEL WOORDEN
kerstgerecht,
kerstmarkt, kerstevenement,
MET “KERST”, U
kersttrend,
kerstkind, kerstengel,
KENT ER VAST WEL
kerstnacht,
kerstdecoratie, kerststukje,
MEER.
IK WENS U MOOIE
kerstkleding,
kerstkaart, kerstspel,
KERSTDAGEN.
kerstaanbieding,
kerstmis, kerstnachtdienst,
kersttoespraak,
kerstpakket, kerstkalkoen,
kerstster,
kerststal, kerstfeest,
kerstdiner, kerstmuziek, kerstvakantie, kerstavond, kerstcadeau, kerstgebak,
kerstkoekjes, kerstklokken, kerstgedachte,
********************************************************************
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(Dit is het vervolg op een artikeltje in de Fila van september j.l. ’t Wordt dus eens tijd voor de rest
van het verhaal. Ter herinnering: in het artikeltje werd de betekenis beschreven van het
Vrijheidsbeeld voor de Amerikanen en het tot stand komen van dit beeld.)
Anneke de Wit

Op bezoek bij Uncle Sam (deel2)
New York – Vrijheidsbeeld deel 2

President Ulyssus S.Grant

Toen het beeld in 1884
voltooid was werd het in 214
kisten vanuit Frankrijk naar de
Verenigde Staten gestuurd.
Bartholdi zelf reisde
persoonlijk naar de Verenigde
Staten om met president Ulysses S. Grant te bespreken waar het beeld geplaatst zou
kunnen worden. Uiteindelijk werd besloten het beeld binnen de stervormige muren
van Fort Wood op een klein eiland in de haven van New York te plaatsen: Bedloe’s
Island.
Het grootste en voor de Amerikanen meest genante probleem was de constructie van
het voetstuk, dat door de Amerikanen zelf moest worden gefinancierd. Pas toen de
uitgever Joseph Pulitzer de namen begon te publiceren van diegenen die donaties
gaven voor het project, begonnen de fondsen toe te stromen.
Uiteindelijk werd het standbeeld 10 jaar te laat, in 1886, plechtig onthuld door
president Grover Cleveland.
Behalve als symbool voor het
welkom heten van
Amerikanen, gasten en
immigranten staat het beeld
ook symbool voor de
Amerikaanse democratie en de
vriendschap tussen Frankrijk
en Amerika.
In 1924 werden Fort Wood en
het Vrijheidsbeeld uitgeroepen
tot Nationaal Monument, tesamen met Ellis Island (Eiland vlak naast Bedloe’s Island,
waar de immigranten aankwamen en zich moesten laten registreren). In 1956 werd de
naam van Bedloe’s Island gewijzigd in de naam “Liberty Island”.
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Als je het voetstuk of de kroon wilt bezoeken, kun je het best van tevoren tickets
reserveren. Wij stonden voor het Vrijheidsbeeld en kwamen zonder tickets echt niet
binnen. De bewaker was erg vriendelijk, vertelde hoe we aan tickets konden
komen,(bestellen via internet) maar weigerde ons resoluut de toegang.
Tickets voor de veerboten die je langs Liberty Island brengen kun je wel ter plaatse
kopen. Vanaf de veerboten heb je trouwens een magnifiek uitzicht op de skyline van
New York!
Enkele cijfers: Het standbeeld is 46,5 meter hoog en tesamen met het voetstuk bereikt het een hoogte van 93
meter. Via een wenteltrap van 354 treden kun je 22 verdiepingen omhoog klimmem tot aan de kroon, van
waaruit je een weids zicht hebt over Lower Manhattan. Het voetstuk weegt 27.000 ton en het beeld zelf
weegt 225 ton en bestaat uit 300 verschillende aan elkaar geklonken gemodelleerde koperplaten. De hand is
5 meter lang. De wijsvinger heeft een lengte van 2.44 meter. De afstand tussen beide oren bedraagt 3.05
meter. De neus is 1.37 meter groot en de toorts 12,6 centimeter.
De rechterarm is 12.80 meter lang en 3.66 meter dik. De taille van het beeld heeft een omtrek van 10.67
meter. In het beeld is 31 ton koper verwerkt, en 125 ton staal. Bij een windsnelheid van 50 mijl per uur
beweegt het beeld 7,62 centimeter op en neer.

Op bezoek bij Uncle Sam (deel 3)
New York - Ellis Island
Vlak naast Liberty Island ligt voor de haven van New York een ander eiland, dat een
rol speelde bij de immigranten: Ellis Island.
Waarschijnlijk vanwege het feit dat zowat iedere Amerikaan min of meer een
historische band heeft met het eiland (veel van de voorouders van Amerikanen die
emigreerden vanuit hun thuisland in Europa naar de Verenigde Staten, kwamen hier
aan) is Ellis Island één van de meest bezochte attracties in New York.

Van 1892 tot 1954 was Ellis Island de toegangspoort tot de Verenigde Staten voor
immigranten. Velen hadden weinig of geen geld, anderen hadden familie die hen aan
de andere kant van de poort opwachtte. Ieder had zo zijn verhaal, maar ze hoopten
allen een leven te vinden dat anders en beter was dan in hun thuisland.
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Immigranten die aankwamen met een eerste of tweede klas ticket (vooral uit Italië en
Oostenrijk-Hongarije) werden aan een vluchtig onderzoek op het schip onderworpen
en al snel het land binnen gelaten.
Armere passagiers moesten eerst Ellis Island passeren. Hier vond de administratieve
rompslomp plaats en moesten de nieuw-aangekomenen strenge onderzoeken
ondergaan. (Op financieel en medisch gebied en op gedrag in het oude vaderland). Zij
werden niet toegelaten als ze ziek waren. Er werd gemiddeld 2% van de immigranten
teruggestuurd naar hun land van herkomst. Moet je je eens voorstellen wat dat voor
hen betekende…………
Tegenwoordig is Ellis Island een immigratiemuseum en maakt het deel uit, samen
met het Vrijheidsbeeld, van het Statue of Liberty National Monument. Wij hebben
een rondgang gemaakt door het museum dat zich in het hoofdgebouw bevindt. Hier
worden objecten, foto’s, krantenknipsels, video’s en dergelijke getoond. Op film
vertellen mensen, waarom ze hun vaderland verlieten, ze vertellen over de lange reis,
die ze maakten en over hun hoop en verwachtingen, die ze hebben.
In het Immigration History Center hebben we de
logboeken
bekeken van de
honderden
schepen die hier
aankwamen.
Vrijwilligers
kunnen helpen
met het
opzoeken van de gegevens van bepaalde personen.
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Heel indrukwekkend allemaal, maar wat op mij het meeste indruk maakte was de
grote zaal met allemaal soorten hutkoffers en
reistassen, die daar waren achtergelaten. Grote en
kleine koffers, dure en versleten reistassen.
En ik stel me dan de mensen die daarbij horen
voor: mensen die huis en haard verlieten en met
hun hele bezit in die koffers een ongewisse
toekomst tegemoet gingen. Maar die vol moed en
optimisme hier aankwamen en er het beste van
wilden maken.
Wat me ook trof was de muur met 600.000 namen
erin gegraveerd. Het zijn de namen van 600.000
mannen en vrouwen die Ellis Island passeerden op
weg naar hun nieuwe thuis. (Afstammelingen van
immigranten betaalden elk 100 dollar om de naam
van hun familielid in de muur te laten graveren. Volgens archieven heeft meer dan de
helft van de Amerikanen wel een familielid dat via Ellis Island het land is
binnengekomen.)
In totaal kwamen in de periode 1892-1954 12 miljoen personen de Verenigde Staten
binnen. Voor hen een warm welkom van Lady Liberty met de woorden gegraveerd
op een bronzen
plaquette bij het
Vrijheidsbeeld:

“Stuur mij de daklozen en geef mij de vermoeiden, de armen, verlangend om vrij te
ademen”
(Regels uit het gedicht “the New Colossus” van Emma Lazarus)

Stelling van de maand
Postzegels zijn onze erfenis
____________________________________________________________________

Fila Ede 2014

10

___________________________________________________________________________

PUZZELRUBRIEK
Ook deze maand kunnen we weer een nieuwe puzzelaar toevoegen aan de stand.
Meneer van Andel /Rik: van harte welkom en veel succes.
In verband met het samen gaan met De Globe Barneveld, vermeld ik hier de
‘spelregels’ van de Puzzelrubriek. Misschien en hopelijk levert dit nog meer
deelnemers op. Nieuwe puzzelaars zijn zoals altijd van harte welkom!
Het doel van de puzzelrubriek is:
- enerzijds een paar extra zegels voor de jeugd. Daarom staat er onderaan
'filatelistisch frankeren" dus svp niet met een W.A.-tje of het cijfer 1, maar iets
minder gangbaars.
- anderzijds de puzzelaars de Nederlandse zegels beter te laten kennen, door ze te
laten speuren in de catalogus.
Er is geen prijs te 'winnen' met de puzzel, maar u spaart punten.
Elke puzzel zijn er circa 20 punten ter verdienen.
Bij 100 punten, 250 en 500 punten krijgt u resp. een dun (8), een middel (16) en een
dik stockboek (32 pag). Na 500 begint u weer op opnieuw onderaan.
U kunt ook punten verdienen door nieuwe vragen in te sturen.
De vragen kunnen heel verschillend zijn: bij vraag 1 van vorige maand ”van één aan
velen” staat deze tekst letterlijk op NVPH 1095. Er waren echter inzenders die
vonden dat de tekst van toepassing was op 759, 1784 (Sinterklaas), 1768 (KPN/PTT)
en 2342 (troonrede/toespraak van Beatrix). Vaak levert zo’n oplossing toch punten
op.
In principe hoeft u per vraag alleen het nummer - of de nummers als het er meer zijn,
of wanneer u denkt dat het er meer zijn - op te geven. Als u denkt iets bijzonders
gevonden te hebben (met een leuke uitleg) dan kan dat één of meer extra punten
opleveren.

Vraag 2 “Oranje telepathie”. Hier zocht ik naar de oranje gekleurde kerstzegel uit
1997, getiteld ‘Kersttelepathie”, nr 1742. Het verhaal achter deze kerstzegels kreeg ik
meegestuurd door Anneke te Loo: In 1997 werd (in tegenstelling tot voorgaande
jaren) het ontwerpen van de Decemberzegels niet toegekend aan een bekende
grafische ontwerper, maar aan twaalf studenten van het Sandberg Instituut in
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Amsterdam. De studenten hebben ieder een aantal ontwerpen voor de
Decemberzegels 1997 gemaakt, waaruit één voorstel gekozen is, namelijk het
ontwerp van de overlappende hoofden van Julia Kaiser.
Met een eenvoudige tekening (met daarbij een hart en een ster) is er iets heel krachtig
neergezet. Met minimalen middelen is een maximale uitdrukking tot stand gekomen.
Minder is meer! Het idee achter de postzegel is raak getroffen: “Rond de kersttijd
[ster] denken we ‘telepathisch’ aan elkaar [hart]!”
De leukste inzending hier was van Arie Oskam. Oranje deed hem aan het koningshuis
denken en dan in het bijzonder aan Prinses Irene, die denkt (of dacht) dat ze
‘telepathisch’ kan (kon) communiceren met bomen (Nr 454/456).
Vraag 3 Zoek de Giraffes (4 ptn): 896, 899 (Dikkertje Dap), blok 2340 Mooi NL
Rotterdam ( linksonder), 3029 (100 jaar Burgers Zoo). Langnek uit de Efteling
leverde ook nog een puntje op.
Vraag 4 Scaliger (2 ptn) NVPH 355 J.J. Scaliger (1540-1609) taalkundige en
grondlegger van de moderne tijdrekenkunde.
Vraag 5 Brug naar een heilige vernoemd (2 ptn) De Sint Servaasbrug in Maastricht:
901, 2852, Mooi Nederland Maastricht 2719. Inge Riedel plakte deze zegel op haar
envelop en Post NL vond dit keer € 0.44 ook genoeg; goedkoop verstuurd en een
puntje extra voor Inge.

DE STAND
Mevr. J.A. te Loo
Mevr. I. Riedel
Ciska v.d. Genugten
Dhr. J. Huiskes
Mevr. A. de Wit
Dhr. L. v.d. Maesen
Dhr. R. Ietswaart
Dhr. A. Oskam
Dhr. J. Bisschops
Dhr. H.Wolters
Dhr. Verhoeff
Dhr. C.v. Holthe
Dhr. W. van Doorn
Dhr. G. de Nooij
Dhr. P. Fidder
Dhr. R. van Andel

501
470
451
441
410
355
295
218
215
214
144
113
38
28
20
13

480 + 21
448 + 22
420 + 21
389 + 21

198 + 20

124 + 20
20 + 18
512 + 16
0 + 13

dik stockboek (dec)
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DE NIEUWE OPGAVE
In verband met de kerstvakantie maar liefst 10 vragen.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 7
Vraag 8
Vraag 9
Vraag 10

Kind springt van bootje
Hangend haar (1 nummer is voldoende)
Vlaamse gaai
Mieke is de ontwerpster (ik vind het lelijkste postzegel aller tijden?)
Bijslag onder brug
Succes! (liggend oftewel landscape)
Roze rolstoel
Troffel
Vind je deze lekker of heb je liever de beroemde van de Hema?
Adidas-reclame op de slee

Twee punten per vraag. Bij 10 inzenders een bonus van 5 punten.
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 12 januari 2015 op de post doen naar
onderstaand adres.
Ik wens u allen Prettige Kerstdagen en een goed Oud en Nieuw.
Geo van Dartel

Annadaal 67

6715 JB Ede

Svp filatelistisch frankeren ten behoeve van de jeugd.
E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: blenders67@live.nl.
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen. Over de uitslag kan altijd
gecorrespondeerd (gemaild) worden.
__________________________________________________________________

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, Houtrakbos 37, 6718 HC, Ede of dewit.anneke@hotmail.com
en het zal eenmaal geplaatst worden.
Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden.

Advertentie
Hier had uw advertentie kunnen staan
____________________________________________________________________

Fijne Feestdagen
Gelukkig nieuwjaar

”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

