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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
EN BESTUURSMEDEDELINGEN 

 
Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 
 
In dit voorwoord wil ik jullie aandacht vragen voor een onderwerp dat de grenzen 
van Leusden overschrijdt. Meestal houden we ons bezig met onderwerpen die 
van belang zijn voor onze vereniging en dat is een goede zaak, maar in postzegel 
verzamelend Nederland zijn er ontwikkelingen die onze aandacht vragen. 
 

Zoals veel leden weten is onze vereni-
ging De Loupe aangesloten bij de Ko-
ninklijke Nederlandse Bond van Filate-
lieverenigingen (KNBF) die zetelt in een 
pand te Houten waarin het Bondskan-
toor en de Bondsbibliotheek zitten. In 
datzelfde pand is ook het Samenwer-
kingsverband Filatelie (SvF) gehuis-
vest. Het SvF bundelt de belangen van 
zo’n 55 organisaties op het terrein van 
de filatelie. De besturen van KNBF en 

SvF hebben de intentie om te komen tot een fusie tussen hun verenigingen om-
dat dat de enige manier lijkt te zijn om de georganiseerde filatelie in de komende 
jaren een stevige basis te bieden. Corona en het opheffen van diverse verenigin-
gen op lokaal niveau tonen de nood-
zaak hiervan.  
De fusiepartners sommen een aantal 
zaken op die met deze fusie worden be-
werkstelligd: een vaste contributiebij-
drage voor de KNBF en alle diensten 
van de beide fusiepartners (waaronder 
het rondzendverkeer), een centrale le-
denadministratie, centrale voorziening van het Maandblad, een totale contributie 
die lager ligt dan de afzonderlijke contributies, ontzorging op administratief terrein 
van de lokale verenigingen en een sterkere organisatie die de belangen verte-
genwoordigt en werkelijk waarde toevoegt met vele diensten voor alle filatelisten. 
De voorbereiding van een fusievoorstel heeft veel voeten in aarde. Afgelopen 1 
oktober besloten de leden op een algemene ledenvergadering de werkzaamhe-
den voort te zetten. Het bestuur van De Loupe houdt u op de hoogte. 
 
In mijn voorwoord van het septembernummer van ons clubblad kondigde ik aan 
dat er in dit oktobernummer een overzicht van verzamelgebieden zou worden op-
genomen. Toen ik dat voorbereidde constateerde ik dat de gegevens verouderd 
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waren geraakt, maar vervelender was dat die verzameling aan gegevens op ge-
spannen voet stond met de privacywetgeving. Omdat het overzicht van verzamel-
gebieden op zich in een behoefte voorziet of in elk geval kan voorzien, hebben 
we besloten om de gegevens te gaan actualiseren en daarna een ander systeem 
te gaan hanteren om de gegevens te anonimiseren. Uiteraard hebben we uw 
hulp daarbij nodig. Ik verzoek u om een mail met een overzicht van uw verza-
melgebieden naar de secretaris te mailen of op papier af te geven aan een 
van de bestuursleden. 
 
En tenslotte een pleidooi voor een bezoek aan de maandelijkse zaterdagmiddag-
beurs in De Til. Elke tweede zaterdag van de maand houden we in twee zalen 
van De Til een postzegel- en muntenbeurs. Tien à twaalf handelaren en verza-
melaars bieden zegels, poststukken en munten te koop aan. Er zijn diverse dran-
ken en snacks te verkrijgen. Het voltallige bestuur is er aanwezig, maar het aan-
tal bezoekers is bescheiden. Met name onze eigen leden zijn maar mondjesmaat 
van de partij en dat is teleurstellend. Om te voorkomen dat de handelaren door 
gebrek aan klandizie afhaken en daardoor het voortbestaan van deze beurs in 
gevaar komt roep ik alle lezers van ons clubblad op om in hun agenda de data te 
noteren  van de zaterdagmiddagbeurzen. Dit jaar zijn er nog twee: op 12 novem-
ber en op 10 december.  
 
Graag zie ik jullie weer op 26 oktober, 
 

Martien van Helvert, 
voorzitter 
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE 
 

Agenda vergadering 26 oktober 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 geplande vergaderdata in 

2022 en 2023 

 
23 november 

4 januari 
25 januari 
22 februari 
22 maart 

 
De beursdata staan op de achterpa-
gina 
 

Van de ledenadministratie 
Henk (H.T.) Huisman, Rembrandtlaan 4, 3931 TK Woudenberg wil lid worden van 
de Loupe. Daar zijn we weer blij mee.  
Mochten er toch bezwaren tegen zijn lidmaatschap bestaan dan kunnen die 
schriftelijk bij de secretaris (secretaris@deloupe.nl) ingediend worden vòòr 1 de-
cember 2022. 
Voor nu : Hartelijk welkom, Henk. 
Maarten van Wandelen neemt per 1 januari a.s. afscheid van ons. Ook onze hof-
fotograaf Albertine Brethouwer heeft die beslissing genomen. Zij is 23 jaar lid 
geweest. Het ga jullie goed, Maarten en Albertine, en wellicht tot ziens. 
 

Dick Klaassen, 

ledenadministratie 
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VERSLAG VAN DE  LEDENVERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2022 
 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 30 aanwezige leden van harte 

welkom. Hij doet verslag van de besluitvorming over het wel of niet vervangen 

van de Michel-catalogi. Er zijn inmiddels van een achttal leden reacties binnen-

gekomen die in meerderheid voor het vervangen van de gedateerde boeken zijn. 

Het bestuur heeft in zijn bijeenkomst deze maand besloten om over te gaan tot 

de aankoop van catalogi van een beperkt aantal (Europese) landen en daarbij te 

zoeken naar de meest voordelige en recente aanbiedingen. Inmiddels is er al 

een zestal boeken aangeschaft. Deze catalogi worden beheerd en uitgeleend 

door kavelbeheerder Mees Heijink. Er zijn geen kosten aan verbonden voor onze 

leden. De zes boeken kunnen tijdens deze bijeenkomst worden ingezien en zijn 

ook vanavond al te leen. Van die gelegenheid wordt onmiddellijk gebruik ge-

maakt. 

De reguliere veiling telt 52 kavels, maar die bevatten klaarblijkelijk niet de zegels 

of de poststukken waar de leden op zitten te wachten. Slechts 12 kavels wisse-

len van eigenaar. Dit in tegenstelling tot de resultaten van de restantenveiling: 

Van de 46 kavels van die veiling worden er 37 verkocht. 

 

   Verslag: Martien van Helvert 

   

Van Heerbeek 
postzegelbenodigdheden 

Voor alle buitenlandse postzegels gaat u naar 
de familie van Heerbeek, onze clubhandelaar. 
Ook pincetten, albums en aanvullingsbladen 

zijn bij hen te verkrijgen, dat laat zich raden. 
Iets nodig tijdens het zomerreces? 
Bestellen kan via 033-4946906 

maar als u dat liever wil 
ook via de beurs in de Til. 
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HET DROSTE-EFFECT IN DE FILATELIE – ROB VAN DIJK 
 

 

Een korte bijdrage ditmaal, over een postzegel waar mijn oog op viel toen ik 
weer eens door mijn verzameling bladerde. De albums moeten immers van tijd 
tot tijd goed gelucht worden. Maar eerst even terug in de tijd, naar het begin 
van de vorige eeuw. 
 
In 1904 ontwierp Jan Musset voor een bekende Nederlandse chocoladeprodu-
cent een tekening om de blikken cacao op te sieren. Het was een afbeelding van 
een verpleegster met een dienblad met daarop eenzelfde blik cacao met de-
zelfde afbeelding, waarop eenzelfde blik enzovoorts. Dit proces van zelfverwij-
zing heet recursie. 

 
Waarom voor een verpleegster werd geko-
zen (en geen huisvrouw of caféhouder bij-
voorbeeld) kon ik niet achterhalen. Moge-
lijk wilde men de illusie creëren dat het 
drinken van chocolademelk een voor de ge-
zondheid gunstig effect heeft. Deze beeld-
in-beeld afbeelding kreeg al snel de naam 
het droste-effect naar de gelijknamige cho-
colade producent. Het verwijst naar een vi-
sueel effect, waarbij een afbeelding een 
verkleinde versie van zichzelf bevat. Het 

droste-effect is sindsdien vele malen in 
uiteenlopende situaties toegepast, ook 
in de kunst bijvoorbeeld in een wellicht 
bekende tekening van de kunstenaar 
Maurits Esscher (1898-1972) en zelfs in 
de (fractale) wiskunde, maar dat voert 
te ver om hier uit te leggen. 
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Vervolg : HET DROSTE-EFFECT IN DE FILATELIE 
 

 

Terug naar de filatelie, waar het uit-
eindelijk toch allemaal om draait. 
Mijn oog viel op een postzegel uit-
gegeven in Nepal, een land met een 
beperkte emissie (circa 1400 zegels 
in 140 jaar). De zegel werd  op 27 
december 1981 uitgegeven ter gele-
genheid van de Philatelic Exibition in 
Kathmandu die op die dag begon en 
tot 31 december duurde (Michel 
411).  
De zegel had een oplage van maar 
liefst 5 miljoen exemplaren. Nepal 
telde toentertijd 15 miljoen inwo-
ners. Een behoorlijk aantal voor een 
gelegenheidszegel in een land met 
relatief weinig postverkeer.  
De zegel is ontworpen door K. Kar-
mancharya en een voorbeeld van 
het boven beschreven droste effect. 

Het toont voor de gelegenheid heel toepasselijk een hand met pincet die een 
postzegel toont, met daarop een hand met een pincet die een postzegel toont 
enzovoort. Of de tentoonstelling op deze afgelegen plek misschien ook dankzij 
deze bijzondere zegel een succes is geworden is niet te achterhalen. In het kwar-
taaltijdschrift van de Nepal & Tibet Philatelic Study Circle is er bijvoorbeeld niets 
over te vinden. 
 
Ik was natuurlijk nieuwsgierig of het qua afbeelding om een unieke postzegel 
gaat. Mijn zoektocht door mijn albums leverde niets vergelijkbaars op, maar het 
zou mij verbazen als er geen andere soortgelijke zegels zouden zijn uitgegeven. 
Maar ik laat mij graag door anderen hierover informeren. 
 
 

Rob van Dijk 
Bron: Wikipedia 
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KAVELLIJST 26 OKTOBER 2022 

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

1 België mi V 758/68 XX  80,00   7,00  

2 België mi treinzegel O  12,00   1,00  

3 Engeland mi 110a/14a O  114,00   11,00  

4 Engeland mi 212/14 O  35,00   4,00  

5 Nederland nvph 232/35 X  27,50   3,00  

6 Nederland nvph 578/81 X  10,00   1,50  

7 Nederland nvph 2009 XX  14,00   2,00  

8 Nederland nvph Dienst 20/24 O  7,00   1,00  

9 Oostenrijk mi 943/45 X  9,00   1,00  

10 Rusland mi 594 blok van 4 XX  80,00   8,00  

11 Antigua mi 20 O  30,00   3,00  

12 Frankrijk mi 340/44 X  24,00   2,50  

13 Frankrijk mi 426 X  8,00   1,00  

14 Frankrijk mi Port 9 O  120,00   9,00  

15 Nordinger-
manland 

mi 8/14 XX  110,00   9,00  

16 USA mi 45 O  60,00   6,00  

17 USA mi 82 O  90,00   9,00  

18 Duitse Rijk mi 363 XX  70,00   7,00  

19 Duitse Rijk mi div. XX  100,00   10,00  

20 Duitse Rijk mi 199/203 O  11,00   1,00  

21 Berlijn mi 86 O  20,00   3,50  

22 Berlijn mi 100 O  3,75   1,00  

23 Berlijn mi 101-103-104 O  18,00   3,50  

24 Berlijn mi 111 O  40,00   6,50  

25 Berlijn mi 149 en 152 O  27,50   4,00  

26 Nederland nvph 854 O  20,00   5,00  

27 Nederland nvph Zilveren zegel 
troonwisseling 

XX      5,00  

28 Duitse Rijk mi Stokboekje O      5,00  

29 Nederland nvph Cour de Justice O/XX  37,00   5,50  

30 Indonesië mi Japanse bez. O  96,50   14,50  

31 Indonesië mi Irian Barat XX  62,75   9,50  

32 Indonesië mi Riau XX  31,00   4,75  

33 Indonesië mi porto XX  157,00   23,50  
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VERVOLG KAVELLIJST 26 OKTOBER 2022 

 

34 Indonesië mi porto O/X  60,00   9,00  

35 Indonesië mi div. XX  36,70   5,50  

36 Ned Nieuw 
Guinea 

nvph serie Untea XX  76,00   11,50  

37 Nederland nvph 1541 XX      1,00  

38 Nederland nvph 1553/56 XX      1,00  

39 Nederland nvph 1627 XX      1,00  

40 Nederland nvph 1661 XX      1,00  

41 Nederland nvph 1740/45 XX      2,25  

42 Azerbeidzjan mi 91/97 O  7,00   1,25  

43 Azerbeidzjan mi 237/43 O  10,00   2,00  

44 Azerbeidzjan mi 255-257/60 O  9,00   1,75  

45 Azerbeidzjan mi 320/26 O  9,00   2,00  

46 Duitse Rijk mi 106 O  6,50   1,25  

47 Duitse Rijk mi 115 O  3,75   1,00  

48 Duitse Rijk mi 603 O  4,50   1,00  

49 Italië mi 71/73 O  7,50   1,25  

50 Italië mi 206/10 O  80,00   16,00  

51 Italië mi 249 O  8,00   1,50  

52 Italië mi 250 O  8,00   1,50  

53 Finland mi 710/14 XX  16,50   3,00  

54 Finland mi 733/37 XX  22,50   4,25  

 
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 ge-

bruik maken van het formulier op de 
volgende pagina 

 
  

Postzegels uit Nordingermanland.  
Niet de zegels van kavel 15! 
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DE BRITISH GUIANA 1C – DICK KLAASSEN 
 
 
In de filatelie zijn slechts enkele zegels zó uniek, dat er slechts één exemplaar 
van bekend is. De bekendste die in dit verband altijd wordt aangehaald is de ze-
gel van Brits Guyana van 1 cent zwart op magenta. Het is het beroemdste uni-
cum en daarom vaak aangeduid als de zeldzaamste zegel ter wereld. 

 
Brits Guyana heette vroeger Guiana met de hoofdstad Demerara (nu George-
town) en ligt oostelijk van Suriname aan de noordkust van Zuid-Amerika. 

 De "echte" One cent Een beter leesbare kopie 
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VERVOLG DE BRITISH GUIANA 1C  
 
 
Sinds 1852 werden de postzegels van British Guyana uitgegeven en gedrukt 
door Waterlow & Sons. Door een tekort aan zegels in de periode rond 1856 en 
een vertraging in het afleveren van een nieuwe voorraad uit Engeland, werd be-
sloten tot een lokale nooduitgifte. Het werden zegels met waarden van 1 cent 
(voor kranten) en 4 cent (voor enveloppen), waarvan de laatste op twee kleuren 
papier. Ze werden gedrukt en uitgegeven door de drukkers van de Official Ga-

zette in opdracht van de toenmalige hoofd-
postmeester in Demerara. 
Het is dus een nooduitgifte, eenvoudig in 
zwarte boekdruk gemaakt, met de afbeelding 
van een schip en de Latijnse wapenspreuk 
van de kolonie: "Damus Petimus que Vicis-
sim" (Wij geven en vragen daarvoor iets te-
rug).  
Om misbruik en namaak van de zegels te 
voorkomen moesten ze bij verkoop door de 
loketbediende met pen voorzien worden van 
zijn initialen. Zo zijn er letterscombinaties 
E.T.E. D(alton), W.H. L(orimer), C.A. W(at-
son) en E.D. W(ight).  

Omdat ook al in de 19de eeuw deze zegels uiterst schaars waren en de 1 cent 
zegel uitsluitend voor binnenlands postverkeer werd gebruikt, bleef het bestaan 
lang onbekend.  
 
Pas in 1873 ontdekte de in postzegels geïnteresseerde scholier Vernon Vaughan 

in Guyana bij het snuffelen in zijn ou-
derlijk huis een brief die met de 1 
cent-zegel gefrankeerd was. Hij 
weekte deze zegel, met de initialen 
E.D.W. en het stempel van De-
merara, netjes af, al vond hij dat de 
aldus afgeweekte zegel er niet be-
paald attractief uitzag. Voor de aan-
koop van andere en beter uitziende 
postzegels bood hij de 1 cent-zegel 
te koop aan een oudere verzame-
laar, die er zes shilling voor over had. 
Vijf jaar later verkocht deze verzame-
laar, die McKinnon geheten zou heb-
ben, wegens geldgebrek zijn collec-
tie.  

Baron Philipp von Ferrary 

De Four Cent 
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VERVOLG DE BRITISH GUIANA 1C  
 
 
De zegel kwam in het bezit van postzegelhandelaar Thomas Ridpath in Liverpool, 
die het stuk in 1878 kocht voor de toen aanzienlijke som van £ 120,- en daarna 
weer doorverkocht aan de schatrijke verzamelaar Baron von Ferrary.  De om-
vangrijke verzameling van deze baron, die was nagelaten aan het Duitse Rijks-
postmuseum, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog door Frankrijk in beslag geno-
men en gedurende de jaren 1921/1922 in Parijs verkocht als onderdeel van de 
herstelbetalingen van Duitsland aan Frankrijk. 
Zo kwam de 1 cent magenta van Brits Guyana voor het toenmalig recordbedrag 
van £ 7343,- in het bezit van Arthur Hind, een rijke Amerikaanse verzamelaar. 

Het verhaal gaat dat Hind, toen een tweede 
exemplaar van deze zegel uit 1856 opdook, deze 
eveneens kocht en ter plekke verbrandde, zodat 
zijn eerste aankoop de "zeldzaamste zegel ter 
wereld" zou blijven. Hind overleed in 1933, en 
door complicaties rond de erfrechten werd de ze-
gel pas in 1940 door zijn weduwe verkocht, nu 
voor een bedrag van £ 15000,-.  
Ruim dertig jaar lang bleef onbekend wie de 
nieuwe eigenaar was en waar het stuk zich be-
vond. De zegel bleek al die tijd in het bezit te zijn 
geweest van Frederick Small uit Fort Lauderdale, 
die als eigenaar onbekend wenste te blijven. Wel 
heeft hij toegestaan dat de zegel geëxposeerd 
werd tijdens tentoonstellingen in New York in 
1947 en 1956. Pas toen Lang in 1969 besloot de 
zegel bij Robert A. Siegel in New York te laten 

veilen werd hij als eigenaar bekend. De uiteindelijke veiling in het New York 
Plaza Hotel in januari 1970 werd een groot mediaspektakel, dat live door de tele-
visie werd uitgezonden. De zegel werd voor $ 280.000,- verkocht aan een syndi-
caat van beleggers onder leiding van verzamelaar Irwin Weinberg, die daarna 
met het waardevolle stuk de wereld rondreisde om deze op alle belangrijke filate-
listische exposities tentoon te stellen, met het doel de bekendheid te verhogen en 
de waarde op te schroeven. Het resultaat was spectaculair, want Weinbergs syn-
dicaat verkocht de zegel in 1980, opnieuw in een Siegel veiling, voor maar liefst $ 
935.000,- (inclusief opgeld). De koper was onbekend maar bleek later de chemie-
erfgenaam John E. duPont uit Philadelphia te zijn. Omdat duPont in 1996 zijn 
protegé David Schultz, een Olympisch worstelaar, doodschoot wordt de eigenaar 
van de zegel verpleegd in een penitentiair tehuis voor geesteszieken. Het is on-
bekend of hij de zegel ooit weer tentoon zal stellen of gaat verkopen. De waarde 
wordt momenteel geschat op ca. 1,5 miljoen euro. 
 
 

Arthur Hind 
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VERVOLG DE BRITISH GUIANA 1C  
 

 

Wellicht is deze "One Penny Magenta", 

zoals de zegel ook wel wordt aangeduid, 

toch niet helemaal uniek. In 1997 stuitte 

een televisieteam op een tweede exem-

plaar. Er werden direct vraagtekens gezet 

werd bij de echtheid van deze zegel. Een 

Roemeense danseres zou deze zegel, die 

op 9 september 1856 eveneens voorzien 

is van de postmeester-initialen E.D.W. en 

gestempeld is met Demerara, aan een 

Duitse operazanger  hebben gegeven die 

zich direct als trotse bezitter meldde. De 

bekende postzegelexpert Wolfgang 

Jakubek heeft vastgesteld dat zowel de 

initialen als het stempel echt zijn en dat de ze-

gel, hoewel vroeger ooit eens gerepareerd, niet 

door manipulatie kan zijn ontstaan. Dankzij be-

middeling van het veilinghuis Harald Rauhut in 

Mülheim an der Ruhr is deze zegel in 2000 tij-

dens de WIPA tentoonstelling in Wenen te be-

zichtigen geweest. De huidige eigenaar van 

deze rariteit wil echter niet in de openbaarheid 

treden. 

 

Guyana gaf in 1967 een herinneringszegel uit. 

De afbeelding op de zegel is overigens wel de 

“nieuwe zegel”. 

 

 
 
 

Dick Klaassen 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tweede One Cent 

Wolfgang Jakubek 
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TÊTE-BÊCHE – DICK KLAASSEN 
 

 

In de filatelie betekent tête-bêche of 
keerdruk dat een samenhangend paartje 
van twee dezelfde postzegels ten opzichte 
van elkaar op-zijn-kop staat. Tête is Frans 
voor hoofd; bêche is staart. Bij driehoe-
kige zegels spreekt men echter niet van 
tête-bêche, omdat de kopstand dan on-
vermijdelijk is.  
 
Er zijn verschillende oorzaken dat een 
tête-bêche kan ontstaan: 
 

• een beschadigd cliché van een 
postzegel wordt vervangen door 
een ander cliché dat per ongeluk 
kopstaand in de drukplaat wordt gemonteerd; 

• door technische redenen, bijvoor-
beeld bij de productie van postze-
gelboekjes; 

• voor filatelistische doeleinden. 
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ADVERTENTIE 

 

 
 
De Belgische zegel betreft geen keerdruk. Dit verschijnsel wordt 

spiegeldruk genoemd. 
 

Dick Klaassen 
Bron WikiPedia 
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AANMELDING LIDMAATSCHAP 
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Ondergetekende 

verklaart dat hij/zij lid wil worden van de 
Vereniging van postzegelverzamelaars  

“De Loupe” te Leusden. 
 
Naam  : 
 

Geslacht   : M / V Geboortedatum : 
 

Voorletters : Roepnaam : 
 

Adres : 
 

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. 
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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 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. 

organiseert in 2022 op 
12 november en 10 december 

 


