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6 oktober: Ede: Bijeenkomst met lezing  

13 oktober: Barneveld: Bijeenkomst met lezing 

20 oktober: Ede: Postzegelmiddag 
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27e Jaargang nr. 7, september  2016 
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: 

 E.R. Bel, tel 0318 610959  (leden@fv-degeldersevallei.nl)  

Commissaris: 

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 
 

mailto:redactie@fv-degeldersevallei.nl
mailto:voorzitter@fv-degeldersevallei.nl
mailto:secretaris@fv-degeldersevallei.nl
mailto:penningmeester@fv-degeldersevallei.nl
mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
mailto:leden@fv-degeldersevallei.nl
mailto:rvb@kpnplanet.nl
http://www.fv-degeldersevallei.nl/
http://www.svfilatelie.nl/
http://www.svfveiling.nl/
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Geachte leden, 

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 
uit voor de bijeenkomst van donderdag 6 oktober a.s. in de zaal van 

“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 
 

AGENDA: 
1. Opening en welkom 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag van de bijeenkomst 1-9-2016 

4. Rondvraag 
PAUZE, verkoop loten 

5. Lezing (onder voorbehoud) 
6. Snuffelboeken 

 
Een ontspannen start na de vakantie de 1e september met de handelaren Edwin 

Brugman en Henny. Beiden hadden mooie, aantrekkelijke (en goedkope) 
aanbiedingen en actie aanbiedingen op hun tafel liggen. Een mooie vingeroefening 
voor het 2e deel van dit seizoen. Voor de maand november staat een veiling gepland. 

Een ieder kan veilingartikelen aanmelden bij Berry tot uiterlijk vrijdag 15 oktober, 
we zullen de veilinglijst in het Fila nummer  afdrukken.  

5 november organiseren we ook weer onze najaars-postzegeldag in “Ons Huis”, 
noteert u de datum alvast in uw agenda! 

In de september vergadering heb ik u uitgelegd waarom ik in de maanden juli en 
augustus wilde stoppen met mijn bestuurstaken. De september clubavond is door de 

andere bestuursleden en vrijwilligers georganiseerd en ik hoefde me daarover geen 
zorgen te maken. Ik heb gelukkig geluisterd naar Serge en enige afstand genomen om 

op een later tijdstip mijn definitieve beslissing te maken. Op dit moment is alles 
stabiel en de druk is bij mij een beetje van de ketel mede door de vele 

vrijwilligers/helpende handen bij ons thuis. 
Door alle commotie ben ik te laat begonnen met het zoeken naar een persoon die voor 
ons een lezing wilde en kon geven. Na een paar afmeldingen sta ik nog steeds met 

lege handen. Ik vroeg me af waarom ik het moest zoeken buiten onze eigen regio en 
niet een lijstje had van eigen leden, die staan te trappelen, om een lezing te 

verzorgen!? Ik ga het goede voorbeeld geven en probeer voor 6 oktober een lezing 
maken. Op het moment dat ik deze tekst schrijf moet ik nog een thema verzinnen en 

de eerste letter staat nog niet op papier. Als ik genoeg tijd kan vrijmaken naast de 
mantelzorg moet me dat lukken, maar zoals hierboven staat in de agenda onder 

voorbehoud. 
 

Hartelijk welkom en tot ziens! 
R. Lijbaart, voorzitter 

 
___________________________________________________________________ 

 

H 
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erslag van de bijeenkomst op 1 september 2016. 
 

Lokatie : Zaal van Fortissimo sportparkweg 8 Ede. 
Aanwezig :  Ongeveer 40 leden en een deel van het bestuur. 

Afgemeld :  De Heren C. van Holthe en S. Martin en Mevr J. Versteegh. 
1. Opening: Om 20: 15 opent de Vz (R. Lijbaart) de bijeenkomst en heet een 

ieder hartelijk welkom. Een bijzonder welkom is er voor de 2 aanwezige 
handelaren de Heren E(dwin). Brugman en H(enny). v.d. Berg. 

2. Mededelingen:  
5 ct boeken. Van de 5 ct boeken die vorig seizoen in omloop waren zijn er nu nog 

maar 45 aanwezig. De rest ligt klaar om opgehaald en uitbetaald te worden. De 
betaling vindt plaats in een envelop. Pieter zal straks nog een keer uitleg geven over 

de nieuwe opzet van de administratie voor de 5 ct boeken.  
De Vz geeft aan dat hij door persoonlijke omstandigheden weinig tijd heeft kunnen 

besteden aan zaken voor de vereniging.  
Fila-Ede: door het vorenstaande is met veel hulp van Anneke de Wit en Berry 
Jakobsen  Fila Ede beschikbaar en uitgekomen. 

Uitleg nieuwe opzet registratie uitname 5 ct boeken. Pieter geeft nogmaals een uitleg 
over de nieuwe opzet. Voorin het ingeleverde boek zit een lijst waarop de uitnemer 

aangeeft hoeveel materiaal hij heeft uitgenomen. Ook registreert hij (nu nog) op de 
bestaande invullijst (oude systeem) uit welk boek hoeveel hij heeft uitgenomen. Aan 

het eind van de avond wordt er standaard bij Pieter, Gerard of een van de aanwezige 
bestuursleden afgerekend.  

Veilingen. Er liggen enkele uitnodigingen klaar voor veilingen en beurzen. 
Behandeling verslag van de bijeenkomst op 1-6-2016. Er zijn geen aanvullende of 

inhoudelijke commentaren. Verslag gearresteerd. 
3. Toezicht veilingen en inleveren materiaal.  

Berry Jakobsen doet een oproep om de van hem niet verkochte materialen aub aan 
hem terug te bezorgen. Ook wordt verzocht de te veilen kavels uiterlijk om 19:00 uur 
aan te leveren voor aanvang van de veiling, zodat deze kavels door geïnteresseerden 

bekeken kunnen worden. 
4. Rondvraag. Rob Bosman vraagt om 5 ct boeken voor Barneveld. En geeft aan 

dat uitgefaseerde boeken bij Ede, daarna in Barneveld kunnen rouleren. 
De handelaar E. Brugman laat weten dat alle 1 Euro artikelen vanavond voor  

75 Eurocent worden verkocht en dat op de rest 20 % korting wordt gegeven. 
De voorzitter vertelt wat over de huidige thuissituatie en geeft nogmaals aan dat hij 

door de fysieke problemen van zijn echtgenote op het punt heeft gestaan zijn 
voorzitterschap ter beschikking te stellen. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling in 

de thuissituatie kan het er tzt alsnog van komen. 
5. Afsluiting: Om 20:40 sluit de voorzitter het formele gedeelte van de 

bijeenkomst en wenst iedereen een prettige en succesvolle postzegelavond.  
 

 De Notulist, Erik Bel 

 

V 
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Nieuws uit Barneveld 
     16 september 2016 

 
k schrijf dit stukje bij een  buitentemperatuur  van 30 graden Celsius en bedenk hoe 
merkwaardig dit seizoen de seizoensstart is. We hebben de eerste bijeenkomst in 

Barneveld achter de rug en daarbij bleek dat velen nog in vakantiestemming waren  

(en op vakantie of in hun tuin zaten), want de opkomst was laag. Door een 
misverstand/fout aan mijn kant was er deze avond geen quiz, maar gelukkig waren er 

wel veel (nieuwe) stuiverboeken om in te snuffelen. 
We zijn nog lang verwijderd van “lange regenachtige winteravonden” , hoewel ik 

deze week in de krant een bericht vond over de Kerstzegels, die dit jaar slechts één 
cent duurder worden dan afgelopen jaar. Er blijken ongeveer evenveel verzonden 

Kerstkaarten verwacht te worden en dat vind ik een hoopvol teken. Misschien dat de 
hoeveelheid post (en gebruikte postzegels) zijn dieptepunt nu bereikt heeft. Dat 

vergroot ook de kans om “echt-gelopen-zegels” te vergaren. Misschien dat we nu ook 
de nieuwe zegels van Doutzen Kroes gestempeld kunnen ontvangen. Niet dat ik haar 

zou herkennen als ik haar tegen het lijf zou lopen, maar dat geldt wel voor veel meer  
BN-ers.  

Maar misschien dat als je jonge neefje of een kleinkind een Kerstkaart stuurt … 
Want hoe behouden we onze hobby levend ?  Door minder te mailen , maar wel 
brieven te versturen ! 

De rest van het seizoen 2016/17 hebben we het volgende programma: 
13 oktober 2016 Lezing “de 12 filatelistische elementen” door 

Arnold van Berkel 

14/16 oktober POSTEX In Apeldoorn-de Maten 

10 november 2016 Veiling U kunt nog inleveren tot 19 oktober !! 

8 december 2016 Jaarafsluiting  

28+29 dec 2016 Eindejaarsbeurs Veluwehal 

12 januari 2017 Quiz  

21 januari 2017 Postzegeldag Veluwehal 

9 februari 2017 Jaaroverzicht  

9 maart 2017 Veiling Wat gaat u aanbieden ? en kopen ? 

13 april 2017 Lezing Onderwerp  en spreker nog open 

18 mei 2017 Postzegelwinkeltje Verwerf uw manco’s 

 

Herhaling: Vernieuwing 
Lammert en ik zouden het leuk vinden als er meer geruild wordt.  We nodigen leden 

uit om hun “overtollige” materiaal mee te nemen en te presenteren, opdat anderen 
daaruit voor hen waardevolle zaken kunnen kopen of ruilen. Wie wat aan te bieden 
heeft aan medeleden, kan een tafel gebruiken om haar of zijn spullen te presenteren. 

Maar je kunt ook iets ter veiling aanbieden. 
Lex van Rootselaar 

Kampstraat 16 
3771 AV Barneveld 

____________________________________________________________________ 

I 
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     Van de redactie: 
 

U zult wel  

 

N    vreemd opkijken     van de  

 OO 

    D 
o  p  m  a  a  k      van     d  e  z  e     p  a  g  i  n  a  

Maar  bij     K  gebrek aan 

kopie   R moet deze bladzijde  
 

maar op deze manier gevuld worden      
  

        EE 

Hier    h  a  d     n. l.     o  o  k     i  e  t  s     v  a  n  

    u        T 

 

kunnen staan: een stukje, een verhaal of misschien wel een tekening.  Maakt niet uit wat. 

 

Kom op mensen, wordt eens actief, klim in de pen of het 

potlood en help mee om dit clubblad draaiende te houden! 
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Najaars-veiling 3 november 
 

oor de veiling van 3 november a.s. kan men weer kavels inbrengen. Opgave 
hiervoor mailen naar de veilingmeester Ron van Beest. 

Email:  veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl  
U kunt uw kavels inleveren op de eerst volgende clubavond of -middag.  

Op de avond van de veiling kan ook worden ingeleverd, maar dan dienen de  
kavels wel uiterlijk om 19:00 uur aanwezig te zijn. Dit zodat wij ze klaar kunnen 

leggen.  
U kunt de kavels bekijken vanaf 19:30 uur.  

Wilt u ons, na de veiling, de gelegenheid geven om het e.e.a. administratief te 
verwerken?!!  (Blijf rustig postzegelen).  

Na afloop kunt u de niet verkochte kavels weer ophalen bij de veilingmeester.  
Werkt u s.v.p. allen hieraan mee zodat alles prettig en snel verloopt. 

 
Vermiste kavels 

Op de afgelopen veiling zijn van ondergetekende 2 kavels, die niet verkocht zijn, 
meegenomen. Graag deze (of het bedrag van € 20,00) inleveren bij één van de 
bestuursleden.  

       Berry Jakobsen 
____________________________________________________________________ 

 
 

Najaarsbeurs 2016 en Postex 
 

aterdag 5 November zal onze postzegelbeurs weer plaats vinden. Reserveer deze 
datum alvast in uw agenda!! 

 
Gratis met de bus naar Postex 

De samenwerking van KNBF, PostNL en NVPH heeft geresulteerd in een mooi 
aanbod: verenigingen kunnen de kosten van een 

busreis naar Postex vergoed krijgen.  
Als voorwaarde echter geldt, dat de bus goed gevuld 
moet zijn, te denken aan een aantal van minimaal 40 

reizigers!  
Dus meldt u zich aan voor dit aanbod. Wij proberen dit 

reisje op zaterdag te plannen.  
Aanmelden kan op hrzv@fv-degeldersevallei.nl  

 
____________________________________________________________________ 
 

 

 

V 

Z 

mailto:veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl
mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
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Filatelistenvereniging “de Gelderse Vallei”   

  organiseert op zaterdag 5 november a.s. een 

POSTZEGELDAG 

in ‘Ons Huis’, achter de Taborkerk 
aan de Prinsesselaan 8 in Ede 

 
Met diverse handelaren  

en een postzegelberg voor de jeugd. 

 
toegang gratis 

open van 10.00 tot 16.00 uur 
Bij ‘Ons Huis’ is  

voldoende parkeergelegenheid 

 
Voor inlichtingen: tel. 06-51880027 

of kijk op: www.fv-degeldersevallei.nl 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________ 

http://www.fv-degeldersevallei.nl/
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Puzzelrubriek 
 

r heeft zich weer een nieuwe puzzelaar gemeld: welkom W.J. Holleman!   
Helaas zullen we de trouwe inzendingen van mevr. Riedel gaan missen.  

Inge stuurde de oplossing altijd op een ansichtkaart in een envelop. Op de kaart stond 
vaak een afbeelding van een onderwerp uit mijn verzameling. Uiteraard heb ik ze 

allemaal bewaard. Een paar voorbeeldjes. 
 

 
 

 
 

 
De bonus kon de afgelopen twee maanden niet uitgekeerd worden. Na die bij de 

overheid en de banken, wordt de bonusregeling bij onze puzzel waarschijnlijk 
binnenkort ook afgeschaft.  

 
OPLOSSING MEI 
1. Gouda-zegel met Juliana. 776  

2. Vlakbij Den Haag kun je dansen. 1376 Danstheater Scheveningen 
3. R.N. …… en H.P. ……. Wat hoort er op de puntjes? Holst en Berlage 1976.  

Hier was beslist een loep voor nodig. 
4. Onder andere een watermolen, een gewone molen en een surfer. Nr 2576. De 

omschrijving ‘watermolen’ was echter fout en had ‘watertoren’ moeten zijn. 
Verzamelblokken 2525 en 2526 waren ook goed. 

5. Frans 'Eigen Huis' in Bruxelles. 1288 ‘Maison Particuliere’. Deze vraag was te 
moeilijk. Iedereen heeft hier daarom de 3 punten gekregen en de 2 puzzelaars die ‘m 

wel vonden 2 bonuspunten. Petje af voor W.J. Holleman en Arie Oskam.    
De zoekplaatjes: 

                         
      6.    644                             7.  311                             8.  161  
Als er rekenkunstenaars onder de puzzelaars hadden gezeten, hadden deze een leuke 

volgorde kunnen vinden:  776-1376-1976-2576-1288-644-322-161.  
776 vinden en er dan 3 x 600 erbij optellen en vervolgens 4 x door 2 delen. 

 
OPLOSSING AUGUSTUS 

1. Brief  uit Indonesië. 1639 met tweemaal de opmerking dat het geen brief is maar 
een ansicht(kaart). In mijn catalogus 2015/16 - de zg. junior-versie want ik heb nog 

geen AOW) staat toch echt ‘brief uit Indonesië’. 

E 
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2. Er loopt een streepje door de rozenbottels. 2762-2764 uit ‘Lang leve het bos’ uit 
2010. Op 2964 staat ook een rozenbottel, maar daar loopt geen streepje door. 

 
3. Zeemanshuis. Nr 260 uit de serie Zeemanszegels. 

4. Vroeger plakte de kinderen deze 'vlindertjes' op hun neus. 2520. 
5. De meeste filatelisten hebben AOW. Bedoeld was hier 1087 maar eigenlijk was 

1311/1313 nog beter. Drees op 1358 of 1846 was ook goed bedacht. 
 

DE STAND 
Dhr. H. Wolters   518 484 + 24 (mei) + 10 (aug)        Dik Stockboek  

Mevr. C. vd Genugten   451 
Dhr. A. Oskam     420 387 + 23 (mei) + 10 (aug)   

Dhr. Verhoeff     392 373 + 11 (mei) + 10 (aug)    
Dhr. R. Ietswaart   364 

Mevr. J.A. te Loo   325 276 + 15 (apr) + 24 (mei) + 10 (aug)   
Dhr. R. van Andel  321  287 + 24 (apr) + 10 (aug)   
Dhr. G. de Nooij  260 250 + 10 (aug)   

Mevr. A. de Wit   231 200 + 21 (mei) + 10 (aug)  
Dhr. P. Fidder  209  

Dhr. W. van Doorn 173    
Dhr. L. v.d. Maesen  149 120 + 9 (apr) + 12 (mei) + 8 (aug) 

Dhr. J. Huiskes   145  
Dhr. L. v. Rootselaar 115   

Dhr.  C.v. Holthe     113 
W.J. Holleman    27 19 (mei) + 8 (aug) 

 
 

DE NIEUWE OPGAVE 
 
1.  Appels plukken  

2.  Trawllogger 
3.  Artikelnummer: 251260 (Loep noodzakelijk) 

4.  'De roeping van de mens is mens te zijn' 
5.  Renoster 

 
Drie punten per vraag en 5 bonuspunten bij 10 inzenders. 

 
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 10 oktober a.s. voor 17.00 uur op de post 

doen naar      Geo van Dartel     Annadaal 67    6715 JB Ede 
A.u.b. 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. 

____________________________________________________________________ 

 

mailto:blenders67@live.nl
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     Een lid vertelt (Anneke de Wit) 

Ieper 
Nog niet zolang geleden was ik in Ieper, een stadje in West Vlaanderen, ongeveer 20 

km van de Franse grens. Hoewel het zijn oorsprong vindt in 
de Middeleeuwen, is geen enkel gebouw en geen enkele 
straat van vóór 1920. Ieper is nl gebouwd (letterlijk!) op de 

puinhopen van de Eerste Wereldoorlog, ook wel genoemd 
“de Groote Oorlog”  (1914-1918). Rond 

Ieper werden verschillende malen grote 
veldslagen gevoerd tussen de Duitse troepen en geallieerde 

militairen: Belgen , Fransen en Engelsen, maar ook soldaten uit o.a. 
Australië, Canada, Nieuw Zeeland, Marokko, Tunis, Z.Afrika en 

India verloren hun leven in de modderige velden. In de loopgraven 
en in het niemandsland rond de stad sneuvelden ongeveer een half 

miljoen mensen! Voor het eerst in de geschiedenis werden 
vlammenwerpers en massavernietingswapens ingezet (chloorgas en 

mosterdgas)  
Ieper zelf werd met de grond gelijkgemaakt. De laatste inwoners werden mei 1915 

verplicht geëvacueerd en vanaf toen was het een spookstad met alleen maar ruïnes. 
 
Vanaf 1920 kwam de wederopbouw op gang. De meeste gebouwen en pleinen zijn 

grotendeels teruggebracht in de vooroorlogse staat en wie nu door de straten loopt, 
zou bijna denken dat hij naar huizen kijkt die uit de Middeleeuwen stammen. Ook 

werden al vrij snel meer dan 150 militaire begraafplaatsen aangelegd en monumenten 
gebouwd. 

 
Bij mijn bezoek heb ik o.a. in een oude loopgraaf gelopen, roestige helmen bekeken, 

een museum bezocht en stilgestaan bij confronterende foto’s van soldaten na een 
aanval met chloorgas. 

Bij enkele ervaringen wil ik wat langer stilstaan: 
 

Tyne Cot Cemetry 
Er zijn vele militaire begraafplaatsen rondom Ieper, kleine, intieme 
kerkhoven of grotere, vol met rijen witte kruizen met namen en 

jaartallen. Alles keurig onderhouden door de Belgische 
samenleving. Als je daar loopt, is het heel indrukwekkend te zien, 

hoe jong die soldaten soms waren. 
Granaathulzen 

Nog steeds ligt er veel munitie in de gronden rondom Ieper. 
Bij het bewerken vinden boeren nog vaak granaathulzen in de grond. Zij kijken er al 

niet meer van op, maar leggen het op bepaalde plaatsen langs de kant van de weg. 
Daar wordt het opgehaald door mensen die weten waar ze er mee naar toe moeten. 

Dus rijd je over de kleine weggetjes tussen de weilanden door, dan zie je af en toe 
wat oorlogstuig liggen. Niets byzonders, maar wel afblijven! 
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Menenpoort. De Menenpoort werd gebouwd op de plaats van een oude 

middeleeuwse poort. Het is een indrukwekkend monument dat opgericht is ter 
nagedachtenis aan de gesneuvelde soldaten van het 

toenmalige Britse imperium die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog die zo goed als 

zeker zijn omgekomen, maar die  
niet meer teruggevonden zijn of 

die niet meer te identificeren 
waren. Hun namen (54.896 stuks) zijn gegraveerd in 

diverse panelen in de poort. Nog steeds worden tijdens 
graafwerkzaamheden in de omgeving resten van soldaten 

gevonden. Zodra deze worden geïdentificeerd als die van 
een vermiste Brit, worden ze tijdens een officiële 

ceremonie herbegraven. Daarna wordt zijn naam 
verwijderd van de gedenktekens van de onbekenden. 
 

 

Bij de Menenpoort zie je ze overal: de rode klaprozen 
(poppy’s) : vervlochten in een krans, in de aarde gestoken of neergelegd bij een 

naam. Ze herinneren aan de vele klaprozen, die bloeiden op de slagvelden rond Ieper. 
Klaprozen bloeien waar andere bloemen het hebben opgegeven, hun rode kleur staat 

voor het bloed dat is vergoten en het zwart staat voor rouw. Zo is het een symbool 
geworden ter herinnering aan de vele soldaten die vielen in een zinloze oorlog. 

 
Last Post 

Sinds 1928 wordt er van 1 januari tot 31 december en in alle 
weersomstandigheden onder de machtige gewelven van de 

Menenpoort iedere avond om 20.00 uur stipt de "Last Post" 
geblazen om de gevallenen te eren. 
 Dit wordt verzorgd door de “klaroeners” van de  Last Post 

Association (vrijwilligers van de Ieperse brandweer) 
Hier komt altijd vrij veel publiek op af.  Als je een hele dag in 

en rondom Ieper doorgebracht hebt en je verdiept hebt in de 
geschiedenis, dan maakt dit ceremoniële trompetsignaal extra 

veel indruk. 
 

 

http://www.toerismeieper.be/item.php?itemno=485_465_142_157_227_197&lang=NL
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In Flanders Fields 

Tijdens de tweede slag bij Ieper bevond zich in het 
plaatsje Boezinge een verpleegpost waar de 

Canadese militaire arts John McCrae werkzaam was.  
Op 22 april 1915 werden de eerste aanvallen 

met chloorgas ingezet te Boezinge. Een vriend van 
hem sneuvelde en diep onder de indruk van de 

gebeurtenissen schreef hij op 3 mei het gedicht  
“IN FLANDERS FIELDS”, misschien wel het meest bekende gedicht uit deze oorlog. 

De tekst van het gedicht is wars van poëtische franje en schoonschrijverij en 
geschreven in een voor iedereen begrijpelijke taal. Zo werd het gedicht in het gehele 

Britse Imperium en in de Verenigde Staten het symbool van opoffering en strijd voor 
de vrede en de klaproos groeide uit tot het wereldwijde symbool van alle 

gesneuvelden.  
   
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 In Vlaanderens Velden 
 
In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen 
Tussen de kruisen, rij aan rij, 
die onze plek aangeven; en in de lucht 
vliegen leeuweriken, nog steeds dapper zingend, 
ook al hoor je ze nauwelijks temidden het kanongebulder 
aan de grond. 
 
Wij zijn de doden. Enkele dagen geleden 
leefden we nog, voelden de dauw, zagen de zon 
ondergaan 
beminden en werden bemind en nu liggen we 
in Vlaanderens velden. 
 
Neem ons gevecht met de vijand weer op: 
Tot u gooien wij, met falende hand, 
de toorts; aan u om haar hoog te houden. 
Als je breekt met ons die sterven 
zullen wij niet slapen, ook al bloeien de klaprozen 
in Vlaanderens velden.  

  John McCrae (1872-1918) 

 

_______________________________________________________________ 
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”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 
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