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Jaargang 33 – nr.6 – augustus 2022 

Donderdag 8 september: clubavond in  
“de Schuilplaats” 

Opening nieuwe seizoen met Buffet!  
Aanvang 18.00 uur 

Donderdag 15 september: clubmiddag,  
aanvang 14.00 uur  
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33e Jaargang nr. 6, augustus  2022 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:   
A. de Wit, 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: G. van Dartel en A.G. Jakobsen (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
 
Maandelijkse bijeenkomst op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en  
augustus) om 20.00 uur in “de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A, 6718 ZM, Ede,  
tel: 0318 650054. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 
uur in “de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A, 6718 ZM, Ede, tel: 0318 650054. 
 
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 de bijeenkomsten 
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Geachte leden,  
 

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 
uit voor de bijeenkomst van donderdag 8 september 2022 a.s. in de zaal van 

 “de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A te Ede. Aanvang 20.00 uur. 
Aanvang maaltijd 18.00 uur. 
 
De komende clubavond is voor het bestuur behoorlijk improviseren hoe deze avond 
gaat verlopen. Dit  hangt van veel partijen en vrijwilligers af. We beginnen met een 
maaltijd en ik kan u verklappen dat het geen Hollandse pot gaat worden. Niets gaat 
vanzelf maar we hebben er heel veel zin in en samen met u komen we daar zeker uit. 
Helpt u mee om e.e.a. in goede banen te leiden?! 
Opgeven voor de maaltijd kan via onze site fv-degeldersevallei.nl. 
 
Om 20.00 uur begint de clubavond zoals we gewend zijn. Kunt u niet bij de maaltijd 
aanwezig zijn, kom dan wel naar de clubavond want we hebben naast een gezellige 
bijeenkomst ook een kleine veiling. (zie verder in dit blad) 
In de vakantie tijd heeft de vereniging een tweetal verzamelingen gekregen nl. een 
deelverzameling van ons ontvallen lid Hans Somberg † en een deelverzameling van 
ex Globe lid Tom Dueck. Van de verzameling van Hans Somberg gaat een deel naar 
de SVF veiling en een deel naar onze eigen veiling later dit seizoen. De verzameling 
van Tom Dueck wordt ingebracht op de veiling van deze clubavond. De prijsstelling 
is extra laag gehouden, zo laag dat u deze prijzen niet meer gaat tegenkomen, zodat 
iedereen van deze gift kan profiteren. De opbrengst komt geheel toe aan de vereni-
ging en wij zorgen ervoor dat het weer bij u terechtkomt. 
 
Deze avond gaat heel erg leuk worden, maaltijd en veiling staan vast maar het hoe 
dat gaan we tijdens de avond samen met u vorm geven, hartelijk welkom.  
Roy Lijbaart 
 
 
Agenda :  
1 .Mededelingen en ingekomen stukken  
2. Verslag bijeenkomst 2 juni 2022 
3. Rondvraag   
4. kleine veiling  

 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

H 
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OPENING 
NIEUWE  
SEIZOEN 

OP DONDERDAG  
    8 SEPTEMBER 2022 
 

Onze eerste clubavond in het nieuwe seizoen willen we een  
byzonder tintje meegeven 

Daarom nodigen wij u uit om samen te genieten van een  
heerlijk buffet in de Schuilplaats. 

Er zullen allerlei hapjes klaar staan en  
heerlijke drankjes maken het compleet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aansluitend gaat de clubavond in zijn gewone vorm verder,  
zodat u toch ook nog met postzegels bezig kunt zijn! 

De avond zal om 18.00 uur beginnen. 
Om enig inzicht te krijgen in het aantal personen dat 
aanwezig zal zijn, is het wel nodig dat u zich opgeeft 

voor deze avond. 
Dat kan via de site www.fv-degeldersevallei.nl 

Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn om zo een 
geweldige start te maken met het seizoen 2022/2023 
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Verslag bijeenkomst fv De Gelderse Vallei 2 juni 2022  
 

oy opent de vergadering  om 20.20 uur  en heet een ieder welkom. 
 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
Wel een afmelding van A. de Wit en Jan Bisschop. 
Meldt u aan voor de Maaltijd! 
 
Verslag vorige notulen: Geen op- en of aanmerkingen. 
Rondvraag: Geo: noteer alstublieft goed de uitnamen van de stuiverboeken. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Van de Redaktie 
Correctie artikel Oekraïne van Niek Edelenbosch in de Fila van mei j.l. 
 

et is al weer even geleden, maar de zomerstop zat er tussen….. 
Niek had mij vóór publicatie gevraagd de tekst, behorende bij afbeelding 18 aan 

te passen. Helaas is aan dat verzoek per abuis geen gevolg gegeven. Dat spijt mij heel 
erg en hoewel het al weer enige maanden is geleden, vind ik toch dat er een correctie 
moet komen: 
Tussen aanhalingstekens staat de tekst, zoals die in de Fila is verschenen. 
Eronder (vet gedrukt) staat wat de tekst eigenlijk had moéten zijn. 
Niek, nogmaals mijn excuses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Afb 18 toont een postzegel van de Sovjet-Unie met een illustratief stempel van het 
op de Krim gelegen Jalta uit de jaren zeventig: ‘ЯЛТА ЧKР CCCP’ ofwel Yalta 
Oekr(aïne) Sovjet-Unie.” 
Opmerking van Niek Edelenbosch bij afb. 18: onderin het stempel staat afgekort 
'Oekr(aïense) S(ocialistische) S(ovjet) R(epubliek)' en niet 'Oekr(aïne) Sovjet 
Unie' 
________________________________________________________________ 
 
 
 

R 

H 
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Bij het afscheid van Ron als veilingmeester: 
 
Bedankje aan Ron:  (door Berry) 
 

on bedankt.  
Na ruim 7 jaar neemt Ron afscheid van zijn functie als veilingmeester.  

Voorheen werden alle veiling kavels ingeleverd in de loop van het jaar bij zijn voor-
ganger Bert. Echter: dan zou iedereen een reis naar Doorn en later naar Apeldoorn 
moeten gaan maken. Hoewel Ron daar wel ruimte voor had was dit niet praktisch. 
Ron kwam met de volgende oplossing:  
Geef aan wat je wilt laten veilen en geef dit door via de e-mail. De kavels zelf breng 
je op de dag van de veiling mee. Na afloop neem je ook de niet verkochte kavels 
weer mee naar huis.  
Een manier die veel sjouwwerk en opslag scheelt voor de veilingmeester. Voor zover 
ik mij kan herinneren was Cees vaak de klos om de 
spullen bij Bert op te halen.  
De nieuwe manier die Ron hiermee introduceerde 
werkt nog steeds goed.  
Ron krijgt een leuke attentie als blijk van waardering 
voor zijn inzet als veilingmeester de afgelopen 7 jaar. 
Dank hiervoor.  
 
 
Bedankje van Ron: 
 
Beste postzegelvrienden, 
 
Begin dit jaar had ik in een bestuursvergadering aangegeven te willen stoppen als vei-
lingmeester van de Gelderse Vallei gezien mijn gezondheid. 
Ik verwachtte n.l. in september/oktober een heupoperatie te moeten ondergaan. 
Als u dit leest is die hopelijk in augustus al uitgevoerd. 
Tijdens de clubavond in mei werd dit door Roy aan de leden medegedeeld. 
Hij had ook uitgezocht hoe lang ik veilingmeester was geweest, n.l. 7 jaar. 
Daarna werd ik gevraagd om naar voren te komen en werd mij een verwenpakket 
overhandigd. 
Hierin zaten alleen maar lekkernijen zoals noten, chocolade , kaas en natuurlijk een 
lekkere fles wijn, teveel om op te noemen. 
Dat was door het bestuur, Roy dus, met zorg samengesteld en viel in goede aarde. 
Ik wil het bestuur hiervoor hartelijk danken en hoop nog vele jaren de clubavonden te 
kunnen bezoeken in goede gezondheid 
Groeten, Ron van Beest 
_______________________________________________________________ 
 
 

R 
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HERENIGING NA 120 JAAR 
 
De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars, kortweg 
Po & Po genoemd, heeft enkele jaren geleden een boek uitgegeven over één van mijn 
passies, de bestellerstempels van Nederland. Met tussenpozen ben ik dit uitgebreide 
boekwerk gaan lezen waarbij ik op een gegeven moment in een hoofdstuk over onbe-
stelbare brieven een afbeelding van een poststuk zag wat ik zelf al jaren in mijn bezit 
heb. Verbaasd heb ik de auteur benaderd met de vraag hoe het mogelijk was dat hij 
een afbeelding van een brief van mij in het boek geplaatst kon hebben. 
 
Nog meer verbaasd was ik met het antwoord wat ik kreeg. De getoonde brief had de 
auteur zelf ook al jaren in zijn bezit. Wat bleek. Ik zat fout. Nadat we elkaar scans 
van onze beider brieven toegestuurd hadden bleek er wel degelijk verschil tussen de 
beide exemplaren te zitten, alhoewel de overeenkomst bijzonder groot is. Eigenlijk 
zitten er maar twee grotere verschillen in. De geadresseerden en de positie van het 
door de hoofdbesteller op de achterzijde geschreven woord ‘Onbekend’. 
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Beide brieven zijn verstuurd door Mr. Bichon van IJsselmonde, een advocaat in Rot-
terdam naar twee dameskleermakers in Rotterdam. De heren Kokkera en Fuma.  
Navraag naar de afzender maakte duidelijk dat de heer Bichon niet bekend staat als 
filatelist dus het zal geen maakwerk zijn geweest. Wellicht was hij inderdaad op zoek 
naar een kleermaker en had hij twee namen doorgekregen. 
 

 
 
Waarschijnlijk heeft de heer Bichon beide enveloppen tegelijk gepost, in de hoop dat 
ze op het postkantoor Den Haag wel wisten waar de geadresseerden woonden, maar 
helaas. Of juist niet helaas voor ons als verzamelaars natuurlijk!  
Beide brieven zijn in 1899 tegelijk gepost en afgestempeld in Rotterdam tussen 10 en 
12 uur ‘s avonds en met de nachttrein naar Den Haag vervoerd. Daar zijn ze 's mor-
gens tussen 12 en 6 uur afgestempeld en vermoedelijk wat later op de dag zijn in het 
bestellerslokaal pogingen gedaan om de adressen van de twee kleermakers te achter-
halen.  
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Elke brief of kaart diende destijds bij bestelling van het bestellerstempel te worden 
voorzien. Een stempel met daarin het persoonlijke nummer van de besteller en een 
letter dat de bestelling van de dag aangaf. Een A voor de eerste bestelling, B voor de 
tweede, C voor de derde enz. 
In het geval dat de geadresseerde onbekend en/of het adres niet volledig was kwam 
de brief bij de hoofdbesteller terecht. Die ging op het kantoor de bestellers van de  
diverse wijken langs en vroeg hen of ze de geadresseerde kenden en of deze in hun 
wijk woonde. Elke besteller zette zijn eigen stempel op het poststuk, als teken dat ze 
de brief onder ogen hadden gehad. Omdat de brieven niet daadwerkelijk in een  
bestelronde mee de wijk doorgingen werden de stempels zonder de letter van de be-
stelling geplaatst. 
 
Dat is ook bij onze brieven gebeurd. De hoofdbesteller heeft waarschijnlijk de 2 brie-
ven gelijktijdig aan 11 bestellers van 11 verschillende wijken laten zien die achter-
eenvolgens allen hun stempel, in dezelfde volgorde en op dezelfde plek, op de achter-
zijde van de brieven geplaatst hebben. Tevergeefs, niemand kende schijnbaar de ge-
adresseerden. 

 
De hoofdbesteller heeft hierna op zowel voor- als achterzijde van de twee brieven, 
met dezelfde kleur potloden, dezelfde aantekeningen gezet en zijn stempel [3] ge-
plaatst. En uiteindelijk werden de brieven retour Rotterdam gestuurd.  
Alles bij elkaar heeft het toch wat tijd in beslag genomen. Beide brieven kwamen pas 
de volgende dag 1 april tussen 5 en 6 uur ’s middags weer op het postkantoor in Rot-
terdam terug en zullen daarna wel weer bij de heer Bichon terugbezorgd zijn. 
 
Wat er daarna met de brieven gebeurde en welke weg elke brief afzonderlijk is ge-
gaan is natuurlijk onbekend. Wat we wel weten is dat ruim 120 jaar later door een 
toeval de twee brieven weer bij elkaar gekomen zijn.  
                     G R  
 
____________________________________________________________________ 
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Veiling 
dd: 08-09-2022 versie 2.0  

K.nr. Land omschrijving Inzet 
1 Motief Map met Speciale verzameling Schepen € 5,00 
2 Motief Map schepen € 5,00 
3 Cuba Cuba 1 Stockboek wv 10 pag  vnl. Motief € 2,00 
4 Cuba Cuba 2 Stockboek wv 10 pag  vnl. Motief € 2,50 
5 Kameroen en Costa Rica  Stockboek wv 8 blz zegels € 2,00 
6 GBr Stockboek 12 pag  Kopjes € 0,50 
7 GBr Dik stockboek met heel veel zegels € 10,00 
8 Stockboek 16 pag Stockboek 16 pag € 2,00 
9 Diversen Stockboek € 0,50 
10 Finland Stockboek 16 pag € 3,00 
11 Griekenland Stockboek 32 pag € 4,00 
12 Portugal Stockboek 16 pag € 3,00 
13 Stockboek 12pag Ex 5 cent vnl Oostenrijk Stockboek 12pag Ex 5 cent vnl Oostenrijk € 1,50 
14 Dik stockboek Oostenrijk heel veel zegels Dik stockboek Oostenrijk heel veel zegels € 7,50 
15 Stockboek 32 pag Stockboek 32 pag € 4,00 
16 Stockboek 32 pag Stockboek 32 pag € 4,00 
17 Zweden stockboek 48 pag € 6,00 
18 Australie DAVO 1913-1986 voordruk, vnl gebruikt € 25,00 
19 Australie DAVO 1986-1996 voordruk, vnl gebruikt € 20,00 
20 Australie Stockboek 32 blz,ldn. verz. vnl gebruikt € 10,00 
21 Australie Stockboek 32 blz, doubletten € 7,50 
22 Australie Stockboek 16 blz, doubletten € 2,50 
23 Australie Stockboek 32 blz, ldn verz 1990-2001 € 10,00 
24 Australie Stockboek 32 blz, ldn verz 2001-heden € 10,00 
25 Australie Stockboek 16 blz, div modern € 4,00 
26 Canada Stockboek 16 blz, doubl. 1-315 € 2,50 
27 Canada Stockboek 32 blz, doubl. 316-780 € 4,00 
28 Canada Stockboek 32 blz, doubl. 781-heden € 4,00 
29 Canada Stockboek 32 blz, doubl. BOB € 3,00 
30 Azie stockboek 32 blz, div landen € 2,00 
31 Afrika stockboek 16 blz, div landen € 2,00 
32 Europa Multomap div landen € 2,50 
33 Europa Multomap div landen € 2,50 
34 Wereld Stockboekje, Div landen € 1,00 
35 Wereld Stockboekje, Div landen € 1,00 
36 Wereld Schwaneberger € 5,00 
37 Wereld Schwaneberger € 1,00 
38 Thema Boogschieten, map € 2,00 
39 Canada Davo album standaard t/m 1983, leeg € 5,00 
40 Noorwegen Davo alb. Stnd. t/m 1974, verz. gebruikt € 7,50 
41 Finland stockboek 64 blz, verz. gebruikt € 5,00 
42 Finland stockboek 32 blz, verz. gebruikt, modern € 5,00 
43 Nederland 1 Stbk 32 blz nieuw, doubl. t/m 801 € 5,00 
44 Nederland 2 Stbk 32 blz nieuw, doubl. t/m 1386 € 5,00 
45 Nederland 3 Stbk 32 blz nieuw, doubl. t/m 2070 € 5,00 
46 Nederland FDC 6 mapjes, + 77 t/m 170 € 5,00 
47 Schoenendoos Allerlei, zegels en covers € 4,00 
48 Catalogus Australie en gebieden, 1999, € 2,50 
49 zilveren zegel Piet Hein op blad € 4,00 
50 Australie UASIPEX 84, blok € 2,50 

     51 Australie 1990, nr. 1230-1232 € 1,00 
52 USA 2006, blok 59 € 1,00 
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Leen, onze puzzelredacteur is van verschillende markten thuis. Hier volgt weer een artikeltje van 
hem in de serie “Beroemde Personen” (Dank je wel, Leen) 
 
BEROEMDE PERSONEN   door Leen Louwerse 
          
Wij gaan nu eens kijken of Nederland in het verleden  
wel eens in de prijzen is gevallen bij het toekennen  
van Nobelprijzen.  
Gelukkig is dit het geval en wij zullen nu een paar prijswin-
naars doornemen. 
 
Als eerste hebben wij Johannes Diederik van der Waals geboren op 23 november 
1837 te Leiden en overleden te Amsterdam op 8 maart 1923. 
Hij was de oudste van 10 kinderen en ging na de lagere school naar de MULO, waar 

hij werd opgeleid tot onderwijzer. Daarna werd hij assistent onderwij-
zer op een lagere school. 
In 1865 werd hij natuurkundeleraar op een school te Deventer. 
Via de nodige studies behaalde hij allerlei onderwijsaktes en hij werd 
toegelaten tot de Rijksuniversiteit te Leiden,  vijf jaar later behaalde 
hij daar zijn doctoraal examen . 
Hij promoveerde op een proefschrift  over de “Continuiteit van den 

gas- en vloeistoftoestand”, een beroemd geworden verhandeling. 
Op 12 december 1877 werd hij de eerste hoogleraar natuur-
kunde aan de Universiteit van Amsterdam.  
Hij was getrouwd, echter in 1881 overlijdt zijn vrouw op  
34-jarige leeftijd. Van der Waals doet de 10 jaar die daar op 
volgen geen enkele publicatie meer.  
Hij blijft hoogleraar tot aan zijn pensionering in 1907. In 
1909 krijgt hij de Nobelprijs voor Natuurkunde toegekend, aangezien hij een aantal 
vergelijkingen had gepubliceerd over de verhandeling van gassen en vloeistoffen. 
 
De volgende persoon die een Nobelprijs heeft gewonnen is Willem Einthoven. 

Hij is geboren op 21 mei 1860 te Semarang, Nederlands Indië.  Zijn 
vader is arts te Semarang, echter hij overlijdt in 1870. Vier jaar later 
besluit zijn moeder te verhuizen naar Utrecht en zij vestigde zich hier 
met haar 6 kinderen. 
In 1878 voltooit hij zijn schoolopleiding op de HBS en laat zich  
inschrijven als student in de geneeskunde te Utrecht. 
Op 4 juli 1885 promoveert hij cum laude op het 
proefschrift “Steroscopie door kleurverschil”. In 

januari 1886 wordt hij bevorderd tot arts. 
Een jaar later wordt hij benoemd tot hoogleraar in de fysiologie aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden.  
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Voor zijn tijd was al wel bekend, dat de hartslag ook gepaard ging met kleine elektri-
sche stromen door het lichaam, echter het was niet mogelijk dit te onderzoeken zon-
der de elektroden direct op het hart te plaatsen.  
Einthoven ging op zoek naar een andere methode, waardoor het mogelijk werd dit 
nauwkeuriger te meten. 
Hij zocht naar een beter meetinstrument en vond de snaargalvanometer uit, waarmee 
hij praktisch bruikbare electrocardiogrammen (ECG) kon vervaardigen. Hartafwij-
kingen konden worden opgespoord. 
Zijn nieuwe apparaat is in feite de basis van het standaard-electrocardiogram, dat tot 
op heden nog steeds overal ter wereld wordt gebruikt door cardiologen. 
Voor deze uitvindingen kreeg hij in 1924 de Nobelprijs voor de geneeskunde. 
 
Als laatste deze keer Christiaan Eijkman, geboren op 11 augustus 1858 te Nijkerk en 
overleden op 5 november 1930 te Utrecht.  

Ook deze persoon kreeg de Nobelprijs voor geneeskunde en wel in 
1929. 
Hij kreeg deze prijs voor het onderzoek naar beriberi een ziekte die 
wordt opgelopen door onvolwaardige voeding. Deze ontdekking lag 
dan ook aan de basis van de uitvinding van vitamines. 
In 1875 wordt hij toegelaten tot de geneeskunde opleiding aan de  
Militaire Geneeskundige School te Amsterdam. Hij promoveert er in 

1883 cum laude. Op 30 augustus 1883 trouwt hij en verhuist met zijn echtgenoot naar 
Nederlands Indië en wordt daar medisch officier. In 1885 loopt hij malaria op en 
keert terug naar Nederland. 
Enige tijd later gaat hij toch weer met een missie naar Nederlands-Indië om deel te 
nemen aan het onderzoek naar beriberi. Een bekend experiment in Nederlands-Indië  
om beriberi te onderzoeken wordt gedaan op kippen. Wanneer kippen alleen rijst op 
pikten, bleken zij symptomen van deze ziekte te krijgen. Echter door het toevoegen 
aan het eten van de kippen van zemelen, bleek, dat een factor in de zemelen zou  
beschermen tegen een zenuwgif in de rijst. Later bleek ook, dat dit bij mensen van 
toepassing kon zijn en zo kon beriberi worden voorkomen. 
In 1888 wordt hij aangesteld als directeur van het laboratorium bij het militair  
hospitaal te Weltevreden in Batavia.  
In 1898 keert hij weer terug naar Nederland en hij wordt 
buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. 
Het onderwerp van zijn verhandeling bij het aanvaarden 
van de leerstoel is “Gezondheid en ziekte in hete gewes-
ten”. Hij doet o.a. onderzoek naar bloedarmoede in de tropen,  hondsdolheid,  
bacteriologische analyse van drinkwater en de seizoensinvloed op de stofwisseling. 
 
Bron: wikipedia 
___________________________________________________________ 
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Puzzelrubriek 
 
Beste puzzelaars, 
De problemen met mijn laptop zijn opgelost, binnen 
een uur liep het systeem weer zoals zou moeten. 
Hieronder eerst de oplossingen van de vorige puzzel 
 
Oplossing  

 
Vraag 1 Tilburg was te vinden onder 2112 of 2638 
Vraag 2 de ontwerpster was voor zegel 1756 
Vraag 3 Boogiewoogie was voor 1596-1597 in de catalogus 
Vraag 4 De melkrobot was te vinden op nummer 2701 
De laatste vraag met het onderwerp feestmuts was voor 2181 maar 1928 was ook 
goed, je ziet soms is het echt feest. 
 
Degene die hebben ingestuurd hadden deze keer alle vragen goed, ik moet het blijk-
baar toch iets moeilijker maken. 
Hieronder de nieuwe opgave voor de komende maand, ik zal dan ook de komende 
maand extra punten toekennen aan de puzzelaars die filatelistisch frankeren voor de 
gehandicapten. Zij zijn nog steeds blij met de nieuwe zegels die door jullie geplakt 
worden. 
Inzenden uiterlijk 10 september a.s. aan het bekende adres: L.L. Louwerse,  
Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT  REEUWIJK.  
 
Nieuwe opgave: 
 
Vraag 1 Zoek de NUL 
Vraag 2 St Janskerk 
Vraag 3 Vestingstad in Noord Brabant 
Vraag 4 Schoonebeek 
Vraag 5 Zilverstad 
 
 
Leen Louwerse 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 



Fila              augustus 2022    13 
____________________________________________________________________ 

Stand 
Naam     vorige stand  maart/april nieuwe stand 
   
Wim Holleman    481   17  498 
L. v.d. Maesen    477   17  494 
H. Wolters     428      
Jacqueline de Wit    348 
Geo van Dartel    314   17  331 
Arie Oskam     310    
W. van Doorn    207 
J.A. te Loo     205   17  222 
M.P. Meeter     203    
Anneke de Wit    186   17  203 
J. Huiskes     185 
Gerard de Nooij    168    
Lex van Rootselaar   156    
C. van Holthe    116 
J. Bisschops     115 
Rik van Andel      47 
Nico Vonder       45 
Peter Fidder       41   17    58 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 

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 31 augustus a.s. 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 ma-
nier hun verzameling uit. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 



 

 
 

 


