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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
EN BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

Na de vele gecancelde bijeenkomsten van onze vereniging in 2020, 2021 en 

in januari 2022 lijkt dan nu toch eindelijk het einde van de lockdowns in zicht. 

Op de avond van 23 februari gaan de deuren van De Til weer open en kunnen 

we aan de slag gaan met onze geliefde hobby. Dit is dan weliswaar niet de 

maand waarin we normaliter elkaar een gelukkig nieuwjaar toewensen, maar 

om toch een beetje die sfeer te scheppen zullen wij zorgen voor wat lekkers 

te drinken en te snacken.   

Er is voor die avond een reguliere veiling met 70 kavels. Voor gezellig met el-

kaar postzegelen zal er gelegenheid genoeg zijn, maar er moet ook één for-

meel onderwerp worden behandeld en wel het Rooster van Aftreden.  

 

Het onlangs aangepaste huishoudelijk reglement schrijft in artikel 5 voor dat 

er ieder jaar een bestuurslid aftreedt, dan wel aangeeft dat hij of zij zich op-

nieuw verkiesbaar stelt voor een periode van twee of vier jaar. In 2022 is 

Geurt Ditewig aan de beurt. Geurt heeft nog niet laten weten of hij af gaat 

treden of dat hij in aanmerking wil komen voor een nieuwe zittingsperiode. 

Uiteraard zijn ook andere leden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te 

stellen voor een functie als lid van het bestuur van onze vereniging. Wilt u 

zich kandidaat stellen dan verzoek ik u dit aan de secretaris door te geven. 

Ik beklemtoon dat een nieuw gekozen bestuurslid niet automatisch de func-

tie overneemt van een  vertrekkende bestuurder. Het bestuur beslist over de 

verdeling van taken over de bestuursleden; alleen de voorzitter wordt recht-

streeks in die functie benoemd door de leden. 

Waarom is er eigenlijk een rooster van aftreden nodig, zult u misschien den-
ken. Waarom moet dat zo formeel ? De voornaamste reden is het bewaken 
van de continuïteit van het bestuur en daarmee ook van de vereniging. Mo-
menteel bestaat het bestuur uit vier leden waarvan er één aan zijn 14e en 
een ander zelfs aan zijn 18e jaar bezig is. Dat is heel mooi vanwege de zo-
doende opgebouwde ervaring maar gezien hun leeftijd maakt dit het bestuur  
ook kwetsbaar. Het verdient de voorkeur om op een geleidelijke manier 

nieuw bloed in het bestuur te pompen en dat zal afkomstig moeten zijn uit  
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VERVOLG VOORWOORD 
 

het totale ledenbestand. Eens per jaar moet er een gelegenheid zijn om alle 

leden daar stil bij te laten staan. Erg veel postzegelverenigingen hebben 

grote problemen om hun bestuur op peil te houden, kwantitatief en kwalita-

tief. We kennen allemaal voorbeelden van verenigingen die daar niet in 

slaagden en die dus verdwenen zijn. Heel jammer, maar onvermijdelijk. 

In mijn voorwoord van het maandblad van januari deed ik al een oproep om 

je kandidaat te stellen en ons bestuur te komen versterken. Er heeft zich nog 

niemand gemeld en daarom doe ik opnieuw een appèl op iedereen die een 

bijdrage kan en wil leveren aan voldoende bestuurskracht. Belangstellenden 

die wel eens een bestuursvergadering willen meemaken kunnen dat kenbaar 

maken bij een bestuurslid van keuze.  

 

Verderop in dit nummer vindt u informatie over enkele wijzigingen die wij 

willen aanbrengen in de restantenveiling. Wij proberen daarmee deze veiling 

aantrekkelijker te maken voor de inzenders waardoor zij beter materiaal zul-

len gaan aanleveren. En dat maakt het op zijn beurt weer interessanter voor 

de leden. Op 23 februari is er trouwens geen restantenveiling. We gaan de 

wijzigingen pas op 23 maart uitproberen.   

 

Tenslotte nog dit: In het januarinummer was weer een postzegelkruiswoord-

raadsel van de hand van Dick Klaassen opgenomen. Wilt u meedoen, zend 

dan uw (al dan niet complete) oplossing per mail naar de secretaris of lever 

de oplossing uiterlijk op 23 februari in bij een van de bestuursleden. In het 

maartnummer zullen wij bekend maken wie in aanmerking komt voor de drie 

prijzen die Dick en het bestuur beschikbaar stellen. Dick, dank voor je tweede 

poging om de filatelistische kennis van de leden te vergroten.  

 

Tot ziens op de ledenvergadering op de avond van 23 februari   

 

Martien van Helvert 

Voorzitter 
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DE RESTANTENVEILING 

Het Bestuur heeft nagedacht over de – in onze vereniging zéér geliefde 
– Restantenveiling. 
Als er tijdens de veilingen om een kavel wordt ‘gevochten’ (twee of 
drie leden, die er maar niet mee kunnen ophouden en die dus steeds 
weer hun biedkaart opsteken), dan is dat vaak in de restantenveiling, ja 
toch? 
Maar in de restantenveiling (per traditie de tweede veiling van de 
avond) is het ook wel eens ‘trekken geblazen’ voor de veilingmeester. 
De inhoud van zo’n kavel heeft dan meestal niet zo’n erg hoog gehalte, 
maar het is wel een restant en de inzender wil ‘er van af’, zo mogelijk 
met een leuke opbrengst. 
En die opbrengst, daar schort het dan nog wel eens aan: inzet één euro 
– verkoopprijs óók een euro! 
 
Om het inbrengen van meer, betere, hoogwaardigere kavels te 
stimuleren (waarmee NIET gezegd wil worden, dat die er nu niet zijn), 
wil het bestuur  
 gedurende een proefperiode tot het einde van het seizoen  
 de standaard-inzet voor de kavels van de Restantenveiling 
verhogen tot TWEE euro.  In de zomerperiode gaan we het (eventuele) 
effect evalueren en tegen augustus vernemen jullie dan beslist of deze 
verhoging permanent wordt. 
Wil je meedenken over het reilen en zeilen van onze club: 
Wel, andere suggesties ter ‘verbetering’ van de veilingen (en/of de 
overige elementen van onze verenigingsavonden) worden bij voorbaat 
hartelijk welkom geheten door 
 
 

Het Bestuur 
in dezen vertegenwoordigd door de vice-voorzitter, annex 

veilingmeester 
Dick Kroon 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 
 

Agenda vergadering 23 februari 2022  
Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden 

 

 19.00 uur: Postzegelen / Bekijken kavels 
1. Opening en welkom  
2. Bestuursmededelingen 
3. Verloting aanwezigheidsprijzen 
4. Veiling 1e gedeelte 
5. Pauze  
6. Verloting 
7. Veiling 2e ge-

deelte  
8. Sluiting 

 
De gereserveerde vergaderda-
tum 1e helft 2022: 
 
23 maart 
20 april 
25 mei 
 
De beursdata staan op de achterpagina 
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MIJN FAVORIET – ROB VAN DIJK 
 

Mijn favoriete postzegel(s) 
 
Het is niet zo eenvoudig om een favoriete postzegel te kiezen. Veel zegels 
hebben een bijzondere betekenis voor mij. Bijvoorbeeld de zegel die in 1961  
mijn interesse wekte voor de filatelie en die aan het begin staat van mijn ver-
zameling: een Franse zegel van 20 centime uit de reeks Franse acteurs en ac-
trices uit 1961 (afb A.).  
 

 
Afbeelding A 
 
 
 
Die zat op een briefkaart van een familielid 
op huwelijksreis in Parijs. Overigens zelf 
ook een fanatiek verzamelaar van postze-
gels. Ook het insteekboekje dat ik van mijn 
ouders gekregen heb om de zegel in te 
stoppen heb ik nog ergens. Over nostalgie 
gesproken. 

 

 

Hier wil ik het echter over twee andere favorieten hebben die allebei van 
doen hebben met mijn voormalige werk in de geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ). De GGZ is filatelistisch een spaarzaam bedeeld thema, in Nederland  
zowel als daarbuiten. Als er al op Nederlandse postzegels verwezen wordt 
naar de gezondheid, dan gaat het bijna altijd om de lichamelijke gezondheid, 
zoals tuberculose of kanker. Op 18 juli 1960 verschenen twee zegels in het 
kader van het internationale jaar geestelijke volksgezondheid. Zover ik na kan 
gaan de enige in 170 jaar. Twee zegels van twee bijzondere en inspirerende 
mensen. 
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VERVOLG MIJN FAVORIET 
 

Op de zegels zien we de beeltenissen van J.C. 
Schroeder van der Kolk (1797-1862) en Johannes 
Wier (1515-1588) (Afb B en C). Wie waren zij?  

 Afbeelding B 

Schroeder van der Kolk was hoogleraar anatomie 
en fysiologie aan de Universiteit van Utrecht. Als 
arts trad hij in 1827 toe tot het bestuur van het 
lokale krankzinningengesticht en ging hij zich 
meer en meer verdiepen in wat we nu de geeste-

lijke gezondheidszorg noemen. Wie in Nederland als krankzinnig gezien werd, 
werd opgeborgen in het ‘dolhuis’ – nu de naam van het nationale museum 
van de geestelijke gezondheidszorg in Haarlem. Daar was nauwelijks sprake 
van verpleging, was lichamelijke mishandeling aan de orde van de dag en 
werden patiënten zelfs publiekelijk ‘ten toon gesteld’, ter lering en vermaak, 
soms zelfs tegen betaling. Aapjes kijken als dagje uit voor de gegoede burge-
rij.  
Schroeder van der Kolk ging het welzijn van deze mensen ter harte, bena-
drukte dat zij leden aan een ziekte en passende behandeling en zorg nodig 
hadden. Door de kennis die hij al doende opbouwde, werd hij ook gevraagd 
de Nederlandse regering te adviseren. Deze adviezen resulteerden uiteinde-
lijk in de Krankzinnigenwet van 1841 die herzien werd in 1884 en 1929.Een 
eerste stap in een meer humane behandeling. Krankzinnigen en ‘dollen’ wer-
den patiënten, het dolhuis evolueerde tot psychiatrisch ziekenhuis. Pas in 
1994 werd de Krankzinnigenwet vervangen door de  Wet Bijzondere opne-
mingen in psychiatrische ziekenhuizen. De wet waar Schroeder van der Kolk 
de geestelijke vader van was, heeft maar liefst anderhalve eeuw zijn stempel 
gedrukt op de geestelijke gezondheidszorg. Een terechte reden om hem te 
een plaats te geven in de Nederlandse editie ter gelegenheid van het interna-
tionale jaar.  
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VERVOLG MIJN FAVORIET 

 

 Afbeelding C 

Dat geldt ook voor Johannes Wier, misschien 
minder bekend dan Schroeder van der Kolk. An-
ders dan bij de laatste zijn er geen straten naar 
hem vernoemd. Wier studeerde in de zestiende 
eeuw geneeskunde in Parijs en wordt in 1550 
hofarts in Kleef. Daar vatte hij het plan op richtlij-
nen vast te stellen om de toenmalige genees-
kunde te zuiveren van onwetenschappelijke 
praktijken. Uiteindelijk richtte hij zich vooral op 
het ‘heksenprobleem’. Wie in die tijd als heks te 

boek stond, dikwijls oude en zieke vrouwen, liep het risico voor de kerkelijke 
inquisitie gedaagd te worden. Hekserij werd gezien als misdaad, heksen als 
ketters die samenleving en goddelijke orde ontwrichten. Onder foltering 
werd een bekentenis van omgang met de duivel afgedwongen, die leidde tot 
veroordeling tot de brandstapel. Voor Wier waren heksen door hun ver-
meende relatie met de duivel geen gevaar voor de maatschappij, maar on-
toekeningsvatbaar. Hij stak zijn nek uit en stelde als eerste in de geschiedenis 
dat er geen waarde gehecht kan worden aan een bekentenis verkregen door 
marteling en mishandeling. Een in de zestiende eeuw zeer tegendraads en 
gedurfd standpunt. Zijn stellingname is helaas ook in onze tijd zeker nog ac-
tueel. De naar hem genoemde Johannes Wierstichting zet zich sinds 1986 in 
voor mensenrechten in de gezondheidszorg. 

Rob van Dijk 
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KAVELLIJST 23 FEBRUARI 2022 

 

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

1 Zwitserland mi diverse O.X.XX      11,00  

2 Duitse Rijk mi 8/12 O     7,50    1,00  

3 Indonesië mi Diverse X/XX       5,00  

4 Duitse Rijk mi diversen O/X  500,00   19,50  

5 België mi diversen XX       6,00  

6 Duitse Rijk mi D16/22 O   18,00    2,00  

7 Zuid Korea mi 2/6 XX   36,00    3,00  

8 Duitse Rijk mi 370/71 O   20,00    2,00  

9 
Liechten-
stein mi diversen O  140,00   12,00  

10 België mi 776/80 XX   17,00    2,00  

11 België mi 221/22 XX   14,00    2,00  

12 België mi 270/74 XX   15,00    2,50  

13 België mi 503/4 XX   22,00    2,50  

14 Duitse Rijk mi k14 O   40,00    5,00  

15 Duitse Rijk mi 119/38 O  120,00   14,00  

16 Nederland nvph diversen O  270,00   17,00  

17 Oostenrijk mi 1910 en225/27 XX   46,00    4,50  

18 Oostenrijk mi 487 en 488/93 XX   42,00    4,50  

19 Oostenrijk mi jaar 1935 n 513/17 XX  114,00   11,40  

20 Ned. Antillen nvph 206/8 XX   18,00    2,00  

21 Nederland nvph 1602/3 bl1623 XX   14,00    1,50  

22 Nederland nvph 404-542/43 XX     9,50    1,25  

23 Nederland nvph 561/2 en 1678/81 XX   13,00    1,50  

24 Nederland nvph 3 O  170,00   20,00  

25 Nederland nvph 9 O   40,00    5,00  

26 Nederland nvph 11 O  125,00   15,00  

27 Nederland nvph 14 O   90,00   11,00  

28 Nederland nvph 17 O   18,00    2,25  

29 Nederland nvph 25 O   55,00    6,50  

30 Nederland nvph 28 O   50,00    6,00  

31 Nederland nvph 49 O  150,00   18,50  

32 Nederland nvph 98 O   25,00    3,00  

33 Nederland nvph 100 O   45,00    5,50  

34 Nederland nvph 347 O   20,00    2,50  

35 Nederland nvph 349 O   45,00    5,50  
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Nr. Land Cat. Omschrijving Kwal. Cat.wrde  Inzet  

36 Italië mi 1613/18 XX     3,60    1,00  

37 Duitsland mi Blok 2 XX   25,00    5,75  

38 Duitsland mi Blok 3 XX     8,50    2,25  

39 Duitsland mi Blok 22 XX     4,50    1,25  

40 Duitsland mi Blok 37 XX     9,00    2,25  

41 Duitsland mi 1631/35 O   10,50    2,75  

42 Berlijn mi 
266/9-295/8-310/3-
354/7 XX     7,50    2,00  

43 Berlijn mi 488/9 XX     6,50    1,75  

44 Berlijn mi 836/7 XX     7,50    2,25  

45 Berlijn mi H.Bl 20 XX   10,50    2,75  

46 Belgje mi 1276/81 XX     6,00    1,75  

47 Turkije mi 205/6    boekje cept O     9,00    2,00  

48 Turkije mi 249/50  boekje cept O   13,00    3,25  

49 Zwitserland mi 218/21 O   21,00    5,00  

50 Zwitserland mi 262/65 O   17,00    4,25  

51 Zwitserland mi 266/69 O   16,50    4,00  

52 Zwitserland mi 550/54 XX   16,70    4,25  

53 Zwitserland mi 555/59 XX   25,00    6,00  

54 Duitse Rijk mi 3 O   60,00   17,50  

55 Duitse Rijk mi 18 O   12,50    3,75  

56 Duitse Rijk mi 37 O   10,00    2,75  

57 Duitse Rijk mi 45/50 O   12,50    3,50  

58 Duitse Rijk mi 98/100 O     9,00    2,25  

59 Nederland nvph R 94/97 O   50,00   13,50  

60 Nederland nvph 647/48 XX     4,50    1,25  

61 Nederland nvph 1038/41 XX     4,00    1,00  

62 Nederland nvph 1052/54 XX     5,25    1,25  

63 Nederland nvph D 20/24 O     7,50    2,25  

64 Nederland nvph 
1131 compleet vel 
met plaatfout XX      10,00  

65 Nederland nvph 
1174 compleet vel 
met plaatfout XX       7,50  

66 Nederland nvph 
1201 compleet vel 
met platfout XX      10,00  

67 Ned.Antillen nvph 695/99 XX     7,75    2,25  
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68 Noorwegen mi 159/61 X  200,00     55,00  

69 Oostenrijk mi stokboek met zegels pf. XX        45,00  

70 DDR mi stokboek met zegels pf. XX  900,00     90,00  

 
 
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 

  



vvpv de Loupe 16 februari 2022 

 
 

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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KONINGIN MARGRETHE VAN DENEMARKEN 
50 JAAR OP DE TROON 

 

 Natuurlijk wordt dit jaar het gloriejaar voor koningin Elisabeth van het 
Verenigd Koninkrijk. Maar het jubileum van koningin Margrethe II van 
Denemarken mag er ook zijn. 
Op 14 januari 2022 viert koningin Margrethe II van Denemarken haar 
gouden jubileum. De plechtigheid is eerder beperkt, de echte festivi-
teiten zijn uitgesteld tot de zomer door de nieuwe golf van coronabe-
smettingen. De koningin bezocht het graf van haar ouders.  
Margrethe wordt vaak de populairste vorstin van Europa genoemd. Ze 
nam haar functie op na de dood van haar vader Frederik in 1972. Met 
haar 81 jaar is ze de op één na langst regerende vorst in de Deense ge-
schiedenis. Ter gelegenheid van dit jubileum gaf de Deense Post een 

velletje zegels uit met drie zegels van 12 Dkr.  
Al 50 jaar zit ze op de troon: koningin Margrethe II van Denemarken is 
inmiddels 81 jaar, maar niet klein te krijgen. Deze  bijzondere vrouw 
draagt haar titel met trots. Maar anders dan veel andere ambtgeno-
ten, is ‘koningin’ de enige titel die Margrethe draagt. Waarom is dat?  
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VERVOLG KONINGIN MARGRETHE VAN DENEMARKEN 
 

De Deense koningin had maar liefst 5 koninklijke titels kunnen hebben. 
Margrethe’s grootvader, koning Christian X, droeg onder andere de ti-
tels Koning van Denemarken en Koning van IJsland.  
 

Maar omdat die Deens-IJslandse unie 
werd opgeheven in 1944, moest hij die laatste titel laten vallen. Geluk-
kig zijn er nog veel hertogdommen voor de Deense koningen: Holstein, 
Dithmarschen, Lauenburg en Oldenburg. Voluit zou de titel van Chris-
tian  X dus Koning van Denemarken, Koning van IJsland (tot 1944), Her-

tog van Holstein, Dith-
marschen, Lauenburg 
en Oldenburg zijn  
geweest. Koningin 
Margrethe zou ook al 
die titels kunnen dra-
gen, net als haar va-
der, Frederik IX.  Maar 
toen zij in 1977 de 
troon besteeg, koos ze  
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VERVOLG KONINGIN MARGRETHE VAN DENEMARKEN 
 

ervoor om al die titels te laten gaan en enkel ‘koningin van Denemar-
ken’ aan haar naam toe te voegen. Waarom zij dat precies deed, is niet 
helemaal duidelijk. Maar het kan er zeker mee te maken hebben dat 
die titel an sich al uniek genoeg was voor Margrethe: zij is de eerste en 
tot nu toe de enige koningin die haar titel erfde van haar vader. Tot 
1953 was het in Denemarken namelijk niet mogelijk dat  
een vrouw troonopvolger was. Margrethe was tot die tijd ook geen 
kroonprinses: eigenlijk zou haar oom prins Knud, de broer van haar va-
der, de koning worden. Dat feest ging niet door toen Frederik IX de 
wet wijzigde en ervoor zorgde dat zijn eigen dochter de troon kon be-
stijgen. Margrethe is dus enkel nog ‘koningin van Denemarken’ en 
heerst over alles wat tegenwoordig ‘proper Denemarken’ wordt ge-

noemd. De Faroe-eilan-
den en Groenland zijn 
namelijk ook onderdeel 
van Denemarken, maar 
hebben een eigen be-
stuur. Margrethe heeft 
daar alleen een symboli-
sche rol. 
Overigens is Margrethe 
ook de doopmeter van 
onze koning Willem-
Alexander. Een ander 
woord voor doopmeter 
is peettante en zeker in 

de protestantse kringen van koninklijke families is het vrij gebruikelijk 
om een peetoom of -tante te hebben. Margrethe is dus die van onze 
koning  
 

Bron : Nieuwsbrief KNBF februari 2022 
Bewerking :  Dick Klaassen 
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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 01-01-2022 t/m 31-12-2022:   € 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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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. 

De gereserveerde data  
in 1e helft 2022 

12 maart 
9 april, 14 mei en 11 juni 


