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Jaargang 28 – nr. 4 –april 2017 
 

11 mei: Ede: Bijeenkomst met kleine veiling 
18 mei: Barneveld: Bijeenkomst 

met postzegelwinkeltje  
18 mei: Ede: Postzegelmiddag 
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28e Jaargang nr. 4, april 2017 
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 20.00 uur 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 150) 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 11 mei a.s. in de zaal van 

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

AGENDA: 

1. Opening  

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. HH-Verslag van de bijeenkomst van donderdag 6 april 2017 

4. Rondvraag 

PAUZE, verkoop loten 

5. Veiling 

6. Snuffelboeken 

 

Na een goed verlopen jaarvergadering waar we als bestuur verantwoording hebben 

afgelegd aan de vergadering, deze maand een clubavond nu met veiling. 

Let op de clubavond is, i.v.m. de 4 mei herdenking, een week later dan dat u gewend 

bent! 

Doorzoeken en bekijken van de kavels vanaf 19.30 uur. De inzenders van de kavels 

verwacht ik al om 19.00 uur, i.v.m. het gereed zetten.  

We hebben een groot aantal kavels, ruim 250, binnen gekregen (zie kavellijst), een 

uitgelezen kans om uw manco’s aan te vullen en/of naar nieuwe items te zoeken om 

uw verzameling te verfraaien. Op geen enkele beurs/postzegeldag is het aanbod zo 

goedkoop als op de clubavonden, sla uw slag! Ik hoop op een record aantal 

clubleden, dit is toch een van de redenen dat u lid bent geworden van onze 

vereniging! Allen hartelijk welkom. 

 De week daarop is al weer de laatste clubavond van Barneveld met als gast het 

“Postzegelwinkeltje”. 

 

Graag tot ziens. Roy Lijbaart, voorzitter 

____________________________________________________________________ 

 
Zoekertjes 

ebt u als lid van Filatelistenvereniging “de Gelderse Vallei” 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 worden. 

 
Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden! 

 

____________________________________________________________________ 

H 

H 

mailto:redactie@fv-degeldersevallei.nl
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Verslag van de bijeenkomst in Ede op 2 maart j.l. 
(Dit verslag had u nog tegoed, kon vorige keer wegens plaatsgebrek (jaja) niet geplaatst worden) 
 

1. Opening en welkom door de voorzitter 

 Roy opent de vergadering vanachter het voor hem vertrouwde katheder. Stipt 

 om 20:15 uur. Hij vertelt hoe het met Serge gaat, het gaat het goed op dit 

 moment. Serge is druk met de voorbereiding van de jaarstukken voor de 

 controle door de kascommissie.    

 Erik Bel is momenteel aan het genieten van een verdiende vakantie.  

 Wellicht zijn meerdere leden met gelijk met hem ook op vakantie. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Roy heeft van dhr. Van Barneveld uit Bennekom een kleine postzegel- 

verzameling gekregen. Het materiaal bestaat uit een landenverzameling, vnl.  

gebruikt. Het aangeboden materiaal gaat naar de veiling (9 maart) te Barneveld, 

met kleine prijsjes. Enkele postwaardenstukken en zegels staan in Ede bij de 

snuffelbakken. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de club. 

 

-  PostNL heeft in overleg met de Koninklijke Nederlandse Bond van 

Filatelistenverenigingen (KNBF) besloten binnenkort in al zijn Retail 

vestigingen pakketten en aangetekende zendingen die met postzegels 

gefrankeerd zijn, weer te gaan afstempelen. U heeft dit bericht ook ontvangen 

via onze website. 

 

- Ter herinnering: do. 9 maart clubavond met veiling te Barneveld . 

 

- 11 maart is onze Voorjaars Postzegeldag  in “Ons Huis” 

 

 - Op 13 maart is er clubavond met veiling, met ruim 500 kavels, bij de         

    Filatelisten Vereniging Wageningen. Kavels zijn te bezichtigen in de  

    Vredehorst van 19.00 uur tot 20.15 uur. De veiling zelf zal beginnen om            

    20.30 uur. De avond is bedoeld voor leden van de filatelistenvereniging en 

    hun introducés. Als u wilt kennismaken bent u – ook als niet-lid – van harte 

    welkom. 

 

3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 2 feb 2017 

 Roy vraagt of er nog op- en of aanmerkingen zijn. Er zijn geen op- en of 

 aanmerkingen. 

 

4. Rondvraag 

Berry:  vraagt voor hulp voor 11 maart. Er worden weer toezeggingen gedaan 

   om te komen helpen. 

 

Pieter:  deelt mee dat er weer een reeks stuiverboeken uit de roulatie gaan. 
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5. Filatelistische quiz, thema “Herken de zegel”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze is gewonnen door  dhr. Maessen. Als prijs kreeg hij een mooi mapje met 

Nederlandse vogels. 

2e werden Dhr Schol en dhr. Kampman. 

 

B. Jakobsen, 2e secretaris 

____________________________________________________________ 
 

Verslag van de bijeenkomst in Ede op 6 april j.l. 
 

1.  Opening 

 Roy Opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 

   

2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

 - Van mevr. v.d. Poel en de dhr. van Stralen heeft Roy enkele spulletjes  

    gekregen. 

 - Nu beschikbaar:  het bestand van de onverkochte kavels van de april 2017- 

    veiling in Velp. Deze kavels zijn tot en met vrijdag 7 april 2017 te koop.  

    Neem contact op met: directeur veilingen Cees Ursem: 

    Email: Veilingen@svfilatelie.nl  of telefoon: 06 131 329 38 

    Vanaf nu kunt u nieuw materiaal inleveren voor de 28 oktober 2017 veiling. 

    U kunt uw kavels inleveren tot 15 september 2017. 

          - Zaterdag 14 april 2017 ( Er wordt vanuit de zaal gereageerd dat dit niet    

    klopt. De zaal heeft ook gelijk maar in hun publicatie staat dit ook als zater-

    dag 14-4 vermeld) organiseert Filatelistenvereniging ”Rijn en Grift” e.o. in 

   samenwerking met Postzegelvereniging Frimärket te Veenendaal een grote  

             Verzamelbeurs. Locatie: de nieuwe Veenendaalhal (voormalig pand  

    “Setterhouse” )  Nijverheidslaan 10 te Veenendaal. 

 

javascript:handleMailto('mailto:veilingen@svfilatelie.nl');return%20false;
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 - Geo van Dartel, puzzelrubriek, Is de inspiratie kwijt om verder te gaan met de 

    puzzel. Hij gaat door tot augustus. Daarna stopt hij als redacteur. Intussen 

    heeft Lex laten weten dat hij deze taak op zich gaat nemen. 

 - Verslag vorige vergadering. Deze zal in het komende nummer worden 

    opgenomen. Er was nu geen ruimte voor plaatsing ervan. 

 -  Filatelistenvereniging Purmerend bestaat 75 jaar en laat een velletje  

    persoonlijke postzegels maken. Velletjes a 10 Euro te bestellen bij Henny. 

 

3.  Jaarvergadering 

 Verslag hiervan komt tzt in de Fila te staan, 

 nu wel alvast een fotootje van Roy en de 

 beheerder van de kantine, dhr. Theo  

 Aalbers, die dit jaar in het zonnetje werd 

 gezet. 

  

 

 

 

  

 

 

 
   Theo Aalbers ontvangt van Roy een attentie 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

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 april loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl                                   

(of rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het 

Samenwerkingsverband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die 

manier hun verzameling uit. 

 

____________________________________________________________________ 

 

http://www.svfveiling.nl/
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Van de Bestuurstafel 
 

et volledige verslag van de jaarvergadering volgt nog, maar het secretarieel 

gedeelte vinden wij zo belangrijk, dat dit alvast in de Fila komt te staan. Zo 

weten ook degenen die niet bij de jaarvergadering waren, dat er verschillende 

pijnpunten bij het bestuur op tafel liggen, waarvan iedereen goed doordrongen moet 

zijn! 

Lees dit dus aandachtig door en doe er wat mee! 

 

Secretarieel jaarverslag 2016 Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 

 

Algemeen 

Sinds 1 januari 2015 zijn wij als afdeling Ede van De Globe door verzelfstandiging 

van de afdelingen en de Fusie met Filatelica overgegaan naar een lokale 

filatelistenvereniging De Gelderse Vallei onder de hoed van Samenwerkingsverband 

Filatelie (SVF) . De afdeling Barneveld van de Globe heeft in 2014 besloten zich aan 

te sluiten en op te laten gaan in deze vereniging.  

Het tweede jaar als zelfstandige vereniging is niet makkelijk geweest omdat het 

bestuur zijn weg nog steeds moet vinden in alle bestuurlijke aangelegenheden welke 

een zelfstandige vereniging met zich meebrengt.  

 

Bestuur 

Bij aanvang van het jaar 2016 bestond het dagelijks bestuur uit:  

Voorzitter: Roy Lijbaart 

Secretaris: vanaf maart 2014 is deze functie vacant geweest en gebleven ondanks alle 

pogingen van het bestuur een van de leden te bewegen deze functie uit te gaan 

oefenen. In de tussentijd zijn de secretariële werkzaamheden door de zittende leden 

van het bestuur waargenomen. 

Penningmeester: Serge Martin 

Ledenadministratie: Erik Bel 

Ondersteuning bestuur  

Hoofd Rondzendingen: Berry Jakobsen 

Commissaris: Erik Bel 

Jeugdleider: Vacant 

5 centen boeken: In eerste instantie Roy Lijbaart en Gerard de Nooij en daarna Piet 

Driessen en Gerard de Nooij. 

Nieuwtjesdienst : Roy Lijbaart 

Afdeling Barneveld  is vertegenwoordigd door de 

Commissarissen: Lex Rootselaar en Lammert Brouwer 

Verder werd het bestuur ondersteund door een aantal trouwe vrijwilligers. 

De veilingen waren in goede handen bij  Ron van Beest.  

Bestuursvergaderingen 

In 2016 is het bestuur 4 keer bijeengeweest in vergadering om zaken te bespreken en 

te organiseren. 

H 
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Tevens hebben bestuursleden vergaderingen vh samenwerkingsverband bijgewoond. 

Bestuursmutaties 

In 2016 hebben zich geen bestuursmutaties voorgedaan. Wel is het beheer en de 

administratie over de 5 centenboeken overgenomen door Piet Driessen die een nieuw 

registratiesysteem heeft ingevoerd. 

 

Ledenbestand 

Wij zijn in 2016 begonnen met een ledenbestand van 184  leden. In 2016 heeft zich 1 

nieuw lid aangemeld. In 2016 zijn 6 leden overleden en hebben 9 leden opgezegd 

waardoor we 2017 beëindigden met 170 leden.   

 

Verenigingsactiviteiten 

In 2016 hebben er op de eerste donderdag van de maand  10 maal de 

avondbijeenkomst en op de donderdagmiddag van de maand de middagbijeenkomst 

gehouden. In Barneveld zijn er in 2016  9 avondbijeenkomsten georganiseerd. De 

avonden in Ede werden bezocht door tussen de 30 en 50 leden en de middagen rond 

de 20 leden. In Barneveld waren er gemiddeld 15 leden aanwezig. Ook zijn in 2016  

2 postzegeldagen georganiseerd in Ede en 1 in Barneveld. 

 

Het bestuur wil U wel meegeven dat zij enkele pijnpunten ziet die het voortbestaan 

van de vereniging in de naaste toekomst in gevaar brengen, nl: 

 

1. Het niet kunnen vervullen van 1 belangrijke functie binnen het bestuur t.w. die 

van secretaris. 

2. De voortdurende afname van het aantal leden. 

3. De fysieke toestand van de huidige penningmeester. 

4. De afnemende opkomst bij de maandelijkse avonden en postzegelmiddagen. 

5. De afnemende aanwezigheid van handelaren en bezoekers tijdens de 

halfjaarlijkse postzegeldagen waardoor de financiële dekking voor deze dagen 

achterblijven bij de kosten die hiervoor gemaakt worden. 

6. De 2 jeugdleden welke we in 2015 hadden, hebben zich in 2016 zonder opgave 

van reden niet meer laten zien. 

 

Tot besluit 

 

Al met al is 2016 toch een jaar geweest van vallen en opstaan omdat het bestuur nog 

zeer moest wennen aan de situatie van zelfstandige vereniging en omdat binnen het 

bestuur regelmatig functies moesten worden waargenomen of tijdelijk vervuld 

moesten worden. Hopelijk wordt 2017 een jaar met minder zoeken en regelen. 

 

 

Het bestuur van de Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 

 

____________________________________________________________________ 
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Filatelistisch frankeren. 

'Een lust voor het oog.' 

 

en plaatje doet meer dan 1000 woorden, daar moest ik aan denken toen ik dit 

'fraaie' poststuk weer eens bekeek. Er vielen me een paar dingen op. 

 

1. De uiterste zorg die er door de afzender aan besteed was. 

2. De bijzondere filatelistische frankering, tenslotte is het stuk juist gefrankeerd.  

3. Het poststuk werd met 9 stempels ontwaard (saillant detail: toch bleef er nog 1 

zegel ongestempeld). 

 

Zeg nou zelf, dit kom je toch zelden tegen. 

Of zou het de bedoeling zijn de filatelie definitief de nek om te draaien? 

Soms bekruipt me het gevoel dat we in ieder geval dappere pogingen doen om de 

aantrekkelijkheid van het verzamelen van postzegels, ook voor onze jongere 

generatie, op een laag pitje te krijgen. 

 

Arie Oskam    

 
 

E 



Fila                 april 2017    9 

____________________________________________________________________ 

 

Van de redactie 
 

eze maand staat de veiling op het programma en de kavellijst was zo groot, dat 

deze als losse bijlage in de Fila komt. Een halve Fila alleen maar vullen met 

deze lijst is geen optie, temeer daar ik de laatste maand gelukkig weer wat kopij en 

ideeën hiervoor binnen had gekregen! 

 

___________________________________________________________________ 

 

Puzzelrubriek 
 

een moeilijke opgaven maar het was wel flink zoekwerk, vooral om de flessen 

en de hockeyers te vinden. Maar liefst 24 punten waren er deze maand te 

behalen door ijverige puzzelaars.  

 

Vroeger op school wist de leraar vaak wanneer er afgekeken was, wanneer 2 

leerlingen die naast elkaar zaten, dezelfde ‘vreemde‘ fouten in hun werk hadden.  

Nu is elkaar helpen met de puzzel niet verboden, maar wanneer je het doet, doe het 

dan wel goed! Nu zijn er namelijk bij een tweetal inzenders door slordigheid punten 

verloren gegaan: éénmaal doordat de één de ‚8‘ van de ander schijnbaar voor een ‚0‘ 

aanzag, éénmaal is de fout van de ander door de ene klakkeloos overgenomen. Of zou 

het toeval kunnen zijn dat twee puzzelaars allebei in het blok Jan, Jans en de 

Kinderen (nvph 1782) ‚hockey‘ ontdekten?  

Ook op vraag 4 ‚Alg-biodiesel‘ antwoordden beide heren 2552 en 2734 – uiteraard 

geen alg te bekennen op deze zegels ☺. Natuurlijk noem ik hier geen namen, maar ik 

wil wel even benadrukken dat de heer v.d. Maessen onschuldig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE OPLOSSING 

1. Zoek alle flessen op zegels van voor 2011 in de catalogus (2 punten per fles, max. 

10 ptn) :1017, 1147, 1155, 1674/1676, 1738-1739, 2474-2475, 2579, 2700 en 3272. 

D 

G 
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2. Bediende Joost (2 ptn). Van Heer Bommel op nr 1677   

3. Hockey, vind er 4 voor 6 punten: 679, 1032, 1517, 1564, 1762 en 2951  

4. Alg-Biodiesel (3 ptn). Nvph 2839   

5. De schriftgeleerden (2 ptn) nr 988 

 

DE STAND 

Dhr. A. Oskam      523 499 + 24  (dik stockboek apr) 

Dhr. Verhoeff      521 497 + 24  (dik stockboek apr)  

Mevr. J.A. te Loo    457 433 + 24 

Mevr. C. vd Genugten    451    

Dhr. R. van Andel   431 

Mevr. A. de Wit    365 341 + 24    

Dhr. R. Ietswaart    364    

Dhr. G. de Nooij   362 342 + 20   

Dhr. P. Fidder   310 286 + 24         

Dhr. L. v.d. Maesen   273 253 + 20  

Dhr. W. van Doorn  207     

Dhr. J. Huiskes    185    

Dhr. W.J. Holleman  157 133 + 24     

Dhr. H. Wolters    124 103 + 21  

Dhr. L. v. Rootselaar  115   

Dhr.  C.v. Holthe      113 

      

DE NIEUWE OPGAVE 

Zoekplaatjes (2 ptn per stuk) 

 

1.   2.     3.     

 

4.  Bokser  (3 ptn).    

5.  Een visje springt uit de aarde?  (3 ptn)  

6.  Welke bloemen horen bij Daan van Golden? (3 ptn) 

7.  Een groot glas en een ijsvogeltje (3 ptn) 

 

Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag15 mei 17.00 uur op de post doen naar       

Geo van Dartel     Annadaal 67    6715 JB Ede 

 

A.u.b. uw envelop filatelistisch frankeren.  

E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: gvdartel@gmail.com  

Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.  

__________________________________________________________________ 

 

mailto:gvdartel@gmail.com
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   Een ijskoud kaartje vanuit een bijzonder postkantoor 
      

      (Vervolg in de serie: “Byzondere postkantoren – Anneke de Wit)) 

 

Port Lockroy is een natuurlijk haven 

opWiencke-eiland in de Palmerarchipel van het 

Brits Antarctisch Territorium. In 1904 werd dit 

koudste en meest winderige plek op aarde door 

een Franse expeditie ontdekt. De plaats is 

genoemd naar Edouard La Croix, die de 

expeditie hielp financieren. 

De haven werd gebruikt tussen 1911 en 

1931voor de walvisvangst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Port Lockroy een basis voor de Engelsen. 

Daarna bleef het tot 1962een Brits poolstation voor wetenschappers en onderzoek. In 

1996 renoveerde een Brits team de verlaten basis tot monument en museum, nu is er 

ook een souvenirwinkel en een postkantoor, dat in de zomer bewoond wordt, 

gevestigd. Hier kun je dus ook een kaartje posten, maar dit is wel wat aan de prijzige 

kant en het kan langer dan normaal duren voordat het kaartje bij de ontvanger 

aankomt. Maar cooler dan dit kan het toch niet? 
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De plaats is één van de meest populaire 

toeristische bestemmingen in Antarctica, 

maar de vaste bewoners van dit gebied zijn 

de ontelbare pinguins.   

 

 

 

 

 

De helft van het eiland is dan ook open 

voor toeristen en de andere helft is 

alleen maar voor de pinguïns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

”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 

 
 

 

 

 

 

 
 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Aan: 

  Afz: 

  Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 

  Redactie: 

  Houtrakbos 37 

  6718 HC Ede 
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