
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FILA EDE ~ BARNEVELD 
 

UITGAVE VAN FILATELISTENVERENIGING 
 

DE GELDERSE VALLEI 

Jaargang 26 ~ nr. 10 ~ december 2015 
7 januari: Ede: Nieuwjaarsbijeenkomst 

met “Postzegelwinkeltje” 
 14 januari: Barneveld: Bijeenkomst met quiz 

16 januari: Barneveld: Postzegeldag Veluwehal 
21 januari: Ede: postzegelmiddag 
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26e Jaargang nr. 10, december 2015 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, tel. 0318-637424 of   
redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Voorzitter:  
 R.Lijbaart,  tel 0318 621305   (voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 
Secretaris: 
 Vacant     (secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 

S.R. Martin,  tel 0318 690659  (penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 
A.G. Jakobsen, tel 0318 613806 (hrzv@ fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Ledenadministratie: 
 Dick Kranen, tel 0318 693803  (info@fv-degeldersevallei.nl)  
Commissaris: 

E.R. Bel, Ede, tel 0318 610959. 
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444 

Nieuwtjesdienst: 
 R.M. Lijbaart,  tel 0318 621305 
 Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  
 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Jeugdleider: vacant 
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 
augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in kantine 
“Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, 
Achterdorpstraat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 
uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Op de avonden en middagen zijn (rond 200) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites:  

Eigen afdeling     www.fv-degeldersevallei.nl 
Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 
De internetveiling     www.SVFveiling.nl 

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
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Geachte leden, 
et	bestuur van de Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte uit voor de 

1e bijeenkomst in 2016 op donderdag 7 januari a.s. in de zaal van 
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur. 

 
AGENDA: 

1. Opening en welkom 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 3-12-2015 
4. Rondvraag 

PAUZE, verkoop loten 
5. “Postzegelwinkeltje” en snuffelboeken 

 
Na de kerstkransen en de oliebollen een mooie gelegenheid voor alle leden om te 

komen en alle andere leden “een voorspoedig Nieuwjaar” toe te wensen. 
Ik hoop u samen met het bestuur te kunnen begroeten, dit alles onder het genot van 

een drankje en een hapje. 
Op de agenda staat op deze nieuwjaarsbijeenkomst het “Postzegelwinkeltje”, voor 

velen een kans om de verzameling gericht aan te vullen met nieuwe stukken! 
Hartelijk welkom en tot ziens op deze 1e bijeenkomst in het nieuwe jaar! 

 
R. Lijbaart, voorzitter 

___________________________________________________________________ 
 

Globeveiling op het internet. 

 
Hebt u onze internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels 
vanaf ongeveer € 5,00. Op 30 december loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl                                   
(of rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het Samenwer-
kingsverband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die manier hun 
verzameling uit. 

____________________________________________________________________ 
 

Stelling van de maand 
 

Een verzamelaar is een gelukkig mens   
  Goethe 

____________________________________________________________________ 

H 
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   FIJNE  FEESTDAGEN 
          EN EEN 
 
    MOOI  FILATELISTISCH  JAAR 
 
    MET VEEL GEZONDHEID EN GELUK!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de redactie 
 

e laatste uitgave van dit jaar! 
Nog op tijd om u mooie kerstdagen en een goed einde van 2015 toe te wensen. 

Doe voorzichtig met vuurwerk, geniet van oliebollen en ontkurk de champagne. 
En dan .…………. 
 
   EEN GEWELDIG 2016 !!! 
 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

D 
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Nieuws uit Barneveld 
 

ent u ook zo blij met de kersttijd en de bijbehorende donkere winteravonden ? 
Echt tijd om de postzegelhobby weer te intensiveren, maar ja, alle feestdagen 

vragen ook aandacht. We hebben in Barneveld ons eerste seizoen als onderdeel van 
de Filatelisten Vereniging De Gelderse Vallei afgesloten. Dat werd op 10 december 
gedaan met ongeveer twintig aanwezigen. Voor iedereen was een hapje en drankje en 
dat werd gewaardeerd.  
Dankzij de bingo konden diverse leden hun verzameling weer uitbreiden, want daar-
voor zullen de gewonnen cadeaubonnen vermoedelijk gebruikt gaan worden.  
Intussen wensen we Rob, die er niet kon zijn, sterkte met zijn knie en wij hopen, dat 
hij snel weer komt binnenlopen. 
 
CLUBAVONDEN 
In de Veluwehal wordt op 29 en 30 december de (traditionele) Eindejaarsbeurs ge-
houden. 
Het nieuwe jaar starten we op 14 januari 2016 met een postzegelquiz, die  
Frans Strijbos verzorgt. 
Zaterdag 16 januari 2016 is (dankzij Cees van Dijk) onze eigen jaarlijkse Postzegel-
dag in de Veluwehal, waar toch ook weer volop handelaren hun waren zullen uitstal-
len. 
 
We nodigen alle leden, ook die uit Ede en omgeving, van harte uit om ook eens bij de 
bijeenkomsten in Barneveld te zijn. De bijeenkomsten worden gehouden in een zaal-
tje (meestal “Ceder-zaal”) bij de Immanuelkerk aan de Achterdorpstraat 5 in Barne-
veld. U bent vanaf 19.30 u welkom om met medeverzamelaars kennis en zegels te 
ruilen. 
 
 
Programma voor de rest van dit seizoen: 

datum invulling opmerking 
29 en 30 dec 
2015 

Eindejaarsbeurs zaterdag in Veluwehal 

14 jan 2016 quiz door Frans Strijbos 
16 jan 2016  postzegeldag in Veluwehal Let op: zaterdag in Ve-

luwehal 
11 feb 2016 jaaroverzicht (2015 en vooruit-

blik) 
 

10 mrt 2016 veiling svp spoedig inleveren 
14 apr 2016 lezing wie wil wat vertellen ? 
19 mei 2016 postzegelwinkeltje = 3e donderdag ! 
 
 

B 
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INVENTARISATIE VERZAMELGEBIEDEN 
We hebben ons voorgenomen om een inventarisatie te maken van de verzamelgebie-
den die onze leden hebben en nodigen iedereen daarom uit zijn verzamelgebieden aan 
mij door te geven. Nog slechts vijf leden hebben hun interesses aan mij doorgegeven, 
dus U nog niet? We kunnen daarmee proberen bij het rondzendverkeer en bij de 
clubavonden hiermee rekening te houden. 
 
Kortom, we hebben weer veel aktiviteiten in Barneveld, maar horen graag als jullie 
iets speciaals willen horen of zien. Graag willen we alle leden een keer iets laten ver-
tellen over hun verzameling, dus meld je aan als je dat wilt doen voor je mede-
clubleden. Een club vormen we tenslotte samen. 
 
Wie meldt zich aan om op 14 april 2016 iets te vertellen over haar/zijn verzameling 
(of een ander filatelistisch onderwerp) ? Anders moeten we een bondsdialezing hu-
ren, maar dat kunnen we toch best zelf ? 
 
Lex van Rootselaar 
Oranjestraat/Kampstraat 16 
3771 AV Barneveld 
0342-493444 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

Puzzelrubriek                  
 

énmaal de bonus van 5 punten en wel voor Rob Ietswaart: welkom terug! 
Tot nu toe slechts 9 inzendingen, mogelijk als gevolg van de vroege kerstpost of  

misschien vanwege tijdgebrek van de puzzelaars door Sinterklaas- en Kerstdrukte. 
   
 OPLOSSING NOVEMBER  
 
Vraag 1  Wie heeft haar diploma internet gehaald? Oma de Jong (71) op 2641f.  
 
Vraag 2  Stoomvaart mij. Zeeland (2 ptn) NVPH 1073  
 
Vraag 3  Stormweer. Wat is er bijzonder aan deze zegel? (3 ptn) Nr 139 en het bij-
zondere aan deze zegel is dat er geen Nederland op staat.  
 
Vraag 4  Speelkaarten en wat er erg op lijkt. Duidelijk waren natuurlijk de nummers 
1072, 1202, 2022, 3067 en 3068. Beertje Pippeloentje op 898 lijkt echt wel een har-
ten of ruiten vijf in zijn hand te hebben, maar het zijn 5 rode rondjes. 
 
 

E 
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Vraag 5  Petrus van Musschenbroek (2 ptn). Nr 2799. Deze vraag was het moeilijkst 
aangezien de zegel uit 2011 is en niet iedereen een catalogus heeft waar hij in staat. 
 
DE STAND 
Mevr. C. vd Genugten   451 
Dhr. H.Wolters     402 389 + 13 
Dhr. A. Oskam     337 321 + 16      
Dhr. R. Ietswaart       313 295 + 5b + 13      
Dhr. Verhoeff     292 279 + 13      
Dhr. J. Bisschops   215      
Mevr. J.A. te Loo       204 189 + 15  
Dhr. R. van Andel           199  
Dhr. G. de Nooij        169 156 + 13  
Dhr. P. Fidder       150 139 + 11       
Dhr. W. van Doorn    135    
Mevr. I. Riedel     133    
Dhr. L. v. Rootselaar 115  
Dhr.  C.v. Holthe     113  
Dhr. J. Huiskes     110  95 + 15  (dun stockboek)   
Mevr. A. de Wit     110  94 + 16  (dun stockboek)    
Dhr. L. v.d. Maesen    35   
Dhr. D. Deemter               13  
 
 
DE NIEUWE OPGAVE 
 
Vraag 1. Brokkenpiloot? (Cryptisch) - 4 ptn  
Vraag 2. 125 jaar kennis en plezier met elkaar – 3 ptn 
Vraag 3. Baggermolen – 2 ptn 
Vraag 4. Vrouw met een bril, man met een snor en een blond kind – 3 ptn . 
Vraag 5. Lion (letterlijk!) – 3 ptn 
 
5 Bonuspunten bij 10 inzenders. 
 
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 11 januari 2016 voor 17.00 uur op de post 
doen naar      Geo van Dartel     Annadaal 67     6715 JB Ede 
Svp uw envelop  filatelistisch frankeren ten behoeve van de jeugd.  
E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: blenders67@live.nl. Voor 
vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.  
 
 
___________________________________________________________________ 
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Verslag van de bijeenkomst in Ede op 3 december 
 
1. Opening en welkom 
    Roy opent de vergadering om 20:18 uur. 
    Het is alweer de laatste clubavond van 2015. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
Mededelingen: 
-   Jan Mak Trofee: noteer uw favoriet 
-   Verloting koffer, 1 lot per persoon.  Deze is erg vol. (Echter de koffer wordt 
    zonder Gerard als prijs geleverd. Redactie: hij is alleen maar druk bezig met de koffer)  
-   Dhr van Rootselaar krijgt een dun stockboek voor de ladderstand. Roy nodigt 
    de mensen uit om door te gaan met de puzzelrubriek om zo een dik stockboek 
    te verkrijgen. 
-   Serge heeft gisteren zijn 1e chemokuur gekregen en dit is goed verlopen. 
-   We hebben een aantal vacatures voor het bestuur, (zie Fila) wie is moedig en 
     meldt zich aan? 
-   De rekeningen voor het abonnementsgeld 2016 van de vereniging zijn  zowel 
    digitaal (aan hen waarvan het email adres bekend is) als per post verzonden. 
    Graag  uw aandacht hiervoor en betaal op tijd.  
 
Ingekomen stukken: 
-   Eindejaarsbeurs te Barneveld, 29 en 30 dec 2015. 
 
3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 6-11-2014: 
    Er zijn geen op- en of aanmerkingen. 
 
4. Rondvraag:  
    Roy deelt mede dat hij verhinderd is op 10 en 17 december. Graag tot ziens en hij  
    hoopt u allen in goede  gezondheid te zien op onze Nieuwjaars clubavond van  
    7  januari 2016.  Het postzegelwinkeltje zal dan aanwezig zijn. 
 
B. Jakobsen, 2e secretaris 
__________________________________________________________________ 
 

Zoekertjes 
ebt u als lid van de afdeling Ede iets te koop of zoekt u iets op filatelistisch  
gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan Anneke de Wit, Houtrakbos 37, 

6718 HC, Ede of  redactie@fv-degeldersevallei.nl en het zal éénmaal geplaatst wor-
den. 

Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden 
 

 

H 
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Stempels Groenland. 
 

eïnspireerd door Dick (Jan Mayen Eiland), een reisprogramma en wat envelop-
pen uit mijn Groenland 1-kader hieronder een aantal plaatsnaam -stempels.  

In 1614 verkreeg de Noordsche Compagnie van de Staten-Generaal het octrooi op de 
vangst van robben en walvissen in 
de noordelijke wateren. Daarmee 
werd het de derde nationale han-
dels organisatie naast de VOC en 
de WIC. Nadat de Noordsche 
Compagnie, met Baskische har-
poeniers, de Groenlandse Walvis 
rond Jan Mayen en Spitsbergen 
hadden “weggevangen” verplaatste 
de Compagnie het jachtgebied 
meer westelijk naar Groenland. 
Wie de kusten van Groenland langs 
vaart, passeert te midden van ijs-
bergen en gletsjers namen als ‘Kap Broer Ruys’, ‘Bontekoe- øya’ (eiland) en zelfs 
een eiland waarvoor de Hollanders in de 17e eeuw geen naam wisten te bedenken, en 
wat daarom nog steeds als officiële naam ‘Unbekendt-ejland’ draagt. 
  
Het Inuit (eskimo) dorp Sisimiut (Holsteinborg) wordt in de Groenlandse volksmond 
zelfs ‘Hollander-dorp’ 
genoemd. De bevol-
king van dit op de 
Groenlandse westkust 
gelegen dorp schijnt 
nog steeds veel blon-
der en lichter van 
huidskleur te zijn dan 
de rest van de Groen-
landse autochtone be-
volking. In de plaatse-
lijke sagen worden 
nog steeds verhalen 
verteld over de 17e 
eeuwse walvisjagers die bij de plaatselijke schonen heel wat nazaten verwekt zouden 
hebben. Het zwaartepunt van de walvisvaart lag in de Diskobaai en bij Hondeneiland. 
Bij de monding van de Diskobaai is een kerkhof van Nederlandse walvisvaarders. 
 

 

G 
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Aan de zuidoost 
kust van Groen-
land ligt het “Te-
lestation 
Tingmiarmiut”.  
Tingmiarmiut, 
met eigen postco-
denummer 3925, 
is een station ten 
behoeve van on-
derzoek bv. 
weersomstandig-
heden, ijsdikte, 
flora en fauna. 
 
M/S Kununguak: 
Belangrijk zijn ook de bevoorradingsschepen die de havensteden het hele jaar door 
bezochten. Zonder dit betrouwbare vervoersmiddel is leven op Groenland, anders dan 
de Inuit, haast onmogelijk. Hieronder een poststempel van de M/S Kununguak. Ge-
bouwd te Frederikshaven in 1964 tbv. bevoorrading van Groenland door Greenland 
Trading Co.  
 

 
 

Vertel over je verzameling, laat het zien en deel je kennis.  
Roy  
 
Bronnen: 400 jaar Nederlandse walvisvaart door Marnix Koolhaas 
Kununguak, faktaomfartyg.se 

 
________________________________________________________________ 
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Kerst-Poststempels uit Christkindl 

          Anneke de Wit 
 

ebben wij begin deze maand  het Sinterklaasfeest met kadootjes gevierd, in Oos-
tenrijk (en ook in andere landen) worden kadootjes op Kerstavond door het 

Kerstkind (Christkindl) gebracht. 
Christkindl is ook de naam van een klein dorpje in Opper-Oostenrijk, ten westen van 
Steyr. En hier komen de meest populaire kerst poststempels vandaan! 
 
Het dorpje ontstond als een pelgrimsplaats, waar een medisch wonder heeft plaatsge-
vonden: volgens overleveringen bezocht een dirigent, Ferdinand Sertl, het gebied in 

de winter van 1691. Om gezondheidsredenen (hij leed aan epi-
lepsie)  wandelde hij vaak in de omgeving van Steyr. Hij was 
een gelovig man en op één van zijn wandelingen had hij een 
klein beeldje van het Kerstkind bij zich. In een holle boom 
maakte hij een soort nis, waarin hij 
het beeldje zette. Daar bad hij vaak 
om genezing. Zijn gezondheid verbe-
terde en hij genas. Dit wonder werd 
bekend en pelgrims uit de omgeving 
en later ook uit de omliggende landen 

kwamen naar Christkindl om de plek te bezoeken. Er werd  
in 1709 een kerk gebouwd en deze werd in 1877 her-
bouwd. Een centrale plek hierin kreeg de boomstronk met 
het beeldje.                   
                                                       Postzegel uit 1958 
 
 

In 1950 begon de Oostenrijkse post met een speciale ac-
tie.  
In een hotel in Christkindl werd een tijdelijk postkantoor 
gevestigd en liefhebbers van stempels konden hun kerst-
post laten afstempelen met een voor die gelegenheid 
gemaakt stempel. Dit werd een groot succes. 
Ruim 40.000 keer werd in dat jaar dit stempel gebruikt, 
alleen nog op post binnen Oostenrijk. 
De rest van de wereld kreeg ook belangstelling en nu 
zijn elk jaar 16 postbeambten bezig van 27 november tm 
6 januari met het stempelen van ruim 1,5 miljoen kaarten 
en brieven. 

 
 
 

H 
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Sinds 1965 worden zelfs 2 verschil-
lende stempels gebruikt: één in de pe-
riode vóór Kerstmis met een typisch 
kersttafereel en één in de periode tus-
sen Kerst en Driekoningen (6 januari) 
en dit toont meestal de 3 koningen. 

 
 

Stempels 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Enveloppe met stempel en afbeelding van het hotel/postkantoor 
 
Het tijdelijke postkantoor opent elk jaar eind november en is één van Oostenrijks 
drukste postkantoren. 
Tussen de 1 en 2 miljoen mensen sturen tegen de Kersttijd een brief naar Christkindl 
met een ingesloten enveloppe 
of kaart met het verzoek deze 
terug te sturen met het speciale 
stempel. De brief of kaart wordt 
dan gefrankeerd met de voor 
dat jaar geldende Kerstzegels.		
Kinderen benutten de 
mogelijkheid hun wensen aan 
het Kerstkind in te sturen (zoals 
Marie, die graag een broertje 
wil. Haar wens is wel geheim, 
omdat haar moeder dit nog niet 
weet….) 
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En hoewel lang niet alle wensen en dromen op Kerstavond vervuld zullen worden, 
elk kind (trouwens ook elke volwassene) kan rekenen op een antwoord. 
 
Voor het geval u ook graag post naar Christkindl wilt sturen, hier volgt het adres:  
     Postamt Christkindl    

4411 Christkindl 
ÖSTERREICH 

(Vergeet niet, dat de kosten 6 euro zijn) 
 
Nog enkele voorbeelden van mooie Christkindl-stempels: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronnen: www.christkindl.at 
  www.web.295.ca/cpc/chrisknd.html 
  www.aalmeyer.com/Website%205.html 
 
_______________________________________________________________________________



 

 

 
 

”DUTCHSTAMP” 
 

HET ADRES VOOR: 
 
 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 
Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 
 
 

 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 
Maanderpoort 11 

6711AB  Ede (centrum) 
Tel. 0318-610334 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 
 
 
 Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 
   Zaterdag 09.00 - 17.00 
   Avondverkoop op afspraak 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

Aan: 

  Afz: 
  Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
  Redactie: 
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  6718 HC Ede 


