
q)an q)aáer naar ~""n., ..
behoort een postzegelalbum zijn weg te vinden. Daarom
kozen wij bij de samenstelling van onze banden een een-
voudige do oh degelijke uitvoering. Onze albumbladen zijn,
wat betreft de kwaliteit en de druk, superieur. Maakt U in
Uw eigen belang eens kennis met de

LIN,DNER FALZLO'S-ALBUMS••, .
FALZ
LOl
ALBUM
*

Het kopen van een postzegelalbum is geen dagelijkse bezig-
heid. Het gaat immers

van VADER naar ZOON
Lindner Falzlos album Europa in ringband . . . f 22.50
Lindner Falzlos album UNO New- York in ringband f 20.25

Uitvoerig reelàme-materlaal alsmede een monsterblad
wordt U op aanvraag gaarne toegezonden door de Impor-
teur:

RENNIE· HA'AGSMA'S POSlZEGE1HAN1DEL

\'

Leeuwenstraat 2a - HILVERSUM .- Telefo()n 47606, 49108
l,

~, ~

,

MEDE,D,E'LIN.G E,NB:LAD

'.,

NUMMER 1 ·SEPT.1961

UITGAVE VAN DE

PO.STZEGEL VERZAMELAARS VERENIGING
"VERENIG'DE NATIES EN VERENI,GD EUROPA"

KON. GOEDGEKEURD 26 APRIL 1961 NR, 5'6

VERANTWOORDELIJK REDACTE.,UR: J, J, DE BRUIJN. - POSTBUS 125 - ARNHEM



• ]'
I,!it:
\:1

1

(fl

~

VOORWOORD
Bij het verschijnen van het eerste bescheiden blaadje' van onze

Vereniging wil ik, nadat de Ledenvergadering op 12 maart j l , mij als
voorzitter heeft gekozen, gaarne een woord totU richten. De ge s ch ie-
denis van het tot stand komen der Vereniging zal U niet allen bekend
zijn en daarom lijkt het me wenselijk U hîer iets over te vertellen,

Er bestond in Du i ts l and een groep verzamelaars, welke zich s p e-
ciaal bewoog op het uer z ame l ge bi ed der pos t z ege l s en wat daar verder
aan verbonden is van de Verenigde Naties en de Europese gedachte. Na
verloop van tijd ontstonden in vele landen groepen verzamelaars "EN/
VE"~, o.a. in Zwitserland, Lta l ie . Ls raë l , Bro z il ie, Argentinie, enz.

De leider van de Duitse Groep, Dr Jie t l ef Schmidt inHamburg was
reeds jaren terug begonnen met het uitgeven van een gestencild blad,
dat om de twee maanden verscheen. Iedere belangstellende kon zich er
op abonneren. Thans wordt voor de gro ep eri in alle landen een gedrukt
en geïllustreerd Mededelingenblad in de Duitse taal uitgegeven. Hier-
van is de samensteller en uitgever nog steeds Dr.Schmidt in Hamburg.

De systematiek van de Yer sNa t i es is door Dr.Schmidt ontworpen,
Gaarne breng ik van hieruit hulde aan hem voor het grote werk dat hij
heeft verricht. Het ontwerp voor de systematiek Europazegels enz. is
van de-Heer HiPa ik er t te Neus s , in Duitsland. Ook hem komt een woord
van dank toe voor dit werk. De twee systematieken zijn in het Duitse
Mededelingenblad bekend gemaakt en zullen in ons eigen blad herhaald
worden, zodat deuer zome iaa r van hieruit een verzameling kan opbouwen.

Ik kom nu terug op Nederland. Hier waren ongeveer 12 verzame~
laars, die wel het blad van D,.Schmidt ontvingen doch geen onderling
kontakt met elkaar hadden. Wij weten allen, dat wij aZs verzamelaars
van een speciaal gebied maar heel ~einig kunnen bereiken bij de Ver"
en igingen in Neder Land; zoda t he t nod 'ig was kon tak t te zoeken met de
verzamelaars die hetzelfde verzamelgebied hebben om eerder te komen.
Met medewerking van de Duitse Groep heb ik daarom in 1960 meer op en»
baa rhe id gegeven aan het bestaan van deze speciale uer z ame l gro ep , Met
als r e su 1 taa t , da t onze Vereniging op 12 maar t 1961 werd op ger i cli t ;

Ongetwijfeld zijn er in ons land nog zeer veel verzamelaars, die
niets afweten van het bestaan van onze Vereniging. Ik hoop dat velen
van hen ons zullen leren kennen en zich zullen aansluiten om zodoen-
de hun kennis te verrijken van onze mooie hobby, het uer z ame l ge bied:

VERENIGDE NA TIES en VERENIGD EUROPA

Ik wekUallen op om onze Vereniging omhoog te stuwen, ook mid-
dels het nieuwe blad, dat U elke twee maanden zult ontvangen en waar=
in de redaktie U gaarne aan het woord wil laten komen.

CoLoKreyenbroek, voorzitter



~1

Mededelingenblad no, 1 september 1961

tJitgàven van de

POSTZEGEL VERZAMELAARS VERENIGING
,NERENIGDE NATIES en.VERENIGD EUROPA9~

Kono Goedgekeurd 26--4061 Nrc ' 56

Ve:rantwoordelijk redakteur- JoJode BrUijn.Looierst:raat27III Arnhem
Artikelovername alleen met schriftelijke toestemming der redaktie

* * * * * * * * * * * * * * * '" '" '" * * '" * * * '" '" * '" '" '" '" ,. '" "''''
WATDEREDAKTIE(bij het eerste nummer) TE ZEGGENHEEFT

Belofte maakt schuldvDaarom beloof ik U liever niets bij de aanvang
van mijn taak. Nuttiger ook dan veel woorden over schone voornemens
en wat dies meer zij, lijkthetmij omtot daden over te gaan", Naar ik
hoop tot Uwvoordeel •••••••• en tevredenheid0

J,Jode Bruijn

'" * * * * * * * '" * '" '" * * * * * * * '" * '" * * * '" * * * * * * * **
o'F,FICI ELE MEDEDELINGEN

Zoals vrijwel alle andere verenigingen heeft ook onze Vereniging het
gebruikelijke zomerreces gehouden, Maar nu de vakanties zo onderhand
achter de rug zijn.fmeent het Bestuur al heel gauwen fris van start
te moeten gaan•..Vandaar dat U uitgenodigd wordt aanwezig te zijn op de

CONTACTDAG te UTRECHT op ZONDAG 3 SEPTEMBER
in Hotel .,N'oord Brabant.' op het Vredenburg

Zaal open van 12 uur af
Omhet bezoek aan de bijeenkomst aan te moedigenen de leden nog meer
dan in het verleden te bieden. heeft het Bestuur besloten omaan deze
middag een lezing te verbinden. Het verheugt ons U te kunnen melden. '
dat de Hoogwelgeboren Heer

Baron WoJ,A,F0R~SLOETtot EVERLOvan de CLOOSTER
expert op het ver zame1gebied ::;,Verenigd Eur opa"
U heel veel wetenswaardigs. : zàlvcver tè l Ien over

.es -s JAAR VERENIGDEUROPA"
Aanvang der, Lez ing te 2030 uur

De ervaring heeft geleerd. «lat de contactdagen een ideale gelegenheid
zijn omzegels te ruilen en te kopen of te verkopen. Maar ook, 'dat U
daar volop gelegenheid hebt ommet gelijk.,geinteresseerden gedachten
en ervaringen uit te wisselen. 'Het Bestuur verwacht dan ook een grote
opkomst en zegt daarom ••tot zfens" in Utrecht op zondag 3 september,

BIJgesloten ontvangen de leden een exemplaar van de statuten
van onze Vereniging. Deze zijn als bijvoegsel van de Neder=
Iandse Staa tscourant van 22.6.1\961 onder Nr.1l9 verschenen.

2

Het zal de 1eden opgevallen zijn, dat zij in dit blad voor het eerst
een nieuw embleemzien afgebeel d, nl. het officiël e teken van de Ver.
Naties omgevendoor de 12 sterren van de Europese vlag, ,Het leek het
Bestuur een aardige gedachte om. 'nu wij een geheel zelfstandige Ver~
eniging zijn geworden,ook een eigen herkenningsteken te gaan voeren•.

Het ontwerp van dit embleemstamt van de Heer J.JoJanssen te Zutphen
die wij zeer erkentelijk Zijn voor de grandëoze vondst. De twee zinco'
nebeelden van de organisaties wier postzegels wij verzamelen zijn tot
een harmonisch geheel tezamengevoegd, Het beeld laat zich uitstekend
toepassen op briefpapier en dergelijken. Ook leent het zich er zeer
wel toe omer insignes van te I aten maken. .het geen binnenkort kan ge-
beuren als blijkt dat de leden het ontwerp apprecfêr'en en belangstel •.
ling tonen omdraagtekens te bestellen. Aan U dus thans het woord l ï

***
Als nieuwe leden van onze
Baron W,JoA,F,RoSLOET tot

'Van de CLOOSTER,
H,VAN MEGEN,
EoJ,M, WEGMAN ,
J,H,]ANSSEN,

LIGTVOET,
L J, A,LUDEKER,

Vereniging ,heb~nz_içb. 8,!tngemeldde Heren;
EVERLO
Duiven

Hilversum
Lichtenvoorde

Zutphen
Enschede
Hilversum

stoots, ' Zutphen
Kreyenbroek.Warnsveld
idem
idem
Wiegman,.
de Bruf.jri,

voorge-
dragen
door de
Heren; Em~ehede

Arnhem
Het Bestuur is zeer verheugd over deze aanwas en hoopt. :dat de leden
hun best zullen doen omhet goede voorbeeld te vol gen. door eveneens
nieuwe leden voor onze Ver" te winnen. Hoe groter ons ledental wordt
hoe beter dit voor ieder van ons is. Immers. -des te meer kansen ont-
staan er om te ruilen en persoonlijk contact te leggen voor het uit~
wisselen van gegevens en het beantwoord krijgen van vragen.

***
Ondanks de zomerse hitte (12) is het Bestuur enige malen bijeengeko"
men. om lopende zaken te regelen en de aktiviteiten voor het komende
seizoen voor te bereiden. n,a, is besloten een propagandablaadje uit
te geven met een daaraan verbonden aanvraag-biljet voor het Lidmaat-
schap.T.,ze t, zullen onze leden daarvan enkele exemplaren ontvangen.

.•*.•
Onze Penningmeester. de Heer L. J. de Maar. is verheugd Ute kunnen me-
dedelen. dat onze Ver. een eigen postgirorekening No.1015555heeft ge-
kregen, Hij wacht nu op de gelden die.daarop zullen binnenstromen!!!
Inmiddels heeft hij ook de taak van Leden-secretar-is op zich genomen
omdat tal van werkzaamhedenzoals het aanmelden van nieuwe leden bij
de Ned.Bond en het verzenden der Maandbladen verband houden met het
innen van contributies. Zijn adres luidt: Bieshorstlaan 1.Warnsveld,
De Arbei tsgemeinschaft Ruhr der Briefmarkenfreunde Essen organiseert

een GROTEINTERNATIONALERUILDAGte Essen
op zondag 24' september 1961van 10-18 uur in de stadszaal HyssenalLee,

3
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Aan dit gebeuren is een TENTOONSTELLINGverbonden. Tevens wordt er de
5e JAARDAGvan de Postzegelgroep Ver. NatiesjVer. Europa

gehouden, waar vermoedelijk ook Dr. Schmidt uit Hamburg aanwezig zal
zijn. Gepland is omeen speciaalstempel en een Ganszache uit te geven.

Daar het bijwonen van deze evenementen~ook voor de Nederlandse leden
hoogst nuttig en aangenaam kan zijn, werden onze leden met hun dames
door onze Duitse Zustervereniging uitgenodigd als gasten aanwezig te
zijn, De stad Essen biedt de dames van buitenlandse gasten een rond~
rit aan met bezoek aan enkele bezienswaardigheden plus een geschenk.
Wel is het noodzake l Ljk dat dames die van de uitnodiging gebruik wil"'
len maken voor 4 sept. a , s, worden opgegeven aan het Bestuur, per adres
van de Heer C.L.Kreyenbroek. rGerstekamp 16 te Warnsveld.Dit kan ook
gebeuren op de contactdag te Utrecht,alwaar tevens onderling bespro-
ken kan worden of er I eden zijn die per eigen auto naar Essen gaan en
bereid zijn2 of3 medeleden gratis of tegen vergoeding mee te nemen.

***
EN TOT SLOT". .ook al is dit eerste nummer (helaas) zonder champagne
ten doop gehouden, het Bestuur hoopt dat ons blad een levendige tolk
zal worden van wat er in onze Ver. omgaat. U kunt daaraan medewerken
door artikelen of berichtjes in te zenden over speciale onderwerpen.

~ '" - - - - - EINDE VANDE OFFICIELE MEDEDELINGEN~ - - -- ~ _.

EUROPA~zegels 1961. Heeft U deze nog niet besteld? Wacht
dan niet I langer en bestel direkt, Wanneer U ons NU
f 17,50 voor postfris efl/off27,5ovoorFDC,7sperstel

overnaakt. kunt U verzekerd zijn van prompte lèvering te"
gen de laagst mogelijke prijs, zonder dat U voor éven tu-
ele verrassingen komt te staan, Het verschil \ in prijs
wordt dan bij aflêvering'van de zegels 'verrekend,

Wij bieden verder aan;

EUROPA1960 postfris: Ierlandf 29)56 - Engeland f 5,95
SAS EUROPAScand.landen compl , f 2045 x - FDC's f 4,25
Cuba : 15 j. UNO f 2.10 Z.Korea; WMO blokf 2,25
Togo ; UNOherd. 2,~ Egypte ; W.H.O. 0,95
Gabon Opn.in VN 2,90 Palestina: W.H.O. 0,20
Tchad : Opn,in VN 2,90 Syrie : W,H.O. 0,90

POSTZEGELHANDEL T oW I E GM,AN LIPPERKERKSTRAAT23
ENSCHEDE

TELEFOON7663 ~ GIRO 949268
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HU LD r.n:
Zeer veel lof komt onze leden toeo die een buitengewoon goed figuur
geslagen hebben met hun inzendingen op de Nat.Postzegeltentoonstel-
I Ing ssRotterdam 1961". En, 'om maar met de deur in huis te val Ien.v,

de' 5 inzendingen van onze leden werden alle 5' bekroond!î
Een succes, dat nog groter is dan in eerste instantie wel lijkt. Er
Zijn nl. gunstige conclusies aan vast te knopen. Doch aller-eerst de
namen der gelukkigen en een korte omschrijving van hun inzendingen.

Klasse C STUDIEVERZAMELINGEN

Groot zilver aan C.L.Kreyenbroek met 3 kaders JOe jaren voor het
lVereldvluchtelingenjaar". Een speurtocht naar zegel s
op vluchtelingengebied in de ruimste zin des woords,

Klasse G BEELD- en THEMATISCHEVERZAMELINGEN

Groot zilver aan J.D. van der Sloot met 11 kaders VN.me verzame-
ling omvat de werelduitgiftèn ter ere van de VN en
haar nevenorganisaties. Voorts DAGDERvN-stempels .•

Groot brons aan C.L,.Kreyenbroekmet13kaders.,Eur.zegels", pos t-
fris, gestempeld, 1e dag en bijzondere afstempelingen.

Groot brons aan W.Jager" ~ kaders "VN'"o, a. Mensenrechten, VNo.DAG"

Klasse ,A LANDENVERZAMELINGEN

aan J. Schop met 4 kaders ••VNNew York" waarbij rran-
keer~ en luchtpostzegels op dienstbrieven gebruikt.

En nu ons (uiteraard gunstig) commentaar. In de groep studieverzame-
lingen kampten 10 inzenders met zeer uiteenlopende onderwerpen. als
falsificaten, stempels. bepaalde emissies en landen enz. De ruim van
tekst voorziene bladen van de Heer Kreyenbroek toonden tal van bij"
zondere uitgiften die onze leden bekend zullen zijn van de geschrf r-
ten die zij indertijd al s bij lage van het Mitteil ungsblatt ontvmgen,

Brons

Klasse G telde 1iefst 35 deelnemers. die zeer gevarieerde Beeld- en
Thematische verzamelingen hadden ingezonden: natuurlijk veelal bloe •.
men, dieren, schepen, olie, muziek en andere cul tuuronderwerpen (sport
enz , ) uitbeeldende. 4 van de 35 onderwerpen waren aan VNofVer.Eur.
gewijd. 3 van deze 4 inzendingen (die alle bekroond werden) waren af-
komstig van onze leden. Dit feit mag toch zeker wel gememoreerd wor-
den. Het getuigt van het goede gehalte der verzamelingen der leden. "

Bezien wij ook het feit. «la t de bekroonde inzendingen ondergebracht
waren in een groep van 35. dan verheugt het ons zeer te kunnen con-
eluderen dat de thema's VN en VE erkenning vonden bij de jUry. Ons
verzamel terrein is niet langer een stiefkind. Ons onderwerp is ••en
marche", En daarmede kunnen wij allen, hoe klein of hoe groot onze
collectie ook moge zijn. ons gelukkig prijzen. Dat geeft de burger



moed. nietwaar? Van harte hopen wij dan ook dat de behaalde re sul '"
taten voor ons allen een aansporing zijn dapper voorwaarts te gaan.

Ook in klasse A .,Landenverzamelingen"was de concurrentie groot. 21
deelnemers kwamen uit met van oudsher favorietelandeno Wonderlijk
genoeg was Nederland daar niet onder, doch wel meerdere malen Cura-
çao,Ned.Antillen en Suriname. Voorts Zwitserland. Vaticaan, Frank-
rijk enz. Ook hier geldt dat het onderwerp VN. nog wel beperkt tot de
New York-uf tgaven, .door de jury voor vol werd aangezien.

Ongetwijfeld is de uitstekend verzorgde tentoonstelling een ui ter-
mate goede propaganda geweest, look voor onze Ver. De expositie trok
7815 getelde bezo eke rs, Vele duizenden daarvan hebben kennis gemaakt
met ons verzamelge bied" Temeer, omdat de kop van de tentoonstell mgs-
zaal ingenomen werd door de luxe stand van de Dienst der Pos tadn inf,-
stratie der VN te Genève. Op 9 moderne showtableaus waren alle door
New York en Gen~ve ontworpen VN zegels en fdc 's uitgestald. Het ont-
staan van een f'dc, Ivan ontwerp tot en met een gefrankeerd exemplaar
werd op een van deze borden verklaard" Werkelijk een leerzaam geheel" .

Van harte feliciteren wij tenslotte onze bekroonde leden met de door
hen behaalde diploma's. Ongetwijfeld zullen zij later nog menigmaal
met voldoening een blik werpen op de fraaie bronzen medaille die zij
ontvingen ter herinnering aan de .,Rotterdam 1961" •.

de Bruijn

AANBEVOLEN I/JDSCJlRlfTEN
D B Z Deutsche Zeitung fur Briefmarkenkunde, '

24 nummers per jaar

L 'Echo de la Timbrologie m, Yvert s ippl ement
12 nummers per jaar

Philatelic Magazin (ut tg, Har'rfs , Londen)
24 nummers per jaar

Proefnummers f 1. ~.Kosten van proefnummer vervallen bjj het aan-
gaan van het gewenste abonnement.

Nieuwtjes UNOen EUROPAleveren wij tegen concurrerende prijs.
Wij importeren zelf. Mogen wij U deze automatisch toezenden. Des~
gewens t ook op PDC?

.f-

f 20,~,

f 12,d~,

f 13,50

RENNIE HAAGSM.A 9sALL ROUND SERVICE
POSTBUS 143 "'HILVERSUM"' POSTGIRO 336559 0 TEL,47606
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SYSTEMATIEK VER. NATIES POSTZEGELS
sammgesteld door Dr.Detlef Schmidt

01 HandYest der VN
011 Conferent Ie-begfn op 25.4.; 1945
012 conrerent te- einde en ondertekening op 26,6.,1945
013 Inwerkingtreding en Dag der VNop 24dl0,1945
02 Toetreding tot de VN
03 Overige motieven

ALG,VERGADERING 10 Alg" Vergadering in het algemeen
11 Alg.Vergadering 1945/46 te London
12 Alg. Vergadering 1948 te Paris
13 Al g. Vergadering 1951 te Par-Is

o ALGEMEEN

2 VEILIGHEIDSRAAD 20 Veiligheidsraad in het algemeen
21 Korea
22 Suez (UNEF)
23 Kongo

3 ECON, & SOC,RAAD 30 Economische en Sociale Raad in het algemeen
31 Rechten der Mens
32 Econ, Commissie voor Europa (ECE)
33 Econ.Corrmissie Azie en het Verre Oosten (ECAFE)
34 Econ, Commissie Late Ins-Amer fka (ECLA)
35 Econ.Commissie Afrika (ECA)
301 Int.Arbeidsorganisatie (ILO)
302 Voedsel~ en Landbouworganisatie (FAO)
303 Org. Onderwrjs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO)
304 Int.Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)
305 In t.Bank voor Herstel en Ontwikkeling (IBRD)
306 Int.Monetaire Fonds (IMF)
307 Wereldpostunie (UPU)
308 Int.Verreberichtgevingsunie CITU)
309 Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)
310 Mete'örologische Wereld Organisatie (WMO)
311 Vluchtelingen Organisatie (UNRRA,'TRa)
312 Intergouvernementele Org. v.d. Scheepvaart (IMCü)
313 Int.Handelsorganisatie (ITO, GATT)
314 Int.Organisatie voor Kernenergie (IAEA)
3001 Kinderfonds (UNICEF)
3002 Bureau voor Technische Hulp (TA)

4 TRUSTSCHAPSRAAD 40 Trustschapsraad in het algemeen
41 Italiaans Somaliland

5 INToGERECHTSHOF 50 Internationaal Gerechtshof in het algemeen
51 Dienstzegels

6 SEKRETARIAAT 60 Sekretariaat in het al gemeen
61 Dienstzegels VNNew York

7



SPECIALISTEN KOPEN BIJ DE SPECIALIST
VERENIGD EUROPA en VERENIGDE NATIES

zajn Uw speciale verzamel gebieden. Wist U dat ik U alle nieuwtj es
hiervan kan Leveren, .zowel de lastige ongetande nummers postfris als
ook de fdc's hiervan? Van oudere uitgiften hebik een grote sortering.
ook fdc 'Se Vraagt U eens de prijzen aan van Uw manco 's, ofnog beter;
vraagt U om toezending van de regelmatig verschijnende (gratis)
prijslij sten, Ook voor 100 jaar Postzegels. Padvinders en de nieuwe
ui tgi ften van West Europese Landen; Israël; Nederland en 0, G, Uwadre s.

Bestelde U deze zegels reeds? Zo niet. ,doet U het nu direkt
nog even, wilt U tenminste voor onaangename verrassingen be-
spaard blijven. "Dit jaar zijn er slechts 15 landen voor zover
bekend. -Prijs per serie voor postfris ca f 10,-, voorde fdc
ca. f 15,-.
Een juiste prijs is nog niet bekend.
Bel ee fd aanbevel end. '

POSTZEGELHANDEL Jo ,\L,DoBURG
BULLEPAD 26 = ,AMSTERDAM ,W3

TELEFOON191039= GIRO' 5E14790

PoS. Ook voorEuropa en' VoN,.,-aJstempel inf!en het juiste adres

? & !
Dit is geen geheimschrift, maar de
titel van een vaste rubriek, waar-
in de leden zegels fdc 's stempels
rUiladressen enz. kunnen vragen en
aanbieden. Omer gang in te bren-
gen biedt onze Ver. U 'éénmaal een
3-regelig bericht GRATIS aan. Meer
regels à 20 ct. Volgende annonces
eveneens 20 ct. per regel met een
min. van f 1,"". Grij p dus even naar
de pen en schrijf Uw tekstje voor

VRAA G EN AAN BOD
Te koop aan geb, of in ruil VN & EUR
zegels. in het bijzonder Raad v, Eur
dienstbrieven, stempels v.Eur."Or.
ganisaties (CECA) enz. C.de Jong, '
Zegwaardstraat 274 te Voorburg.

Verzamelaars van VLUCHTELINGEN_
zegels fdc"s en stempels worden
verzocht hun adres op te geven:
J.de Brutj n, Postbus 125, Arnhem.

EURO PA ZEGELS , 1961

De Heer Karl Haferkamp te Frechen
Bez.Koln, eBreitestrasze 73 vraagt:

STEMPELS
te koop of in ruil. Hij mist o.a.
1949 Utrecht-Jàarbeurs; Marsha I I.
1949' A 'dam: mach.st.1eVerg.R.v.E.
1950 A'dam,Haag.R'dam:2j.Marshall
1952 27/31.10 Haag; Grafel.zalen. '

Eur. Forum Polit.Jongeren.
1958 25.4/9.5 A'dam, Eindhoven,En··

schede, enz. 1950-9 mei-1958,
Eur.EEN voor Welv. & Vrede

1958 15.5/2.7 A'dam enz 5 juli NATO
Vliegfeest te Soesterberg.

Hij biedt aan fraaie Eur.stempels
op kaarten (met 2e blancostempel)
1948 Hann.MÜllden:Eur.Bund/E.Union

Landestag Niedersachsen.
1948 Eur,Union Int. Jeugddag Burg

Cochem (18.5.48 Kochem).
1948 Dag Eur.Union Frankfurt a M.
1948 idem Heidenheim/Brenz
1950 ERP tentoonst. Hof (SaaIe).
1952 2e Eur.Gereeds.Tent.Hannover

\




