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Filatelistenvereniging  "Roden-Leek en omstreken" 
 

Opgericht 31 januari 1978 
Aangesloten bij de K.N.B.F. en het SamenwerkingsVerband Filatelie 
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 4004.8872 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

voorzitter J. Gerritsen, Appelhof 25, 9356 BT  Tolbert 
         tel. 0594 515 331, e-mail: vz@fvrl.nl 
 

secretaris W. van der Velde, Groningerweg 32, 9321 TC  Peize  
             tel. 050 503 2608, e-mail: sec@fvrl.nl 
 

penning- P. Kremer, Buitensingel 62, 9883 SJ  Oldehove 
meester tel. 0594 621 266, e-mail: pm@fvrl.nl 
 

nieuwtjes-      mw. C. van Leeuwen, Faunalaan 6, 9301 KG  Roden 
dienst       tel. 0621 591 868, e-mail: nieuwtjes@fvrl.nl 
 

rondzend- mw. C. Schuitema, De Grouw 10, 9351 LP  Leek 
verkeer  tel. 0594 511 586, e-mail: rzv@fvrl.nl 
 

voorraden B. Peeterse, Weth. I. Hutstraat 68, 9351 RH  Leek 
  tel. 0594 517 721  
 

bestuurslid mw. W. Wobbes, Ericalaan 30, 9828 PH  Oostwold 
  tel. 050 551 5722, e-mail: whw@fvrl.nl 
 

bestuurslid H. van Huffelen, Groenestein 2, 9301 TR  Roden 
  tel. 050 501 7538, e-mail: hvh@fvrl.nl 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Rekeningnr. nieuwtjesdienst :     NL11 RABO 0189 1959 32   
     t.n.v. FV Roden-Leek eo 
 

Rekeningnr. rondzendverkeer :    NL41 RABO 0364 0176 19  
     t.n.v. FV Roden-Leek eo 
 

Rekeningnr. penningmeester (alg.):      NL90 RABO 0312 3841 22  
     t.n.v. FV Roden-Leek eo 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Verenigingswebsite:  www.fvrl.nl    
 

Redactie-adres: Groningerweg 32, 9321 TC  Peize 
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Clubavond mei 
 

De komende clubavond zal worden gehouden op woensdag 17 mei in het 
gebouw Op de Helte in Roden. De zaal is open vanaf 19.15 uur; u bent 
dan in de gelegenheid om in alle rust uw nieuwtjes en uw bestellingen af te 
halen of een aankoop te doen. 
Het officiële gedeelte van de clubavond begint om 20.00 uur. De agenda 
is als volgt: 
 1. Opening.      6. Minilezingen. 
 2. Mededelingen.     7. Rondvraag. 
 3. Nieuwtjes Nederland.    8. Gratis verloting. 
 4. Filatelistisch allerlei.     9. Sluiting. 
 5. Veiling met afslag. 
 

Deze avond presenteren enkele leden een korte lezing. Mevrouw Turner 
en de heren Nederhoed en Van Huffelen zullen u iets vertellen over een 
van hun favoriete verzamelonderwerpen: Engeland, Roemenië en "Wat 
apart jah!". 
 
 

Verenigingsdatums 2023 
 

    - 14 juni: inloopavond in De Til (19-21 uur) 
    - 6 september: lezing 
    - 18 september: inloop De Til 
    - 4 oktober: DVD-presentatie 
    - 16 oktober: inloop De Til 
    - 21 oktober: onze beurs in Nieuw-Roden 
    - 1 november: financiële ledenvergadering, grote clubveiling 
    - 20 november: inloop De Til 
    - 6 december: lezing 
   - 18 december: inloop De Til 
 
 

Uitgifteprogramma Nederland vanaf juni 
 

12 juni: Beleef de natuur (Weerribben Overijssel) 
26 juni: Sail Den Helder & Marinedagen 
en na de zomer verschijnen nog zes uitgiften. 
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Veiling met afslag woensdagavond 17 mei 
 

Nr.  NVPH/Mi Omschrijving                      Kwal.    Cat.w.  Inzet 
 

1.   Belgie/Frank/Italie, album als nieuw   17 
 ook Spanje 30 bladen 

2.   China 1959 serie econ. ontwik.  O  6,50 6 
3. 1295-97 Hongkong 2005 scheepvaart/exp.  XX  3 6 
4. zakje Ierland 25 gram  O/XX 5 
5.   Importa album voor FDC’s/briefkrt   1 
6. 275-290 Ned. Ant. 1958-77 Juliana   XX  49,50 15 
   tevens 460-468, 559-562 
7. 200+204 Ned. Indie 1934-37, Wilhelmina  X  8 6 
8. 81 NL 1922 Wilhelmina  X  36 9 
9. 373 NL 1940 Guilloche  X  36 10 
10. 641-645 NL 1954 zomer  XX  22,50 7  
11. E38,43,47 NL 1959-1961 beschreven/getypt  O  68 10 
   E47 met aantekenstrookje        
12.   NL 2001 jaarpakket  XX  5  
13.   NL 2023 zilveren postz. “Spijker”  XX  25 10  
 

 
 

14.   NL 1997-2021 album rood A5  O  9  
15. 321-322 Suriname 1955, 10 jaar bevrijding  X  6 5  
16. LP 47-59 Suriname 1972 Vlinders  XX  9,30 6,50 
17. bl 77 Thema vogel, BRD/Helgoland+zegel  O  6 
18. zakje Thema vogels  O  7 
19. zakje USA 40 gram  O/XX 6 
20. 59 Zwitserland 1882-89, tanding 11 ¾  O  16 6 
 

In mei verloopt de veiling niet bij opbod, maar bij afslag. De regels voor 
het “afmijnen” zijn als volgt:  
1. De veilingmeester noemt eerst de (catalogus-)waarde van een kavel en 

daarna het bedrag van het inzetbod. Pas dan kunt u bieden.  
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2. Komt er geen bod, dan gaat de veilingmeester in prijs naar beneden: 
boven de 10 euro met 1 euro naar beneden, van 10 tot 5 euro met 50 
cent en beneden de 5 euro met 25 cent.  

3. Is de prijs naar uw zin en wilt u het kavel daar voor kopen, roep dan 
luid en duidelijk “MIJN”. Dus geen ander woord, alleen “MIJN” telt.   

    Wie het eerste “MIJN” roept, wordt de eigenaar van dit kavel. 
(Uiteraard pas na de betaling aan de penningmeester.)  

    Na het woord “MIJN” is het kavel verkocht en volgt er geen “eenmaal, 
andermaal” meer zoals bij een normale veiling.  

4. Wanneer er twee bieders tegelijk “MIJN” roepen, dan verhoogt de 
veilingmeester de prijs eerst weer een stap en wacht daarna opnieuw op 
het woord “MIJN”.  

5.  Er is een bodemprijs voor elk kavel. Is er geen MIJN geroepen en is de 
bodemprijs bereikt, dan wordt dit kavel ingehouden.  

6. In elke situatie die niet duidelijk is, beslist de voorzitter van de 
vergadering samen met de veilingmeester.  

 

N.B. Er is na de veiling nog wel een naverkoop, maar dan betaalt u de 
oorspronkelijke hoge inzet. Bied dus als u een kavel wilt hebben.  
Wilt u een kavel van tevoren bekijken, bel dan voor een afspraak met mw. 
Van Leeuwen: 0621 591 868. Schriftelijke biedingen kunt u opsturen naar 
FV Roden-Leek, Faunalaan 6, 9301 KG Roden of mailen: veiling@fvrl.nl 

 
 

Geen U 
 

Nee, geachte lezer, we gaan niet jijen en jouen, zoals sommige banken en 
andere instellingen tegenwoordig menen te moeten doen. Het gaat om de 
opstelling van de tafels tijdens onze verenigingsbijeenkomsten. 
Omdat er vanuit de leden vraag was om eens met een andere tafel-
opstelling te werken, is ook de grote "U" geprobeerd. Vooral in de Til is 
gebleken dat de leden met zo'n opstelling maar kort bleven en niet even 
bleven zitten om nog wat te ruilen en bij te praten. 
De aprilmiddag in de Til werd daarom aangepast: niet alleen een opstelling 
met zitjes, maar ook een iets andere indeling van de bijeenkomst. Het was 
een groot succes: na een half uurtje "soos" en pas daarna een half uur het 
verenigingsdeel bleef iedereen nog een hele tijd zitten. Waarom? Omdat 
het gezellig was en dat is altijd de opzet van de Til-middag geweest. 
Deze gewijzigde opzet blijft na de zomer waarschijnlijk gehandhaafd. 
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Veilingkavel 16 

 
 

Aanbiedingen van het Posthuis 
 

In de aanbieding: zes delen DAVO-luxe Nederland in hoes. Geen zegels. 
Prijs in overleg. 
 

Diverse albums geïllustreerd verzamelen Nederland: 
 - euro 2000-2012. DAVO-luxe in hoes. Eventueel met zegels. 
 - gulden 1988-2000. Twee albums Post 1+2 met zegels. 
 - gulden: mapjes. Vele jaren. 
 - gulden: 1852-2001. Zowel XX als O. 
 

Belangstelling? Even vragen op de clubavond of bellen (0594 517 721). 
 
 

Plakwerk 
 

We vragen niet van u om al uw post zo creatief te versturen als deze 
meneer of mevrouw, maar het is voor de ontvanger wel zo feestelijk! 
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Het aniline-potlood 
 

Niet alleen in het stemhokje, maar ook thuis likten vroeger veel mensen 
aan hun potlood voor ze gingen schrijven. Waarom? 
 

Het ging hierbij om een anilinepotlood. Deze kwam rond 1870 in gebruik 
en gaf een paars-blauwe afdruk. Vrijwel onuitwisbaar, dus veel beter dan 
een gewoon potlood en het knoeide niet zo als pen en inkt. Voor een 
goede werking moest het potlood echter even bevochtigd worden. 
Aniline is een teerproduct en bleek rond 1970 giftig en kankerver-
wekkend. Het gebruik is daarom al vijftig jaar verboden. 
 

Wat was nu het belang van dit potlood voor ons filatelisten? 
 

 
Fraaie oude brief (Van Dieten Postzegelveilingen) 

 

We treffen deze blauwe strepen wel aan op oude brieven. Het waren een 
soort attentiesignalen, aangebracht door de posterijen, bijvoorbeeld: 

Indien op postkantoor en/of hulppostkantoor was verzuimd een afstempeling 
aan te brengen of wanneer de afstempeling onduidelijk was, diende de besteller (of 
de “plattelands-postbushouder”) alsnog voor vernietiging zorg te dragen en door 
middel van pen of aniline-potlood een zogenaamd “Andreas-kruis” over de 
zegel(s) aan te brengen. 

 

Grote strepen op brieven zien we bij aangetekende stukken en onder-
frankering (strafport). In tegenstelling tot de gemene balpenkrassen die 
sommige postbodes nu aanbrengen, is het vroegere anilinegebruik juist 
prima. Wie een dergelijke brief in zijn bezit heeft, moet deze niet 
weggooien, maar koesteren! 
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Schatten in Noordenveld 
 

Voor een spreekbeurt van onze zoon, met als onderwerp hunebedden, 
bezocht ons gezin de hunebedden in Drenthe en Groningen in de jaren 
negentig. Daarom gingen er meteen belletjes rinkelen bij het zien van de 
naam van de geadresseerde op deze envelop. 
 

 
 

“ ’t Spittertien” 
 

Dat is de bijnaam van Albert Egges van Giffen (1884-1973), archeoloog, 
ook wel “de vader van de hunebedden” genoemd. Het "gravertje" werd 
liefkozend zo genoemd door de Drentse bevolking, omdat hij er veel in de 
grond heeft gespit. 
 

Van Giffen werd geboren in het Groningse 
dorp Noordhorn. Hij groeide op in Diever. 
Al op jonge leeftijd maakte hij de 
archeologische opgraving bij de Ossekoele 
(een ossenwasplaats) aldaar mee, waar men 
ook urnen vond. Aanvankelijk studeerde hij 
plant- en dierkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen (1907-1913). 
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Vervolgens was hij werkzaam als 
conservator bij het Museum voor Oud-
heden in Leiden.  
Hij werd voorzitter van de Vereniging van 
Terpenonderzoek en leidde meerdere 
archeologische opgravingen in Nederland. 
Maar naast deze onderzoeken lag zijn hart 
bij hunebedden.  
 

In 1916 verbond hij zich vanwege zijn archeologische onderzoeken aan 
het Provinciaal Museum voor Oudheden in Drenthe. Hij werd er 
conservator en de collectie van dit museum kreeg door deze onderzoeken 
een enorme impuls. Dit museum was de voorloper van het Drents 
Museum te Assen. 
In 1920 richtte hij het “Biologisch 
Archeologisch Instituut” in Groningen 
op, waar hij de leiding had. 
Naast zijn werk in Groningen, bracht 
hij alle bestaande hunebedden, veel 
grafheuvels en urnenvelden in Drenthe 
in kaart. 
 

Deze hunebedden zijn tastbare 
monumenten van de jacht-verzamelaar 
gemeenschappen uit de nieuwe 
steentijd of neolithicum. Het zijn 
grafkamers, gebouwd van zwerfstenen, hierheen 
geschoven tijdens de ijstijd vanuit Scandinavië. Aan 
de gestorvenen werden voorraden meegegeven, 
bijvoorbeeld in potten van klei. Vanwege die 
vondsten worden deze gemeenschappen “Trechter-
bekers” genoemd. 
 

Veel hunebedden die Van Giffen aantrof waren 
zwaar in verval. Een slordige verzameling stenen, 
waarin nauwelijks nog een hunebed te herkennen was. Alle hunebedden in 
Drenthe werden uitgebreid onderzocht, gefotografeerd en gedocu-
menteerd. Na het onderzoek is Van Giffen zeer actief geweest in het 
renoveren en restaureren van de hunebedden.  
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Hunebedden in Noordenveld. 
 

Hunebed D1 ligt in de Noorderduinen te Steenbergen. 
 

          
 

Op de linker foto de staat waarin Van Giffen het hunebed in 1918 
aantrof. Het was wel compleet, maar flink beschadigd. (Let op het 
landschap, geen boompje te bekennen.)  In de jaren 50 werden de stenen 
met cement en gruis gerepareerd. De draag- en dekstenen werden 
uitgegraven, weer opgericht en teruggeplaatst. Helaas heeft het hunebed 
door de jaren heen veel te lijden gehad van vandalisme, o.a. brandstichting 
en vernieling van de dekstenen. 
 
Hunebed D2 ligt in Westervelde. 
 

           
 

Een vrij klein hunebed, gelegen bij het Norgerholt. Foto's van voor en na 
de restauratie.  
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Hunebedcentrum 
 

Het huidige “Hunebedcentrum”  
in Borger (2006) naast de D27 
(het grootste hunebed), is het 
archeologisch hoogtepunt van 
Nederland, maar ook op 
educatief terrein hoogstaand. 
Het is passend aangelegd in het 
Drentse landschap.  
Alle hunebedden waren voor-
zien van een bronzen “Van Giffen” naambord. De meeste zijn gestolen, 
maar enkele zijn nog te bewonderen. 
 

In juli 2020  heeft het 
Hunebedcentrum, in 
samenwerking met 
MSG Businesspost 
(regiopost), eigen 
postzegels uitgegeven 
met afbeeldingen van 
hunebedden en 
exposities. 
 
Terp in Peize 
 

Meer recentelijk,  bij de “Herinrichting Peize” 
in 2009 en 2010, werd archeologisch onder-
zoek verricht in de Onlanden. Daar zijn 
resten van “Terp 5” aangetroffen. Mogelijk 
ging het hier om een soort plaggenhut met 
moestuin voor seizoensbewoning.  Men vond 
naast veel scherven een kleiplatform met een 
haardkuil.  
 

Wat later werd een kogelpot van aardewerk gevonden, wat na recon-
structie een komfoor bleek te zijn.  
Dit was een waardevolle aanvulling in het onderzoek . Het werpt nieuw 
licht op de bewoning in de late Middeleeuwen in dit gebied.  
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Stobben in Roderwolde 
 

Het Drentse landschap is onderhevig geweest aan heel veel veranderingen 
door de duizenden jaren heen.  De ontdekking van een stuk oerbos bij 
Roderwolde bevestigt dit. 
 

In 2008 wilde men in de 
weilanden rond Roderwolde 
grote hoeveelheden stobben, ook 
wel boomstronk of boomstomp 
genoemd, verwijderen omdat dit 
lastig was voor de landbouw. 
In het gebied  “Stobbenven” 
bevinden zich de resten van een 
ongeveer 9000 jaar oud bos. Het is een restant van het Oerwolt, het 
oudste bos van Nederland dat bewaard is gebleven. De ouderdom van de 
stobben varieert tussen 7000 en 10.000 jaar. Het bestond het meest uit 
dennen en een enkele eik en is uitgeroepen tot aardkundig monument (dat 
is een natuurmonument dat zijn belang ontleent aan zijn aardkundige 
betekenis: geologisch, geomorfologisch of bodemkundig). 
 

Deze en de onderzoeken van Van Giffen hebben heel veel informatie, 
tastbare monumenten en gebruiksvoorwerpen blootgelegd waarvan wij nu 
kunnen genieten. 
Wie weet welke schatten de bodem van de gemeente Noordenveld nog 
meer voor ons in petto heeft! 

Claartje van Leeuwen 
 

 

Gevraagd 
 

Blokje/vel Mooi Nederland 2019 Ameland XX (NVPH 3740). 
B. Peeterse (tel. 0594 517 721). 
Eventueel ruilen tegen gestempelde zegels (Nederland, Duitsland, Belgie). 
 

 
Te koop aangeboden 
 

Zes prima insteekalbums (8 bladen) voor 10 euro. 
Mw.  Renkema, tel. 0594 152 943. 
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Het Posthuis van de vereniging Roden-Leek 
 

Wat is de drijfveer om hiervoor werk te verrichten? Ik zal proberen om u 
te vertellen wat het inhoudt. 
 

Op een zeker moment werden onze nieuwtjesdienst en de zegelbestel-
dienst (hulp bij het verkrijgen van nog ontbrekende zegels) gesplitst. Ik 
heb toen het tweede deel van deze taken op mij genomen, nog niet 
wetend wat het inhield. Daardoor kan ik zelf kijken wat er voor de leden 
te regelen is. 
 
Waar kan het Posthuis de leden nu van dienst zijn ? Dit kan zowel bij de 
aanschaf van materialen als hulp in een andere vorm zijn: 
1. Albums en insteekboeken. Gebruikte, maar van goede kwaliteit en altijd 

voordelig. (Nieuw materiaal levert de nieuwtjesdienst.) 
2. Stroken. Hawid en andere merken, blank of zwart. (Veel) voordeliger 

dan in de winkel. 
3. Postzegels en mapjes guldenwaarden (niet meer verplakbaar) XX, X, O 

en eerstedagbrieven. 
4. Postzegels eurowaarden (plakbaar) XX tot het voorlaatste jaar van uit-

gifte (recente zegels alleen via de nieuwtjesdienst). 
5. Algemene hulp. Onderzoeken van watermerk, tanding, kleur. 
 

De tijd om hiermee bezig te zijn, wordt bepaald door jezelf en als je alleen 
helpt bij vragen, dan valt de tijd mee. Wil je meer doen, dan gaat er 
natuurlijk ook meer tijd inzitten. 
Als je de leden meer aandacht geeft bij hun vragen, dan maakt dit werk 
het leuker om lid te zijn en lid te blijven. Samen maakt dat een groter 
netwerk en geeft meer sociaal contact. 
De leden moeten wel zelf het initiatief nemen en met hun vragen komen, 
want ik kan roepen wat ik wil, als de leden niet reageren dan houdt alles 
op… 
Toch is het leuk werk om te doen. Hulp van andere leden hierbij is altijd 
welkom. 
 

Ik ben nu al zo'n 70 jaar bezig met filatelie en postzegels en vind het nog 
altijd leuk. Wel ben ik een beetje aan het afbouwen; de jaren gaan tellen. 
 

De beheerder van het Posthuis, Bram Peeterse 
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Een lid stelt zich voor 
 

Ik zal mij eerst even voorstellen. Wim Jan Wieringa uit Tolbert. Sinds eind 
2022 ben ik lid van de vereniging. 
Mijn verzamelgebied was de gehele wereld, maar omdat dat onover-
zichtelijk werd, heb ik het beperkt tot Nederland catalogus, Frankrijk en 
honkbalzegels. 
Wat er in de albums "gehele wereld" zit is ruilmateriaal. Verder heb ik 
ruim 25.000 ansichtkaarten vanuit de gehele wereld. Mocht iemand er 
belangstelling voor hebben, dan hoor ik dat graag. 
Ook zou ik graag willen horen wat de andere leden verzamelen. Mocht ik 
dan wat tegenkomen, dan weet ik waar ik moet zijn. 

Wim Jan Wieringa 
wiewim@home.nl 

 

P.S. Ik kijk niet vaak naar de e-mail, dus het kan even duren voor er een 
reactie komt. 
Bel anders 0594 514 449 of spreek mij aan op een verenigingsbijeenkomst. 
 
 

15 jaar geleden… 
 

… waren wij al op het internet te vinden. Toen nog niet via het huidige 
"www.fvrl.nl", maar  via "www.filatelistenrodenleek.nl". Dat was een 
hele mondvol. 

 

… ging er iets mis bij het drukken van de mei-nieuwsbrief.  De leden ont-
vingen daarom zowel een convocatie als een verlate nieuwsbrief. 

 

… werd tijdens de clubavond  nog altijd een verslag van de vorige bijeen-
komst voorgelezen. 

 

… kwamen er in april maar liefst 49 leden af  op een lezing van ons lid de 
heer Onstwedder. Veel zeldzaam ouder materiaal passeerde de revue. 

 

… was onze ruilbeurs in Tolbert niet in het najaar, maar in april.  Dit 
vanwege de aanwezigheid van de Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie, die een ledencontactdag hield. 

 

… stonden er negen pagina's advertenties in de Nieuwsbrief. Prettig voor 
de penningmeester, maar het verhoogde de leesbaarheid niet. 
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 Op elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de 
zomermaanden, is er een verenigingsavond in het gebouw "Op de 
Helte”, Touwslager 125 te Roden (tel. 050 501 9390).  
Elke derde maandag van de maand is er vanaf 13.30 uur een 
verenigingsmiddag in het dorpshuis “De Til”, Tolberterstraat 36 in 
Leek (tel. 0617 017 622). 
Voorafgaand aan de clubavond ontvangen de leden een convocatie. 

 

 Maandelijks ontvangen de deelnemers aan het rondzendverkeer een 
doos rondzendboekjes. Leden kunnen voor intern en extern 
rondzendverkeer eigen boekjes inleveren. 

 

 Bij de nieuwtjesdienst zijn nieuwe en eerdere uitgaven van 
Nederlandse en buitenlandse postzegels, thema-uitgaven, F.D.C.'s, 
jaarpakketten, enzovoort in abonnement te nemen.  
 

 Via de besteldienst kunt u catalogi, stockboeken, albumaanvullings-
bladen en dergelijke bestellen. De korting op de normale winkelprijs 
bedraagt 10-15 %. 
Zoekt u materialen? Informeer eerst even bij uw eigen vereniging. 

 

 De vereniging beschikt over een bibliotheek, catalogi en filatelistische 
apparatuur. Alles wordt gratis aan de leden uitgeleend.  
Onder andere betreft dit: 

          - de speciale catalogus Nederland (NVPH),  
          - wereldcatalogi (Michel, in het Duits),  
          - het Handboek Postwaarden Nederland, 
          - een uitgebreide bibliotheek (met ook buitenlandse onderwerpen), 
          - fluorlamp, electronische tandingsmeter, watermerkzoeker. 
 

 De commissie Nalatenschappen kan voor leden en  nabestaanden 
bemiddelen bij verkoop van verzamelingen.  

 

 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeg-
gingen dienen schriftelijk voor 1 november bij het secretariaat te zijn 
ingediend.  

 

 De contributie voor het verenigingsjaar 2024 bedraagt voor nieuwe 
leden € 50,00 inclusief het abonnement op het landelijke maandblad 
"Filatelie" en € 30,00 zonder. 


