
Quiz oktober ’18 

1. Canada heeft in 1947 een blauwe zegel van 4 ct. uitgegeven met de beeltenis van Graham 

Bell (geb. in 1847). Hij was de uitvinder van: 

a. de fietsbel; b. de telefoon; c.de elektrische deurbel.  

2. Deze vraag gaat over onze website. Er is een nieuwe foto geplaatst van de notabelen (het 

bestuur en rondzend commissaris). Eén persoon gaat bijna met vakantie. De handen zijn 

ingepakt. Wie staat er met beide handen in de zakken? 

a. Rieks Jonkman; b. Bert de Koning; c. Doortje Hof. 

3. Op de voorkant van Filatelie nr. 10 (okt.) zie je een luchtpostzegel van 500 fr. uit 1947 met 

een afbeelding van Parijs. Ook zie je drie stempelafbeeldingen. Welke staat op de zegel 

afgedrukt? 

a. Parijs 16-1-1947; b. Marseille 3-1-1951; c. Nice 22-1-1951. 

4. Op 11 sept. 2007 is een blok uitgegeven met een kroon er op. Waarde € 6,45. Wat staat er 

meer op dit blok? 

a. 200 jaar Koninkrijk; b. 200 jaar Koninklijk; c. 200 jaar Nederland. 

5. Leeuwarden is dit jaar culturele hoofdstad van Europa. Welke Nederlandse stad was dat in 

1987? 

a. Rotterdam; b. Utrecht; c. Amsterdam. 

6. Vorige week is er in Nederland voor het eerst een kiwi geboren. Van welk postzegelland is dit 

het nationaal symbool? 

a. Brits Centraal Afrika; b. Nieuw Zeeland; c. Tonga. 

7. In 1956 werd een serie zomerzegels van Rembrandt uitgegeven. Welke waarde heeft de 

oude blinde Tobias? 

a. 25 + 8 ; b. 10 + 5 ; c. 7 + 5. 

8. Welk Scandinavisch land heeft onder op zijn postzegels Port nord staan? 

a. Finland ; b. Denemarken; c. Noorwegen. 

9. Caribisch Nederland heeft op 10 okt. 2010 vorm gekregen. Wat is daar de valuta? 

a. Antilliaanse gulden; b. Amerikaanse dollar; c. de Euro. 

10. De kinderpostzegels hebben dit jaar als thema De Fabeltjeskrant. Wie staat er afgebeeld? 

a. Willem Bever; b. juffrouw Ooievaar; c. Stoffel de schildpad. 

Antwoorden quiz september: 1 a;  2 b;  3 c;  4 b;  5 b;   6 c;   7 b;   8 c;  9 c;   10 a. 


