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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

 

Er zitten veranderingen aan te komen voor wat betreft het verloop van de 

lockdown. Het Kabinet onderzoekt mogelijkheden tot het openen van terras-

sen van horecaondernemingen en het beëindigen van de avondklok. Maar 

het Outbreak Management Team heeft nog ernstige bedenkingen en het 

wachten is dus op de officiële bevestiging van versoepelingen. Het moment 

waarop samenkomsten van grotere groepen worden toegestaan ligt nog wat 

verder in de toekomst, maar het einde van de lockdown lijkt te gaan begin-

nen.  

Vooralsnog zijn we gedwongen om in ieder geval onze eerstkomende bijeen-

komsten te cancelen.  

 

De ledenbijeenkomst van woensdag 28 april en ook de  

op 8 mei geplande zaterdagmiddagbeurs vinden dus geen doorgang. 

 

In maart ontvingen we bericht over het overlijden van Rob Jorritsma. Gedu-

rende een jaar of tien was Rob lid van onze vereniging, steeds trouw present 

op iedere ledenbijeenkomst en actief als hoofd van een rondzendsectie. 

Naast Dick van der Zee zullen wij ook hem in onze eerstvolgende bijeenkomst 

herdenken met een moment van stilte. 

 

Naast ons rondzendverkeer blijft het clubblad in deze periode de voornaam-

ste rechtstreekse band tussen bestuur en leden en we blijven dan ook ons 

best om jullie iedere maand een mooi exemplaar te kunnen aanbieden. Ik 

kijk even terug in het clubblad van afgelopen maart waarin redacteur 

Trientsje Dijkstra het prima idee had om een artikel van Dick van der Zee 

over de eerste poolvluchten van de KLM opnieuw te plaatsen. Een heel leer-

zaam stuk en bijzonder geschikt om de schrijftalenten van Dick te demonstre-

ren.  

 
Daarnaast opende Trientsje in haar redactionele artikel de mogelijkheid voor 

de lezers om vragen te stellen over bijvoorbeeld de herkomst van een zegel  
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met tekst in een vreemd schrift. In dit clubblad vind je de reactie van een le-

zer die haar vraag beantwoordt. Zit je zelf ook met zo’n soort vraag, laat het 

Trientsje maar weten. 

In het maartnummer verraste Rob van Dijk ons met een artikel over zijn po-

gingen om zijn kleinkinderen te interesseren voor onze mooie hobby. Jeugdfi-

latelie is al vele jaren een onderwerp waarover onderzoek gedaan is en ge-

discussieerd wordt over manieren om jongeren zo ver te krijgen dat ze post-

zegels gaan verzamelen en dat ook blijven doen. Rob van Dijk laat zien dat je 

ook gewoon in de huiselijke kring aan de gang kunt gaan met het aanbieden 

van voldoende gevarieerd materiaal en dat de fantasie van de kinderen het 

dan wel overneemt (of niet natuurlijk). Dank je wel Rob voor dit inspirerende 

artikel. Ik ben benieuwd of er soortgelijke ervaringen van andere leden zijn. 

De redactie ontvangt graag jullie reacties. 

In Woudenberg en omstreken functioneert een zeer goed draaiende sectie 

van het rondzendverkeer. Al vele jaren staat Wim Mori aan het hoofd daar-

van. De omloopsnelheid van de boxen in die sectie is fenomenaal: van de 52 

boxen die er in totaal in seizoen 2020-2021 circuleren, gaan er in Wouden-

berg en omgeving 49 rond.  Wim heeft te kennen gegeven dat hij eind deze 

maand gaat verhuizen en zijn sectie vaarwel zegt. Heel spijtig voor de sectie, 

maar gelukkig is er al een opvolger gevonden. Op deze plaats dank ik Wim 

Mori van harte voor al zijn werkzaamheden voor De Loupe en wens ik hem 

veel geluk in zijn nieuwe woonstede.  

 
Voor het overige wens ik u allen veel geduld en een goede gezondheid toe. 

 
 

Martien van Helvert 

Voorzitter 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 
 

 

Vergadering 28 april 2021 gaat helaas niet door 

Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 
 

De gereserveerde vergaderdata in 2021 

  
 26 mei 

25 augustus 
22 september 
27 oktober en 
24 november 
 
 
 
 

De beursdata staan op de achterpagina 

 
Van de redactie 

In het vorige clubblad heb ik een vraag gesteld over een postzegel die ik 
niet kon vinden. Ik heb leuke reacties gekregen. De vrouw van Hans Snel-
lenberg wist meteen dat de zegel afkomstig was uit Finland. Zij keek dus 
naar het stempel en ik alleen naar de afbeelding! 
Ook Ron van Beest, Leo van Asselen en Ab Wassink reageerden. Edwin Mul-
ler ook, hij heeft er meteen een mooie verhandeling over geschreven! 
Rob van Dijk kreeg een verrassing, in de vorm van dozen met Franse postze-
gels. Hij heeft er 5 artikelen over geschreven, de eerste staat hier in dit 
blad.  
Charles Bruivelds heeft een bijdrage geleverd. Deze handelt over zijn col-
lega in de postzegelsport. 
In het volgende clubblad komt een puzzel te staan, gemaakt door Dick 
Klaassen.  
Ik hoop dat er meer mensen een bijdrage aan het clubblad willen doen of 
een vraag over postzegels willen stellen. 
O ja, het was nr. 56 van Finland. 

Trientsje Dijkstra 

redacteur 
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POST UIT FRANKRIJK – DEEL 1 

 

 
Tussen de lockdowns door stond mijn dochter voor de deur, met haar Franse 
vriend. Voor korte tijd in Nederland vanwege haar werk. In hun bagage tot 
mijn verrassing drie verhuisdozen met postzegelalbums. De verzameling van 
de opa van haar vriend. De dozen stonden al vijftien jaar op zolder. De vraag 
aan mij: zit er iets van betekenis tusen? Ik heb een week lang verrukt in de 
dozen gesnuffeld. Hier en daar een vleugje roest, maar verder in orde. En of 
er wat van waarde tussen zat! Een nagenoeg complete verzameling Frankrijk 
– gestempeld tot 2000 en een uitgebreide collectie Franse koloniën. Verschil-
lende studies van klassieke zegels, zoals de 20 centime Napoleon III (Yvert 22, 
29) Toevallig werd er naar verwezen in Filatelie 2021-3. Voor de stempellief-
hebbers: bijna complete series Gros Chiffres en Étoiles de Paris. Het dozijn al-
bums ‘Overige landen’: een ware Fundgrube. Veel Europese zegels vóór 1900 
en als klapper op de vuurpijl trof ik tussen een allegaartje Nederlandse zegels 
zowaar zeven telegramzegels in goede conditie. Hoogtepunt was echter een 
collectie van enkele honderden poststukken gedateerd tussen 1780 en 1950. 
Ik heb daar enkele stukken uit geselecteerd en gescand die ik voor het club-
blad wil bespreken. In deze bijdrage de eerste. 

 
Ik begin met de pre-filate-
lie. Twee poststukken 
(foto 1 en foto 2) zijn ge-
dateerd: II Germinal 19, 
en III Brumaire 29. Een 
voor ons vreemde date-
ring. In eerste jaren van 
de Franse revolutie werd 
besloten radicaal te bre-
ken met de bestaande ka-
lenderindeling. De Franse 
Republikeinse kalender 
werd op 5 oktober 1793 

geïntroduceerd en was tot 1 januari 1806 in gebruik. Het gebruik van de Gre-
goriaanse kalender werd verboden. Het jaar I van de nieuwe kalender ving 
aan met de stichting van de Eerste Franse Republiek op 22 september 1792. 
Elk jaar telde twaalf maanden van 30 dagen en5 of 6 schrikkeldagen. Elke  
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maand bestond uit drie decades (periode van tien dagen). De op de bijbel ge-
baseerde week verdween daarmee.  
De maanden en dagen kregen daarbij nieuwe namen. Maanden verwezen 
naar de seizoenen (bijvoorbeeld, Floréal (Bloeimaand) en Messidor (Oogst-
maand), de dagen naar Latijnse telwoorden (Primodi, Duodi, etc). De schrik-
keldagen kregen andere namen, zoals Jour de Révolution en – herkenbaar - 
Jour de Travail (Dag van de Arbeid). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2    Germinal (Kiemmaand) is maand zeven van het jaar. De datering II 
Germinal 19 valt dus samen met 9 april 1794. Brumaire (Mistmaand) is 
maand twee, en III Brumaire 29 is omgerekend 19 november 1794. Twee 
poststukken van kort na de introductie van de nieuwe kalender. 
 
De Franse revolutie maakte korte metten met rangen en standen. Iedereen 
was gelijk. Liberté, Egalité, Fraternité (Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap) was 
het motto. Dat zien we terug in de aanhef: ‘citoyen’, ofwel burger. Wanneer 
ik de brieven doorblader, zie ik dat dit taalgebruik snel verandert. Het revolu-
tionair elan verdwijnt als sneeuw voor de zon na de machtsovername van 
Napoleon. 
De aanhef van een brief van 19-12-1807 (foto 3) is de aanhef geen ‘citoyen’ 
meer, maar gewoon ’Madame’.  
1794 is een tumultueus jaar in de Franse revolutie, een jaar waarin de macht 
van de jacobijnen op zijn hoogtepunt is en vervolgens snel uitdooft. 
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In dat jaar wordt koningin Marie Antoi-
nette onthoofd en Marat een van de ja-
cobijnse voormannen vermoord. Velen 
eindigden na een snel vonnis onder de 
guillotine. Deze periode (La Terreur of 
het Schrikbewind genoemd) eindigde op 
28 juli 1794 met de veroordeling en exe-
cutie van de jacobijnse leider Robe-
spierre. Zouden er in de twee brieven 
verwijzingen zijn naar deze periode, was 
onmiddellijk mijn gedachte. Helaas, het 
ene poststuk –geadresseerd aan de bur-
gemeester en raadsleden van Limoges - 
bestond alleen uit een omslag. Het an-
dere poststuk dat wel geschreven tekst 
bevatte, was een alledaagse zakenbrief. 
Het leven ging ook tijdens de revolutie 
gewoon door. 
 

Rob van Dijk 

Bron: www.wikipedia.fr  

 

 

 

 

 

  

about:blank
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DR. SIMON WIESENTHAL 

 

Iedereen heeft wel gehoord van de daden van Dr. Simon Wiesenthal, maar 
dat hij en ik collega’s waren weet bijna niemand! De uitleg zal ik U geven. 
 
Maar niet eerder dan dat ik iets vertel over de persoon Simon Wiesenthal. 
Geboren op Oudejaarsdag 1908 in de Oekraïne. Na zijn studie bouwtechniek 
aan de Technische Universiteit van Praag en later in Liv opende hij een 
architectenbureau in zijn woonplaats en trouwde in 1936 met Cyla Müller. 
Drie jaar later, in 1939 sloten Stalin en Hitler een pact zodat zijn Oekraïnse 
woonplaats voortaan Sovjet’s werd. 
Na de aanval door de Nazi’s op de Russen werd zijn bureau genationaliseerd 
en werden de Wiesenthal’s in Juli 1941 gearresteerd en naar het 
Concentratiekamp Janovska, dicht bij hun woonplaats Lwów, gebracht. 
Vandaar werden zij vervoerd naar Mauthausen waar Wiesenthal met valse 
papieren- die hij regelde- zodat zijn vrouw Cyla kon ontsnappen. Zij dook 
onder tot 1944 in Warschau waarna zij opgepakt werd en nog steeds levend 
onder haar valse naam dwangarbeidster werd en de oorlog overleefde en 
zagen zij en Simon elkaar weer. Na een lange tijd later, omdat Simon 
ondervoed, geradbraakt en nauwelijks levend uit de oorlog kwam, vestigden 
zij zich in 1946 in Wenen. 

 
Reeds in 1947 opende hij in Wenen het Joods Historisch Centrum, echter 
sloot hij het centrum al in 1954 wegens te weinig belangstelling voor zijn 
werk en droeg alle documentaties over aan het Yad Vashem in Jerusalem. Zelf 
zette hij zijn werk voort in samenwerking met de Israëlisch Geheime Dienst. 
Na de sluiting van het Centrum kwam er een beetje rust in zijn leven. Door  
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kleine lichamelijke klachten zeiden zijn adviseurs even een pas op de plaats te 
maken en wat meer tijd te besteden aan zijn hobby. 
Het Simon Wiesenthal Centrum, opgericht in 1961 ná de aanhouding en 
berechting van Adolf Eichmann, zette Simon weer aan om zijn levenswerk 
weer op te vatten. 

 
Zijn streven was altijd de herinnering aan de Holocaust levendig te houden en 
aandacht te vragen ter zoeking en berechting van de in 1961 nog 1100 
gevluchte en ondergedoken oorlogsmisdadigers. 
In 1963, 2 jaar na de opening van het Centrum werd de Officier van de 
Gestapo, Karl Silberbauer gearresteerd. De man die te maken had met de 
aanhouding van Anne Frank en familie. 
Ook werden Simons activiteiten beloond met de arrestatie van Franz Stangl, 
de beruchte commandant van Treblinka en Sobibor. 
In april 2003 stopte hij met zijn werkzaamheden op zijn 94ste. Op 10 
november 2003 stierf zijn vrouw Cyla op haar 95ste levensjaar en Simon stierf 
op 20 September 2005 en is 96 jaar geworden. 
 
Buiten zijn zoektochten was hij ook erg druk met het schrijven van boeken, 
waarvan “Zeilen der hoop” een interessant gegeven had. 
Hij zocht een aanleiding om te bewijzen dat Columbus een Jood was. 
Het doel van een geheime missie in 1492 was het ontdekken van de verloren 
stam Juda, zodat de vervolgde Joden zich hier konden vestigen. De vervolging 
van de Joden in Spanje liep af op 2 augustus 1492. 
De afvaart van het schip van Columbus was ‘s morgens vroeg de 3de augustus 
met aan boord een volledige Joodse bemanning. 
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De inspanningen van Columbus om op de 2de iedereen aan boord te hebben 
om de vervolging te ontlopen, was de conclusie van Simon Wiesenthal dat 
Columbus van Joodse bloeden was. 
Buiten het schrijven van boeken had hij nog een belangrijke hobby wat hem 
veel rust en voldoening gaf. 
Simon Wiesenthal en Charles Bruinvelds waren dus collega’s zonder elkaar te 
kennen Zij beiden hadden dezelfde hobby, namelijk het verzamelen van 
postzegels! 
Op zijn 48ste jaar, in 1956 zijn wij gelijk begonnen met het verzamelen van de 
zegels, dat terwijl ik pas 15 jaar was. 
Echter waren zijn relaties belangrijker dan de mijne en zijn budget “ietsje” 
groter dan de mijne, de rust en de voldoening van het verkrijgen van weer 
een nieuwe aanwinst, delen wij echter samen! 
Zijn specialiteit was briefstukken uit het oude Rusland waar veel postverkeer 
was tussen verschillende provincies met eigen frankering. Dit speelde tussen 
1880 en 1890! Tevens bezat hij een bijna complete verzameling van de USA 
vanaf 1851 t/m 1945. 
De totale collectie van Wiesenthal bracht op een veiling € 791.000 op! 
De moraal van dit verhaal is dat helaas hij niet van de opbrengst kon genieten 
maar hij genoot wel enorm van de ongeveer 50 jaren van zijn hobby! 

 
 

Charles Bruinvelds 
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FINSE ZEGELS IN DE RUSSISCHE TIIJD 

 

In het vorige nummer van de Loupe stelde de hoofdredacteur een 
vraag overeen zegel. De zegel zag er uit als een Russische zegel, com-
pleet met de tsarenadelaar, maar stond niet in de Michel bij Rusland. 
Dit klopte, want het ging hier niet om een 
Russische maar om een Finse zegel. Hoe zit 
dat? 
Tot 1917 hoorde Finland bij het rijk van de 
tsaar. Het had de status van een groother-
togdom met iets meer rechten dan de rest 
van Rusland. Dit blijkt mooi uit de zegels van 
het land. In 1856 verschijnen de eerste Finse zegels (eerder dan die 
van Rusland zelf). Het zijn primitieve zegels die lijken op de envelop-
pen met voorgedrukt waardestempel die sinds 1850 worden gebruikt. 
Er bestaan twee waarden: 5 en 10 kopeken. De munt is nog Russisch, 
maar het wapen is het Finse wapen met de Finse leeuw. Bovendien is 
de aanduiding tweetalig: Cyrillisch en Latijns schrift. De zegels worden 
meestal ontwaard met een stempel en/of een inktstreep. Zegels met 
stempel alleen zijn vaak meer gewild, dus wordt er vaak geprobeerd 
om de inkt te verwijderen. Bij de afgebeelde zegel is nog vaag een 
kruis te herkennen. Dit kan vervaagd zijn, maar het is niet ondenkbaar 

dat er een vervalser bezig is geweest. 
In 1860 verschijnt de tweede emissie. Dit is een 
mooier uitgevoerde zegel, wederom in 5 en 10 
kopeken. De “tanding” is een soort insnijding in 
het papier, deze is moeilijk te scheiden dus 
meestal ontbreken er tanden. De catalogus on-
derscheid verscheidene tandingen. 
In 1865 krijgt Finland een eigen munt: de Finse 
Mark. Deze is 

verdeeld in 100 penni en heeft de 
waarde van ¼ roebel. Deze zilveren 
munt is alleen in Finland geldig. Er 
wordt een serie van 6 zegels uitge 
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geven, weer met verschillende tandingen en typen. Een verzameling 
van deze zegels kan een waar levenswerk zijn. Sommige tandingen zijn 
erg schaars. De zegel van 1 Mark is met een drietalige aanduiding van 
de waarde: Fins, Russisch en Zweeds. Zweeds is de tweede taal van 
Finland en komt daardoor ook op zegels en vaak op poststempels voor 
(nu nog steeds overigens). 

In 1875 verschijnt een nieuw ontwerp, dat 
met kleine aanpassingen tot 1900 aan de lo-
ketten blijft. Ook nu is de aanduiding in Mark 
en penni. 
Tot zo ver lijkt het heel gewoon, maar in 
1891 verandert er iets. Naast de Finse 
zegels komen er zegels in Roebels en ko-
peken aan de loketten. Vanaf 1 mei kon-
den deze gebruikt worden voor post 
naar Rusland en 

het buitenland. Vanaf 1 januari 1892 wa-
ren ze verplicht op post naar Rusland, en 
vanaf 1900 waren zegels in Russische 
munteenheid ook verplicht op post naar 
het buitenland. Om te zorgen dat er 
gewoon inkomsten gingen naar de 
posterijen in het Groothertogdom, 
waren de zegels herkenbaar als Fins. 
Dit gebeurde door het aanbrengen in 
het ontwerp van een cirkel met een 
punt er in. Het betreft dus geen op-
druk, maar vervalsers maakten wel 
gebruik van een opdruk. Deze waren overigens ook gewoon in 
Rusland geldig, maar daar niet verkrijgbaar. Russische en Finse ze-
gels (i.e. met punt) werden naast elkaar gebruikt, zoals blijkt uit 
deze ansichtkaart. 
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Ansichtkaart van Pihtipudas (tweeta-
lig stempel 1905) naar Weltevreden 
op Java met een mengfrankering van 
een Finse (links) en Russische (rechts) 
zegel van 2 kopeken.  
 

In 1900 verdwijnt het zegel met het Finse landswapen. Er worden Rus-
sische zegels uitgegeven met waardeaanduiding in Mark en penni 
(ПЕН/PEN) voor binnenlands gebruik. Voor verzending buiten Finland 
zijn zegels met roebelwaarde verplicht. De opbrengst van de roebelze-
gels die zijn verkocht in Finland gaat wel nog steeds naar de Finse re-
gering. 
Ter illustratie een paar brieven. 

 
Brief verzonden van Åbo 
(Finse naam Turku) naar 
Chemnitz (Duitsland) ge-
frankeerd met 5 Russi-
sche zegels van 2 kope-
ken. Het stempel is geen 
plaatsstempel maar is 
van een postwagon. 
 
Brief verzonden van Wi-
borg (8.VIII.10) met een 
Russische zegel van 7 
kopeken (tarief binnen 
Finland ) afgestempeld 
met een drietalig Krag 
machinestempel: 
Zweeds/Fins/Russisch.  
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Postwaardestuk 
met bijfrankering 
van Russische Ro-
manov zegels 
aangetekend ver-
zonden van Si-
mola naar Kazan, 
Rusland. Het 
stempel is tweeta-
lig (Fins/Russisch), 
het aanteken-

strookje in cyrillisch schrift. Dit werd incidenteel gebruikt. 
 

Aangetekende brief 
van Helsinki 
(Zweedse naam 
Helsingfors) 
(20.VII.17) naar 
Groningen met een 
drietalig stempel 
(Zweeds/Fins/Rus-
sisch) naar Gronin-
gen gefrankeerd 
met 30 kopeken in 

Russische zegels. Het gaat hier om post naar het buitenland, dus het 
aantekenstrookje is met Latijns schrift. 
 
De Finse zegels komen voor als mengfrankering met roebelzegels voor 
gebruik in Finland, maar ook sporadisch naar het buitenland komt voor 
zoals deze brief van Helsinki naar Uppsala in Zweden. Zegels in Finse 
waarden waren verboden, maar af en te glipte er een door. 
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Fins postwaardestuk (let op 
de cirkels met stip rond het 
waardestempel) met bij-
frankering van een Russi-
sche zegel van 2 kopeken 
en een Finse zegel van 2 
penni verzonden van Hel-
sinki (7.XI.06) naar Upsala 
in Zweden. De gele Finse ze-
gel is hier aangezien voor 1 

kopeken – die dezelfde kleur heeft – , waarmee aan het tarief van 10 
kopeken voor een brief naar het buitenland wordt voldaan. De brief is 
afgestempeld met een drietalig Krag machinestempel Helsinki. 
 
Vanaf 1917, als Finland onafhankelijk wordt van Rusland, worden weer 
gewoon zegels met Finse munteenheid gebruikt in het binnenlands 
verkeer en vanaf 1918 ook naar Rusland en het overig buitenland. 
Hoe dit nu mee te nemen in een verzameling Finland? Een paar brie-
ven vormen sowieso een mooie aanvulling. Heb je engelengeduld en 
enige kennis van stempels dan kan het lonen om op zoek te gaan naar 
Russische zegels met Finse stempels. Deze zijn nog massaal te vinden 
en zeker het stempel Helsingfors/Helsinki moet te vinden zijn. 
Voor het schrijven van het artikel is gebruik gemaakt van de Facit Spe-
cial Classic 2016 catalogus, een catalogus in Zweeds en Engels die veel 
informatie geeft over Scandinavische zegels tot 1940 inclusief stem-
pels en een lijstje met de cyrillische spelling van de grootste Finse 
plaatsen. 
Verder wil ik René Hillesum heel hartelijk danken voor het uitlenen van 
enkele stukken uit zijn collectie.  
 
 

Edwin Muller 
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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:  
 
 
 
 

 

Contributie 01-01-2021 t/m 31-12-2021:   € 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 

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. 

 

De gereserveerde data in 2021 
8 mei, 12 juni, 11 september, 

9 oktober, 13 november 
en 11 december 


