FILA
Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei
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Jaargang 31 – nr. 3 – maart 2020
Ede 19 maart: Postzegelmiddag
Ede: 2 april: Bijeenkomst met veiling
Barneveld: 9 april: Bijeenkomst met lezing
Ede: 16 april: postzegelmiddag
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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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31e Jaargang nr. 3, maart 2020
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: NL66INGB0006781363 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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Clubdagen afgelast!
Geachte leden,
De tekst die gewoonlijk hierna komt, kan ik bijna dromen, maar vandaag moet ik anders beginnen.
Het is zaterdagmiddag 14 maart 2020. Voor mij enerverende dagen zijn aan deze dag
vooraf gegaan. Ik volg het nieuws op de voet. U begrijpt, dat het over het Coronavirus gaat en de maatregelen die opgelegd zijn door de regering. Ik sta daar persoonlijk relaxed in en vond het niet urgent, maar… na een bezoek aan het museum op
“De Peel” (ik ben daar vrijwilliger) werd ik geconfronteerd met een heel strikte
naleving van de regels die waren opgelegd op dit complex.
Donderdag kwam de regering met nieuwe regels en mijn thuisfront hanteerde de regels uiterst nauwkeurig.
Op weg naar Barneveld met een medebestuurslid gefilosofeerd hoe dit zich verder
zou ontwikkelen. Het antwoord is eenvoudig “We weten het niet!” Met dit besef en
de aanwijzingen van de regering, ben ik mee gaan denken over de maatregelen, die
genomen zijn. Hierbij niet mijn gezin als referentiekader, maar als voorzitter van een
vereniging met veel leden die de gemiddelde leeftijd van 50 jaar reeds gepasseerd
zijn.
Ik heb gisteren (vrijdag) een mailtje gestuurd naar alle bestuursleden en
“sleutelfiguren” van onze vereniging met de vraag of we de clubdagen moeten afgelasten. De uitkomst was heel Nederlands: 50/50, evenveel voor- als tegenstanders.
De berichten over dit virus waren, dat de verspreiding zeker nog verder zal gaan de
komende tijd. Ik heb GGD Gelderland Midden om raad gevraagd en ook van hun
kant kon men niet aangeven dat de verspreiding onder controle is, maar dat de komende tijd het virus zich zal uitbreiden en het niet wijs is om bijeenkomsten te organiseren.
Na intensief overleg met het bestuur zijn we tot het besluit gekomen dat de clubdagen
in maart en april komen te vervallen. Half april zal een nieuwe evaluatieronde volgen
en u hoort dan van ons of we weer de clubdagen opstarten in mei of dat het wordt afgelast.
Naast de clubdagen hebben we u ook uitgenodigd voor een gezamenlijk maaltijd in
de Veluwe Hal d.d. 14 mei 2020. In het ergste geval wordt de maaltijd uitgesteld naar
bv. het najaar, maar deze komt zeker niet te vervallen.
Velen van u zijn mogelijk teleurgesteld maar wij hopen dat u begrip heeft voor deze
beslissing.
Roy Lijbaart, voorzitter
_____________________________________________________________
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Verslag bijeenkomst van 5 maart 2020
1.

Opening

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen.
Tot en met 14 maart kan men bij de veilingmeester opgave doen voor de
veilingkavels, t.b.v. veiling Ede op 2 april.
7 maart vindt de postzegeldag in “Ons Huis” plaats.
12 maart is er in Barneveld de clubavond met veiling.
19 maart vindt de clubmiddag weer plaats in Ede (redactie: inmiddels
afgelast)
14 mei is de laatste clubavond in Barneveld. Deze zal plaats vinden met
een gezamenlijk etentje voor alle leden van de vereniging in de Veluwe
Hal. Wel zal eenieder zich hiervoor moeten aanmelden! Dit kan per
e-mail of per post bij Berry.
10 februari j.l.is ons oud-lid en -penningmeester Serge Martin overleden.

3.

Verslag bijeenkomst 6 feb. 2019
Anton de Jong: Anton mist het verslag van de algemene ledenvergadering.
Deze is nog niet besproken en/of goedgekeurd. Roy excuseert zich en herstelt
dit door deze alsnog te bespreken. Voor zowel het verslag van de ledenvergadering van vorig jaar als voor het verslag van het huishoudelijk deel van 6 februari 2020 zijn geen op- en of aanmerkingen en beide verslagen worden
goedgekeurd door de aanwezigen.

4.

Rondvraag.
Lammert heeft tot nu toe 160 kavels voor de veiling op 12 maart in Barneveld.
Ook komt er een deel van de inzet van één van de leden weer opnieuw terug,
waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vereniging. Lammert ziet u graag
komen op 12 maart in Barneveld. De veilinglijst wordt aanstaande maandag
verstuurd aan alle leden.
Arie Oskam roept op om zich aan te melden als bestuurslid met name als secretaris. Arie ziet graag één van de leden opstaan om deze taak op zich te nemen.
Al wordt deze functie nu door het huidige bestuur gezamenlijk waargenomen,
het kan niet zo zijn dat er niemand binnen de vereniging is die dit kan maar
vooral ook wil doen.

5.

Afsluiting
Berry Jakobsen, 2e secretaris
___________________________________________________________________
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Tijdens de vorige bijeenkomst heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gevonden.
Het verslag hiervan heeft u nog tegoed en zal in één van de volgende uitgaven van de
Fila verschijnen.
Wel wil ik alvast enkele foto’s. die op die avond zijn genomen, plaatsen.

Jaarlijks zetten wij als vereniging een
vrijwilliger in het zonnetje.
Deze keer was het dhr. Fred Croezen, die een
“lekkere” mand kreeg als waardering voor zijn
werk voor de vereniging.
Hij is al vele jaren actief als rondzendleider en
als veilingmeester.

Dhr. Bert Datema kreeg
een bloemetje en een
oorkonde voor zijn
langdurig lidmaatschap.
(40 jaar)
Dhr. Piet de Lugt is
inmiddels 65 jaar lid.
Daarom een blijk van
waardering met veel
lekkers!

Emanuel Strik ontvangt hier de Jan Maktrofee voor
de 1e plaats van de 1 kader tentoonstelling.
Deze verdiende hij met zijn thema:
“Johan Sebastiaan Bach”
Proficiat voor allemaal!!
De Redactie
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Privacyverklaring
Sinds het ingaan van de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG 2018) moeten wij
als vereniging van al onze leden een verklaring kunnen overleggen aan de Autoriteit
Persoonsgegevens dat deze leden schriftelijk instemmen met het hebben van de voor
de vereniging noodzakelijke kerngegevens. In onderstaande privacyverklaring kunt u
lezen Wie, Wat, Waarom en Hoe de kerngegevens worden geregistreerd en gebruikt.
PRIVACYVERKLARING Filatelisten Vereniging De Gelderse Vallei
In het kader van uw lidmaatschap van onze vereniging verzamelen wij een aantal
persoonsgegevens en aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de
activiteiten van de vereniging en om ons in staat te stellen met u contact op te nemen.
Wij verzamelen de volgende gegevens:
•
naam, adres en woonplaats (lidmaatschap, maandblad Filatelie en Fila Ede, RZ
en ND)
•
telefoonnummer (bestuursleden, vrijwilligers, medewerkers en leden
rondzendverkeer)
•
e-mailadres (uitnodigingen, mededelingen, nieuws en Fila Ede)
•
datum aanvang lidmaatschap
Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministrateur.
Onze vereniging is aangesloten bij het Samenwerkings Verband Filatelie (SvF).
Met SvF is een verwerkerovereenkomst gesloten ter bescherming van uw
privacyrechten.
Uw gegevens worden deels doorgegeven aan SvF voor de uitvoering van de door
haar verleende diensten ten behoeve van leden van onze vereniging.
SvF heeft voor onze vereniging een collectief lidmaatschap op het Maandblad
Filatelie. De administratie van het Maandblad wordt gevoerd door
Abonnementenland in Uitgeest.
Zij ontvangen naam adres en woonplaats gegevens ten behoeve van verzending van
het Maandblad. Met de uitgeven van het Maandblad Filatelie, de Stichting
Nederlandsch Maandblad voor Filatelie is een contract gesloten.
De Stichting heeft met Abonnementenland een verwerkerovereenkomst gesloten
waarmee uw privacy rechten worden gewaarborgd. De adressering geschiedt bij
Drukkerij Verloop in Alblasserdam, waarmee de Stichting eveneens een
verwerkerovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van de bescherming van uw
privacyrechten.
Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, anders dan diegenen
waarmee wij als vereniging een overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van
dienstverlening aan onze leden.
Uw rechten:
1.
Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren.
Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn
nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente
informatie die beschikbaar is voor ons.
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2.
Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende
persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën
persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt,
waar we ze hebben verzameld. U mag ons gratis een kopie vragen van
persoonsgegevens die we van u hebben.
3.
Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen
op uw verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in
verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.
4.
Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie. Recht
om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke
privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende
inbreuk plaatsvond.
5.
Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen
uitoefenen, neemt u schriftelijk of elektronisch contact op bijvoorbeeld per e-mail of
brief.
6.
Bewaren van uw persoonsgegevens. Over het algemeen zullen we de
persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.
7.
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze
privacy praktijken, alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om
deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de ‘laatste herziening’ onder aan
deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die
overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw
toestemming hebben om ze anders te behandelen.
Opgemaakt 1 augustus 2018.
© filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 2020
In 2018 heeft de vereniging aan alle leden een verklaring gezonden met het
vriendelijke verzoek aan te geven of wij uw (en welke) gegevens mochten registreren
en gebruiken voor bovengenoemde zaken en activiteiten.
Na een onlangs gehouden inventarisatie bleek, dat de ledenadministrateur van
niet alle leden een ondergetekende verklaring in zijn bezit heeft.
In geval u zelf twijfelt of u al een verklaring hebt ondertekend en
ingeleverd/opgestuurd, wordt u vriendelijk verzocht bijgevoegde verklaring alsnog te
ondertekenen en aan een van de bestuursleden (zie colofon) te sturen.
Krijgt u Fila toegezonden via de mail, print dan alleen de AVG pagina uit, vul
deze in en stuur het naar het in het document genoemd adres.
Erik Bel
Ledenadministratie
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Ondergetekende verleent het bestuur van de FVDGV toestemming tot het verwerken van
onderstaande data.

Naam

: …………………………………………………………

Adres

: …………………………………………………………

Postcode

: …………………

woonplaats:

…………………….

* U hoeft hieronder alleen aan te kruizen met ja of nee met welke data U wel of niet akkoord gaat
DATA

JA*

NEE*

Naam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Datum aanvang lidmaatschap
E-mailadres en tel. nr. gewenst. Hieronder invullen in blokletters a.u.b.

E-mailadres
Telefoonnummer

De verwerking en opslag van de data dient beperkt te blijven ten behoeve van lidmaatschap,
onderlinge communicatie, werkzaamheden voor en activiteiten van de Filatelisten Vereniging De
Gelderse Vallei.
Het ingevulde formulier stuurt u dan naar:
Ledenadministratie
FV De Gelderse Vallei
Van Heemskerckstraat 3
6712 ET Ede
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Verleden en heden van mijn hobby.
Tijdens de bestuursvergadering heb ik in een onbewaakt ogenblik aan een plotseling
opkomende impuls toegegeven en me opgegeven om in het komende nummer van
FILA een stukje te schrijven over mijn verleden en heden met mijn hobby, de filatelie.
Als ik heel diep in mijn geheugen teruggrijp, weet ik dat mijn grootvader 3 postzegelalbums had, n.l van Duitsland, Italië en Frankrijk. Als ik daar logeerde mocht ik
wel eens mee naar een postzegelhandel in de Passage in den Haag waar hij dan postzegels kocht.
Ook mijn vader verzamelde postzegels n.l. Nederland en Koloniën of zoals hij zei:
“Nederland en overgebleven Gebiedsdelen”.
Ik denk dat dat het begin was van mijn hobby want ik bewaarde op mijn 5e jaar al de
zegels die ik in handen kreeg.
Ik herinner me een Japanse zegel die ik met mijn vriendje wilde ruilen en waarvoor ik
hem wel 20 zegels heb gegeven.
Op die manier raak je wel gauw door je dubbelen heen, dus daar ben ik mee gestopt.
Onze buren hadden vroeger een grote ronde ton waar wasmiddelen in verkocht werden en die vol zat met onafgeweekte postzegels die ze in de loop der tijd verzameld
hadden. Daar mochten mijn vriendje en ik soms een handje uithalen en zo onze verzameling aanvullen.
Op de H.B.S ben ik later een postzegelmiddag gestart waar we in een lokaal met elkaar konden ruilen. Toen werden er nog door veel leerlingen allerlei dingen verzameld en dus ook postzegels.
Dat waren mijn eerste schreden op filatelistisch gebied en mijn verzameling omvatte
toen nog alle landen.
Later heb ik mij beperkt tot Duitsland, incl. alle gebieden en koloniën omdat we nogal wat Duitse familie hadden en ik dus makkelijk aan die zegels kon komen.
Het nadeel was dat, als ik een Duitse zegel kon ruilen die mijn opa nog niet had, die
zegel binnen afzienbare tijd in zijn album te vinden was.
Dus ik hield goed in de gaten welke zegels hij nog niet had en die ruilde ik dus niet.
Later zijn de door mij afgestane zegels overigens weer bij mij teruggekomen.
Tijdens mijn studietijd heb ik voor mijn stage ruim een halfjaar in Zwitserland gewoond en vanaf die tijd is mijn verzamelgebied uitgebreid met Zwitserland en Liechtenstein.
Natuurlijk heb ik ook periodes gekend dat mijn filatelistische activiteiten op een laag
pitje stonden i.v.m. kinderen etc.
Inmiddels is mijn verzamelgebied enorm uitgebreid en omvat nu een tiental landen
van West-Europa alsmede diverse koloniën, echter alleen van 1840-1940.
Ooit was ik begonnen aan Engelse koloniën maar toen mijn postzegelkamer te klein
werd, ben ik daarmee gestopt.
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Tevens vind ik kleinrondstempels van bepaalde gebieden en perfins van roltandingszegels een leuk verzamelgebied.
Na bijna 70 jaar verzamelen ben ik redelijk compleet en heb me dan ook toegelegd op
een ander aspect van mijn hobby n.l. het geven van presentaties over mijn verzamelgebied.
Toch ook heel leuk om te doen.

Als ik een leuke postzegel zou moeten laten zien dan is dat geen dure of zeldzame
zegel maar een perfin van de firma AEG in Amsterdam. Bij deze firma heb ik een
groot deel van mijn werkzame leven gewerkt en dit zegel was de impuls om met
perfins te starten.
Ron van Beest
____________________________________________________________________
Noot van de redactie:
Is bovenstaand artikeltje niet een leuk begin van een nieuwe rubriek?
Ooit zijn wij allemaal eens begonnen met een handje postzegels, gekregen van een
aardige oom of lieve buurvrouw.
Dat is uitgegroeid tot een hobby met vele albums, bijzondere zegels en interessante
verhalen.
Wie is de volgende die ons laat weten, hoe zijn hobby is begonnen?
____________________________________________________________________
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Te

Voor de echte liefhebber.
koop: een zeer gespecialiseerde catalogus CANADA en gebieden

(Unitrade - 2011).
Hij kost u € 10,00. Duur?
Ja maar dan heeft u ook een standaardwerk van
bijna 2 kilo.
Die kun u bij mij afhalen of ik neem hem mee naar de clubavond.
Versturen is er niet bij, dat is zonde van de kosten.
Wie het eerst komt die het eerst maalt.
Arie Oskam (a.oskam@solcon.nl)

___________________________________________________________________
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Puzzelrubriek

Beste puzzelaars,
Alle inzendingen kwamen weer op tijd binnen en er zat in totaal maar 1 klein foutje
in; de anderen hebben wederom het maximale aantal punten behaald. Blijkbaar wordt
de puzzel te makkelijk ik zal er nu dan ook één tussen doen met een cryptische omschrijving. Dus dat wordt zoeken!
Hieronder de antwoorden:
Oplossing
Vraag 1 Zwammerdam was te vinden op 1135
Vraag 2 Broeker veiling werd door mij bedoeld 1378
Vraag 3 Spoorbrug Moerdijk had ikzelf 246 maar 3275 heb ik ook goedgekeurd
Vraag 4 Dat gaat naar Den Bosch toe had achteraf toch ook meerdere mogelijkheden,
voor mij was dit 1224 maar velen zijn sportief dus kwamen uit op 1684.
Vraag 5 was misschien zoeken, maar de dienstzegels waren de enige zegels van deze
ontwerper, maar iedereen heeft het gevonden

Dienstzegel

Broeker Veiling

schip Zwammerdam
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Nieuwe opgave
Voor de onderstaande vragen gebruik ik nog steeds de catalogus tot 2015, dus u hoeft
niet verder te zoeken dan tot deze zegels.
Vraag 1 Hoofdkantoor PTT Groningen
Vraag 2 Ontsnapping uit de boekenkist
Vraag 3 Van Nelle
Vraag 4 Mien waar is mijn feestneus
Vraag 5 de bonusvraag: oom boven tante
Ik wens u allen veel succes!
Stand
Naam
Wim Holleman
H. Wolters
Geo van Dartel
J.A. te Loo
Gerard de Nooij
Arie Oskam
Anneke de Wit
W. van Doorn
Jacqueline de Wit
J. Huiskes
C. van Holthe
J. Bisschops
Peter Fidder
L. v.d. Maesen
Rik van Andel

huidige stand
490
480
322
289
270
261
214
207
207
185
116
115
103
53
47

februari

nieuw totaal

17
17
17

507
497
339

17

287

17

231

14

221

17
17

120
70

Uw oplossing mag weer naar L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51,
2811 TT Reeuwijk. Uiterste datum is 10 april 2020.
Denkt u ook aan de frankering, de Postzegelvriend is er nog steeds blij mee.
Leen Louwerse

___________________________________________________________________

Postzegelhandel

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen

Mirjam Meurs

Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl
ING nr. NL45 INGB 0004 9853 98
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL0019.15.911OB79

Postzegelhandel Mirjam Meurs is gespecialiseerd in abonnementen op
nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s van landen en motieven van de gehele
wereld.
Ook leveren wij supplementen,voordrukalbums,insteekalbums,klemstroken,
catalogi en alles dat u voor uw verzameling verder nog nodig heeft van
DAVO, voorheen Importa, Leuchtturm, Schaubek, Lindner, Kabé, Safe,
Hartberger en Michel.
Wij zijn geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 14.30 uur en op
afspraak, maar u kunt uw wensen ook via de telefoon, e-mail of brief
kenbaar maken. Natuurlijk kunnen wij uw bestelling opsturen of binnen de
regio bezorgen.

Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en
fdc’s (van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.

Aan:

Afzender:
www.fv-degeldersevallei.nl

