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WIE WAT WAAR 

 
Drukwerk: Drukkerij Torendruk 

Touwslager 3, Nijkerk 
 

Overname van artikelen is toegestaan na schriftelijke toestemming van het 
bestuur. 

BESTUUR 
Voorzitter Martien (M.A.G.M.)  

van Helvert 
voorzitter@deloupeleusden.nl 

033-4946454 
Vicevoorzitter Dick (D.J.G.) Kroon vicevoorzitter@deloupeleus-

den.nl 
06-48422246 

Secretaris Trientsje (T.) Dijkstra-
Postma 

Landweg 6, Leusden 

secretaris@deloupeleusden.nl 
06-11003145 

Penningmees-
ter 

Geurt (G.) Ditewig penningmeester@deloupeleus-
den.nl 

0318-513222 
Financiën NL29 INGB 0003 0845 83 t.n.v. Penningmeester De Loupe 
Website www.deloupeleusden.nl  

   
RONDZENDVERKEER (RZV)  
Contactper-
soon 

Michel (M.) Jimmink 
Benedictijnenhove 25 

3834 ZA Leusden 

rondzending@deloupeleusden.nl 
06-52898698 

 
Financiën RZV NL13 INGB 0003 0375 35 t.n.v. De Loupe RZV 

   
OVERIGEN 
Redactie club-
blad 

Trientsje (T.) Dijkstra-
Postma 

redactie@deloupeleusden.nl 
06-11003145 

Kavelbeheer Mees (M.A.) Heijink 
Coniferenlaan 17 

3904 KR Veenendaal 

0318-524595 

Leden 
administratie 

Dick (D.P.) Klaassen d.p.klaassen@hccnet.nl 
06-14114128 

Pers Leo (L.J.) van Asselen lva51@hotmail.com 
Verspreiding 
clubblad 

Vacant 
 

 

Clubcatalogi 
Europa 

Mees (M.A.) Heijink 0318-524595 

   
ERELID Toos (C.A.) Lijnsvelt-v.d. Heuvel 

 

mailto:d.p.klaassen@hccnet.nl
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
EN BESTUURSMEDEDELINGEN 

 
Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

In onze bijeenkomst op 23 februari stond het actualiseren van het rooster 

van aftreden van bestuursleden op de agenda. Nieuwe kandidaten voor een 

bestuurszetel hadden zich helaas niet aangemeld en ook ter vergadering 

meldde zich niemand. Zittend bestuurslid Geurt Ditewig liet hierop weten dat 

hij bereid was voor twee jaar “bij te tekenen”; Dit aanbod werd met applaus 

aangenomen. Het bestuur gaat dus in 2022 op de oude voet door en de con-

tinuïteit komt nog niet in gevaar. In 2023 is het de beurt van Dick Kroon om 

te beslissen over wel of niet een nieuwe zittingstermijn en dat geeft alle le-

den volop tijd en gelegenheid om te overwegen om voor een termijn van 

twee of vier jaar een deel van je vrije tijd te investeren in onze vereniging.  

Ik kondigde het al aan: aanstaande bijeenkomst gaan we het bieden op de 

restantenveiling aanpassen. Er zijn bij het bestuur geen reacties hierop geko-

men; we wachten het effect af.  

 

Tot ziens op 23 maart.       

 

Martien van Helvert 

Voorzitter 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 

 

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

 

 19.00 uur: Postzegelen / Bekijken kavels 

1. Opening en welkom  
2. Bestuursmededelingen 
3. Verloting aanwezigheidsprijzen 
4. Veiling  
5. Pauze  
6. Verloting 
7. RestantevVeiling  
8. Sluiting 

De gereserveerde vergaderdatum 2022 
20 april 
25 mei 
24 augustus 
28 september 
26 oktober 
23 november 
 
De beursdata staan op de achterpagina 
 

Van de ledenadministratie 

 

Er zijn de volgende mutaties: 
 
De heer A.A. (Arno) Kamman, Westkade 92, 1273 Huizen, wil lid van de 
Loupe worden. In het verleden is hij dat al eerder geweest. Bezwaren tegen 
zijn lidmaatschap kunnen tot 1 april schriftelijk ingediend worden bij de se-
cretaris. Nu dan nog een beetje onofficieel: Van harte welkom weer, Arno! 
Helaas ook twee opzeggingen: 
Harry Pullens uit Amersfoort moet wegens lichamelijke klachten opzeggen, 
hij is ruim 5 jaar lid geweest. 
Daarnaast is Jan van der Meer gestopt met zijn postzegelhobby wat voor 
hem inhoudt dat hij ook zijn lidmaatschap stopt. Jan is ontzettend lang lid ge-
weest van de Loupe (echt vanaf het begin) en heeft ook veel binnen de club 
gedaan. 
Jan en Harry: het gaat jullie goed! 

Dick Klaassen, ledenadministrateur 
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VERSLAG GEWONE LEDENVERGADERING VAN 23 FEBRUARI 2022 
 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezige 36 leden van harte 
welkom. Na twee jaar anticoronamaatregelen zijn we weer samen zonder 
QR-controles en mondkapjes en dat bevalt goed.  Het is de eerste ledenbij-
eenkomst in 2022 en om die reden is deze bijeenkomst tevens een vereen-
voudigde versie van de nieuwjaarsreceptie. Dat wordt gevierd met een hapje 
en drankjes. Deze avond kent geen restantenveiling maar wel een uitge-
breide reguliere veiling en in de kavels daarvan is een zestal geheime prijzen 
verstopt. De voorzitter brengt het voorstel tot wijziging van de restantenvei-
ling onder de aandacht. Met ingang van de vergadering op 23 maart wordt 
het startbod verhoogd van één naar twee euro.  Reacties op dat voorstel 
kunnen naar de secretaris worden gemaild.  
Eind 2021 overleed Jan Valkenburg. Ter nagedachtenis nemen de leden een 
minuut stilte in acht.  

Vervolgens is het Rooster van Aftreden aan de orde. In het zittend bestuur is 
dit jaar Geurt Ditewig aan de beurt. Er hebben zich tot heden geen leden ver-
kiesbaar gesteld en ook na een oproep van de voorzitter om zich heden aan 
te melden, meldt zich niemand. Desgevraagd door de voorzitter  verklaart 
Geurt Ditewig zich voor een nieuwe zittingsperiode van twee jaar beschik-
baar te stellen als lid van het bestuur. Hij wordt bij acclamatie en met ap-
plaus benoemd.  

De voorzitter vraagt aandacht voor de kruiswoordpuzzel die vermeld stond in 
het maandblad van januari. Oplossingen kunnen deze avond nog worden in-
geleverd. En dan start de veiling. Deze is in twee delen geknipt met ruime tijd 
voor barbezoek en postzegelen in de pauzes. Van de 69 kavels wisselen er 38 
van eigenaar.  

Verslag: 

 Martien van Helvert 
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MIJN FAVORIET – ROB VAN DIJK – DEEL 2 
 

Mijn favoriete postzegel(s) 
 
In een vorig bericht gaf ik al aan dat ik meerdere favoriete postzegels heb. In 
dit bericht wil ik er nog enkele presenteren. Het zijn wederom Nederlandse 
zegels. Deze keer behoren ze tot een van mijn verzamelgebieden: filosofie. 
Dat is vergeleken met andere thematische verzamelgebieden, zoals bloemen 
of treinen, maar een klein verzamelgebied. Ik schat dat het aantal postzegels 
met een afbeelding van een filosoof of een verwijzing naar de filosofie niet 
veel groter is dan enkele honderden. Een aanzienlijk deel ervan heeft betrek-
king op Karl Marx, die als politiek filosoof te duiden is en is afkomstig uit de 
voormalige Oostblok landen. Hoewel de filosofie een grensoverschrijdende 
discipline is, portretteren landen doorgaans naar filosofen van eigen bodem. 
Zo zijn Kant, Hegel, Schopenhauer, Goethe, Ahrendt en Nietzsche op Duitse 
zegels te vinden, Socrates, Pythagoras, Epicurus, Aristoteles op Griekse ze-
gels, Descartes, Bergson, Camus en Weil op Franse. 
 
Daarmee kom ik op de favorieten die ik wil bespreken. Er zijn door de jaren 
heen vier Nederlandse postzegels verschenen met een afbeelding van of ver-
wijzing naar een filosoof: drie hebben een beeltenis van Desiderius Erasmus 
en een van Baruch Spinoza. Zeker niet de minste onder ’s werelds filosofen. 
Filosofen waar Nederland ook - terecht - trots op is. Immers, Erasmus sierde 
al eens het bankbiljet van 100 gulden (1953), waarschijnlijk velen nog wel be-
kend, en Spinoza dat van 1000 gulden (1968), waarschijnlijk minder onder 
ogen geweest. 
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VERVOLG – DEEL 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik beperk me hier tot Erasmus. Zoals gezegd, drie Nederlandse zegels met 
een afbeelding van Erasmus. Buiten Nederland heeft zover ik na kan gaan al-
leen Liechtenstein een Erasmus- zegel uitgegeven, in een reeks over kunst. 
De editie van 1936 (NVPH 286) was ter gelegenheid van zijn 400e sterfdag, 
die van 1969 (NVPH 931) vanwege zijn 500e 
geboortedag. In 1988 werd een zegel (NVPH 
1412) uitgegeven ter gelegenheid het 75-jarig 
bestaan van de Erasmus Universiteit Rotter-
dam. 
 
Wie was nu Erasmus, wat rechtvaardigde zijn 
verschijnen op Nederlandse postzegels (en 
een bankbiljet)? Erasmus werd in 1466 in Rot-
terdam geboren. Hij noemde zichzelf daarom 
vaak Erasmus Roterodamus. Zijn vader was 
priester, een belezen en bereisd man. Hij ging 
naar school in Gouda, Deventer en Den 
Bosch. In Deventer was Alexander Hegius, 
een humanist, een van zijn docenten en maakte hij naast het Latijn kennis 
met het Grieks. Een vormende periode. Hij trad in het klooster van de orde 
van de Augustijnen en werd in 1492 tot priester gewijd. Hij kreeg dispensatie 
voor zijn kloosterplichten en mocht een studie theologie gaan volgen in Pa-
rijs. Hij zou nooit meer teruggaan naar het klooster en reisde de rest van zijn 
leven door Europa. Wel bleef hij ongehuwd en kinderloos. 
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VERVOLG – DEEL 2 
 

 
Erasmus staat bekend als klassiek humanist en 
kritisch schrijver. Hij verzette zich tegen de toen-
malige interpretatie van de bijbel, toen hij ont-
dekte dat er verschillen waren tussen de overge-
leverde Hebreeuwse en Griekse teksten en de 
Latijnse latere vertalingen. Verschillen die onder 
meer veroorzaakt werden door het telkens over-
schrijven van de tekst, waarbij fouten gemaakt 
werden of zelfs teksten toegevoegd. Het middel-
eeuwse Latijn verschilde daarbij ook nog van het 

klassieke Latijn, waardoor nuances verloren gingen. Hij vertaalde daarom op-
nieuw de oude Griekse en Hebreeuwse Bijbelteksten naar het Latijn. Zijn be-
langrijkste werk was de nieuwe vertaling 
van het Nieuwe Testament uitgaande van 
de Griekse oerteksten. De Statenbijbel van 
1637 viel hierop terug. Erasmus koos niet 
voor de Reformatie, was geen volgeling 
van Luther. Deze laatste onderschatte zijns 
inziens de rol van de vrije wil van de mens 
ten opzichte van de rol van de goddelijke 
genade. Hij nam een tussenpositie in waar-
door hij door beide partijen, katholieken 
en volgelingen van Luther verketterd werd. 
Hij pleitte daarentegen voor tolerantie, 
vrijheid voor wetenschap en ideeën en ver-
zette zich tegen het heersende antisemi-
tisme. Anders dan Luther zaaide hij geen 
Jodenhaat. Hij correspondeerde met veel andere wetenschappers en liet 
meer dan 3000 brieven na. Erasmus was bovenal kritisch godsdienstweten-
schapper. Dankzij de drukpers werden zijn boeken onder brede lagen van de 
bevolking verspreid, zoals het bekende Lof der Zotheid, een kritiek op de vele 
misstanden, ook in de kerk, van zijn tijd. Voor het eerst waren er relatief 
goedkope boeken in ‘pocketformaat’ verkrijgbaar. Tegenwoordig leven 
schrijvers van de inkomsten uit de verkoop van hun boeken. In de zestiende 
eeuw bestond er nog geen copyright, iedereen kon boeken kopiëren en druk-
ken, wat met Erasmus’ werken veel gebeurde.   
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VERVOLG – DEEL 2 
 

 
Door boeken in een voorwoord aan vorsten en ede-
len op te dragen, kreeg hij als tegenprestatie van 
hen (soms) een gift. Daarnaast was hij formeel pas-
toor van een Engelse gemeente, de herderlijke ta-
ken liet hij aan anderen over, en ontving hij jaarlijks 
daarvoor een stipendium. Erasmus stierf in Basel in 
1536. In 2021 verscheen een fraaie biografie ‘Eras-
mus, dwarsdenker’ geschreven door Sandra Lan-
gereis. 
 
 

Bron: www.wikipedia.nl, Sandra Langereis, Erasmus. Dwarsdenker (2021). 
Rob van Dijk 

 
 
 
 
 

 

http://www.wikipedia.nl/
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KAVELLIJST 23 MAART 2022 

 

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

1 Nederland nvph 6 O    120,00    15,00  

2 Nederland nvph 10 O      30,00      3,75  

3 Nederland nvph 12 O    200,00    25,00  

4 Nederland nvph 16 O      95,00    11,50  

5 Nederland nvph 18 O      90,00    11,00  

6 Nederland nvph 27 O      14,00      1,75  

7 Nederland nvph 29 O    150,00    18,50  

8 Nederland nvph 97 O      40,00      5,00  

9 Nederland nvph 99 O      55,00      6,50  

10 Nederland nvph 136/38 O    160,00    20,00  

11 Nederland nvph 348 O      45,00      5,50  

12 Nederland nvph L 13 O    150,00    18,50  

13 Duitse Rijk mi 351/53 O      19,00      2,00  

14 Duitse Rijk mi 258/60 O    150,00    15,00  

15 Duitse Rijk mi 233/34 O      60,00      6,00  

16 België mi 928 en 1125 XX      11,00      1,00  

17 België mi 952/53 X       55,00      6,00  

18 België mi 989/91 X      60,00      6,00  

19 België mi 1047/53 XX      34,00      3,50  

20 België mi 1149/51 XX      25,00      2,50  

21 België mi 1190/95 XX      22,00      2,00  

22 Duitse Rijk mi P 14 O      70,00      7,00  

23 Japan mi 497 en 500 O      25,00      2,00  

24 
Ver.Naties 
Wenen mi Diversen O      25,00      2,00  

25 Nederland nvph 2009 XX      14,00      1,50  

26 Nederland nvph Diversen dienst O      17,50      2,00  

27 Duitsland mi Blok 44 O        6,00      1,75  

28 Italië mi 701 X      16,50      3,75  

29 Italië mi 703 X        7,50      2,00  

30 Italië mi 734/37 X      10,50      2,75  

31 Italië mi 967/70 XX      18,00      4,50  

32 Italië mi 1110/12 XX      12,00      3,00  

33 Italië mi 1830/33 XX        3,75      1,00  

34 Italië mi 981/82 XX        6,00      1,50  

35 Zwitserland mi 1544/47 O        4,50      1,00  
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VERVOLG KAVELLIJST 23 MAART 2022 

 

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

36 Zwitserland mi 2221/23 XX        6,00      1,50  

37 Duitse Rijk mi 604/5 X      18,00      4,00  

38 Duitse Rijk mi 673/74 X      27,00      8,00  

39 Duitse Rijk mi 686/88 X    110,00    27,50  

40 Duitse Rijk mi 683 XX      42,00    11,00  

41 Duitse Rijk mi 779 X      18,00      4,50  

42 Duitsland mi 1484/87 O        6,50      1,50  

43 Duitsland mi 1522/25 XX        6,50      1,75  

44 Duitsland mi 1578/81 XX      10,50      2,75  

45 Duitsland mi 1225/28 XX        6,00      1,50  

46 Duitsland mi 1578/81 XX      11,00      2,75  

47 Duisland mi 1563/68 XX      12,00      3,25  

48 Duitsland mi 1819/23 XX        9,00      2,25  

49 Duitsland mi Blok  30 en 31 en 32 XX        8,70      2,25  

50 Nederland nvph V 1909/18 XX      10,00      2,50  

51 Nederland nvph V 1974/83 XX      10,00      2,50  

52 Nederland nvph V 1702/5 XX      12,00      3,00  

53 Nederland nvph V 1662/63 XX      15,00      3,75  

54 Nederland nvph 1419 XX      12,00      3,00  

55 Nederland nvph V 1788/1807 XX      20,00      5,00  

56 Duitsland mi 543 O      27,00      8,00  

57 Comores mi 
6 velletjes  
Orchideeën           2,50  

58 Nederland nvph Diversen stokboek O  1.000,00    80,00  

 
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 
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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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SANSSOUCI – ZONDER ZORGEN 
 
Deutsche Post gaf op 1 maart 2016 
een postzegel van ontwerpster Ni-
cole Elsenbach uit met als afbeel-
ding het paleis ‘Sans Souci’. De Prui-
sische koning Frederik II, de Grote 
liet in de jaren 1745 – 1747 een 
klein zomerpaleis in rococo-stijl 
bouwen: Slot Sanssouci (van het 
Franse “sans soucis” = "zonder zor-
gen") Zonder zorgen wilde hij zijn, 
als hij op zijn gelijknamige slot aan-
wezig was.  
Het ligt in het oostelijke deel van 
het gelijknamige park en is een van de bekendste paleizen in Potsdam in de 

Duitse deelstaat Brandenburg. Op het 
ontwerp had de koning veel invloed, het 
slot zou geheel volgens zijn plannen moe-
ten worden gebouwd. De samenwerking 
met hofarchitect Georg Wenzeslaus von 
Knobelsdorff liep spaak, omdat Frederik 
geen trappen wilde om op het terras te 
komen. Knobelsdorff vond dat het paleis 
op een sokkel moest staan,  zodat het 
vanuit het park beter tot zijn recht zou 
komen. Jan Bouman, een architect van 
Nederlandse afkomst, nam de leiding van 
het project over. Voor de bouw liet de ko-
ning op de ‘Bornstedter Höhenzug’ een 
terrasvormige wijnberg aanleggen, aan 
de voet waarvan een siertuin in barokstijl 

moest komen.  
Onderaan de trappen ligt 
de grote fontein. Om de 
grote fontein staan beel-
den van de 12 Titanen, go-
den uit de Griekse mytho-
logie. Frederik de Grote liet 
op het terras van het kas-
teeltje een grafkeldertje 
voor zichzelf en zijn ge-
liefde hazewindhonden  
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VERVOLG SANSSOUCI  
 
bouwen. De koning hield niet van 
kerken, en wees tijdens wande-
lingen op het terras vaak spot-
tend naar de lege groeve met de 
opmerking "Quand je suis là, je 
suis sans soucis". (Vert:"Als ik 
daar ben, ben ik zonder zorgen").  
Overeenkomstig zijn eigen testa-
ment is der alte Fritz begraven op 
het terras van zijn Slot Sanssouci 
in Potsdam - naast zijn geliefde 
windhonden. Het stoffelijk over-
schot werd oorspronkelijk bijge-
zet in de Garnisonkirche te Pots-
dam, naast het graf van zijn vader. 's Konings eigen wens werd als niet pas-
send ervaren, terwijl hij duidelijk had laten weten dat hij naast zijn honden 
begraven wilde worden, omdat hij naar eigen zeggen 'mijn hele leven al tus-
sen honden heb gebivakkeerd' - met dit laatste overigens de mensen aan zijn 
hof aanduidend. In de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog werd 
het gebalsemde lichaam vanuit de Garnisonkirche overgebracht naar een 
zoutmijn in Thüringen om te voorkomen dat het in handen van het Rode Le-
ger zou vallen. Vervolgens is het lijk ondergebracht in de Elisabethkirche in 
Marburg (Hessen). Vanaf 1953 stond zijn sarcofaag in Burg Hohenzollern, het 
stamslot van het Huis Hohenzollern, in Hechingen op de Schwäbische Alb. Op 
17 augustus 1991 is het uiteindelijk met groot vertoon bijgezet op het terras 
van zijn Sanssouci, als bezegeling van de nieuwe Duitse eenheid. 

 
De naam van het kasteeltje 
wordt vaak als Sans Souci of 
Sanssouci geschreven, maar op 
de gevel staat "SANS,SOUCI.".  
Deze schrijfwijze is erg onor-
thodox en de plaatsing van 
komma en punt is onlogisch. 
Een verklaring is deze: Frederik 
de Grote was erg bedreven in 
anagrammen en wie het Frans 
en Latijn beheerst komt op 
"sans virgule/virgula souci 

point" of nog beter "sans petit baguette souci point".  
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VERVOLG SANSSOUCI  
 
Een scabreus anagram dat als "zonder klein stokje heb je geen zorgen" kan 
worden begrepen. Baguette of "klein stokje" werd in het Frans van de 18e 
eeuw als versluierend woord voor "penis" gebruikt. De virgule (komma) kan 
ook anders worden gelezen; dan staat de komma voor calvinisme en de punt 
voor deïsme. Dan zou de oplossing van het anagram "zonder de religie (van 
mijn vader) geen zorgen" of zelfs "Ohne Vater-Religion Penis keine Sorge". 
 

Onder Frederik Willem IV van Pruisen 
werd Slot Sanssouci tussen 1840 en 
1842 door de ombouw en de verlen-
ging van de twee zijvleugels verder 
uitgebreid. Lodewijk Persius maakte 
hiervoor het ontwerp. Als bouwop-
zichter werd Ferdinand van Arnim 
aangesteld.  
 

Sinds 1990 staat Sanssouci met zijn paleizen en parken als Werelderfgoed on-
der de bescherming van UNESCO. De organisatie zegt hierover het volgende: 
Paleizen en parken van Sanssouci, vaak als “het Versailles van Pruisen“ be-
stempeld, zijn een synthese van de diverse kunstrichtingen van de 18e eeuw 
in de steden en hofhoudingen van Europa. Het geheel is een treffend voor-
beeld van architectonische creaties en landschapsvormgeving met als achter-
grond het monarchale staatsidee. Het Sanssouci-paleis en -park, ook in DDR 
tijden al een toeristenmagneet, staan sinds 1990 op de werelderfgoedlijst 
van UNESCO.  
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VERVOLG SANSSOUCI  
 
De Pruisische residentie heeft al tweemaal een postzegelmotief gehad: 1983 
voor een 10 Pfennig DDR-postzegel en 1990 voor een 80 Pfennig-postzegel 
van Deutsche Post. Het Chinese huis, paleis  Charlottenhof en de stallen 
waarin het Filmmuseum is gevestigd, zijn al afgebeeld. 
 
 
 

Bron :  Nieuwsbrief KNBF maart 2022 
Auteur: Anna C. van der Maade 

Bewerking :  Dick Klaassen 
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ADVERTENTIE 
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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 



vvpv de Loupe 23 maart 2022 

 
 

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. 
  



vvpv de Loupe 24 maart 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
   

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 diverse 
handelaren en verzamelaars zegels, FDC’s, poststukken en munten te koop aan-
bieden.  

De toegang is gratis. 
U bent welkom in “De Til” tussen 13.00 en 16.00 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 2022 zijn 
9 april, 14 mei, 11 juni, 

10 september, 8 oktober,  
12 november en 10 december 

 


