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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
EN BESTUURSMEDEDELINGEN 

 
Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

Het seizoen 2021-2022 is bijzonder snel voorbijgegaan. Maandenlang was het 

voortdurend spannend of en hoe de geplande ledenbijeenkomsten ook daad-

werkelijk doorgang zouden vinden. Maar toen dan eindelijk een einde kon wor-

den gemaakt aan de lockdowns, vlogen de maanden voorbij en staan we klaar 

voor de laatste bijeenkomst van het seizoen 2021-2022. Die bijeenkomst  vindt 

plaats op 25 mei a.s. Maar er resteert natuurlijk ook nog één andere activiteit in 

dit seizoen en dat is de beurs op zaterdag 11 juni (aanvang 13.00 uur). U bent al-

len daarvoor uitgenodigd en er is voldoende plaats voor iedereen in de twee za-

len die we beschikbaar hebben voor handelaren en bezoekers.   

 

U weet waarschijnlijk allemaal dat onze vereniging beschikt over een fors aantal 

Michel-catalogi van Europese landen. Die boeken kunnen geleend worden door 

ze te reserveren bij Mees Heijjink. De catalogi stammen uit 2012 en dat maakt ze 

verouderd. Er ontbreken vele jaargangen en de prijzen van de zegels zijn danig 

gewijzigd. Nou kunnen we natuurlijk gewoon de 16 nieuwe delen van Europese 

landen (m.u.v. Duitsland) aankopen, maar omdat het om een substantieel be-

drag gaat, horen we toch graag vooraf van de leden of daar behoefte bestaat om 

de catalogi te verversen. Ik verzoek  alle leden een korte mail naar het secreta-

riaat te zenden waarin u uw mening geeft over de wenselijkheid/noodzaak van 

de vervanging van de verenigingscatalogi.  

 

De zomer is bijna aangebroken en onze mooie hobby ligt in die periode meestal 

wat stil. Hooguit bezoeken we een beurs in binnen- of buitenland, maar daar 

blijft het bij. Graag doe ik u een suggestie voor nog een andere activiteit en wel 

het samenstellen van kavels voor de veilingen in het nieuwe seizoen of het sa-

menstellen van een paar rondzendboekjes. U raakt zo van uw overtollige materi-

aal af en houdt er een leuk bedrag aan over terwijl de vereniging haar veilingen 

en RondZendVerkeer met nieuw materiaal nog interessanter kan maken. Doen !! 
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Jaarlijks op koningsdag worden koninklijke onderscheidingen verdeeld en dit jaar 

was een van de ontvangers van die eer een goede bekende van onze vereniging. 

Joke Verhoeven werd met een onderscheiding geëerd voor haar vrijwilligers-

werk voor de kerk maar tevens voor haar bestuurswerk van De Loupe als secre-

taris en beheerder van de verenigingscatalogi. Joke heeft enkele jaren geleden 

haar verzameling opgedoekt en haar lidmaatschap opgezegd, maar het is toch 

fijn te merken dat haar werkzaamheden zoveel waardering oogsten. Op de bij-

gaande foto staat Joke als tweede van rechts afgebeeld, naast haar man Wim 

(derde van rechts) die net als zij ook lid in de Orde van Oranje-Nassau werd.  

 

Graag zie ik jullie weer op 25 mei.    

 

Martien van Helvert 

Voorzitter 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 

 

Agenda vergadering 25 mei 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. RestantenVeiling  
8. Sluiting 

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

Van de ledenadministratie 

 

Tot onze spijt hebben wij moeten vernemen dat Tom Quené niet meer in staat is 
zijn postzegelhobby actief uit te oefenen. 
We nemen node afscheid van hem. Hij is (met een onderbreking) in totaal ruim 
25 jaar lid geweest. 
  
Ook beter nieuws: 
De heer H. (Hennie) van de Wurff, Reigersbek 35, 3434 XG Nieuwegein wil lid 
van de Loupe worden. Hij staat met munten op de zaterdagse beurs. 
Bezwaren tegen zijn lidmaatschap kunnen tot 1 juni 2022 schriftelijk bij de secre-
taris ingediend worden. 
 

Dick Klaassen, ledenadministrateur 
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NEDERLAND FIETSLAND – DEEL 2 
 

Rond 1890 kwam de massaproductie van fietsen 
op gang. Een fiets was nog steeds een hele in-
vestering, maar massaproductie maakte ze be-
taalbaar en bereikbaar voor de middenklasse. 
Zelfs arbeiders kochten fietsen om snel naar het 
werk te kunnen gaan, en in de toen nog 
schaarse vrije tijd werd de fiets gebruikt voor 
pleziertochtjes in de omgeving van de stad of 
het dorp waar men woonde. Opvallend is dat 

ook sinds de "Gay Nineties" vrouwen van de  
fiets gebruik gingen maken.  
 Een vrouw kon in het verleden met haar 
lange rokken onmogelijk op bijvoorbeeld 
een hoge bi gaan zitten, maar door het ge-
bruik van bloomers (een soort pofbroek of 
knickerbocker) lukte het ook vrouwen om 
te gaan fietsen. Bij de emancipatie van de 
vrouw heeft de fiets daarom een grote rol 
gespeeld: het maakte ze mobiel, zelfstandiger en veel zelfbewuster. 
 
Totdat de auto haar intrede deed, was de fiets ook heel populair als transport-
middel van kleine goederen. Toen in 1894 door een spoorwegstaking de postbe-
zorging in gevaar kwam, kwam een slimme eigenaar van een fietswinkel in Fre-
sno op het idee om voor de post een fiets-estafettedienst op te zetten tussen 
Fresno en San Fransisco. Hierbij werden zes fietsers ingezet die elk ca. 30 mijl af-
legden. 

Tot zover de ontwikkeling van de fiets tot bruik-
baar vervoermiddel, die zich vooral afspeelde in 
Frankrijk, Engeland, Duitsland en Amerika. Het 
provinciale Nederland bleef hierbij sterk achter. 
Hoe komt het dan toch dat de fiets heden ten 
dage toch vooral met Nederland geassocieerd 
wordt, en net als de molen, klomp en tulp haast 

symbool staat voor ons land? Dit heeft vooral te maken met sociale acceptatie 
van dit vervoermiddel. Natuurlijk, ons land is vlak,  
maar dat zijn grote delen van Noord-Duitsland, België en Frankrijk ook, dus dat is 
niet de voornaamste reden. Wat wel een grote rol speelt is de acceptatie van de 
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fiets. In het buitenland werd aan het begin van de 20e eeuw neergekeken op de 
fiets, dat was iets voor de arbeidersklasse. Als je maatschappelijk wat betekende 
ging je met een koets, te paard of later met de auto. De fiets was hooguit goed 
als speelgoed voor kinderen. 
 
In Nederland vond de fiets echter wel ingang in alle lagen van de bevolking, 
vooral tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, toen overal tekort aan was, bleek 
de fiets een goedkope en betrouwbare manier van transport. De fiets paste pre-
cies in de volksaard en hoe de Nederlanders zichzelf graag zagen: een sober, 
hardwerkend volk, waarbij gewichtigdoenerij niet op prijs werd gesteld. Zo zijn 
er foto’s bekend uit de jaren '30 van Prinses Juliana en Prins Bernhard op de 
fiets, en ook Koningin Wilhelmina liet de fiets niet staan. Ook tegenwoordig zien 
we nog regelmatig bijvoorbeeld minister Donner en minister-president Mark 
Rutte per fiets op het Binnenhof arriveren. 

   
Verfoeid was de rijwielbelasting die minister van fi-
nanciën Colijn in 1924 invoerde, om de deplorabele 
staat van de schatkist te spekken. Op dat moment 
telde Nederland 1,7 miljoen belastbare fietsen. Voor 
drie gulden moest men op het postkantoor een be-
lastingplaatje kopen, dat zichtbaar op of naast het 
stuur moest worden aangebracht. Deze plaatjes 

werden geslagen bij de Rijksmunt in Utrecht. 
Vanaf 1927, toen de opbrengsten het miljoen 
overstegen, werd het tarief fl. 2,50 per jaar. 
Werklozen konden in de crisistijd een gratis rij-
wielplaatje krijgen, waarbij in deze plaatjes een 
rond gaatje was geponst ter controle, omdat 
het niet was toegestaan om met een gratis ver-
strekt plaatje op zondag te fietsen. De bezetter 
maakte op 1 mei 1941 een einde aan de rijwielbelasting en het belastingplaatje.  
Waar Nederland ook uniek in is, dat is de infrastructuur voor de fiets. Een leuk 
feitje is dat het eerste fietspad in Nederland in Utrecht ligt. Al in september 1885 
werd het wandelpad op de Maliebaan in Utrecht op zondagmiddag opengesteld 
voor rijwielen. In Utrecht was ook het centrum van Het Nederlandsche Véloci-
pèdisten-Bond gevestigd, de latere Algemene Nederlandse Wielrijdersbond 

(ANWB). Het eerste echte Nederlandse fietspad ontstond in 1896, en liep van 
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 station Nuenen het dorp in. In datzelfde jaar richtte de ANWB een wegencom-
missie op, die gemeentes ging aanmoedigen om fietspaden aan te leggen. Van-
daag de dag ligt er in Nederland bijna 35.000 km fietspad, waarvan 1.800 km in 
de provincie Utrecht. Maar ook bij de huizenbouw wordt aan de fiets gedacht: 
elk huis, ook een flatwoning,  
heeft wel een schuur of berging waarin je je fiets kunt stallen. Een ander belang-
rijk aspect is dat de kinderen in Nederland op-
groeien met de fiets. Al op jonge leeftijd leren ze 
fietsen en zich met de fiets in het verkeer te be-
wegen. Dat is belangrijk als ze later zelf automo-
bilist zijn, dan weten ze wat het is om met fiet-
sers rekening te houden. 
 
In Nederland wordt zo’n 70% van alle ritten kor-
ter dan 7,5 km afgelegd met de fiets. Dit vervoermiddel wordt gebruikt om naar 
school of werk te gaan, boodschappen te doen of 
korte pleziertochtjes te maken. De fiets hoort 
daarmee bij het normale dagelijkse leven van de 
Nederlander. De laatste 20 jaar is ook de nadruk 
komen te liggen op de gezondheidsaspecten van 
het fietsen, beweging houdt je gezond, en boven-
dien is fietsen een uiterst milieuvriendelijke ma-
nier van vervoer. Dankzij een ontwikkeling van de 
laatste jaren, een fiets met elektrische  
trapondersteuning (de zgn. "e-bike") kunnen ook 
senioren tot op hoge leeftijd van een fietstochtje 
genieten. Tegenwoordig zijn fietsen verkrijgbaar in 
vele uitvoeringen, al naar gelang de eisen en wensen die men er aan stelt. De 
meeste luxe en ook kostbaarste vorm is de racefiets, waarmee op de weg wed-
strijden worden houden. Al met de hoge bi, die een snelheid kon bereiken van 
40 km/uur, werden wedstrijden georganiseerd.  
 
Sinds1903 wordt in Frankrijk jaarlijks de Tour de France gehouden, een ware uit-
puttingsslag voor renners en materiaal. Met name in de West-Europese landen 
worden jaarlijks vele wielerwedstrijden georganiseerd, maar de Tour is en 
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en blijft het grootste wielerevenement ter we-
reld. Voor woon-werkverkeer werden al ver 
voor de Tweede Wereldoorlog de eerste vouw-
fietsen ontwikkeld. Voor fietscrossen werd de 
robuuste BMX (Bicycle Moto Cross) fiets ont-
wikkeld, wat ook sinds Beijing in 2008 een 
Olympische sport is. Het ruige veldwerk kun je 
het beste doen op een mountainbike, een ste-

vige fiets die sinds 1981 speciaal voor off-the-road gebruik is ontwikkeld. 
 
 Jaarlijks worden er in Nederland 
bijna 1 miljoen fietsen verkocht, en 
waarschijnlijk bijna net zoveel afge-
dankt. Als u eens wat meer wilt we-
ten over de geschiedenis van ons po-
pulaire vervoermiddel, breng dan 
eens een bezoek aan het museum 
van Stichting De Oude Tweewieler in 
Maartensdijk. Bezoek is alleen op afspraak: tel. 0346-213721. Ook in Nijmegen is 
een fietsmuseum gevestigd, het Velorama. 
 
Overgenomen van : www.postkoets.nl, de website van Postzegelvereniging De 

Postkoets uit Nieuwegein. 
Auteur Ton Vis 

Bewerking : Dick Klaassen 

Sterkavels 
Nummer Omschrijving Cataloguswaarde Inzet 

1 2 Stockboeken Australië, waarvan 
1 goed gevuld met de Australische 
Staten uit de beginperiode Niet geteld € 25,00 

2 Insteekboek met zeer veel zegels 
van de Nederlandse Overzeese 
Gebieden, zowel gestempeld als 
postfris. € 450,00 € 52,50 

  

http://www.postkoets.nl/
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KRIJG DE KLERE 
 

Op 25 februari 2022, aan het 
begin van de Russische inva-
sie van Oekraïne, kreeg het 
Oekraïense Slangeneiland – 
ongeveer 48 kilometer vanaf 
het Oekraïense vasteland, in-
ternationale bekendheid. De 
dertien op het eiland aanwe-
zige Oekraïense militairen 
werden door het Russisch 
oorlogsschip Moskva ge-
vraagd zich over te geven. 

Volgens informatie van Oekraïense zijde werden ze, nadat dit geweigerd werd, 
gedood. 
De geluidsband met de volgende conversatie betreffende het incident tussen de 
Russische kruiser en de mannen op het eiland luidt als volgt: ,,Dit is een oorlogs-
schip. Dit is een Russisch militair oorlogsschip. Ik stel voor dat u uw wapens 
neerlegt en u overgeeft om bloedvergieten en onnodige slachtoffers te voorko-
men. Anders wordt u gebombardeerd.” De boodschap is in het Russisch en dui-
delijk voor degenen op het eiland. Even klinkt overleg bij de Oekraïners. Een 
mannenstem zegt: ,,Dit is het... zal ik ze zeggen go and fuck yourself?’ Een vrou-
wenstem: ‘Voor het geval dat...” De mannenstem vervolgt dan resoluut: ,,Oor-
logsschip, go and fuck yourself.” Daarna viel de verbinding weg. Later bleek  dat 
ze krijgsgevangen waren genomen. 
President Zelensky riep hen uit tot Held van Oekraïne. Nadat het incident we-
reldwijde aandacht verkregen had meldde de Oekraïense marine op 28 februari 
dat de 13 soldaten nog in leven zijn. Op 27 maart kwamen de soldaten vrij na 
een gevangenenruil. Het incident wordt sinds 12 april 2022 door een postzegel 
herdacht. 
 

Bron: Nieuwbrief KNBF - mei 2022 
Bewerking: Dick Klaassen  
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Nr. Land Cat. Omschrijving Kwal. Cat.wrde   Inzet  

1 Nederland nvph Diversen O 650,00 42,00 

2 Engeland mi Diversen O 330,00 20,00 

3 Liechtenstein mi Diversen O 90,00 5,00 

4 Zwitserland mi Diversen O 55,00 4,00 

5 Zwitserland mi Diversen O 140,00 7,00 

6 Canada mi Diversen O 900,00 40,00 

7 BRD-Berlijn mi Diversen O 240,00 19,00 

8 BRD mi Diversen O 200,00 9,00 

9 Duitse Rijk mi 
2 brieven Mi.brief-
cat.  194,00 19,00 

10 BRD mi Diversen O 450,00 27,00 

11 Duitse Rijk mi Diversen X/XX 125,00 6,00 

12 Duitse Rijk mi Blokken + FDC O/XX 400,00 29,00 

13 Zwitserland mi Diversen O 390,00 29,00 

14 IJsland mi Diversen XX 12,00 1,00 

15 Oostenrijk mi Diversen O/X 65,00 6,00 

16 Frankrijk mi Diversen O 300,00 12,00 

17 België mi Diversen O/X 400,00 15,00 

18 Oostenrijk mi Diversen O 60,00 3,00 

19 Engeland mi Diversen O 1900,00 49,00 

20 Zuid Afrika mi Diversen XX 250,00 20,00 

21 Spanje mi Klederdrachten   5,00 

22 Israël mi 880/881, 872/873 XX 13,70 2,00 

23 Nederland nvph 36 O 8,00 2,00 

24 Nederland nvph 43 O 25,00 6,00 

25 Nederland nvph 129 O 10,00 2,75 

26 Nederland nvph 208/11 O 8,00 2,25 

27 Nederland nvph 240/43 O 35,00 7,00 

28 Nederland nvph 671/75 X 36,00 7,50 

29 Nederland nvph 
2114/2013/2211/ 
1930 O 20,00 3,00 

30 Nederland nvph 2493/94 O 10,00 1,75 

31 Nederland nvph 2510/11 O 10,00 1,75 

32 Australië mi 640 XX 13,50 3,75 

33 Australië mi 546/48 Xx 11,50 3,25 
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Nr. Land Cat. Omschrijving Kwal. Cat.wrde  Inzet  

34 België mi 221/22 X 14,00 2,25 

35 Berlijn mi 793/96 XX 8,25 2,50 

36 Berlijn mi 814/15 XX 6,00 1,75 

37 Berlijn mi 836/37 O 8,25 2,25 

38 Berlijn mi 838/41 O 13,50 3,75 

39 Berlijn mi 876/78 O 11,50 3,25 

40 Berlijn mi 402/10 O 10,00 2,50 

41 Berlijn mi 199/210, 212 O 14,00 3,50 

42 Berlijn mi 218/29 XX 7,50 2,50 

43 Duitse Rijk mii 14 – kort tandje O 65,00 12,00 

44 Duitsland mi 92, 99, 100 O 16,00 4,50 

45 Berlijn mi 111 O 40,00 11,00 

46 Vaticaan mi 181/82 O 8,00 2,00 

47 Zwitserland mi Bl 1658/62 O 6,00 1,50 

48 Zwitserland mi Bl 1675/79 O 7,50 2,00 

49 Zwitserland mi Bl 1731/34 O 6,00 1,75 

50 Vaticaan mi 190/91 O 6,00 1,75 

51 Oostenrijk mi 172/74 X 22,50 4,50 

52 Oostenrijk mi 225/27 X 27,00 6,25 

53 Noorwegen mi 1490/92,1544/45,1589/90 O 11,50 3,00 

54 Noorwegen mi 1625/28 O 7,50 2,00 

55 Noorwegen mi 89/91 O 5,25 1,50 

56 Noorwegen mi 195/97 O 4,50 1,25 

 
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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OORLOG EN FILATELIE 
 

Op 12 april 2022 bracht de Oekraïense posterijen de zegel uit. Negen dagen later 
werd er al over gesproken op de clubavond van de De Loupe (21 april jl.). En in 
mei sierde de zegel de cover van ons maandblad Filatelie. Zelden heeft een zegel 
zo snel de aandacht van filatelisten gekregen. En bij hen niet alleen. De emissie 
kreeg ruime aandacht in journaal en krant, wat voor een postzegel toch bijzon-
der is. Inmiddels is het mogelijk wereldwijd een van de meest bekende postze-
gels. We hebben het natuurlijk over de zegel ‘Russisch oorlogsschip rot op’. Voor 
wie daar meer over wil weten, de ontstaansgeschiedenis is te lezen in het ge-
noemde nummer van Filatelie. 
 

 
 
Deze gang van zaken riep twee vragen bij mij op die ik in het navolgende zal pro-
beren te beantwoorden. Allereerst, hoe is deze aandacht te verklaren, en vervol-
gens is deze postzegel uniek, of niet? 
 
Dat de zegel zoveel bekendheid – en waardering - kreeg heeft alles van doen 
met het feit dat de oorlog in Oekraïne in veel landen, zeker in het Westen, van 
dag tot dag gevolgd wordt. Oekraïne heeft daarbij de sympathie van de vrije we-
reld, niet op de laatste plaats door de sinds jaren groeiende afkeer van en wel-
licht ook angst voor het regiem van Poetin. De vijand van mijn vijand is immers 
mijn vriend. Het winnen van het Eurovisiesongfestival door Oekraïne dankzij de 
stemmen van de kijkers is ook in dit licht te zien. Maar is dat voldoende om de 
aandacht te verklaren? Er spelen naar mijn mening nog een aantal zaken mee. 
Op de eerste plaats is het afgebeelde oorlogsschip kort voor het verschijnen van 
de zegel, daadwerkelijk tot zinken gebracht, wat niemand verwachtte. Bij menig-
een zal dat tot gegniffel geleid hebben. Waar een klein land groot in kan zijn. 
Ook zit er een voor de christelijke wereld een herkenbare bijbelse verwijzing in: 
het verhaal van David en Goliath. De kleine David die met zijn slinger een on-
overwinnelijk geachte reus ten val brengt. Wie kent dat  
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verhaal en hoe het afloopt niet? De impliciete boodschap: wie Gods steun heeft 
zal zegevieren. Ook roept de zegel het beeld op van Calimero (“Zij zijn groot en 
ik is klein.”) en roept sympathie voor de underdog op. Ten slotte, is het niet al-
leen een sprekende, maar ook mooie en artistieke afbeelding. Hoe je het ook 
ziet, het is in beeld en timing een fraai en doeltreffend staaltje oorlogspropa-
ganda, die het eigen volk een hart onder de riem steekt in een tijd van geweld 
en opoffering. 
 
Interessant allemaal, maar bij mij riep het ook de vraag op hoe uniek deze zegel 
is. Zijn er andere voorbeelden van dergelijke postzegels in oorlogstijd?  Ik ben 
met die vraag in mijn achterhoofd door mijn collectie gaan bladeren. Wat mij 
dan altijd weer verbaast, is hoe vaak postzegels direct of indirect een verband 
hebben met het onderwerp oorlog. Dat kan impliciet en expliciet, verwijzen naar 
recent oorlog en geweld of in een ver verleden.  
 
Een snelle, maar ook grove indeling: 

1. Zegels met verwijzingen naar oorlogen in een wat verder verleden: 
zeehelden (Nederland), de verovering van Zuid-Amerika (Spanje), 
herdenkingen van revoluties en onafhankelijkheidsoorlogen (Frank-
rijk, Verenigde Staten, China); 

2. Zegels met (historische) afbeeldingen van militairen, hun uniformen 
en hun wapentuig; 

3. Zegels uitgegeven door een bezettende (koloniale) macht; 
4. Zegels te gelegenheid van overwinningen of beëindiging van recente 

oorlogen (denk bijvoorbeeld aan de vele zegels de wereldwijd ver-
schenen naar aanleiding van het einde van de Tweede Wereldoor-
log). 

5. Zegels die aandacht vragen voor de gevolgen van de oorlog (denk 
aan de zegels die onder andere in België en Frankrijk uitgegeven 
werden te ondersteuning van oorlogsinvaliden en oorlogsweduwen 
en –wezen of verwijzen naar oorlogsgruwelen); 

6. Herdenkingszegels van gebeurtenissen, veldslagen, maar ook voor 
oorlogshelden en verzetsstrijders. 

 
De Oekraïense zegel is hier moeilijk in te passen, maar helemaal uniek is ze toch 
ook weer niet. Er is een sterke overeenkomst met twee zegels die Noord- 
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Vietnam uitgaf in 1965 en 1966 om de het feit te 
markeren dat respectievelijk 500 en 1000 Ameri-
kaanse vliegtuigen boven Noord-Vietnam waren 
neergehaald. 
 
 
 

 
 
 
 
Ook hier gaat het om het eigen volk een hart onder de riem te steken en te laten 
zien dat een klein land een schijnbaar overmachtige tegenstander pijnlijke sla-
gen kan toebrengen. De vraag is nu of zoals in het geval van Noord-Vietnam ook 
Oekraïne aan het langste eindje zal trekken. 
 

Rob van Dijk 
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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 gemaakt 
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 internationaal. 
 
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 vakkundige 
medewerkers, uitgerust met modern 
equipement. Onder ons equipement be-
vindt zich o.a. onze vloot heftrucks, 4 
puntlift portalen, hydraulische spindle-
jack systemen, sleep- en vijzel-materiaal. 
Onze projecten kunnen door ons team op 
basis van zowel regie, turn-key als aan-
genomen werk worden uitgevoerd. 
  



vvpv de Loupe 24 mei 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 op 11 juni, 

10 september, 8 oktober,  
12 november en 10 december 

 


