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donderdag 6 oktober: clubavond in “de Schuilplaats” 
met kleine veiling. Aanvang 20.00 uur 

donderdag 20 oktober: clubmiddag in “de Schuil-
plaats” 

Aanvang 14.00 uur  

 
               O  T  T  E  R  L  O 

                                      U 

                       B            N                         E 

                       A  C  H  T  E  R  V  E  L  D 

         G           R            E           O           E 

         A           N            R           O 

         R           E            E            R 

    E  D  E  R  V  E  E  N            T 

         E            E                          H  A  R  S K  A  M  P 

         R            L           W           U 

         E            D      D  E   G  L  I  N  D 

         N                          K           Z 

                                 B  E  N  N E  K  O  M 

                                      R           N 

                        S  T  R  O  E  

                                      M 

 



 
 
 



Fila              september 2022    1 
____________________________________________________________________ 

33e Jaargang nr. 7, september 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 6 oktober 2022 a.s. in de zaal van 

“de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A te Ede. Aanvang 20.00 uur. 
 
De bezoekers van onze september clubavond hebben een reuze gezellige en  
“soms rommelige” avond gehad. Naast onze geplande maaltijd en veiling hebben zij 
ook nog een lezing kunnen volgen van onze oud voorzitter Nico van der Lee.  
Ook aanwezig was onze puzzelredacteur Leen Louwerse met echtgenote. Allen harte-
lijk dank voor deze bijzondere avond, als bestuur hebben we genoten! 
 
Tijdens de oktober clubavond doen we een klein stapje terug. Op het programma 
staat (alleen) de kleine veiling, met nieuw materiaal van Restore. Deze avond kunnen 
we rustig de vele stuiverboeken doornemen.  
Zoals afgesproken is koffie en thee gratis verkrijgbaar en in de zaal staat een volle 
koelkast met verschillende alcohol-vrije drankjes. Deze versnaperingen moeten we 
zelf betalen/afrekenen. Ik heb vandaag nog met het bestuur van de Schuilplaats over-
leg gehad, maar hoe en waar we moeten afrekenen was nog niet helemaal duidelijk. 
 
Ik  heb u op de septemberavond er aan herinnerd, dat we in november een grote vei-
ling organiseren, waar u uw kavels kunt inbrengen. U moet deze wel aanmelden  
voor 13 oktober a,s., dit i.v.m. het verwerken en publiceren in Fila.  
Ook heb ik u gevraagd om in december een 1-kader mee te nemen, maximaal  
12 A4 bladen. Anders mag ook; u kunt bv. ook een deelverzameling van uw collectie 
laten zien. Bladen uit uw verzameling halen, meenemen en op de kaders zetten. Zo 
moeilijk kan dat niet zijn! Er is plaats voor 8 kaders, van harte aanbevolen! 
 
De KNBF en SVF willen gaan fuseren, dit moet nog beslist worden door de betref-
fende vergaderingen; hoe en wat daar kom ik later op terug. 
 
Hartelijk welkom allemaal!  
Roy Lijbaart, voorzitter 
 
 
Agenda :  
1. Mededelingen en ingekomen stukken  
2. Verslag bijeenkomst 8 september 2022 
3. Rondvraag   
4. Kleine veiling 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

H 
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Verslag bijeenkomst fv De Gelderse Vallei 8 september 2022 

 
oy heet een ieder hartelijk welkom. 
Er zijn afmeldingen ontvangen van: A. Tikkel, A. Oskam, M. Meeter en  

M. van Adelsbergen 
 
1.  Mededelingen en ingekomen stukken  

- Hartelijk dank voor de werkgroep die de maaltijd deze avond heeft   
  voorbereid: Wil, Cees en Berry. 
- agenda: 22 september clubmiddag 
- in oktober staat nog niets gepland, november grote veiling;  
  Het  aanmelden van de kavels hiervoor dient voor  donderdag  
  13 oktober plaats te vinden. (Fila) 
- In december staan de kaders opgesteld, hier kunt u een deel van uw 
  verzameling laten zien, warm aanbevolen. 
- Aan het begin van de zomer heeft de vereniging een 2 tal giften 
  ontvangen. Eén gift was van ons (overleden) clublid Hans Somberg uit 
  Barneveld. Hiervan gaat een deel naar de SVF veiling van 29 
  oktober 2022 te Houten en een deel gaat naar de grote veiling van onze 
  vereniging in november. Een 2e gift komt van ex Globe lid Tom Dueck. 
  Deze gift wordt vanavond geveild. 

 - Post van Motiefgroep schaken. Voor bijzonderheden zie EUWE.NL 
- Nieuwsbrief SVF over fusie van SVF en KNBF.  Roy komt er met een 
  samenvatting in ons blad Fila op terug. 
- Nieuwsbrief SVF over kosten maandblad Filatelie en leden.  
  Het abonnement zonder blad zal komen te vervallen. De afdracht voor 
  leden gaat € 30,95 (incl. maandblad) worden. (na de fusie) 
- Verder zijn er diverse uitnodigingen ontvangen van o.a. Deventer,  
   Lekstreek, Wageningen, Wijchen 

 
2.  Verslag bijeenkomst 2 juni 2022 
 Hier zijn geen op- en of aanmerkingen over. 
 
3. Rondvraag 
 Leen vraagt hulp voor 27 oktober voor de op- en afbouw van Postex. 
 
4.  Sluiting. 
 Roy sluit de vergadering af waarna (na een korte pauze) de kleine veiling 

plaats vindt.  
 
_______________________________________________________________ 
 
 

R 
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ZEGELS VOOR HET GOEDE DOEL, 

MAAR WEL VERPLICHT! 
 
Al bijna een eeuw bestaan er postzegels voor het goede doel. Vrijwel alle landen heb-
ben ze uitgegeven. Bij ons zijn dat altijd zegels geweest met een extra toeslag waarbij 
we denken aan zomer- en kinderzegels. De zegels zijn iets duurder dan de vereiste 
porto en het extra bedrag gaat naar het goede doel. 
Maar er is ook nog een ander soort zegel om geld voor een bepaald doel binnen te 
krijgen. Hierbij denken we al gauw aan het kleine blauwe ‘notopfer’ zegeltje uit Duits-
land van 2 pfennig. Door verzamelaars ook wel ‘blauwe vlo’ genoemd. 

Van 1 december 1948 tot 31 maart 1956 diende op elk poststuk voor bestelling binnen 
het postgebied van de Duitse Bondsrepubliek door de afzender een extra zegeltje te 
worden geplakt. Het (belasting)zegeltje werd door de Duitse Posterijen verkocht en de 
opbrengst hiervan was bedoeld voor economische hulp aan de bevolking van West-
Berlijn tijdens de blokkade na de tweede wereldoorlog. 

Op post naar het buitenland was het zegeltje niet verplicht en ook enkele maatschap-
pelijke organisaties en kerken waren vrijgesteld van gebruik. Ook voor  
post naar de Sovjet-bezettingszone in Duitsland, (de latere DDR) was het niet verplicht. 
De DDR werd gezien als buitenland. De Oost-Duitse Posterijen erkenden het zegeltje 
ook niet en een poststuk met een per abuis geplakt notopferzegeltje werd terug gestuurd 
naar de afzender, of het zegeltje werd helemaal zwart gemaakt. 
 
Je kunt je voorstellen dat in de genoemde periode van bijna 12 jaar er een enorm aantal 
van deze zegeltjes op poststukken zijn gebruikt. In totaal zijn er zo’n 20 miljard! 
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zegeltjes gedrukt en gebruikt. En niet verwonderlijk zijn tijdens de vele uitgiftes heel 
veel varianten ontstaan zoals verschillende watermerken, tandingen en grafische ver-
schillen. De oplagen die in het eerste anderhalf jaar verschenen waren ongetand, hal-
verwege het jaar 1950 werden de vellen zegels pas geperforeerd. 
 
Begrijpelijk dat de zegels, door de enorme oplage en het massale gebruik zowel los als 
ook op een poststuk weinig financiële waarde hebben. Hoewel sommige tandingen en 
watermerken zeldzaam zijn. En natuurlijk zijn de poststukken die bewijzen dat bijv. 
kerken vrijgesteld waren van het verplichte gebruik en de brieven die door de Poste-
rijen van de DDR terug gestuurd werden heel geliefd bij verzamelaars. 
 
In Spanje heeft zich een zelfde situatie voorgedaan. Er zijn zegels verschenen die niet 
gebruikt konden worden om aan een vereist porto op een poststuk te voldoen maar 
extra bijgeplakt moesten worden voor een goed doel. 
 
Op 14 oktober 1957 trad door hevige regenval de rivier de Turia, lopend door het his-
torische centrum van de stad Valencia voor de zoveelste keer buiten haar oevers. 
Enorme schade aan het centrum van de stad was het gevolg en 81 dodelijke slachtoffers 
waren te betreuren. Archieven spreken ook van 75 overstromingen van het centrum 
van de stad in de voorgaande 700 jaar. De maat was vol voor de landelijke overheid en 
er werd een plan opgesteld om dit niet meer te laten gebeuren. 
 
Men maakte een “Plan Sur”, een “veiligheidsplan” welke voorzag in verplaatsing van 
de riviermonding van het centrum naar buiten de stad. Het plan werd in december 1961 
goedgekeurd en in 1964 werd begonnen met de loop van de rivier 3 kilometer te ver-
leggen naar het zuiden. 
 

   
 
Voor de wederopbouw van verwoeste gebouwen en een nieuwe invulling van de plek 
van de gedempte rivier met parken en sportaccommodaties was geld nodig. Hiervoor 
werden 11 verschillende (belasting) zegels uitgegeven die gebruikt werden tussen 1963 
en 1985. Tien zegels voor normale poststukken en een zegel voor telegrammen. Een 
eerstedag envelop, verschenen bij de eerste editie in 1963 laat een schematische plat-
tegrond zien met de oorspronkelijke en de nieuwe loop van de Turia door de stad.  
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In de periode van 15 januari 1963 tot 24 januari 1985 moest op alle brieven en tele-
grammen voor binnenlandse post een extra zegeltje van 25 cent worden geplakt. 
De verplichting gold alleen voor de inwoners van de stad Valencia en voor 50, door de 
regering vastgestelde, omliggende plaatsen,. Ruim 800 miljoen zegeltjes zijn verkocht 
en gebruikt op verstuurde post. Een aardige bijdrage aan de kosten van een reusachtige 
klus.  
 

 
Als extra steun werden door de Spaanse kolonies, Spaanse Sahara, Ifni en Spaans Gui-
nea in 1958 in totaal negen postzegels met toeslag uitgegeven. Op de zegels is onder-
meer de tekst afgebeeld “Ayuda a Valencia” – Help Valencia. De opbrengst van de 
toeslag kwam ten goede aan het hier besproken “Plan Sur”. 

 
Het eerstgenoemde ‘notopfer’ zegeltje is, zij-
delings, al jaren een verzamelonderwerp van 
mij. Wellicht dat de taalbarrière mij tegenhoud 
om datzelfde met de “Plan Sur de Valencia” 
zegels te doen.  
Over de verplaatsing van de Turia en de uit-
gifte van de zegels is volop informatie te vin-
den. Maar het postale gebeuren en wat er alle-
maal mocht, kon en verplicht was bij het ge-

bruik van de extra zegels, is voor mij een groot onbekend terrein. Misschien heeft ie-
mand van u meer informatie over dit stukje geschiedenis en het gebruik van de zegels 
voor mij en denk ik daarna anders over het verzamelen hiervan.  

G R  
 
____________________________________________________________________ 
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Velinglijst donderdag 6 oktober 
 
K.nr. Land 0/*/** kat waarde omschrijving Inzet 

1 Hongarije 1 0  €               -    Stockboek  €         10,00  

2 India 0  €               -    Stockboek  €           2,50  

3 Hongarije 2 0  €               -    Stockboek  €           5,00  

4 China en Japan 0  €               -    Stockboek  €           7,50  

5 Japan 0  €               -    Stockboek  €           3,00  

6 Diverse landen 0  €               -    Stockboek - landen met een 
B 

 €           5,00  

7 Europa zegels 0  €               -    Stockboek  €           1,00  

8 Stockboek 0  €               -    Stockboek  €           7,50  

9 Tsjechoslowakije 1 0  €               -    Stockboek  €           5,00  

10 Motief 0  €               -    Stockboek vooral vogels, 
bloemen, vlinders 

 €           5,00  

11 Verenigde Naties 0  €               -    Stockboek  €           1,50  

12 Tsjechoslowakije 2 0  €               -    Stockboek  €           5,00  

13 Stockboek 0  €               -    Stockboek  €           7,50  

14 Stockboek 0  €               -    Stockboek  €           5,00  

15 Stockboek 0  €               -    Stockboek  €           7,50  

16 Map wit 0/*/**  €               -    Map wit  €           1,00  

17 Sigarenbandjes 0  €               -    0  €           0,50  

18 Sigarenbandjes 0  €               -    0  €           0,50  

19 Diverse landen 0/*/**  €               -    Stockboek groen 16 pag  €           2,50  

20 Diverse landen 0/*/**  €               -    Stockboek Bruin  €           1,00  

21 Diverse landen 0/*/**  €               -    Stockboek Blauw  €           1,00  

22 Diverse landen 0/*/**  €               -    Stockboek   €           1,50  

23 Div 0  €               -    3 stockboeken  €           1,00  

24 Div 0  €               -    Div kleine stockboekjes  €           1,00  

25 Wereld 0  ???  Ongeveer 150 Aerogram-
men 

 €           2,50  

26 Ned 0  €      350,00  Ong 200 FDC’s  €           2,50  

27 Div landen 0  €               -    6 enveloppes met zegels  €           1,00  

28 Div landen 0  €               -    7 enveloppes met div lan-
den 

 €           1,00  

29 Div landen 0  €               -    6 enveloppes met zegels  €           1,00  

30 Div landen 0  €               -    6 enveloppes met zegels  €           1,00  

31 New Zeeland 0  €      250,00  Doos  €           1,50  

32 Denemarken 0  ????  Doos  €           2,50  

33 Duitsland 0  €   1.000,00  Doos 1,5 kg  €           5,00  

34 Nederland 0  €               -    Doos  €           1,00  
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Eindhovense Druk 
         Leen Louwerse 
        Illustraties: Berry Jakobsen 
 

antekenstrookjes komen voor in verschillende vormen en types. Soms lopen de 
stroken een lange tijd, maar het kan ook zo zijn, dat ze van een bepaald type 

maar kort lopen. 
 
Wij gaan nu de Eindhovense druk bekijken. 
Hoe kwam men aan deze naam ????? Gedurende de Tweede Wereldoorlog was Ne-
derland bezet, maar vele zaken gingen gewoon door. Ook het postverkeer was niet 
gestremd, het was misschien iets moeilijker om zaken geregeld te krijgen. Te denken 
valt dan ook aan de postcensuur die door de Duitsers werd toegepast.  
 
Ook was het nog steeds mogelijk om aangetekende post te versturen maar hiervoor 
was natuurlijk een aanvullende dienst verplicht. Aantekenen kon wel worden gedaan 
maar werd minder gedaan dan voor de oorlog. Postkantoren hadden een redelijke 
voorraad stroken en zij konden dan ook gewoon stroken plakken.  
Tijdens deze oorlogsperiode ontstond wel een papier-schaarste, dus werd het maken 
van stroken ook moeilijker.  
 
Aan het eind van de oorlog (vanaf september 1944) was zuidelijk Nederland bevrijd. 
Door de papierschaarste moest men uitzien naar alternatieven en deze werd gevonden 
in Eindhoven:  
Omdat drukkerijen in het bezette deel van Nederland nog niet bruikbaar waren kon 
men uitwijken naar een drukkerij in Eindhoven. Daar was echter geen drukpapier 
aanwezig. In Den Haag lag nog een voorraad papier van oude stroken die werden ge-
bruikt, voordat de posterijen over gingen op 2-zijdig getande stroken. Er werd over-
een gekomen, dat dit papier gebruikt zou worden voor stroken van postkantoren, die 
in het bevrijde gebied van Nederland lagen, dus Limburg, Zeeland en Noord-Brabant. 
Omdat deze stroken werden gedrukt op een drukkerij in Eindhoven en dus afweken 
van de tot dan toe 2-zijdige stroken, worden deze nu aangeduid als zijnde de  
“Eindhovense druk”.  
Het benodigde papier werd in de nacht overgebracht naar Eindhoven, de volgende 
dag werden de stroken gedrukt en daarna weer in de nacht teruggebracht naar Den 
Haag. Hier werd de distributie verzorgd van alle stroken.  
 
Deze stroken zijn dus zuiver gebruikt voor het bevrijde gebied. Wij zijn tot op heden 
geen stroken tegengekomen die buiten dit gebied vallen.  
 
 
 
 

A 
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Er zijn wel 2 types bekend en deze zijn eenvoudig te herkennen: 
Het zit hem namelijk in het woord No., dat weer op de stroken staat en dan de letter 
N. Het eerste type heeft rechte schreven (afb 1).  

 
 
 
 
 
 
  

 Afb. 1        Afb. 2 
Bij het tweede type zit aan de schreven op het eind nog een klein horizontaal pootje 
(afb. 2). 
 
Na de bevrijding van geheel Nederland in mei 1945 zijn deze stroken bijna niet meer 
gebruikt. Na enige tijd kwamen er rollen, die toen weer gebruikt moesten worden. 
Soms (bij nood, wanneer een kantoor niet tijdig nieuwe rollen bestelde) is nog  
sporadisch van deze stroken gebruik gemaakt. 
Het zal duidelijk zijn, dat deze stroken redelijk zeldzaam zijn, gezien de korte loop-
tijd van dit type: namelijk 8 maanden vanaf september 1944 tot mei 1945. 
 
Tot slot nog een paar voorbeelden: 
  

 
 
 
 
 
 

 
Hieronder de reguliere stroken zoals ze voor de oorlog gebruikt werden: 

 
 
 
 
 
 
 

“Lunteren” met een handstempel “Gronsveld” met noodstempel Arcen 
____________________________________________________________________ 
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Zeppelin 1933 “Chicago Flight” 
 

ee beste leden, onderstaand poststuk is NIET in mijn bezit maar dient als voor-
beeld, met name de gebruikte stempels. Korte inleiding: 

 

     
 
Tegen het einde van 1933 was de Graf Zeppelin al meer dan vier jaar niet meer in de 
Verenigde Staten geweest, sinds de Round-the-World-vlucht van 1929. Toen de  
Zeppelin Company werd gevraagd om het schip naar de Chicago World’s Fair van 
1933 te vliegen, stemde gezagvoerder Eckener ermee in op voorwaarde dat de 
Verenigde Staten een speciale herdenkingszegel zou uitgeven en de postinkomsten 
zou delen met de Zeppelin Company. Na aanvankelijk verzet van het US Post (en 
president Franklin Roosevelt) voor een vierde zeppelinzegel, stemde US Post er uit-
eindelijk mee in om de postzegel uit te geven.  Dus aan het einde van Graf Zeppelin's 
laatste vlucht naar Zuid-Amerika in 
oktober 1933 vloog het luchtschip 
niet  rechtstreeks vanuit Brazilië 
naar Duitsland terug, maar in plaats 
daarvan naar de Verenigde Staten 
met stops in Miami, Akron in Ohio 
en Chicago.  
Hoewel de verschijning van de Graf 
Zeppelin één van de hoogtepunten van de Chicago Fair was, leidde het met haken-
kruis versierde schip tot sterke politieke reacties van zowel voor- als tegenstanders 
van Hitlers regime, vooral onder de Duits-Amerikanen.  

N 
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De politiek dempte het enthousiasme dat 
Amerikanen eerder hadden getoond ten op-
zichte van het Duitse schip tijdens eerdere be-
zoeken. Toen gezagvoerder Eckener Graf 
Zeppelin op een luchtcircuit rond Chicago 
stuurde om zijn schip aan de inwoners van de 
stad te laten zien, vloog hij met de klok mee, 
zodat de inwoners van Chicago alleen de driekleurige Duitse vlag op de stuurboord-
vin zouden zien, en niet de hakenkruisvlag die op de bakboordvin was geschilderd 
(voorschrift van het Duitse ministerie van Luchtvaart).  
Het schip keerde terug naar 
Akron voor 2 dagen en via 
een vlucht over het “Witte 
Huis” en Canada terug naar 
Duitsland. 
Waarom deze lange inlei-
ding? Het gaat om onder-
staande zegels (Michel 380). 
Deze “vond” ik tussen allerlei 
zegels in een album. Mijn 
kennis over de Graf Zeppelin 
vluchten is nihil maar de  
datum is van 5 dagen voor Chicago.      Akron, Ohio 
 

Ik heb op internet niet kunnen vinden hoeveel dagen de 
vlucht duurde gedurende de VS-omweg van deze vlucht.  
Nieuwsgierig vraag ik me dan af “wat is dit voor een  
briefstukje”? Is het een gelopen knipsel (maar dan van 
waar en naar wie?), is het een privé maaksel van een en-
thousiast Zeppelin verzamelaar, een reclame stukje of mis-
schien wel van een vervalser?  
Ik weet dat bij onze clubleden veel kennis zit en dat zij al-
lerlei specialismen in huis hebben.  
Mijn vraag is dan ook “Wie weet meer??” Ik hoor graag 
van u.  

 
Vertel over uw verzameling en laat het zien.  
Roy 
 
Bron: Airships.net: Graf Zeppelin History, Scott en Akron Ohio 
 
___________________________________________________________________ 
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 Puzzelrubriek 
 
 Beste puzzelaars, 
  
 Gelukkig doet mijn laptop weer waarvoor ik hem  heb 
aangeschaft; het probleem van de vorige keer 
 was binnen een uur opgelost. 
 Dan nu de nieuwe puzzel, de omschrijving is iets 
 langer dan de vorige keer, maar de meesten  
 hadden aan de steekwoorden genoeg. 

 
edereen heeft weer zijn/haar best gedaan, er waren maar twee antwoorden niet of 
niet juist ingevuld. 

 
Oplossing  
 
Vraag 1 was de Nul zegel, dus B 1768 
Vraag 2 St. Janskerk, die staat in Gouda, dat dit jaar 750 jaar bestaat. Dus werden de 
    zegels 238-239 bedoeld. ( de Goudse glazen, die ook terug kwamen op    
    1177/1178) 
Vraag 3 Vestingstad Noord Brabant. Ik doelde hier op Heusden of Willemstad maar 
    Woudrichem was ook goed, keuze genoeg dus  
Vraag 4 Jaknikkers staan nog steeds in Schoonebeek, dus moest hier nr. 2113  
              uitkomen 
Vraag 5 Zilverstad, hier staat Schoonhoven om bekend, dus zegel 2422 was onder  
    andere het antwoord. 
 
Nieuwe opgave: 
 
Vraag 1 Welke zegels zijn uitgegeven t.b.v. Winterhulp 
Vraag 2 Opwindrobot 
Vraag 3 Ik groet u allen zeer 
Vraag 4 Welke zegels zijn ontworpen door Wigger Bierma 
Vraag 5 Op welke zegel staat ”Ik heb al mijn zomerkleren”  
 
Ik heb deze opgaven binnen 10 minuten gevonden in de catalogus, nu dus nog  
oplossen en ik wens u veel succes. U weet het: oplossingen uiterlijk 10 oktober op de 
bus met een leuke zegel aan: L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51,  
2811 TT  REEUWIJK.  
 
Leen Louwerse 
 
 

I 
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In de ranglijst is nu ook de extra bonus verwerkt voor de leuke geplakte zegels voor 
de Postzegelvriend. Twee leden zijn nu door de grens van 500 punten heen gegaan en 
een derde staat op scherp. 
 
Stand 
Naam     vorige stand  augustus nieuwe stand 
   
Wim Holleman    498   67  565 
L. v.d. Maesen    494   64  558 
H. Wolters     428   67  495 
Jacqueline de Wit    348 
Geo van Dartel    331   67  398 
Arie Oskam     310      
J.A. te Loo     222   67  289 
W. van Doorn    207 
M.P. Meeter     203   67  270 
Anneke de Wit    203   67  270 
J. Huiskes     185 
Gerard de Nooij    168   64  232 
Lex van Rootselaar   156       
C. van Holthe    116 
J. Bisschops     115 
Peter Fidder       58   67  125 
Rik van Andel      47 
Nico Vonder       45 
___________________________________________________________________ 

 
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 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  
manier hun verzameling uit. 
 
___________________________________________________________________



 

 
 

 


