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Jaargang 30 – nr.7 – september 2019
Ede: 3 oktober: Bijeenkomst met lezing?
Barneveld: 10 oktober: Bijeenkomst met lezing
Ede: 17 oktober: postzegelmiddag

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

Uw collectie laten taxeren?

6A - postfrisse 15
43b - postfrisse
cent oranje 1864
50 cent geelbruin
Koning Willem III,
Prinses Wilhelmina 1891,
attest Vleeming 2013, met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 3.199 verkocht voor € 1.140

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?

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724

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?

48 - postfrisse 5 gulden
80 - postfrisse 10
bronsgroen en roodbruin
gulden oranje 1905,
Prinses Wilhelmina 1896,
Koningin Wilhelmina,
lijntanding 11,
cert. Dr. Louis BPP 1998,
cert. Vleeming 2010,
verkocht voor € 1.293
verkocht voor € 1.201

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.
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30e Jaargang nr. 7, september 2019
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:
Cees van Holthe, Ede, beheerder stuiverboeken
(commissaris@fv-degeldersevallei.nl)

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,

H

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte
uit voor de bijeenkomst van donderdag 3 oktober 2019 in de zaal van
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur.

Wat hebben we toch een geweldige vereniging, ook als niet alles gaat zoals gepland:
het blijft een gezellige ontmoeting. De één komt voor een praatje, de ander zoekt naar
nieuw materieel en weer anderen schaffen wat kavels aan om er de komende weken
mee te werken. Ik had u gevraagd om nieuwe stuiverboeken mee te nemen om Cees,
ons nieuwe bestuurslid, eens flink te prikkelen. Het liep anders: Waar is Cees?, boeken in overvloed, die allemaal ingeboekt moesten worden. Ik zag het gebeuren, wat te
doen? Ik hoefde niets te doen, onze “vaste mannen” Harrie en Gerard stonden paraat
en hebben de stapel nieuwe boeken met een lach en een grom, netjes ingeschreven en
verwerkt. Hartelijk dank daarvoor. Voor de goede orde: Cees had mij in de vooravond een berichtje gestuurd dat hij “wat later” komt en dat hij nog in het Noorden
van het land zat. Ik had dat berichtje gemist.
Ik heb u ruim geïnformeerd over de te houden clubavonden in november en december
maar geen aandacht geschonken aan de avond in oktober (clubavond met lezing).
Ook deze avond gaat niet zoals gepland, het clublid dat ik gevraagd had, was nog niet
zover dat hij de lezing kan houden. Dat ligt geheel aan mezelf, ik had de focus niet en
was met andere dingen bezig, heb veel te laat contact gezocht, enz. enz.
Het betekent niet dat de clubavond, zonder lezing, niet doorgaat. Het is een prikkel
om er alles aan te doen om er weer een “topavond” van te maken. Nieuwe ideeën
schieten door mijn hoofd. Laat u verrassen!
U komt toch ook? Hartelijk welkom en veel verzamel plezier toegewenst.
Roy Lijbaart, voorzitter.
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. HH Verslag bijeenkomst 05-09-2019
4. Rondvraag
5. Korte pauze, verkoop loten
6. Gezellige avond/Lezing?
7. Stuiverboeken
________________________________________________________________
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Verslag bijeenkomst van 5 september 2019
1.

Opening.
Roy onderbreekt het postzegelen en heet eenieder hartelijk welkom.
Afgemeld hebben zich: Arie Oskam & Wim Holleman.

2.
-

Mededelingen en ingekomen stukken
De vereniging heeft een kleine verzameling Nederland ontvangen.
Op 12 september is er ook een clubavond in Barneveld.
De nieuwe uitgebreide NVPH catalogus Nederland komt er weer aan.
Deze kan men weer bestellen bij Berry voor de gebruikelijke prijs. Met
dank aan Dutchstamp.
De eerstvolgende clubmiddag vindt op 19 september plaats.
Volgende maand op 3 oktober hebben we een lezing, Roy regelt dit.
Opgave kavels tbv van veiling Ede in november kan t/m 11 oktober.
Dit kan bij de veilingmeester Ron van Beest op het e-mailadres
veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl
Opgave kavels tbv de veiling op 14 november in Barneveld kan bij Lammert
of Rob tot 9 november.
Oproep voor het maken van een 1- kader. De tentoonstelling hiervan vindt
plaats op 12 december a.s. Er kunnen 10 kaders getoond worden waarop
12 bladen te plaatsen zijn. (Minder bladen mag ook)
Ook roept Roy op om materiaal voor de koffer aan te leveren.
Aanwezig is de Filatelistenvereniging Duitsland met een promotiestand.
Meer info is op de site fvduitsland.nl te vinden.

-

Ingekomen stukken.
Er is een rouwkaart ontvangen van Karel Floor. Roy omschrijft Karel
als de man met de grote hoed. Karel is op 10 juli 2019 is overleden.
Enkele leden zijn ook naar de begrafenis geweest en is er een kaart
namens de vereniging gestuurd.
9 september zal het postzegelwinkeltje op de clubavond in Wageningen
zijn. Vooralsnog stopt het postzegelwinkeltje aan het einde van het seizoen.
Een opvolger voor Hans wordt gezocht.
14 september: is er open huis in Houten, waar de SV filatelie, de KNBF en de
Bondsbibliotheek te bezoeken zijn.
Hertog Post met informatie over een nieuw uit te geven postzegel-tijdschrift
(3x) in aanloop naar HertogPost 2020.
Roy verzoekt artikelen aan te leveren voor ons blad Fila!!
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3.

HH Verslag van de bijeenkomst op 06-06-2019.
Hier zijn geen op- en of aanmerkingen op.

4.

Rondvraag
Pieter, Harry en Cees zijn de 5-centsboeken gaan uitrekenen. Dit zal aan de
inzenders betaald worden. Helaas blijkt dat niet alles door de uitnemers goed is
genoteerd. Er is nu nog een bedrag over, dat bij de penningmeester is gestald.
Er is wat discussie over een goed systeem, waarbij de uitnamen goed genoteerd
kunnen worden. Het juist noteren van uw uitnamen in elk boek, waar u iets
uithaalt, is dan ook noodzakelijk. Nu is er een bedrag dat niet uitbetaald kan
worden aan de inzenders van de boeken.
B.Jakobsen, 2e secretaris
____________________________________________________________________
September: een maand van herdenkingen, luchtlandingen en eerbetoon aan de soldaten, die ons land kwamen bevrijden van de Duitse overheersing.
75 jaar geleden, op 17 september 1944 begon Operatie Market Garden, één van de
grootste geallieerde operaties uit de Tweede Wereldoorlog. Het doel was om de
bruggen over Maas, Waal en Rijn in Nederland in handen te krijgen, om zo de goed
verdedigde Siegfriedlinie, die Duitsland langs de Rijn beschermde, te omzeilen en
een snelle opmars naar Berlijn te forceren.
De operatie bestond uit twee
delen. Operatie Market, de
grootste luchtlandingsoperatie
ooit, en operatie Garden, de
campagne op de grond van het
Britse 30e Legerkorps, dat de
luchtlandingstroepen bij de
veroverde bruggen moest ontzetten. De gewaagde operatie
mislukte, de brug bij Arnhem
was het struikelblok, en het
duurde nog tot 2 mei 1945
voordat de laatste verdedigers
in Berlijn zich overgaven.
Bovenstaande foto is gemaakt op 17 september 1944, kort nadat Amerikaanse parachutisten zijn geland en door de inwoners van het Brabantse Son worden verwelkomd. Deze foto is gebruikt voor de herinneringspostzegel die in 1994 is uitgegeven.
Ik kende de zegel wel, maar met de foto erbij zegt deze mij toch iets meer.
Anneke de Wit

____________________________________________________________
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Kinderpostzegels 2019
Binnenkort is het weer zover. Vanaf woensdag 25 september a.s. kunt u kinderen aan
de deur verwachten, die vragen of u kinderpostzegels wilt kopen!
Dit doen zij inmiddels al voor het 71e jaar. (Het zijn elk jaar wel steeds weer andere
kinderen)
Elk jaar is er een ander thema en dit jaar staan hoofdpersonen uit vijf kinderboeken
centraal.

Het gaat om
1.
de Drieling te paard uit 1987
2.
de Schippers van de Kameleon uit 1948
3.
Kruimeltje uit 1923
4.
Pietje Bell uit 1914
5.
Uit het leven van Dik Trom uit 1891
Ik ken ze allemaal, behalve de Drieling en dat zal wel door mijn leeftijd komen.
In 1987 was ik nl 40, mijn 2 kinderen waren jongens van een jaar of 10 en wij met
zijn 3en hadden geen belangstelling voor 3 meisjes die avonturen beleefden met
paarden.
Daarentegen hadden wij wel iets met Pietje Bell, Dik Trom, Kruimeltje en
Hielke en Sietse Klinkhamer!
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De Drieling te paard (1987)
De auteur van het boek is Trix van Brussel, de illustrator Charlotte
Leene. De eerste druk van het boek, als omnibusuitgave van drie
boeken, vond plaats in 1987 en is het “jongste” boek van de reeks.
Drie meisjes, een drieling, beleven spannende avonturen op een
manege.

De schippers van de Kameleon (1948)
Van de meest populaire jeugdboekenserie De schippers van de
Kameleon zijn de eerste zestig delen door Hotze de Roos
geschreven. Het eerste boek verscheen in 1948. Na de dood van De
Roos in 1991 hebben andere schrijvers (Bies van Ede en Maarten
Veldhuis onder het pseudoniem BM. de Roos) de boekenreeks tot op
dit moment voortgezet tot en met het zeventigste deel.
De illustraties zijn verzorgd door Gerard van Straaten.
In het gefingeerde dorp Lenten in Friesland woont de 12-jarige tweeling Hielke en
Sietse Klinkhamer. Met hun lompe, maar snelle boot-met-automotor
“de Kameleon” (bont geschilderde boot, waarvan de kleuren op afstand blijken te
wisselen) beleven zij talrijke, voor ieder herkenbare, avonturen.
Kruimeltje (1923)
Schrijver van het boek is Chris van Abkoude, de illustrator
Pol Dom. Het boek is in 1923 geschreven.
De 10-jarige straatjongen Kruimeltje groeit in het Rotterdam van
1916 op. Hij is als baby door zijn moeder bij vrouw Koster
achtergelaten. Voor de zoveelste keer wordt Kruimeltje door haar
de straat opgestuurd. Hij mag pas terugkomen als hij geld heeft
verdiend om kost en inwoning te kunnen betalen. Eenzaam zwerft
Kruimeltje op straat en vraagt zich meermalen af: “Waarom heeft
mijn moeder me dit aangedaan?” Op een avond vindt Kruimeltje een verwaarloosde
zwerfhond, die hij de naam Moor geeft. De hond is gelijk Kruimeltje een
verschoppeling. De twee worden onafscheidelijke vrienden.
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Pietje Bell (1914)
De oorspronkelijke titel van dit kinderboek was “ Pietje Bell of de
lotgenoten van een ondeugden jongen”. Het boek is geschreven door
auteur Chris van Abkoude en voorzien van afbeeldingen door illustrator Jan Rinke. De eerste druk vond plaats in 1914.
Pietje Bell, bijgenaamd Jan Plezier, als hoofdpersoon is een
Rotterdamse schoenmakerszoon. Door de onbeholpen en naïeve wijze, waarop hij anderen probeert te helpen, brengt hij voortdurend
zichzelf en de mensen om zich heen in de problemen.
Uit het leven van Dik Trom (1891)
Auteur C. Joh. Kieviet heeft dit boek in 1891 geschreven en
Johan Braakensiek heeft het van illustraties voorzien. De basis van
het boek is autobiografisch: alles speelt zich af aan de Hoofdvaart in
Hoofddorp in de Haarlemmermeer, de woonplaats van de auteur.
Dik Trom is een vrolijke, eerlijke en een beetje gezette jongen. Hij
woont in Dikkedam, waar iedereen wel zo dik en uitbundig is als
hij. Door verhuizing komt Dik Trom in Dunhoven terecht, waar
niemand zo dik is als Dik. Het mooiste meisje in de ogen van Dik is Lieve, maar hij
heeft een concurrent namelijk Viktor, de brutale zoon van de sportschoolhouder. De
strijd tussen de twee kemphanen zal tijdens een zomerwedstrijd beslist worden.
Over de postzegels:
Ontwerpster Rina van Maanen en Studio Henque uit Leiden hebben deze emissie
kinderpostzegels ontworpen/samengesteld. In dit kinderzegeljaar wordt er voor het
eerst een postzegelvel met tien kinderzegels uitgeven in twee rijen van vijf
kinderzegels in wisselende volgorde ten opzichte van elkaar.
Niet de boeken, maar de hoofdpersonen uit de boeken staan centraal, zij brengen ons
terug in de tijd. Twee boeken zijn zelfs al meer dan een eeuw geleden geschreven,
terwijl ook de andere boeken lang geleden tot stand zijn gekomen. Alle avonturen
van de helden spelen zich in een ongecompliceerde en veilige wereld af. De nostalgie
viert er hoogtij. Al deze boeken staan nog dicht bij de belevingswereld van de huidige
jeugd, maar de nostalgie is voor hen niet aanwezig.
De prijs van een kinderzegel is 87 + 43 = 1,30 euro en van een postzegelvel dus 13,00
euro. Deze kinderzegels mogen nog op een expositie getoond worden: de
bijslagwaarde is net onder de vijftig procent van de frankeerwaarde!
Bron: postzegelblog.nl/Bate Hylkema

Anneke de Wit
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DE PUTTER
Een putter is een prachtige kleurrijke vogel met een opvallend rode kop. Wist u dat
hij lang geleden werd uitgelachen om zijn lelijkheid? Toen de putter als één van de
laatste dieren op onze aardbol verscheen, waren de kleuren op en leek hij voortaan
naakt en kleurloos door het leven te moeten. Hoe deze vogel toch nog één van de
mooiste werd verhaalt dit oude Duitse sprookje vertelt in Natuurverhalen.nl:
Miljoenen jaren geleden kwamen de dieren één
voor één naakt op de wereld. Zodra een dier op de
aardbodem verscheen koos het zijn onderdelen uit
een overvloed aan staarten, poten, hoeven, tenen,
vachten, veren, snuiten, ogen, oren en kleuren. Er
waren bescheiden dieren bij die tevreden waren
met een simpele bruine vacht, zoals de ree, of een
simpel verenpak, zoals de tjiftjaf. Maar ook in die
dagen waren er al hebzuchtige dieren. Het hooghartige edelhert pakte uit de stapel een reusachtig
gewei, de trotse pauw nam niet alleen een hele
grote staart, maar ook veel kleuren en de vos bemachtigde een lange staart. Toen bijna alle dieren
op aarde waren, verscheen als één van de laatste
de naakte putter met kleurloze veren. Uit de resterende snavels haalde hij een stevig lang exemplaar en er waren nog net een paar gewone roze poten voor hem over. Maar de kleuren waren helemaal op. De putter was
diep ongelukkig omdat hij er bloot bij moest lopen. De andere dieren lachten hem uit.
Iedere dag smeekte hij de goden om hem te helpen. Op een ochtend werd hij wakker
met een nimf glimlachend naast hem. Ze zei: ”Ik heb opdracht gekregen om je te helpen. Ik mag aan alle dieren een stukje van hun kleur vragen om die aan jou, lieve putter, te geven.” Heel lief vroeg ze de dieren een stukje kleur af te staan en beloofde
hen dat het weer zou aangroeien. De eerste vogel, de grote
bonte specht, gaf genereus een
stukje van zijn rode achterhoofd, die de putter direct op
zijn gezicht plakte. De kraai zei
dat hij toch wel genoeg zwart
had en gaf een paar flinke strepen zwart, die de putter verdeelde over zijn staart en vleugels. En de lepelaar had meer
dan voldoende wit. Toen kwam
de gele kwikstaart aangevlogen
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die zonder dat het hem was gevraagd een flink stuk
geel van zijn buik gaf, die de putter dankbaar midden
op zijn vleugels zette.
Wat was de putter blij. Van de lelijkste vogel werd hij
één van de allermooiste. Tot op de dag van vandaag
hoor je groepen putters voortdurend blij met elkaar
keuvelen. En als je goed luistert, hoor je ze zeggen:
“Goh, buurvrouw, wat zie je er mooi uit vandaag,”
waarop zij antwoordt: “Buurman, ik word ook zo vrolijk van jouw mooie kleuren, wat zijn we toch gelukkig.”
Putters zijn gezellig keuvelende groepsdieren. Mannetjes en vrouwtjes hebben hetzelfde kleurrijke voorkomen. In groepen leven ze vooral in boomrijke gebieden zoals
bosranden, parken en tuinen in bijna heel Europa. Hij wordt ook wel distelvink genoemd omdat ze dol zijn op de zaden in distels, kaardenbollen en elzenpropjes. Het
gaat goed met de putter in Nederland. In de
afgelopen 15 jaar is hun aantal verdubbeld
naar zo’n 40.000 stuks. Deze vink is een
‘jaarvogel’, net zoals het roodborstje en de
spreeuw: een deel zakt, afhankelijk van de
winterkou, af naar gematigder gebieden en
putters uit Noord Europa komen naar Nederland.
Voor verzamelaars is de putter een zoektocht waard. Tot nu zijn er zo’n 120 postzegels verschenen met een afbeelding van het
mooie vogeltje, waarbij de postzegelboekjes en geïllustreerde brief-kaarten niet eens
zijn meegerekend. Verbazend is dat veel
zegels zijn verschenen in landen waar de
putter helemaal niet voor komt. In ons land
zijn de vogeltjes afgebeeld op het ‘tien uit
de kunst’ velletje uit 1999, maar liefst 7 keer op het Carel Fabritius velletje uit 2004
en zowel op het velletje als in het boekje van de Europazegels 2019. Mijn speurtocht
naar stempels heeft tot nu helaas geen enkele aanwinst opgeleverd. Als u er eentje
weet dan hoor ik dat graag.
GR
____________________________________________________________________
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Zoekertjes

H

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.

Puzzelrubriek

Beste puzzelaars,
De eerste puzzel van dit nieuwe seizoen was (deels) gemakkelijk te maken.
Sommige vragen konden direct gevonden worden, bij anderen was het enigszins
zoekwerk, maar velen gaven het goede antwoord.
Oplossing
Vraag 1 was nummer 1995 hierop zien wij Fred, een van u gaf 1080 op, maar Fred
was dacht ik geen melkmeisje.
Vraag 2 was 1763, iedereen had deze vraag goed
Vraag 3 gaf de nodige problemen, één van u gaf zelfs op, dat wij nimmer een
nationale tentoonstelling hebben gehad maar Jupostex voor de jeugd en Fepapost
waren nationale tentoonstellingen. Overigens bedoelde ik eigenlijk de eerste
Internatioanle Tentoonstelling, dus degenen die 136/138 hebben opgegeven zijn ook
goed gerekend. Overigens was er maar één die 1201 Jupostex heeft opgegeven.
Vraag 4 was niet zo moeilijk, iedereen wist dat dit 322 moest zijn
Vraag 5 was voor mij 811, maar 500 was natuurlijk ook goed, Er werd maar om één
zegel gevraagd.
De bonusvraag: Ik heb ooit aangegeven dat het bij de oplossingen om de
hoofdnummers gaat, maar er ook bij vermeld, dat er ook gekeken moet worden onder
de andere hoofdstukken. Soms zijn zegels alleen te vinden onder de port- of dienstzegels. Bij Lebau dus ook de luchtpostzegels.
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Roltanding echter is een afgeleide van de normale zegels.
Voor alle zekerheid dus ook zoeken onder “luchtpost”, “dienst”, “armenwet” en
“port”.
En niet onder een a, b, c of andere zegel, tenzij deze uit een velletje komt.
Nieuwe opgave
1.
2.
3.
4.
5.

Een doolhof aan zegels
Ik word oud en ik ben oud
Hebben aan hem onze AOW te danken
Touwtjes telefoon
Openlucht Orvelte

Tenslotte de Bonus: Wilma !!!!!!!
Uw antwoorden tot 10 november naar:
L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT Reeuwijk
De gehandicapten zijn blij met de zegels, die u plakt op de enveloppe, wij kunnen een
aantal van hen hier heel blij mee maken.
Stand
Naam
L. v.d. Maesen
Wim Holleman
R. Ietswaart
H. Wolters
W. van Doorn
J.A. te Loo
Geo van Dartel
J. Huiskes
Arie Oskam
Gerard de Nooij
W.H. Verhoeff
C. van Holthe
J. Bisschops
Jacqueline de Wit
Anneke de Wit
Rik van Andel
Peter Fidder

Vorige stand
438
424
384
362
207
200
196
185
170
149
129
116
115
103
91
47
9

augustus

Nieuwe stand

20

444

15

377

15
15

215
211

17
12

187
161

15
9

118
100

20

29
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De baard van de koning
In de vakantieperiode zijn veel mannen wat gemakkelijker met het (niet) verwijderen
van de gezichtsbeharing. Het scheren laten ze achterwege en na de vakantie tonen ze
op het werk en in hun woonomgeving
letterlijk een ander gezicht.
Ook koning Willem Alexander heeft dit
jaar hier aan mee gedaan en hij verschijnt
tegenwoordig, net als zijn voorganger
Koning Willem III, met een baard. Ik kan
me zo voorstellen dat in zijn gezin hierover is gepraat, gelachen en grapjes zijn
gemaakt Ook zullen er wel diverse
meningen over zijn verkondigd.
Ik zelf vind het hem niet misstaan.
Maar dit heeft nog wel wat gevolgen. Het
betekent oa dat de postzegels met zijn
beeltenis toe zijn aan een update.
PostNL heeft daarover al nagedacht en
postte onlangs alvast deze afbeelding op
hun Facebook pagina…………….
____________________________________________________________________

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 september 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.

____________________________________________________________________

”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

