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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste postzegelvrienden en -vriendinnen,
In de laatste persconferentie van Rutte en De Jonge maakten ze bekend dat
de horecazaken hun buitenterrassen weer mochten openen, sportscholen
enz. weer open gaan en dat de avondklok werd beëindigd. Dat is voor heel
veel mensen prachtig, maar als postzegelvereniging moeten wij het hebben
van nog verdergaande versoepeling van de anti-coronamaatregelen vooraleer we weer terug kunnen keren naar onze normale cyclus van ledenbijeenkomsten en beurzen.
Vooralsnog zijn we gedwongen om opnieuw onze eerstkomende bijeenkomsten te cancelen.
De ledenbijeenkomst van woensdag 26 mei en ook de
op 12 juni geplande zaterdagmiddagbeurs vinden dus geen doorgang.
Het gevolg van het uitvallen van deze twee bijeenkomsten is dat we hiermee
pas weer op 25 augustus een bijeenkomst gepland hebben. Over het doorgaan daarvan valt op dit moment nog geen zinnig woord te zeggen. Door het
succes van de vaccinaties, maar zeker ook door het blijven hanteren van de
regels voor handen wassen, mondkapjes dragen en afstand van 1,5 meter
handhaven, neemt de kans toe dat we in de loop van de zomer meerdere
stappen in het opheffen van de lockdown tegemoet moeten kunnen zien.
Tip voor filatelistische activiteiten tijdens vakantie: maak eens wat kavels
voor onze veiling of ga met je niet meer gewenste zegels rondzendboekjes
vullen. Leuk om te doen en het levert weer zakgeld op voor de aankoop van
nieuw materiaal.
Over rondzending gesproken: sinds een aantal jaren houdt Anita Menting de
financiële administratie van het rondzendverkeer bij. Een klus die accuratesse vergt en daar beschikt Anita ruimschoots over. Helaas heeft Anita onlangs aangegeven om gezondheidsredenen te moeten stoppen met dat werk
en we zoeken dus een vervanger. Mijn verzoek aan ieder van jullie is om eens
na te gaan of die functie iets voor je is.
vvpv de Loupe
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VERVOLG
Het hoofd van het RZV, Michel Jimmink is graag bereid meer informatie over
die functie te verstrekken. Maar dat is nog niet alles. Anita vervult ook een
rol bij de maandelijkse verspreiding van het maandblad van onze vereniging
en ook die klus wil zij beëindigen. Zij stickert het maandblad, verstuurt het
per post of brengt het naar de tien bezorgers die het blad per wijk bij jullie in
de bus stoppen. U begrijpt het al: ook voor deze centrale rol zoeken wij nu
een vervanger en ook hiervoor doe ik een beroep op jullie, onze leden. Laat
s.v.p. even per mail of telefoon aan een van de bestuursleden weten dat je
beschikbaar bent voor een van de vacatures. Ik reken op jullie.
Achter de schermen en dus veelal onzichtbaar voor de leden is het bestuur
actief met onze vereniging, ook in deze coronatijd. Soms levert dat regels en
reglementen op. In dit maandblad treffen jullie er twee aan: het Huishoudelijk Reglement en de Privacyreglementen. We willen die documenten graag
gaan vaststellen en verzoeken daarom iedereen om die stukken te lezen en
ons te laten weten wat u ervan vindt. De opmerkingen die wij krijgen zullen
wij in een volgend nummer met jullie delen en daarna overgaan tot de formele vaststelling.
Uiteindelijk gaat dit leiden tot een bundel van alle geldende statuten, reglementen enz. die onze vereniging reguleren. Die bundel zullen wij aan alle leden beschikbaar stellen.
Voor het overige wens ik u allen veel geduld en een goede gezondheid toe.
Martien van Helvert
Voorzitter
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AGENDA / VERGADERDATA / LEDENAMINISTRATIE
Vergadering 26 mei 2021 gaat helaas niet door
Locatie: De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden
De gereserveerde vergaderdata in 2021

25 augustus
22 september
27 oktober en
24 november

De beursdata staan op de
achterpagina

Van ons Postmuseum
Na mijn korte voordracht tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 2020 heb ik tijdens enige opruimingsaktiviteiten, een gevolg van de COVID-19 pandemie,
een paar nieuwe vondsten gedaan.
Het betreft hier de afstempeling van "Leusden-Ooievaarshorsterweg, dat van
12 juli 1971 tot 8 augustus 1973 in gebruik is geweest. Daarna is het kantoor
gewijzigd in Leusden- Prinses Irenelaan.
Ook heb ik nog 2 afstempelingen van de frankeermachine van het Zuivelcontrole-instituut (later COKZ) ontdekt. Inmiddels is ook dit instituut uit Leusden
vertrokken.
Ik blijf hopen op nieuwe frankeermachinestempels van Leusdense bedrijven
en instellingen.
Hans Snellenberg
Beheerder Postmuseum
vvpv de Loupe

7

mei 2021

ADVERTENTIE

vvpv de Loupe

8

mei 2021

POST UIT FRANKRIJK – DEEL 2
In mijn vorige bijdrage aan ons clubblad beschreef ik twee brieven uit de
Franse revolutie. Na dit uitstapje naar de prefilatelie staan twee brieven uit
de tweede helft van de 19e eeuw centraal met verzamelwaardige afstempelingen. Zoals ook in Nederland kent de Franse filatelie het gebruik van puntstempels. Ik beschrijf twee varianten, de zogenaamde Gross chiffres (grote
cijfers) en de Étoiles de Paris.
Laat ik met de laatste beginnen. Vanaf 16 januari 1852
gebruikte het hoofdpostkantoor in Parijs een stervormige stempel uit 73 punten samengesteld. Vanaf juli
1863 tot maart 1876 was deze afstempeling ook de
wijkpostkantoren in gebruik, maar dan voorzien van
een cijfer van 1 tot 39. Nummer 1 was gereserveerd
voor het postkantoor aan de Place de la Bourse, nummer 39 voor het kantoor aan de Rue des Ecluses-St.
Martin. Door uitbreiding van het aantal wijkpostkantoren werden sommige nummers uiteindelijk door meerdere kantoren gebruikt. Omdat deze stempel alleen gebruikt werd om de postzegel te ontwaarden, werden poststukken ook voorzien van
een datumstempel voor
vertrek en aankomst. De
vier poststempels op het
poststuk laat het afgelegde traject zien. Geschreven op 17 juni, gefrankeerd met een zegel
van 20 centime (Napoleon III, Yvert nr. 22), dezelfde dag binnengekomen op het postkantoor
(Étoile de Paris, Bureau 1), vandaar ’s avonds met de posttrein van 19.00 vervoerd naar Quiévrain. Daar wordt het nogmaals gestempeld en vervolgde het
zijn weg naar Lille, waar het op 18 juni 1865 om 5 uur ’s ochtends aankwam.
vvpv de Loupe
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VERVOLG POST UIT FRANKRIJK
Een afstand van 251 kilometer via een in 1846 door de Compagnie des
chemins de fer de Nord aangelegde spoorlijn.
De sterstempel op de getoonde brief heeft nog geen kantoornummer, het is
een zogenoemde étoile muette. Het bureaunummer is in dit geval af te leiden uit de datumstempel. De afstempeling kent meerdere varianten: verschillende cijferformaten, verschillende stervormen (afgeronde punten, dubbele sterren) en verschillende inktkleuren (zwart, rood, blauw). Tezamen voldoende variëteit om voor Franse filatelisten een geliefd verzamelgebied te
zijn. Te meer daar in de periode dat deze stempels gangbaar waren, de FransDuitse oorlog van 1870 plaatsvond en Parijs kort een revolutionaire regering
kende (de Commune van Parijs, maart-mei 1871).
De meeste van de meer dan
honderd poststukken met
sterstempels die ik in de verzameling aantrof waren simpelweg opgevouwen rekeningen voorzien van adressering en postzegel. Het gaf mij
ook een inkijkje in het alledaagse postverkeer. Veel
poststukken zijn rekeningen
van de firma Meunier & Cie, gevestigd aan
de Boulevart des Capucines, toentertijd een
van de vier grote boulevards van Parijs, in
1873 door Monet geschilderd. De firma
noemt zich dé etalage van Franse producten, in haar geval huishoudelijk textiel,
zoals tafellinnen, gordijnen, zakdoeken,
maar ook matrassen. De firma verkoopt
producten van J. Casse & Fils gevestigd in
Lille, een grote Franse textielfabrikant vóór
de Eerste Wereldoorlog. Het betreft een afrekening van verkochte goederen. Om wat
voor goederen het gaat in het genoemde
vvpv de Loupe
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VERVOLG POST UIT FRANKRIJK
poststuk is helaas niet meer te achterhalen. Wel laat de rekening, naast de
verkoopprovisie en leveringsvoorwaarden (retourneren binnen 8 dagen), ook
het handwerk achter de bedrijfsvoering zien. Elke verkoop werd handgeschreven vastgelegd en doorgegeven aan de fabrikant die de goederen leverde, en vervolgens door de klerk naar het postkantoor gebracht.

http://marcophilie.org/etoile-chiffree-de-paris-1.html
https://www.multicollection.fr/Les-Etoiles-de-Paris
https://www.marcophilie.org/etoile-muette.html
Rob van Dijk
Bron: www.wikipedia.fr
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PostzegelKruiswoordRaadsel
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EclipseCrossword.com

Ontwerp: Dick Klaassen
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Onofficiële naam voor kortingszegels in december
Veel gebruikt postsymbool
Schatting van de waarde
Overkoepelend orgaan van postzegelverenigingen
Aanduiding Nederlandse Antillen
tot 1949
Soort watermerk
Voormalig staatsbedrijf o.a. belast met bezorging brieven
Twee zegels met bij elkaar horend ontwerp
Zonder plakmiddel
Perforatie zonder gaten
Postzegelpakker
Wereldpostunie
Poststuk met voorgedrukte zegel
Uitzonderlijk persoon binnen een
vereniging
Grote Franse postzegeldrukker
Plek in een postkantoor waar
o.a. postzegels verkocht werden
Afkorting Nederlandse postzegeldrukker
Ontwerper eerste Nederlandse
zegels
Ontwerper
Europese postzegel instituut
Manier om zegels te (ver-)kopen
Onbedrukt gebleven gedeelte
van een drukvel
Staatshoofd op eerste zegel ter
wereld
Achternaam uitvinder postzegel
Wijze van verzamelen op onderwerp
Bij elkaar horende zegels
Papierindruk
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Extra bedrag voor goed doel
Aanduiding serie met koningin
Wilhelmina
Eén van de namen van een land
welks naam niet op postzegels
voorkomt
Aantal aan elkaar zittende zegels
Bedrag voor vervoer brief
Aanduiding verzamelgebied Nederland en overzeese gebiedsdelen
Twee zegels met tussenruimte
Orgaan van PostNL met overzicht uitgiftes
Eiland dat opmerkelijk gevormde
zegels uitgeeft
Zegel in ongebruikte staat
aantal gedrukte zegels
Zegel voor vervoer per vliegtuig
Proefdruk
Soort zegel voor Belgen tijdens
eerste wereldoorlog
Zegels zonder frankeerwaarde
Bevestigingsmiddel
Aantal zegels tegelijk uitgegeven
Aanduiding serie koningin Juliana
Plakmiddel
Albummaker
Eerste dag envelop
Grote Franse catalogus
Uitgever van kleine, simpele en
goedkope catalogi
Vergroter
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de
Vereniging van Postzegelverzamelaars ‘De Loupe’ te Leusden
Artikel 1
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 maart tot en met 1 februari van het daaropvolgende jaar.
Artikel 2
Nieuwe leden
De naam van een kandidaat-lid wordt vermeld in het eerste verenigingsblad
voor de ledenvergadering die volgt op de maand waarin het kandidaat-lid
zich heeft aangemeld. Eventuele bezwaren tegen een lidmaatschap moeten
vóór de vergadering, volgend op die van het eerstgenoemde verenigingsblad,
aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
Bezwaarprocedure:
Een duo van bestuursleden hoort de indiener van het bezwaar, verzamelt
eventuele bewijzen en maakt hier een verslag van. Hetzelfde duo hoort de
kandidaat, confronteert deze met het bezwaar en maakt een verslag van het
gesprek. De indiener van het bezwaar wordt geïnformeerd over de zienswijze
van de kandidaat. Aan de indiener van het bezwaar en de kandidaat wordt
gevraagd of hij zijn bezwaar, resp. zijn kandidatuur handhaaft. Wanneer
beide personen persisteren, neemt het bestuur een beslissing en deelt die
mee aan beiden. Basis van die beslissing is artikel 16, eerste zin, van het HR.
Het bestuur wil niet het finale besluit door de ledenvergadering laten nemen
omdat de geheim-houding dan niet te garanderen valt.
Artikel 3
Contributie
De betaling van de contributie dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de door de penningmeester aangeboden nota. Als een lid in de
loop van het verenigingsjaar wordt ingeschreven, berekent de penningmeester een evenredig deel van de jaarcontributie. Bij tussentijdse beëindiging
van het lidmaatschap wordt geen restitutie van de betaalde contributie verleend.
Artikel 4
Stemmen
Stemmen geschiedt mondeling, tenzij de statuten dit anders voorschrijven.
Bij schriftelijk stemmen zijn van onwaarde:
a. blanco stemmen
vvpv de Loupe
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b. stembriefjes, die de persoon niet duidelijk aanduiden
Bij verschil van mening omtrent punt b beslist het bestuur.
Artikel 5
Rooster van aftreden
Elk jaar treedt, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, één van de bestuursleden
af volgens het hierna volgende rooster vanaf 2021:
1.
vice-voorzitter
2.
penningmeester
3.
voorzitter
4.
secretaris
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftredend bestuurslid kan zich herkiesbaar stellen. Een tussentijds gekozen bestuurslid volgt het rooster van zijn voorganger.
Artikel 6
Kandidaatsstelling
Kandidaatstelling van personen als lid van het bestuur geschiedt door het bestuur of schriftelijk door tenminste drie andere stemgerechtigde leden.
Artikel 7
Verkiezing
De naam van de kandidaat wordt bekend gemaakt in het decembernummer
van het verenigingsblad. Wanneer voor enige verkiezing slechts één kandidaat is gesteld, kan de voorzitter aan de ledenvergadering voorstellen deze
kandidaat bij acclamatie gekozen te verklaren.
Artikel 8
Het bestuur
Het bestuur regelt de gang van zaken in de vereniging en is belast met de
handhaving en toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement
van de vereniging, alsmede met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van genomen besluiten. Het bestuur is voor het door haar gevoerde
beleid verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering.
Artikel 9
De voorzitter
De voorzitter leidt zowel de bestuurs- als de ledenvergaderingen.
Artikel 10
De secretaris
De secretaris voert de briefwisseling, de vereniging in het algemeen betreffende, houdt kopie van alle uitgaande stukken, maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en beheert het archief. Hij verzorgt de maandelijkse
vvpv de Loupe

16

mei 2021

agenda voor de eerstvolgende ledenvergadering.
Artikel 11
De penningmeester
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij houdt boek van
alle ontvangsten en uitgaven. Hij is bevoegd tot het doen van betalingen voor
zover vallend binnen de goedgekeurde begroting. Overige betalingen behoeven de goedkeuring van het bestuur.
Na afloop van het verenigingsjaar brengt hij namens het bestuur verslag uit.
Hij stelt in overleg met het bestuur de begroting op voor het volgende verenigingsjaar. Aan het einde van het verenigingsjaar stelt hij zijn boekhouding
ter beschikking van de kascommissie teneinde deze commissie in staat te
stellen de financiën van de vereniging te controleren.
Artikel 12
De vice-voorzitter
De vice-voorzitter is (mede) belast met onderwerpen van algemene aard. Hij
vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
Artikel 13
Kascommissie
Aan de kascommissie wordt de controle opgedragen op alle financiële handelingen van de vereniging. Wanneer de controle is gehouden, brengt zij in de
vergadering, tijdens welke de financiële resultaten geagendeerd staan, rapport uit over het afgelopen verenigingsjaar.
Artikel 14
Veilingen
De kavelbeheerder neemt de kavels in ontvangst en stelt de kavellijst samen.
De veilingmeester zorgt voor een goed verloop van de biedingen.
Artikel 15
Rondzendingen
Het bestuur zorgt voor een rondzendreglement, dat geacht wordt deel uit te
maken van het huishoudelijk reglement.
Artikel 16
Slotbepalingen
- In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur met inachtneming van de statuten.
- Uit uitsluitend praktische overweging wordt in dit reglement bij het
noemen van bestuursleden steeds de mannelijke vorm daarvan gebruikt. Vanzelfsprekend wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld.
vvpv de Loupe
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HERDENKINGSZEGELS 4 MEI

Eerder deze maand herdachten we de slachtoffers van geweld, met name tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook van meer recente oorlogen en VNmissies. Diverse keren besteedde de PTT door middel van postzegels aandacht aan deze herdenking, zoals bijvoorbeeld de hier afgebeelde serie uit
1965 (NVPH 836-8).

Maar niet alle voorstellen en
verzoeken vanuit diverse belangengroepen om een speciale zegel uit te geven werden door
PTT gehonoreerd.

Bron:
Gedenkboek stichting 40-45
Martien van Helvert
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PRIVACYVERKLARING 1 (website)
VAN
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS DE LOUPE LEUSDEN

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Wij verwerken uw persoonsgegevens die u op de site www.deloupeleusden.nl zelf invult via het
- contactformulier
- aanmeldingsformulier
- biedformulier
Onder persoonsgegevens verstaan wij:
Voorletters, roepnaam en achternaam
Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
Telefoonnummer, emailadres
Uw persoonsgegevens worden niet op de website vastgelegd.
WAAROM WIJ DEZE GEBRUIKEN
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om telefonisch dan wel schriftelijk contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw verzoek om inlichtingen,
uw aanmelding als lid van de vereniging dan wel uw schriftelijke bieding op
een of meerdere kavels van een veiling.
DELEN MET ANDEREN
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.
FOTO’S VAN LEDEN
Afbeeldingen van u, gemaakt tijdens activiteiten van De Loupe, kunnen worden gebruikt in het clubblad of op de website, tenzij u het bestuur voordien
schriftelijk hebt bericht daar niet mee in te stemmen.
COOKIES EN ANDERE WEBTECHNOLOGIEEN
Onze site verzamelt géén gegevens via zogenaamde cookies of andere vergelijkbare technologieën.
CONTACT
vvpv de Loupe
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www.deloupeleusden.nl is de website van de Vereniging van Postzegelverzamelaars de Loupe Leusden
Wij zijn als volgt te bereiken:
Postadres: Landweg 6, 3833 VL Leusden
Telefoon: 06-11003145
Email: secretaris@deloupeleusden.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40507500

PRIVACYVERKLARING 2 (LEDEN)
VAN
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS DE LOUPE LEUSDEN

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
In het kader van uw lidmaatschap van de Loupe verzamelen wij een aantal
persoons- en aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de
activiteiten van de vereniging en om contact met u te kunnen opnemen.
Dit zijn
Voorletters, roepnaam en achternaam
Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
Telefoonnummer, emailadres
Datum aanvang lidmaatschap
Verzamelgebied
Lidmaatschapstype
Deze gegevens worden namens het bestuur beheerd door de ledenadministrateur.
WAAROM WIJ DEZE GEBRUIKEN
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u deel te kunnen laten nemen aan
de activiteiten van de vereniging en om telefonisch dan wel schriftelijk contact met u op te kunnen nemen.
HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging
van uw lidmaatschap worden uw gegevens na maximaal 5 jaar verwijderd.
vvpv de Loupe
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DELEN MET ANDEREN
Wij verstrekken uw NAW gegevens alléén aan de abonnementen administratie van het maandblad Filatelie, te weten Abonnementenland, Postbus 20,
1910 AA Uitgeest, indien u aangegeven hebt het maandblad te willen ontvangen.
Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar secretaris@deloupeleusden.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek reageren.
Omdat wij geen gegevens opslaan die niet van belang zijn voor het lidmaatschap betekent dat dat het verwijderen van (een deel van) uw persoonsgegevens automatisch tot het beëindigen van uw lidmaatschap leidt.
FOTO’S VAN LEDEN
Afbeeldingen van u, gemaakt tijdens activiteiten van De Loupe, kunnen worden gebruikt in het clubblad of op de website, tenzij u het bestuur voordien
schriftelijk hebt bericht daar niet mee in te stemmen.
BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat u aanwijzingen heeft van misbruik neem dan contact op met het bestuur via secretaris@deloupeleusden.nl.
CONTACT
Wij zijn als volgt te bereiken:
Postadres: Landweg 6, 3833 VL Leusden
Telefoon: 06-11003145
Email: secretaris@deloupeleusden.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40507500
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100 JAAR POSTBUSSEN

Al ruim honderd jaar rijden de Zwitserse postauto’s over de bergroutes van
Chur naar Laax (in het kanton Graubünden) en tussen Brig en Domodossola
over de Simplonpas. De route van Chur naar Laax gaat door het Rijndal via de
gemeenten Tamins en via Trin in de bergsportregio Flims-Laax. Gedeeltelijk
verzorgt de ‘Rhätischen Bahn’ (de spoorwegmaatschappij van Graubünden)
het postvervoer op deze route. De lijn Brig – Domodossola (de Simplonroute)
gaat via Gondo en Iselle naar de Italiaanse stad Domodossola.Op 7 maart
2019 gaf de Zwitserse Post
twee zegels uit “100-Jahre
Postauto-Linien”, met nominale waarden van 85
resp. 100 Rappen. Het ontwerp is van Judith Kurmann.
Toen de Postauto in 1906
werd geïntroduceerd, had
niemand gedacht dat de
Postauto zo’n succesverhaal worden. Tegenwoordig maken de gele bussen integraal deel uit van de Bündner Alpen en zijn ze
niet meer weg te denken, maar ze hadden een moeizame start in Graubünden. Tussen 1900 en juni 1925 werden auto's om veiligheidsredenen op alle
vvpv de Loupe
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wegen verboden. Postauto's waren ook verre van welkom. In sommige dorpen werden ze zelfs met stenen bekogeld. Het verzet kwam vooral van paardenkoetschauffeurs en paardenfokkers, die zich bedreigd voelden in hun levensonderhoud.
Storingen, gebrek aan veiligheid en hoge bedrijfskosten zorgden ervoor dat
de PTT de voertuigen na korte tijd
buiten dienst stelde en opnieuw
volledig vertrouwde op de beproefde "havermotor", de paardenkoets.
De Postbus maakte pas na de Eerste Wereldoorlog zijn echte doorbraak. Niet in de laaglanden, maar
in hoogte. De PTT nam honderden
ongebruikte legervoertuigen over en verbouwde ze tot postbussen, die vanaf
1919 als gemotoriseerde postkantoren werden ingezet. In Wallis werd de
Simplon-lijn geopend, in Graubünden de Reichenau-Flims-lijn, die snel werd
uitgebreid via het Rijndal naar Chur en in de bergen naar Laax.
De voordelen van de postauto werden echter steeds duidelijker. Tegenwoordig vervoert de Chur-Laax-lijn meer dan een miljoen passagiers per jaar. Jaarlijks worden er zo'n 105.000 passagiers vervoerd op de Simplonlijn – dankzij
fietstrailers worden er ook veel fietsers vervoerd.
Als traditioneel Zwitsers bedrijf met meer
dan honderd jaar geschiedenis, heeft de
PostBus altijd regionaal personenvervoer
van hoge kwaliteit
aangeboden. De gele
kleur met de posthoorn is het handelsmerk geworden. Met
901 lijnen en een netwerklengte van meer dan 12.000 kilometer is PostBus
vvpv de Loupe
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koploper in het reizigersverkeer op de weg in Zwitserland. Elke tweede halte
van het openbaar vervoer in Zwitserland is een postbushalte. Met zijn 2400
moderne voertuigen vervoert het busbedrijf jaarlijks meer dan 155 miljoen

passagiers.
Op deze manier draagt PostBus bij aan de sociale, economische en milieuvoordelen van het openbaar vervoer en daarmee aan de hoge levenskwaliteit in Zwitserland.

Bron:
Auteur:
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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 :

Contributie 01-01-2021 t/m 31-12-2021: € 33,00
over te maken op rekening NL29 INGB 0003 0845 83
t.n.v. Penningmeester VVPV “De Loupe”, Leusden.
Wilt u dit blad digitaal i.p.v. gedrukt ontvangen :
Wilt U deelnemen aan het RondZendVerkeer :
Wilt u het maandblad Filatelie ontvangen:

JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

Wat verzamelt U? :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invullen is niet verplicht, maar ingevulde gegevens worden bekend gemaakt aan de leden
HANDTEKENING

DATUM:

Dit formulier opsturen naar of afgeven aan:
Secretariaat VvPv De Loupe
Landweg 6, 3833 VL Leusden
vvpv de Loupe

26

mei 2021

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 bevindt zich o.a. onze vloot
heftrucks, 4 puntlift portalen, hydraulische spindlejack systemen, sleep- en
vijzel-materiaal. Onze projecten kunnen
door ons team op basis van zowel regie, turn-key als aangenomen werk
worden uitgevoerd.
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De Loupe te Leusden
De gereserveerde data in 2021
11 september,
9 oktober, 13 november
en 11 december

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 aanbieden.
De toegang is gratis.
U bent welkom in “De Til” tussen 13.00 en 16.30 uur.
Voor informatie of het huren van een tafel kunt u contact opnemen
met Geurt Ditewig, telefoon 0318-513222
Rijdende op de A28/E30
neemt u afrit 7 richting Leusden.
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.
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