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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
EN BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

In het voorwoord van het verenigingsblad van augustus verzocht ik jullie om als-

nog te reageren op ons voornemen om de Michelcatalogi van De Loupe te ver-

vangen door meer recente exemplaren. Tijdens de bijeenkomst op 24 augustus 

bleek daar bijster weinig animo voor te zijn en daarom heeft het bestuur zich op-

nieuw over die zaak gebogen. Inmiddels hebben wij toch meer reacties van le-

den gekregen en daarin gaat in veel gevallen de voorkeur uit naar een gedeelte-

lijke vervanging van de huidige catalogi. Maar dat betekent niet dat er van alle 

(Europese) landen een nieuwe versie hoeft te worden aangeschaft. Met name 

de West-Europese landen zijn interessant. Er is geen haast bij en we kunnen dus 

zoeken naar voordelige aanbiedingen. De huidige boeken blijven beschikbaar 

totdat er recentere exemplaren voor in de plaats komen en daarna kunnen de 

oude exemplaren naar de veiling. Zit je echt dringend verlegen om een recente 

catalogus dan zou je ook een ander lid kunnen vragen om diens catalogus te le-

nen. Het is bijna zeker dat iedere verzamelaar een of meer speciale catalogi van 

zijn verzamelgebied(en) heeft. Wil je weten wie wat verzamelt, raadpleeg dan 

het overzicht dat in het oktobernummer van ons clubblad wordt opgenomen. 

 

Graag zie ik jullie weer op 28 september     

Martien van Helvert 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

De Postzegelshow POSTEX 2022 wordt gehouden in De Veluwe-

hal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld. (Let op nieuwe locatie). 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 

 

Agenda vergadering 28 september 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  
 
26 oktober 
23 november 
 
De beursdata staan op de achter-
pagina 
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VERSLAG GEWONE LEDENVERGADERING VAN 24 AUGUSTUS 2022 
 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 29 aanwezige leden van harte 

welkom. Hij memoreert de vele afgelastingen van onze bijeenkomsten in de af-

gelopen twee seizoenen en spreekt de hoop uit dat in het vanavond nieuw ge-

starte seizoen dergelijke tegenvallers ons bespaard blijven.  

 

Het bestuursvoorstel om nieuwe Michel-catalogi aan te schaffen voor de vereni-

ging heeft weinig respons opgeleverd; de secretaris ontving slechts twee reac-

ties op het voorstel. Tijdens de huidige bijeenkomst blijkt er ook geen animo te 

zijn voor het verlengen van de reactietermijn. Het bestuur gaat derhalve terug 

naar het bestuur voor nader beraad. 

De voorzitter vraagt aandacht voor de grote verzamelaarsbeurs op 28 en 29 ok-

tober in Barneveld.  

 

Direct na de verloting van de aanwezigheidsprijzen start de verkoop van de re-

guliere kavels. Deze avond zijn 18 van die kavels afkomstig uit de schenking door 

Jan van der Meer, maar helaas is er zo goed als geen belangstelling voor. Onze 

leden geven desgevraagd aan dat het op zich interessante kavels zijn, maar dat 

iedereen ze al heeft. Hierdoor valt de verkoop van de in totaal 47 kavels erg te-

gen. Slechts tien kavels worden verkocht. Ook het sterkavel vindt geen koper. De 

restantenveiling trekt meer belangstellenden en bieders: 23 van de 32 kavels 

worden verkocht. 

 

 

Verslag: 

 Martien van Helvert  
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GEDOE ROND WINNETOU – ROB VAN DIJK 
 

Wie kent Winnetou niet? Sinds het verschijnen van de eerste boeken eind 
negentiende eeuw zijn generaties opgegroeid met het opperhoofd der 
Apachen en zijn kompaan Old Shatterhand. Bekend zijn waarschijnlijk ook 
de gelijknamige films met Pierre Brice en Lex Barker in de hoofdrollen. 
Hun geestelijk vader Karl May (eigenlijk Carl Friedrich May) was een veel-
gelezen veelschrijver. Bijzonder is dat hij pas kort voor zijn dood in 1912 
voor het eerst de Verenigde Staten heeft bezocht. De beschrijvingen van 
de natuur en volken had hij dus niet uit eerste hand. In 1987 brachten de 
Duitse posterijen ter gelegenheid van 75e sterfdag van deze wereldwijd 
bekende en populaire auteur een postzegel met zijn held uit (afb 1). 

 
Jaren later ontstaat een controverse over Karl May 
en zijn boeken. Onlangs besloot de Duitse uitgever 
en snel daarna ook de Nederlandse herdrukken van 
Karl May’s boeken uit de handel te nemen, want 
Winnetou en Old Shatterhand zijn niet meer van 
deze tijd. De boeken zouden een clichématig en ge-
romatiseerd beeld van de inheemse volken in de 
Verenigde Staten (de zogenoemde Native Ameri-

cans) schetsen. Dat leidde tot tegenreacties. Zo betoogt de filosoof Ger 
Groot in een artikel in NRC dat Karl May in zijn boeken de gelijkheid van 
volken benadrukte in weerwil van wat eind negentiende eeuw gangbaar 
was. 
Winnetou is vergeleken met Karl Mays’ Europese tijdgenoten, de ideale 
mens. Dat was reden voor de Nazi’s om May’s boeken te willen verbieden 
(maar door zijn populariteit dat niet aandurfden). Een betoog kortom om 
de boeken in hun tijd te zien.  
 
De gang van zaken riep bij mij al snel de vraag op welke beeld Ameri-
kaanse postzegels van de oorspronkelijke bewoners schetst. Met behulp 
van Stampworld heb ik de bijna 5000 zegels bekeken, die tussen 1847 en 
2012 verschenen zijn.  
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GEDOE ROND WINNETOU  
 

De oogst was beperkt. Zo’n 46 zegels verwezen naar dit 
deel van de Amerikaanse bevolking. De eerste zegel 
met een afbeelding van een anonieme indiaan dateert 
van 1923 (afb. 2). 
 

 
 
Pas na 1968 zijn er volgende. Het meren-
deel (37) daarvan betreft (volks)kunst en 
folkore, zoals afbeeldingen van keramiek 
(1977), maskers (1980), weefkunst 
(1986, 2005), verentooien (1990), indi-
aanse dansen (1996) en Indiaanse kunst 
(2004) (afb 3, 4) 
 
Opvallend is ook dat in een postzegel-
reeks over vier eeuwen Amerikaanse 
kunst (1998) werk van Native Americans 
volledig ontbreekt. Inheemse kunst lijkt 

zo tot een andere categorie te behoren dan ‘echte’ kunst.  
 

Negen keer verschijnt een Native American zelf in beeld, acht keer met 
naam, allen in traditionele kledij. Het zijn vooral de bekende en roem-
ruchte namen van Indiaanse leiders en fervente tegenstanders van het 
Amerikaanse leger. We kennen ze uit westerns: Crazy Horse, Red Cloud,  
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GEDOE ROND WINNETOU  
 

Sitting Bull. Chief Joseph (2x) en natuurlijk ook Geronimo (ook een Apa-
che zoals Winnetou)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De twee zijn van een ander kaliber. Sacagawea is 
de enige vrouw in de reeks. Ze was gids en tolk 
in de transcontinentale expeditie van Lewis en 
Clark )1804/1806). Sequoyah was een Cherokee 
zilversmid die aan het begin van de negentiende 
eeuw een origineel Cherokee alfabet ontwierp. 
(afb. 7) 
Kortom, veel voorwerpen, weinig mensen, en als 
ze al in beeld komen, leefden ze in de negen-
tiende eeuw en zijn ze traditioneel gekleed. Al 

met al in lijn met het beeld dat ook in West-Europa bestaat van ‘india-
nen’, gevoed door westerns en lectuur zoals Arendsoog in Nederland 
Arendsoog. Geen herdenkingszegel voor het bloedbad dat het Ameri-
kaanse leger 
bij Wounded Knee (1890) aanrichtte of voor de rol van inheemse soldaten 
die als verkenners dienden in de oorlogen die de Verenigde Staten afgelo-
pen eeuw voerden. 
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GEDOE ROND WINNETOU  

 

Hoe anders is het als het gaat om African-Ameri-
cans. Die zien we veel vaker op postzegels, ook uit 
een recent verleden. Zo verschenen onder de titel 
Black Heritage tussen 1978 en 2022 45 zegels met 
bekende en beroemde zwarte Amerikanen (afb 8). 
 
Naast vele anderen met afbeeldingen van zwarte 
musici en atleten. Je vraagt je dan af of er geen in-
heemse beroemdheden zijn naast de genoemde 
opperhoofden uit de negentiende eeuw. Op het 
internet zijn lijsten te vinden van inheemse be-
roemdheden. Al gauw kom je dan op een aantal 

van meerdere honderden, waaronder ook beroemdheden met een ge-
deeltelijke inheemse achtergrond. Zo blijkt Jimi Hendrix (afb 9) een Che-
rokee oma te hebben gehad en had ook Elvis Presley een Cherokee voor-
ouder, Morning White Dove. 
 
 
Deze groep wordt echter zelden of nooit 
als ‘inheems’ gepresenteerd. 
 
De oorspronkelijke bewoners van de 
Verenigde Staten blijven filatelistisch ge-
zien een afgesloten hoofdstuk uit een 
ver verleden zonder veel actualiteits-
waarde. 

Rob van Dijk 
Bron: 

https://blog.ongig.com/diversity-and-inclusion/famous-native-ameri-
cans/   

Ger Groot, Winnetou is de ideale mens. NRC 27-8-2022 
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KAVELLIJST 28 SEPTEMBER 2022 

 

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

1 België mi 110/12 X 70,00 8,00 

2 België mi 148/55 X 45,00 6,00 

3 België mi 266/69 X 27,00 3,00 

4 België mi 408/14 XX 22,00 2,50 

5 Engeland mi 14aWM5 O 70,00 7,00 

6 Engeland mi 45 O 200,00 18,00 

7 Engeland mi 280 O 15,00 1,50 

8 Nederland nvph 216/18 O 17,00 2,00 

9 Nederland nvph 279/83 X 33,00 3,00 

10 Nederland nvph 340/45 XX 27,00 3,50 

11 Nederland nvph 550/55 X 25,00 3,00 

12 Suriname nvph Blok 308 XX 80,00 9,00 

13 Zwitserland mi 523/24 O 20,00 2,00 

14 Oostenrijk mi 341/59 X 14,00 2,00 

15 Rusland mi 2148/54 O 6,00 1,00 

16 Israël mi 572 + 582/87 XX 7,50 1,00 

17 Frankrijk mi 306/10 O 64,00 7,00 

18 Frankrijk mi Port 15/16 + 18 O 12,00 1,00 

19 USA mi 161 O 30,00 3,00 

20 Duitse Rijk mi 397 XX 500,00 50,00 

21 Nederland nvph 602/6 X 16,50 2,25 

22 Nederland nvph 232/35 O 15,00 2,00 

23 Nederland nvph 238/39 O 42,00 6,00 

24 Nederland nvph 12 O 200,00 30,00 

25 Nederland nvph 102/3 O 14,00 1,75 

26 Nederland nvph 508/12 X 4,50 1,00 

27 Nederland nvph 513/17 X 12,00 1,50 

28 Monaco mi 1 X 17,00 3,25 

29 Monaco mi 2 X 50,00 10,00 

30 Monaco mi 5 X 360,00 50,00 

31 Monaco mi 46/8 X 80,00 16,00 

32 Polen mi 282/83 O 19,00 2,25 

33 Polen mi 291/93 O 36,00 4,50 
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VERVOLG KAVELLIJST 28 SEPTEMBER 2022 

 

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

34 Polen mi Bl 84 XX 5,00 1,25 

35 Frankrijk mi 1 + 5 Militaire zegels O 9,50 1,75 

36 Japan mi 4477/81 O 9,00 2,25 

37 Japan mi 4544/48 O 8,00 2,00 

38 Japan mi 4793/97 O 8,00 2,00 

39 Japan mi 5247/51 O 8,50 2,00 

40 Japan mi 5676/84 O 10,00 2,50 

41 China mi Diverse vlinders O 22,00 3,25 

42 Polen mi 1898/1905 honden O 5,25 1,25 

43 Rep.Guinee mi Blok 497 orchidee  O 3,60 1,00 

44 Scandinavië  mi Diverse XX 7,50 1,75 

45 Faeröer  mi Diverse Cept XX 13,00 2,50 

46 Portugal mi 907/9 + 927/29 Cept XX 6,60 1,50 

47 Duitse Rijk mi 506/10 XX 16,50 3,00 

48 Oostenrijk mi 172/74 X 22,50 4,00 

49 Oostenrijk mi 225/27 X 27,00 6,00 

50 Duitse Rijk  Album    
Niet 

 geteld 20,00 

51 Stokboek  Veel zegels vd wereld   Bod 

52 Stokboek  
180 stuks persoonlijke 
zegels   35,00 

 
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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OMDAT HIJ ER IS - DICK KLAASSEN 
DEEL 2 

 
Omstreeks 1930 waren slechts drie dreigende rotswanden in de Alpen nog niet 
bedwongen. Een daarvan was de noordwand van de Matterhorn: 1200 meter af-
brokkelende rots zonder een enkele richel. Deze werd in 1931 voor het eerst be-
dwongen door twee jonge Duitsers, Franz en Toni Schmid. De tweede rotswand 
was de noordwand van de Grandes Jorasses, die in 1935 bedwongen werd. De 
derde van deze 'onmogelijke' rotswanden en de meest indrukwekkende in de Al-
pen was de noordwand van de Eiger in het Berner Oberland. Deze wand gaat 
zo’n 1000 meter onder de top 1800 meter vrijwel loodrecht omlaag. Pas in 1938 
lukte het een Duits-Oostenrijks team van vier man de top van de Eiger via deze 
wand te bereiken. Het gebeurde kort na de Anschluss van Oostenrijk bij Duits-
land, waardoor het succes door de nazi’s propagandistisch werd uitgebuit. Van-
wege het grote aantal omgekomen klimmers bij hun pogingen wordt de noord-
wand van de Eiger ook wel 'Mordwand' genoemd. 

Terwijl in de tweede 
helft van de 19e eeuw 
de meeste alpentop-
pen bedwongen wer-
den, gingen bergbe-
klimmers ook naar 
andere toppen in de 
wereld kijken. De eer-
ste expeditie buiten 
de Alpen vond plaats 
in 1868 in de Russi-

sche Kaukasus, waar een Britse expeditie onder leiding van geoloog Douglas 
Freshfield zich bezig hield met het verkennen en in kaart brengen van dit ge-
bergte. In 1874 werd hier de hoogste berg van Europa, de 5633 meter hoge El-
brus, beklommen.  
 
In de equatoriale zone in Oost 
Afrika staan ook een aantal ber-
gen die zich in de warme belang-
stelling van alpinisten mogen 
verheugen. De hoogste berg van 
Afrika staat in Tanzania, de 6557 
meter hoge Kilimanjaro. Deze 
uitgedoofde vulkaan wordt be-
schouwd als één van de mooiste 
bergen ter wereld en is tevens 
de hoogste vrijstaande berg op 
aarde. De hellingen glooien om-
laag vanaf de hoogste top (de  
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OMDAT HIJ ER IS….. 
 
Kibo) naar de weelderige tropenwouden aan de voet. De krater heeft een door-
snee van ruim 2 kilometer en de bovenste hellingen zijn bedekt met ijs. De Kili-
manjaro is vele malen beklommen sinds de Duitse geleerde en alpinist Hans 
Meyer dit voor het eerst deed in 1889. 
 

De één na hoogste berg van Afrika is Mount 
Kenia, 320 km ten noorden van de Kiliman-
jaro. Ook dit is een uitgedoofde vulkaan, 
maar de hellingen zijn woest en steil. Op de 
grens van Uganda en Congo-Kinshasa (het 
vroegere Zaïre) ligt de Ruwenzoriketen, met 
als hoogste top Mount Stanley (5588 m). 
Deze bergketen wordt ook wel met de ro-
mantische naam 'Mountains of the Moon' 

aangeduid. De toppen zijn doorgaans door stormen en nevelen omhuld en pas in 
1889, toen de Amerikaanse ontdekkingsreiziger Henry Stanley het gebied onder-
zocht, werd hun volle omvang bekend. De eerste expedities werden telkens te-
ruggedreven door stortbuien. Men heeft berekend dat er 350 dagen per jaar re-
gen valt op deze berghellingen. 
 
Het Zuidereiland van Nieuw Zeeland trekt ook 
veel -vooral beginnende- alpinisten. Het berg-
massief is lager dan de Alpen, maar heeft 
veel moeilijk te beklimmen toppen. De hoog-
ste berg is Mount Cook, 3766 meter hoog. Het 
afbrokkelende gesteente, de vele lawines, ge-
kloofde gletsjers en snel veranderende weersomstandigheden bieden ook de 
doorgewinterde alpinist voldoende uitdagingen. Het is een uitstekend oefenge-

bied voor jonge alpinisten, die hier ervaring op 
kunnen doen voor gewaagdere expedities. 
 
In de Verenigde Staten kwam de bergsport relatief 
laat op gang. Het is ironisch dat die land, met een 
van de langste bergketens ter wereld, maar weinig 
toppen bezit die alpinisten kunnen uitdagen. En-
kele uitzonderingen daargelaten hebben de Rocky 
Mountains, de Cascade Range en de Sierra Ne-
vada ronde vormen en glooiende hellingen, waar-
van men de toppen met een fikse bergwandeling 
kan bereiken. De hoogste top is Mount Whitney 
(4420 m.) in de Sierra Nevada.  
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Wel  een enorme uitdaging vormt Mount McKinley in Alaska, waarvan de zuide-
lijke top liefst 6194 m. hoog is. 
Deze berg, net onder de poolcirkel, rijst met zijn naaste buur, Mount Foraker, in 
grandioze verlatenheid omhoog uit een sombere laagvlakte. De berg is niet al-
leen opvallend om zijn hoogte, maar ook om de barre omstandigheden bij de top. 
Op hoger gelegen hellingen komt de temperatuur nooit boven -18 graden C en de 
bittere kou wordt bijna ondraaglijk door stormwinden die soms een snelheid be-
reiken van meer dan 150 km. per uur. Dit alles maakt een beklimming van Mount 
McKinley tot een echte poolexpeditie. In 1913 
werd de berg na vele pogingen uiteindelijk 
bedwongen. 
Veel Amerikanen bekwamen zich in het be-
klimmen van steile wanden, zoals die te vin-
den zijn in bijvoorbeeld het Yosemite National 
Park. Berucht is de Devils Tower in Wyo-
ming, die als een prehistorische wolkenkrab-
ber 260 meter loodrecht omhoog steekt bo-
ven de omringende heuvels,. Lang werd het 
als een onbeklimbare rots beschouwd. Sinds 
deze Duivelstoren in 1937 voor het eerst 
werd bedwongen is dit één van de klassieke 
rots bestijgingen in de VS geworden. 
 
De ultieme uitdaging voor alpinisten wordt 
natuurlijk gevormd door de Himalaya, het dak 
van de wereld. Het is het meest uitgestrekte 
gebergte ter wereld, met toppen die in hoogte 
nergens worden geëvenaard. De weinige 
passen zijn zelden lager dan 5000 meter, en zijn door stormen, lawines en de 

jaarlijkse moessonregens maar enkele 
maanden per jaar toegankelijk. Het 
woord 'Himalaya' is afkomstig uit het 
oude Sanskriet en betekent 'Huis van 
Sneeuw'. 
De ontdekking van dit gebergte begon 
halverwege de 18e eeuw, toen de Britse 
Oost-Indische Compagnie vaste voet 
kreeg in Brits-Indië. Er werd een groot 
project op touw gezet om het hele Indi-
sche subcontinent in kaart te brengen, 
inclusief de lange boog van bergen langs 

de noordgrens van India. Deze opdracht zou het Corps van Engelse Landmeters 
meer dan honderd jaar handenvol werk geven. 
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De directeur van de Indian Trigonometrical Survey, zoals het in kaart brengen 
van het subcontinent werd genoemd, was Sir George Everest. Hij was het die als 
eerste de triangulatie of driehoeksmeting toepaste bij het karteren om zo de sa-
menhang te berekenen tussen elke twee willekeurige punten in India. Het maakte 
ook mogelijk de posities van de toppen in de Himalaya vast te stellen en, nog be-
langrijker, hun hoogte boven de zeespiegel. 
 
In 1852 werd met deze metingen de hoogste berg ter wereld ontdekt, op de grens 
van Tibet en Nepal. Later 
werd deze bergtop, Piek 
XV op de landmeterskaar-
ten, Mount Everest ge-
noemd naar de directeur 
van het Landmeterscorps. 
Voor de Tibetanen is de 
berg nog altijd de Chomo-
lungma, de 'Goddelijke 
Moeder van de Sneeuwvel-
den'. De officiële hoogte is 
vastgesteld op 8848 meter. 
Naast de Mount Everest 
telt de Himalaya nog der-
tien andere toppen boven 8000 meter. De tweede berg in hoogte, de K2 (8611 
m.), ligt in het Karakoram gebergte op de grens van Pakistan en China.  
Tot 1921 konden er geen expedities in de Himalaya ondernomen worden, omdat 
Tibet en Nepal hun grenzen voor buitenlanders gesloten hielden. Na de Eerste 
Wereldoorlog werd de Dalai Lama, de geestelijk leider van Tibet, overgehaald om 
expedities via zijn land toe te staan. Diverse expedities werden op touw gezet, 
maar veelal met dramatische afloop. Er werden tot de Tweede Wereldoorlog een 
zestal vergeefse pogingen ondernomen om de Mount Everest te bedwingen. De 
meest dramatische was in 1924, waaraan werd deelgenomen door de indertijd 
beroemde Britse bergbeklimmer George Mallory. Gevraagd waarom hij de Mount 
Everest wilde beklimmen sprak hij de gevleugelde woorden: "Omdat hij er is!" He-
laas overleefde hij zijn poging niet, in 1999 werd zijn lichaam gevonden, slechts 
244 meter onder de top. 
Nadat ook Nepal in 1947 zijn grenzen voor expedities opende begon in het begin 
van de jaren 50 van de vorige eeuw een race naar de top van de Mount Everest. 
Dankzij een goede voorbereiding en prima samenwerking slaagden Edmund Hil-
lary uit Nieuw-Zeeland en sherpa Tenzing Norgay er in 1953 in het hoogste punt 
op aarde te bereiken. Inmiddels hebben ruim 2000 mensen deze prestatie geëve-
naard. De Everest staat dan ook niet bekend als de moeilijkste van de 14 'acht-
duizenders' in de Himalaya om te beklimmen. 
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OMDAT HIJ ER IS….. 
 

Dat is de K2, die als bijnaam heeft de 'Killer Moun-
tain'. In de 'zone des doods', het gebied boven de 
achtduizend meter, kan men in de ijle lucht eigen-
lijk niet zonder extra zuurstof klimmen. Toch heb-
ben enkelen het al gepresteerd om de top van de 
Mount Everest zonder zuurstofflessen te bereiken. 
 
Doorgewinterde alpinisten blijven zoeken naar 
nieuwe uitdagingen, ook nu alle hoge toppen ter 
wereld al eens bedwongen zijn. Men blijft zoeken 
naar nieuwe, gevaarlijker routes, die door nieuwe 
klimtechnieken en beter klimmateriaal mogelijk zijn 
geworden. Maar ook als u niet de toppen wilt be-
stormen blijven de bergen zeer aantrekkelijk, al is 
het maar om heerlijk te wandelen en te genieten 
van de natuur. 
 
 
Overgenomen van : www.postkoets.nl, de web-

site van Postzegelvereniging De Postkoets uit Nieuwegein. 
Auteur Ton Vis 

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 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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ADVERTENTIE 

 

 
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 september 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 8 oktober,  

12 november en 10 december 
 


