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28e Jaargang nr. 5, mei 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 1 juni a.s. in de zaal van “Fortissimo”, 

Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur.  

 

Voorafgaande aan de clubavond van mei had ik behoorlijk de zenuwen of we de 

veilingavond, wegens gebrek aan menskracht, wel op een goede manier konden 

organiseren. Uiteindelijk is de avond (bijna) vlekkeloos verlopen met hulp van een 

aantal leden, die e.e.a. in goede banen hebben geleid. Bedankt allen! 

Over een tweetal weken organiseren we alweer de laatste clubavond voor de 

zomervakantie. Er staan geen speciale activiteiten op het programma, het is een 

avond voor de speurders om voor de zomerstop nog eens flink in te slaan. U komt 

tovh ook? Al was het maar voor de gezelligheid! Allen hartelijk welkom. 

De eerstvolgende clubavond na de zomerstop zal worden georganiseerd worden in 

september. 

Allen een goede vakantie-periode toegewenst en graag tot ziens. 

AGENDA 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Huishoudelijk verslag van de bijeenkomst 11-05-2017 

4. Rondvraag 

5. Korte pauze, verkoop loten 

6. Postzegelavond 

Roy Lijbaart, voorzitter 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Verslag 11 mei 2017 

 

1. Roy opent de vergadering. 

Afgemeld hebben zich Serge Martin en Erik Bel, die druk is met zijn andere hobby 

(schermen) 

Een welkom aan ons inmiddels alweer derde nieuwe lid in dit jaar: Arjan van Schaik 

uit Wolfheze. Wij hopen Arjan binnenkort op één van onze clubavonden te zien. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Roy deelt mede dat 18 mei alweer de laatste clubavond van het seizoen in 

Barneveld is. Op deze avond zal het postzegelwinkeltje aanwezig zijn. Mocht u niet 

genoeg hebben aan de avond, ’s middags kunt u ook nog naar de laatste 

middagbijeenkomst van het seizoen in Ede. De laatste bijeenkomst in Ede zal 1 juni 

zijn. 

 

H 
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- Enkele activiteiten, die gaan plaatsvinden zijn: 

3 mei te Velp: Rayonvergadering. Roy en Berry gaan hier naar toe. 

13 mei: Jaarvergadering van SvF. Hier gaan Roy, Lex en Berry naar toe. 

19 t/m 21 mei te Lichtenvoorde: “Postzegeltentoonstelling Achterhoek” – gratis te 

bezoeken. 

Vrijdag en zaterdag 2 en 3 juni: Hollandfila, het één na grootste filatelistische 

evenement in de Veluwehal in Barneveld. Voor leden is er gratis toegang. Men zal 

naar uw naam en adres vragen, zodat men kan nagaan of u op de ledenlijst staat van 

de SvF. 

 

- In Houten heeft de KNBF een nieuw pand gekocht, alwaar zich o.a. de KNBF, de 

bibliotheek en de SvF zullen huisvesten. Voor de bibliotheek zal een 

klimaatbeheersings-systeem aangelegd moeten worden. In dit gebouw krijgen ook het 

rondzendverkeer een de veiling een opslag . Ook de veiling zelf gaat, in de toekomst, 

hier plaats vinden.Er is ook genoeg ruimte voor de opslag van de tentoonstellings-

kaders. Er zal een vergaderruimte voor zo’n 100 personen ingericht worden, waar 

verenigingen hun clubdagen kunnen organiseren. Alle gehuurde en/of eigen panden 

worden afgestoten/verkocht. 

Het nieuwe pand wil men vanaf 1 jan. 2018 betrekken, mogelijk dat de bond pas per 

1 jan.2019 erbij komt (dit ivm huurverplichtingen van het oude pand). 

 

- Zowel de Bondscontributie als de prijs van het blad Filatelie gaan niet omhoog. 

 

- Wat betreft de Bondspas, deze is eigenlijk alleen maar te gebruiken bij Postex 

 

- Voor de postzegelvereniging Tiel kan men geen bestuursleden vinden. 

Gelukkig heeft de SvF wel een nieuw bestuurslid op het oog. Zaterdag 13 mei zal 

Klaas Schokker voorgesteld worden als beoogde secretaris. Klaas Schokker komt van 

de NVPV. NVPV en SvF hebben de intentie om volgend jaar te gaan fuseren. 

 

3. Huishoudelijk verslag bijeenkomst 06-04-2017 

Hier heeft men geen op-en aanmerkingen op. 

 

4. Rondvraag 

Anton merkt op dat er ook een verslag van maart opgenomen is. 

 

Als laatste worden er 2 dikke stockboeken uitgereikt. Eén aan Arie Oskam en één is 

er voor dhr. Verhoeff. Dit omdat ze beide goed mee doen met de puzzelrubriek. 

 

Waarnemend secretaris, 

Berry Jakobsen 

 

____________________________________________________________________ 
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Notulen van de ALV van de Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 

gehouden op 6 april 2017 te Ede in de vergaderruimte van Voetbalvereniging 

Fortissimo, Sportparkweg 8 6717 LD Ede  

 

Aanwezig: De Hr. R(oy) Lijbaart (voorzitter). S(erge) Martin (penningmeester), 

E(rik) Bel (Notulist en ledenadministratie), B(erry) Jakobsen (Hoofd 

Rondzendverkeer), L(ex) van Rootselaar ( Commissaris Barneveld), L(ammert) 

Brouwer (Commissaris Barneveld), P(iet) Driessen (Commissaris 5 cent boeken) en 

ongeveer 35 leden. 

 

Afwezig met kennisgeving:  

 

1. Opening.  Om 20:05 opent de Voorzitter (Vz) de vergadering met een welkom 

aan de aanwezige leden. In zijn opening memoreert hij de ons ontvallen leden 

in 2016: dhr.  M.J. De Bock (wageningen), dhr. L. Noordzij (Kootwijkerbroek), 

dhr.  Meulbroek (Barneveld), dhr. Groeneveld (Barneveld), dhr. S.J. 

Ossekoppele (Ede), dhr.Van Rennes (Ede) en  

mevr. I. M. Riedel- van Katwijk (Bennekom). Hij verzoekt de leden te gaan 

staan en 1 minuut stilte in acht te nemen. 

 

2. Mededelingen: De Vz deelt mede dat onze vereniging in 2016 70 jaar zou 

bestaan en een commissie n.a.v. dit jubileum iets zou gaan organiseren. Alleen 

is het er niet van gekomen en verdere actie voor dit jubileum is door het 

bestuur stilletjes afgeblazen. Er wordt gevraagd of er nog behoefte is aan een 

viering van dit jubileum (72 jaar). Er wordt een commissie samengesteld 

bestaande uit : dhr. R(on) van Beest, dhr. E(mmanuel) Strik en dhr. B(erry) 

Jakobsen. 

 Geo Dartel stopt (niet onmiddellijk) met de puzzelrubriek en de Vz vraagt of 

 er iemand is, die deze werkzaamheden wil overnemen. Dhr.  L(ex) van 

 Rootselaar stelt zich beschikbaar. 

 

3. a. Jaarverslag secretaris: Daar de vereniging sinds zijn oprichting geen 

secretaris heeft is het secretarieel jaarverslag opgesteld door Erik, deze leest 

deze dan ook voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen over het secretarieel 

jaarverslag. De Vz dankt de schrijver voor de gedane werkzaamheden. 

 

 b. Notulen ALV gehouden op 4 maart 2016. De Vz geeft aan dat deze zijn 

 gepubliceerd in de Fila Ede en vraagt of er op- en/of aanmerkingen zijn op 

 deze notulen. Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering.  

 

4. Financieel verslag hoofd rondzendingen. Hierbij wordt verwezen naar de bij 

aanvang van de vergadering uitgereikte (financiële) stukken. Er zijn geen op- 

of aanmerkingen noch vragen over dit verslag. 
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5. Financieel verslag hoofd nieuwtjesdienst.  Er zijn geen op- of aanmerkingen 

noch vragen over dit verslag. 

 

6. Financieel verslag snuffelboeken. De snuffelboeken hebben in 2016 aardig veel 

opgeleverd. Er zijn geen op- of aanmerkingen noch vragen over het verslag. 

Dhr. P(iet) Driessen geeft nogmaals een uitleg over de nieuwe regels. 

 

7. a. Financieel verslag penningmeester en begroting 2017.  Er zijn geen op- of 

aanmerkingen. 

  

 b. Begroting 2017. Er zijn geen vragen noch op- of aanmerkingen. 

 

     8.  a. Verslag kascontrolecommissie. 

 Dhr. E(manuel) Strik leest het verslag van de KCC voor welke heeft bestaan 

 uit dhr. E. Strik en dhr. R(ob) Bosman. In het verslag geven de heren aan dat 

 de financiële administratie een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en 

 daarom adviseert de KCC de algemene ledenvergadering het bestuur decharge 

 te verlenen voor het gevoerde financieel beleid over het boekjaar 2016.  

 De ALV stemt hier met een applaus mee in. 

 

 b.Verkiezing leden KCC. De nieuwe kascontrolecommissie voor 2017 zal,  na 

 een oproep door de Vz aan de leden, bestaan uit:  

   dhr. R(ob) Bosman (Vz) 

                               dhr.A(lbert). Schol (lid) 

                               dhr. C(ees) van Holthe (res lid) 

   en dhr. R(on) van Beest (2de res lid) 

 

    9.   a. Bestuursmutaties. Vacatures en verkiezingen. Aftredend zijn  

 dhr. S. Martin (penningmeester),  dhr. R. Lijbaart (nieuwtjesdienst) en  

 dhr. L. van Rootselaar (commissaris Barneveld). De heren Martin en van 

 Rootselaar stellen zich voor een nieuwe termijn beschikbaar. De 

 nieuwtjesdienst zal voor de komende periode worden uitgevoerd door  

 dhr. L(ammert) Brouwer. Nog steeds bestaat er de vacature voor de functie  van 

 secretaris en de VZ doet wederom een oproep voor het vervullen van deze 

 functie. In 2018 zijn de navolgende functies aangewezen voor roulatie: 

 Voorzitter, Ledenadministratie  en commissaris Barneveld (dhr. L(ammert) 

 Brouwer). In 2019 de functie van commissaris 5 cent-boeken en hoofd 

 rondzending.  

 

 b. Blijk van waardering depothouders rondzending. De blijk van waardering 

 voor de depothouders voor de rondzending en hun inzet voor de verenging zal 

 dit jaar worden verrekend met de uitname uit de rondzendingen. 
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c. Blijk van waardering voor leden die zich in 2016/2017 verdienstelijk hebben 

gemaakt voor de vereniging. Deze wordt deze keer uitgereikt aan een niet-lid 

die zich door voortdurende aanwezigheid bij de bijeenkomsten enigermate 

onmisbaar heeft gemaakt, nl de beheerder van de kantine van Fortissimo:  dhr. 

Theo Albers. 

 

10. Rondvraag.  

 Dhr. P(eter) Fiddler vraagt waarom er geen vrijwillige bijdrage is opgenomen 

 in de  begroting. De Vz geeft aan dat besloten is dit niet meer te vragen aan de 

 leden. Mevr. C(iska) van Genugten geeft aan dat dit geen besluit van het 

 bestuur kan zijn, daar bij de vorige Algemene Ledenvergadering door de leden 

 is besloten dat deze vrijwillige bijdrage zou moeten blijven. Alleen een ALV 

 kan besluiten dit besluit terug te draaien. 

 

11.Om 21:00 uur sluit de Vz de vergadering met een hartelijk dank aan de 

leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng tijdens de vergadering. 

 

 De Notulist van de avond 

 E.R. Bel     

 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

Van de redaktie 

 

Het laatste nummer van dit seizoen! 

Een mooie gelegenheid om iedereen 

te bedanken, die afgelopen periode 

heeft gezorgd voor één of meerdere 

artikeltjes in de Fila. Ik ben blij met 

elke bijdrage of een idee hiervoor, 

hoe klein ook. 

 

Verder wens ik iedereen hierbij een 

fijne vakantieperiode toe en of u nu 

de postzegel-activiteiten op een laag 

pitje zet of juist extra actief wordt, 

geniet van een mooie zomer! 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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NIEUWS UIT BARNEVELD 

Na een lange lente is het langzamerhand zomer aan het worden en gaan velen vaker 

naar buiten en buiten postzegelen, dat weet u allemaal, is geen pretje. Bij elke 

windvlaag waaien de zegels door uw tuin of van uw balkon af. Daarom stopt onze 

hobby veelal ’s zomers, en stoppen we ook met bijeenkomsten. Maar na de zomer 

gaan we weer enthousiast verder. 

De lezing op 20 april van Rob Bosman over baggeren en filatelie heeft menig 

toehoorder kennis gegeven over hopperzuigers en cutters, maar over veel meer 

vaktermen. Hij had veel research gedaan, waardoor bij elke zegel uitgebreide 

informatie kwam over type machine, bouwjaar en geschiedenis. Er bleken verrassend 

veel postzegels en stempels over baggeren te vinden te zijn. En Rob had er veel om te 

presenteren ! Bedankt voor de boeiende lezing ! 

Een maand later zorgde het Postzegelwinkeltje weer voor een met 19 aanwezigen 

goed-bezette avond. Desondanks was de netto-opbrengst voor het winkeltje wat lager 

dan ze gehoopt hadden, al is de achterstand in het bijwerken van hun aanbod daar 

medeschuldig aan. Maar het lijkt wel waarschijnlijk dat we in het komende jaar in 

een kleinere zaal (Olijfboom) bijeen zullen gaan komen. 

We starten in september met een kleine wijziging. Er zijn nog veel “niet-

ingewisselde” kado-bonnen bij de leden en dat is een reden om geen kado-bonnen 

meer uit uit te delen vanwege iemands aanwezigheid, maar we starten met een loterij, 

waarvoor lootjes gekocht kunnen/moeten worden. De lootjes kosten 20 cent per lot en 

u kunt zelf het door u gewenste aantal loten bepalen/betalen. Daarmee voorkomen we 

een (kleine) contributieverhoging of een bijdrage per avond en kunt u zelf bepalen 

wat u voor een clubavond over hebt. We stellen dan per avond enkele prijzen 

beschikbaar, waarmee het systeem aansluit bij het in Ede gehanteerde systeem en de 

hoeveelheid nog-uitstaande kado-bonnen niet verder toeneemt. 

Hieronder het overzicht van bijeenkomsten voor komend seizoen: 

Datum plaats Aktiviteit 

   

Do 14 sep 2017 Barneveld Quiz 

Do 12 okt 2017 Barneveld Lezing (wie wil iets presenteren?) 

Do 9 nov 2017 Barneveld Veiling 

Do 14 dec 2017 Barneveld Jaarafsluiting 

Do 11 jan 2018 Barneveld Quiz 

Do 8 feb 2018 Barneveld Jaarbijeenkomst 

Do 8 mrt 2018 Barneveld Veiling 

Do 12 apr 2018 Barneveld Lezing (wie wil iets presenteren?) 

Do 17 mei 2018 Barneveld Misschien Postzegelwinkeltje op bezoek 
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We hopen dat we de komende maanden een aantal keer een volle zaal zullen hebben, 

maar dan moet u zelf ook in AKTIE komen. 

Overigens heb ik inmiddels een eerste gestempelde zegel van Doutzen Kroes: 

hartelijk dank Anneke ! Een oproep in dit blad hielp mij en kan dus ook U helpen ! 

Schrijf gerust eens kopij. 

Lex van Rootselaar 

Oranjestraat (voorheen: Kampstraat) 16 

3771 AV Barneveld 

0342-493444 

____________________________________________________________________ 

 

Puzzelrubriek 
 

We hadden waarschijnlijk de moeilijkste puzzel van de afgelopen jaren en slechts 

twee puzzelaars - Arie Oskam en Anneke de Wit – wisten alle zeven vragen goed te 

beantwoorden: petje af en 5 extra punten. De zoekplaatjes en de vragen 5 en 7 

leverden vaak problemen op.   
 

DE OPLOSSING 

 

1.   2.     3.     

 

               
 

1. 2500      2. 1250 (a)    3    1822 

4.  Bokser (3 ptn): 219     

5.  Een visje springt uit de aarde? (3 ptn) Nvph 2514. De puzzelaars die het blok 

Mooi Nederland Woudrichem (2421) noemden, verdienden 2 punten.  

6.  Welke bloemen horen bij Daan van Golden? (3 ptn) De Roosjes op nr 1397. 
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7.  Een groot glas en een ijsvogeltje (3 ptn). Blok Mooi Nederland Leerdam, 2499 

met links het grote glas en midden onder het kleine ijsvogeltje..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE STAND 

Mevr. J.A. te Loo   470 457 + 13  

Mevr. C. vd Genugten   451    

Dhr. R. van Andel   446 431 + 15 

Mevr. A. de Wit   388 365 + 18 + 5  

Dhr. G. de Nooij  376 362 + 14 

Dhr. R. Ietswaart   364    

Dhr. P. Fidder   316 310 + 6          

Dhr. L. v.d. Maesen   282 273 + 9   

Dhr. W. van Doorn  207     

Dhr. J. Huiskes   185    

Dhr. W.J. Holleman  167 157 + 10      

Dhr. H. Wolters   138 124 + 14  

Dhr. L. v. Rootselaar  115   

Dhr.  C.v. Holthe     113 

Dhr. A. Oskam       46  523 + 18 + 5  

Dhr. Verhoeff        31 521 + 10  

Degenen die al heel lang niet ingezonden hebben (Ciska, Rob, Cees) moeten nu toch 

echt weer een aantal keren mee gaan doen. Mogelijk worden ze anders binnenkort 

bestempeld als ex-puzzelaars en die horen niet meer in de stand - de punten gaan dan 

verloren.        

DE NIEUWE OPGAVE 

1.  Sedov 

2   Let's twist again! 

3.  Lucht, licht en levenskracht 

4.  Feestmuts 

5.  Kan ik hier terecht met mijn rolstoel?  
3 punten per vraag en 5 bonuspunten bij 10 inzenders. 
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Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag14 augustus 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.  

 

Bijzonder postkantoor 

 

Een kaartje sturen vanuit het water 

 

Met de vakanties in het vooruitzicht, geef ik u 

hierbij een leuke tip: 

Hideaway Islands op Vanuatu is de plek waar je 

‘s werelds eerste onderwater postkantoor kunt 

vinden. Op 50 meter van de kust van de Mele 

baai kun je op drie meter diepte een 

waterproofkaartje op de post doen. Onderwater 

wacht er een baliemedewerker voorzien van 

eigen duikspullen op je. Voor wie het niet aan 

durft, er is ook nog een brievenbus aan wal. 

 

 

 

 

 

Een kaartje sturen vanaf een vulkaan 

 

 

 

 

 

Op een ander eiland van Vanuatu, Tanna 

Islands, staat ook een bijzondere 

brievenbus, nl op een vulkaan, die nog 

regelmatig lava uitspuugt! 

 

mailto:gvdartel@gmail.com


Fila                 mei 2017    11 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

De Yasur vulkaan is een gemakkelijk 

bereikbare vulkaan. Een geheel 

postkantoor hoef je niet te 

verwachten, want wat je vindt, is een 

brievenbus op een paal.  

Wat het wel spannend maakt om een 

kaartje hier te posten is het feit dat de 

vulkaan actief is. De brievenbus 

wordt dichter of verder van de 

vulkaan verplaatst, afhankelijk van 

de activiteit van deze vulkaan.  

 

____________________________________________________________________ 

 

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. 

 

Gevraagd: nieuwe puzzelaars ☺  

Elke maand kunt u circa 20 punten halen.  

Bij 100, 250 en 500 punten ligt er een mooi stockboek voor u klaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

mailto:redactie@fv-degeldersevallei.nl
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________________________________________________________________ 

 

Nog eens: de Pennenstreek 

 

Nog niet zo lang geleden mocht ik een mooi gefrankeerd poststuk ontvangen. 

Mijn plezier hierom sloeg over in ergernis na het zien van de “afstempeling”. 

We weten allemaal wat de oorzaak is en ook dat de postdienst de afstempeling met de 

pennenstreek weer gaat terugdraaien. De plannen zijn er althans, maar zover is het 

nog niet. Getuige onderstaand bewijsstuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
          Anneke 

___________________________________________________________________   

 

   

 

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

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

http://www.svfveiling.nl/
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Samenwerkingsverband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die 

manier hun verzameling uit. 

 

____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

”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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Aan: 

  Afz: 

  Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 

  Redactie: 

  Houtrakbos 37 
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