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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

 
Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 
 
Met de vaststelling van de aangepaste statuten in onze vergadering op 29 ja-
nuari rondden we nog niet alle formaliteiten af. Ook het huishoudelijk regle-
ment van onze vereniging moet namelijk worden aangepast. Voor de vast-
stelling daarvan hoeven we geen buitengewone ledenvergadering te beleg-
gen. In een van de komende clubbladen ontvangen jullie het bestuurlijk voor-
stel voor het nieuwe HR.  
Op de voorzijde van het clubblad dat u nu in handen heeft, is het ontwerp af-
gebeeld van de zegel die Dick Klaassen heeft gemaakt om te herdenken dat 
het 75 jaar geleden is dat (nu Nationaal Monument) Kamp Amersfoort werd 
bevrijd. De velletjes met de zegels komen medio april uit en zijn al te bestel-
len.  
We zijn bezig met een fraaie serie artikelen waarin inmiddels al vijftien leden 
iets vertelden over het begin van hun verzameling, hun favoriete zegels en de 
manier waarop ze sparen. Jammer genoeg lijkt het enthousiasme om een bij-
drage te leveren aan die serie wat teruggelopen te zijn. De redactie heeft 
dringend behoefte aan nieuwe schrijvers daarom hierbij een oproep aan al-
len (ook leden die uitsluitend deelnemen aan het rondzendverkeer) om ons 
te verrassen met een kort verhaal over hun  postzegelverzameling. Ik zal zelf 
het goede voorbeeld geven en in het clubblad van deze maand beginnen met 
een serie artikelen over postvervoer in oorlogstijd en dan specifiek tijdens de 
oorlog die Frankrijk en Pruisen in 1870-1871 uitvochten. Veel plezier ermee ! 
 
Tot ziens op woensdag 26 februari 

Martien van Helvert, 
 Voorzitter 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 
 

 
Agenda 26 februari 2020 

Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 
 
  19:00-20:00 uur: Postzegelen / Bekijken kavels 

1. Opening en welkom  
2. Bestuursmededelingen 
3. Verloting aanwezigheidsprijzen 
4. Veiling 
5. Pauze  
6. Verloting 
7. Restantenvei-

ling 
8. Sluiting 

 

Dit jaar: 
  25 maart 
  22 april 
  27 mei 
`  26 augustus 
  23 september 
  28 oktober en 
  25 november 
 
Beursdata in 2020 Zie ook het achterblad 

14 maart, 11 april, 9 mei 
12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december 
 
 

Van de ledenadministratie 
 

Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen het lidmaatschap van de heer Rob 
van Dijk, Valkenhoeve 2, 3831 TW Leusden. Dat betekent dat wij hem nu ok 
formeel welkom kunnen heten! Daarmee is hij de vierde van Dijk die lid is 
van onze vereniging maar, zo ver wij weten, zijn zij geen familie.  

 
 

Dick Klaassen, ledenadministrateur  
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VERSLAG BUITENGEWONE LEDENVERGADERING  
VAN 29 JANUARI 2020 

 

De voorzitter opent de vergadering en memoreert dat deze vergadering is 
bijeengeroepen om het voorstel tot aanpassing van de verenigingsstatuten in 
stemming te brengen. In het clubblad van  december 2019 is de tekst van de 
nieuwe statuten met een toelichting gepubliceerd. Hierop is heden nog een 
opmerking gemaakt namelijk dat de in artikel 7 gebruikte term “ledenbijeen-
komsten” vervangen moet worden door “ledenvergaderingen”. Het bestuur 
stemt in met deze opmerking.  
Onder de heden aanwezige 36 personen zijn er 34 stemgerechtigd. De twee 
niet-stemgerechtigde personen worden verzocht het stembureau te beman-
nen en hiertoe zijn zij bereid. Na invulling van de stembiljetten en de telling 
van voor- en tegenstemmers maakt de voorzitter bekend dat de 34 leden 
unaniem hebben ingestemd met de aangepaste statuten waarmee de statu-
ten dus zijn vastgesteld.  
De voorzitter dankt de leden voor hun vertrouwen en sluit onder speciale 
dankzegging aan de leden van het stembureau de buitengewone ledenverga-
dering.  
 
 
 

VERSLAG GEWONE LEDENVERGADERING VAN 29 JANUARI 2020 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet speciaal de heer Rob van Dijk, 
kandidaat-lid van onze vereniging welkom. Er circuleert een kaartje bestemd 
voor Gera Weimar die vanochtend geopereerd is aan een losgelaten netvlies. 
Het ontwerpen van een speciale zegel ter gelegenheid van de herdenking van 
de bevrijding van Kamp Amersfoort 75 jaar geleden is bijna afgerond. De ze-
gel verschijnt pas officieel medio april. Leden die al een of meer velletjes wil-
len reserveren kunnen dat bij het bestuur kenbaar maken.  
De veilingresultaten zijn als volgt. 31 Van de 56 kavels van de reguliere veiling 
wisselen van eigenaar. Helaas zijn er geen bieders op de twee sterkavels, on-
danks het feit dat de inzender de prijs nog wat laat zakken. De restantenvei-
ling wekt meer belangstelling. Van de 61 kavels gaan er slechts vijf terug naar 
de inzenders.  
 
Er was al wat vertraging ontstaan door het feit dat er twee vergaderingen op 
één avond plaatsvonden; doordat er bij aanvang van de vergadering veel  
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VERVOLG VERSLAG  
 

meer restantenkavels waren aangeboden dan normaal het geval is, kon er 
pas om kwart over tien het sein “U kunt afrekenen” worden gegeven. Het 
moet een keertje kunnen. 
 

Verslag: Martien van Helvert 
Voorzitter 
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PARIJS 1870-1871: POSTVERVOER NAAR EN UIT EEN BELEGERDE STAD 
 

Zo gewend als wij zijn geraakt aan de gemakken en betrouwbaarheid van 
communicatiemiddelen, zo gebrekkig waren die in vorige eeuwen. Toen ver-
stuurde en ontving men post per paard, schip of koets en in de 19e eeuw 
kwamen daar de telegraaf-, telefoon en later draadloze radioverbindingen 
bij. In oorlogstijd werden zulke verbindingen gemakkelijk afgesloten of inten-
sief gecensureerd.  
In deze reeks artikelen beschrijf ik hoe creatief mensen honderdvijftig jaar 
geleden werden toen de normale verbindingen wegvielen door oorlog. 
In 1870 liet de Franse keizer Napoleon III zich verleiden tot een oorlogsver-
klaring aan het adres van de Pruisen en hun bondgenoten. Dat was geen 
slimme zet van deze neef van Napoleon Bonaparte die zich in 1851 via een 
staatsgreep had opgewerkt van president tot keizer. Op de slagvelden in het 
toen nog Franse Elzas en Lotharingen kwamen de Fransen er al snel achter 
dat ze de tegenstander zwaar onderschat hadden en werden enkele Franse 
legers in de pan gehakt. In september 1870 capituleerden deze legers in Se-
dan. Napoleon werd gevangen genomen en verdween van het toneel. Voor 
de zegevierende Pruisen lag de weg naar Parijs open, maar de verdediging 
van Parijs wist de opmars tot stilstand te brengen. Om de stad tot overgave 
te dwingen besloten de Duitsers de stad te omsingelen en uit te hongeren. 
Een bombardement volgde pas enkele maanden later. 
Als onderdeel van die omsingeling werden de telegraafkabels doorgesneden 
en alle verkeer onmogelijk gemaakt. Verkeer over land, beter gezegd, want 
het luchtruim bleef open en de Seine bleef stromen.   
De regering was voor de omsingeling al uitgeweken naar Tours en verhuisde 
later naar Bordeaux. Uiteraard wilden de regering en de Fransen buiten Parijs 
op de hoogte blijven van wat er in Parijs gebeurde en wilde het garnizoen en 
de bevolking van Parijs weten wat er in het land gebeurde met de resterende 
Franse troepen. Men ging op zoek naar methodes om over en weer berichten 
door te geven. Over de oplossingen die men bedacht, gaat deze reeks van 
drie artikelen.  
 
Eerste artikel: De Ballons Montés 
Luchtpost lag het meest voor de hand. Al tientallen jaren werd er “gevlogen” 
met ballons en er waren zelfs enkele ballons beschikbaar in de stad. Deze 
ballons waren van het met waterstofgas gevulde type en dus niet zoals te-
genwoordig heteluchtballons. De amateurballonvaarders overlegden met de  
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VERVOLG VAN HET POSTVERVOER  
 

directeur van de posterijen om de mogelijkheden van postvervoer te verken-
nen en al op 23 september 1870 steeg de eerste ballon op. Iedere ballon 
kreeg een naam en deze eerste proefballon heette Neptune. De reis verliep 
als gepland en daarmee kon een succesvolle verbinding met de buitenwereld 
worden geopend.  

De capaciteit 
van de ballon-
nen was niet 
erg groot, ter-
wijl de be-
hoefte aan 
transport 
groeide. Om 
in die be-
hoefte te 
voorzien vor-
derde het 
stadsbestuur 
een aantal 
treinstations 
om daar werk-

plaatsen voor de productie van ballonnen in onder te brengen. De stations 
konden immers niet gebruikt worden voor treinverkeer.   
Dankzij die inzet was er een constante stroom ballonnen beschikbaar en kon 
er behalve post ook passage worden verzorgd voor personen die per se de 
stad uit moesten. Die moesten dan wel heel diep in hun buidel tasten, want 
een ticket kostte 50.000 francs, betaalbaar bij aankomst. Het verzenden van 
een brief kostte 20 centimes.  
 
De posterijen vervoer-
den behalve briefpost 
ook waardevolle za-
ken met een soort van 
aantekengarantie voor 
het geval dat zulke za-
ken in handen van de 
Pruisen zouden vallen. 
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VERVOLG VAN HET POSTVERVOER  
 

In binnen- en buitenland was veel belangstelling voor de geboorte van de 
luchtpost. Het (Nederlandse) Handelsblad van 1 oktober 1870 publiceerde dit 
verslag van de eerste geslaagd vaart: 
De “Constitutionel” (Franse krant) geeft het volgend getrouwe verslag van de 
lotgevallen en mededelingen van een luchtreiziger uit Parijs. De heer Duruof 
is 23 September, des morgens om 8 uur, van het plein Saint-Pierre-Montmar-
tre opgestegen. De wind was Oost en vrij sterk. De ballon steeg tot 3000 me-
ters en dreef in de richting van de Arc-de-Triomphe. Toen bemerkten de Duit-
schers hun bovenaardschen spion. Duruof kon duidelijk de zwarte troepen-
massa’s onderscheiden; wat minder aangenaam was, hij bemerkte dat men 
aanstalten maakte hem met kanonskogels te begroeten. Zoodra zijn ballon 
buiten den vestingkring was gekomen, zag hij dat de stukken van hunne affui-
ten werden genomen en, na perpendiculair gesteld te zijn, werden gebruikt 
om hem te beschieten. De kogels bereikten hem echter niet; hij zag ze op de 
aarde terugvallen. Ook geweerkogels werden hem toegezonden, doch even-
eens tevergeefs. Dit duurde zo voort tot Mantes. Op deze hoogte kon hij dui-
delijk waarnemen, dat het Pruisische leger uit zeven korpsen bestond, die 
door zeer veel cavalerie werden gesteund. De wind dreef den ballon zoo spoe-
dig voort, dat de luchtreiziger des morgens om 11 uur reeds veilig kon neder-
dalen in het park van het kasteel van Cracouville, dicht bij Evreux (ruim 15 uur 
westwaards van Parijs). De prefect van het departement, die van de daling 
van den ballon was onderricht, ontving den luchtreiziger. In drie zakken had 
hij een aantal brieven, een gewicht uitmakende van 125 kilogrammen. Duruof 
had den stelligen last zijne brieven, waaronder er voor den minister van oor-
log waren, niet af te geven dan aan een generaal of prefect; liever moesten ze 
vernietigd worden, dan ze in andere handen te laten. Na eenige uren opont-
houd zette de heer Duruof per spoor zijn reis naar Tours voort.  
Dit betrof dus een voorspoedige vaart, maar daar was niet altijd sprake van. 
In het krantenverslag wordt al vernoemd dat de Pruisen deze breuk in hun 
omsingeling niet zo maar accepteerden. De Fransen gingen daarom al heel 
snel over op nachtvluchten, waardoor de Pruisen ook met aangepast geschut 
weinig kans kregen op voltreffers. Een groter gevaar ging uit van de onvoor-
spelbare wind. De weersvoorspellingen van 150 jaar geleden waren meer 
een kwestie van gezond boerenverstand dan van meteorologische kennis zo-
als het KNMI die heden ten dage in huis heeft.  
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VERVOLG VAN HET POSTVERVOER  
 

Wanneer de wind draaide dan kon men zo maar terecht komen in België of 
Duitsland. Ballon “Steenackers” landde op 16 januari 1871 in Hierden (Lim-
burg) en de “Poste de Paris” kwam op 18 januari in Merseloo aan de grond. 
De recordhouder in dit opzicht was ballon “Ville d’Orleans” die op 25 novem-
ber landde in Noorwegen. Enkele ballontochten eindigden in zee waarbij post 
verloren ging. In totaal zijn er 67 ballonnen gebruikt. De “Général Cam-

bronne” maakte op 28 januari 
1871 de laatste vlucht.  
Op de Dag van de Postzegel in 
1955 gaven de Franse poste-
rijen een postzegel uit die deze 
roemruchte filatelistische epi-
sode herdenkt (Yvert 1018). Op 
de afbeelding ziet u links onder 
twee voorwerpen staan waar-
over ik het in het vervolgartikel 
ga heb-

ben. 
In 1971 gaf La Poste een speciale luchtpostzegel uit om 
het jubileum van de Ballons Montés te vieren (Yvert 
Pa45).  Eerder in 1946 was al herdacht dat de ballonpost 
75 jaar geleden het startsein had gegeven voor het ver-
schijnsel luchtpost. (Zie hieronder.) In 2020 is de oorlog 
tegen de Pruisen 150 jaar geleden en, de Franse poste-
rijen kennend, zal die daar ongetwijfeld opnieuw aan-
dacht aan gaan geven.  

 
 
 

Bron: Wikepedia en ca-
talogus Yvert & Tellier  

Bewerking: Martien van 
Helvert 
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Sterkavels 
 

Nummer Omschrijving 
Catalogus 
waarde 

 
Inzet 

1 2 albums Verenigde Naties. 
Zeer goed gevuld, meest postfris, 
ook enkele gestempeld. Inhoud is 
niet geteld. 

€ 800,00 € 50,00 

2 2 luxe Davo albums, gedeeltelijk ge-
vuld met zegels 

Niet geteld € 30,00 
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KAVELLIJST 26 FEBRUARI 2020 

 

Nr. Land Cat. Omschrijving Kwal. Cat.wrde   Inzet  

1 Nederland nvph 45 O   20,00       3,00  

2 Nederland nvph 98 O   25,00       5,50  

3 Nederland nvph 99 O   55,00     12,00  

4 Nederland nvph 244/47 O   65,00     15,00  

5 Nederland nvph 257/60 O   42,50       9,00  

6 Nederland nvph 346/49 O   99,00     22,50  

7 Belgie mi 248 X   25,00       2,50  

8 Belgie mi 264 O   55,00       1,00  

9 Belgie mi P 9 O  120,00       8,00  

10 Belgie mi p 15/6-18 O   12,00       1,00  

11 Belgie mi P 17 O  110,00     11,00  

12 Belgie mi P 27 O  120,00     12,00  

13 Zwitserland mi 189/91x O  170,00     19,00  

14 Zwitserland mi 190x O   85,00       9,00  

15 
Duitsland 
geal.bezet mi 11/3 XX   14,00       1,50  

16 Berlijn mi 1/16 O  350,00     36,00  

17 Nederland nvph 312/9 O   60,00       7,00  

18 Nederland nvph 238/9 O   47,50       6,00  

19 Nederland nvph 240/3 O   40,00       5,00  

20 Nederland nvph 550/5 X   60,00       5,00  

21 Nederland nvph 556/60 X  100,00       8,00  

22 Nederland nvph 578/81 X   26,00       3,00  

23 Nederland nvph 592/5 X  100,00     12,00  

24 
Oosten-
rijk/Servien mi 38/42 X   28,00       3,00  

25 Belgie mi 74 X   35,00       3,00  

26 Nederland nvph 17 O   25,00       5,00  

27 Nederland nvph 637/40 X   25,00       5,00  

28 Nederland nvph R 14 O   50,00       9,00  

29 Ned. Indie nvph 182/85 O     6,75       1,50  

30 Ned. Indie nvph 115/28 O     6,25       1,50  

31 Duitse Rijk mi 643/45 
XX(X
)   15,00       2,75  
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VERVOLG KAVELLIJST 26 FEBRUARI 2020 
 

Nr. Land Cat. Omschrijving Kwal. Cat.wrde  Inzet  

32 Duitse Rijk mi 665/68 XX(X)   16,50       3,25  

33 Duitse Rijk mi 764/67 O     6,50       1,50  

34 Duitse Rijk mi 768/71 XX(X)   15,00       3,00  

35 Duitse Rijk mi 768/71 O     4,75       1,25  

36 Duitsland mi 29-mei O   16,00       3,25  

37 Duitsland mi 161 O   18,00       3,50  

38 Duitsland mi 168 O     8,00       1,50  

39 Zwitserland mi 663/67 X     6,00       1,25  

40 Vietnam mi 1291/96     Treinen O   13,50       2,50  

41 Vietnam mi 1966/72     Treinen O   10,50       2,00  

42 Cuba mi 2859/64      Treinen O     7,50       1,50  

43 Togolaise mi 1807/15      Treinen O   21,50       4,00  

44 Oostenrijk  mi 2981-3199-3328 XX     8,50       3,75  

45 Oostenrijk mi 3049-3119-3252 XX     8,50       3,75  

46 Oostenrijk mi 2847/48 XX     3,00       1,35  

47 Oostenrijk mi 3093/97 XX     7,30       3,50  

48 Oostenrijk mi 3124/26 XX   13,00       6,00  

49 Oostenrijk mi 3191/98 XX   28,00     12,00  

50 Berlijn mi 105 O   35,00       7,00  

51 Berlijn mi 134 O     4,00       1,00  

52 Berlijn mi Blok  2 en 4 O     6,50       1,50  

53 Berlijn mi 95 en 97/100 O   23,00       5,00  

54 Berlijn mi 153 O     4,00       1,00  

55 Berlijn mi 299/302  en  322/25 XX     4,00       1,00  

56 Berlijn mi 316/19 XX     4,00       1,00  

57 Nederland nvph 
Prestige Boekje 11  
Rembrand XX   40,00     12,50  

58 Berlijn mi 689/92 XX     8,50       1,75  
Kwaliteitscodering:  xx = postfris 
 x = ongebruikt met plakker, met of zonder gom 
 o = gestempeld 
 

Uw kavelbeheerder kan altijd nieuwe veilingkavels gebruiken: 
Mees Heijink - tel 0318-524595 

Voor schriftelijk bieden kunt u gebruik maken van 
het formulier op  

de volgende pagina  
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SCHRIFTELIJKE BIEDING  

 

 

 
 
 
 

Naam:  

Adres:  

Postcode / woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail adres:  
 

Ondergetekende verzoekt de volgende kavels aan te kopen tegen maximaal 
het vermelde bod. 

 

Kavelnum-
mer 

Bod Aankoop Kavelnum-
mer 

Bod Aankoop 

      

      

      

      

      

      
 

Ondergetekende verklaart tevens bij toewijzing van de aangevraagde kavels 
de daaraan verbonden betalingsverplichting na te komen. 
 
Handtekening: 
 
 
 

Formulier inleveren bij of zenden aan:  
Dick Kroon, 

Grondel 15, Leusden  

BIEDNUMMER 
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DODO 
 

In een publicatie van Toon Oomen op Facebook (190125) werd aandacht ge-
schonken aan de Dodo en aan een publicatie op www.filavaria.nl . Op deze 
website het onderstaande verhaal:   
  

In 1598 vertrokken onder leiding van Admiraal Jacob Corneliszoon van Neck 
en viceadmiraal Wybrandt van Warwijck de zeilschepen Amsterdam, Gelder-
land, Zeelandt, Utrecht en Vrieslandt vanuit Amsterdam voor een ontdek-
kingstocht naar Oost-Indië. Op 17 september 1598 arriveerden de Hollanders 
op een eiland in de Indische Oceaan, waar, na later bleek ook al Portugezen 
waren geweest. Ze noemden het eiland “Mauritius” naar de Stadhouder 
Prins Maurits van Oranje-Nassau.   

  
 

Het leek een ‘paradijs op aarde’. Er was eten genoeg: varkens, kippen, geiten 
(uitgezet door de Portugezen), fruit, vis, schildpadden, tortelduiven en 
dodo’s.  

De dodo’s, wiens naam zou zijn ontleend aan het woord ‘doeda’ voor bela-
chelijk in het Portugees of volgens andere bronnen aan het duifachtige ge-
koer van de vogels, waren  
‘…..soo groot als by ons de swanen, met groote hoofden waarop een vel ghe-
lijck of sy een kapken op hadden……..’ maar ze waren ook‘…..seer tay om te 
eeten…….’   
Omdat ze niet erg smakelijk waren en erg taai werden ze ook wel walgvogels 
genoemd.  

De dodo’s die niet konden vliegen waren gemakke-
lijk te vangen. Men dreef ze eenvoudigweg in een 
hoek waar ze geen kant meer op konden. Men 
greep dan het logge beest bij zijn poten. Daarbij 
moest men alleen uitkijken voor de snavel waar het 
beest gemene beten mee kon uitdelen. Door een 
aantal toevallige omstandigheden was de dodo ech-

ter in 1640 al uitgestorven op Mauritius. De dodo legde maar 1 ei per jaar,  
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dus een grote aanwas was er niet. De loslopende varkens op het eiland slob-
berden ook met smaak de eieren op. En als er al dodo-kuikentjes waren ont-
staan werden die wel opgegeten door de katten en de ratten die vanaf de 
schepen ook aan land waren gekomen.  
De dodo (in het Latijn: Raphus Cucullatus) werd vaak afgebeeld op postzegels 

van Mauritius. Een volwassen vogel woog ongeveer 25 kilogram. Deze vogel-

soort kwam alleen voor op de eilanden Mauritius, Reunion en Rodrigues voor 

de Afrikaanse kust in de Indische Oceaan.  

Deze postzegel toont het skelet van een 
dodo. Rechts is de onderzoeker George 
Clark beenderen aan het opgraven op 
Mauritius. In september 1865 had Clark 
een compleet skelet van een dodo verza-
meld dat hij schonk aan het Brits Museum 
in Londen, waar het nu nog steeds te zien 
is.  

Hier komt een dodo uit het ei gekro-
pen. Ook in het staatswapen van Mau-
ritius komt de dodo voor.  
  

Mauritius heeft veel postzegels uitge-
geven waarop de Dodo is afgebeeld. 
Maar ook op zegels van bijvoorbeeld 
Cuba, Laos, Sierra Leona, Guinee, Mi-

cronesia en Mozambique vinden we de dodo.  
  

Dappere Dodo was de titel van de eerste kinderserie op de Nederlandse tele-
visie, die door de KRO tussen 3 februari 1955 en 20 mei 1964 werd uitgezon-
den.   
Het programma draaide rond scheepsjongen Dappere Dodo, die samen met 
zijn vrienden Kees, Oom Harrie, de kapitein, Opa Buiswater en Juffrouw Vul-
pen de wereld rondvoer en allerlei avonturen beleefde.   
 

 

Bron: Nieuwsbrief KNBF 
Auteur:  Toon Oomens 
Bewerking:  Dick Klaassen 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/KRO
https://nl.wikipedia.org/wiki/3_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1955
https://nl.wikipedia.org/wiki/1955
https://nl.wikipedia.org/wiki/1955
https://nl.wikipedia.org/wiki/20_mei
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AANMELDING LIDMAATSCHAP 
 

 

Ondergetekende 

verklaart dat hij/zij lid wil worden van de 
Vereniging van postzegelverzamelaars  

“De Loupe” te Leusden. 
 
Naam  : 
 

Geslacht   : M / V Geboortedatum : 
 

Voorletters : Roepnaam : 
 

Straat/huisnr.    : 
 

Postcode : Woonplaats : 
 

Telefoon : E-mailadres :  

 
Wilt u dit blad digitaal i.p.v. gedrukt ontvangen :  JA / NEE 
Wilt U deelnemen aan het RondZendVerkeer :   JA / NEE 
Wilt u het maandblad Filatelie ontvangen: JA / NEE  
 
Wat verzamelt U?    :-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

 
Invullen is niet verplicht, maar ingevulde gegevens worden bekend ge-
maakt aan de leden 

 
HANDTEKENING   DATUM:  
 
Voor onze privacyregels kunt u terecht op onze website van De Loupe 
 
 
 
 
  

Contributie 01-01-2020 t/m 31-12-2020:   € 33,00 
 

over te maken op rekening NL29 INGB 0003 0845 83 
t.n.v. Penningmeester VVPV “De Loupe”, Leusden. 

Dit formulier opsturen naar of afgeven aan: 
Secretariaat VvPv De Loupe 

Landweg 6, 3833 VL Leusden 
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ADVERTENTIE 

 

 
G. van Harten BV profileert zich in de 
markt als de specialist op het gebied 
van horizontaal en verticaal 
transport, zowel nationaal als inter-
nationaal. 
 
Door de jaren heen heeft G van Harten 
BV naam opgebouwd in zowel de 
food- als in de non food industrie. Het 
bedrijf bestaat uit een groep van vak-
kundige medewerkers, uitgerust met 
modern equipement. Onder ons equi-
pement bevindt zich o.a. onze vloot 
heftrucks, 4 puntlift portalen, hydrauli-
sche spindlejack systemen, sleep- en 
vijzel-materiaal. Onze projecten kunnen 
door ons team op basis van zowel re-
gie, turn-key als aangenomen werk 
worden uitgevoerd. 
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De Loupe te Leusden 

organiseert 

de Leusdense postzegelbeurs 
Elke tweede zaterdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) wordt in 
“De Til”, Hamersveldseweg 30 te Leusden, een beurs georganiseerd waar di-
verse handelaren en verzamelaars zegels, FDC’s, poststukken en munten te 
koop aanbieden.  

De toegang is gratis. 
U bent welkom in “De Til” tussen 13.00 en 16.30 uur. 

Voor informatie of het huren van een tafel kunt u contact opnemen  
met Geurt Ditewig, telefoon 0318-513222 

Rijdende op de A28/E30 
neemt u afrit 7 richting Leus-
den.  
Na tankstation Total gaat u 
bij het 2e verkeerslicht 
rechtsaf. “De Til” ziet u 
daarna aan uw rechterhand 
op de hoek van de zevende 
straat, de laatste zijstraat 
voor de volgende stoplichten 
Telefoonnr. 033-4941826 
 
Ruime parkeermogelijkheid. 

 

In 2020  
op 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni, 

12 september, 10 oktober,  
14 november en 12 decemberr 


