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Jaargang 28 – nr. 7 – september 2017 
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28e Jaargang nr. 7, september 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: 

Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444 

Nieuwtjesdienst: 

L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 

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 5 oktober a.s. in de zaal van  

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

 

Vanaf begin augustus waren we weer bezig met de voorbereiding van het nieuwe 

seizoen en leefden vol vertrouwen toe naar de clubavond in september. Op het 

programma stond dat Edwin Brugmans onze gast zou zijn die avond. Maar soms gaat 

het niet zoals je had gewild dat het zal gaan. ’s Middags heeft Edwin zich afgemeld 

en ik maakte me niet al teveel zorgen want we hadden nog onze eigen huishandelaar 

Hennie “die komt altijd”. Na 18.00 uur kreeg ik van Hennie een telefoontje dat hij 

niet kon komen. Een zekere onrust sloop bij mij binnen “het zal toch niet …”, maar 

na een kopje koffie ging ik welgemoed naar de vereniging, met de gedachte “wat kan 

er eigenlijk misgaan!” Wij zijn één van de verenigingen die krachtige troeven in 

handen heeft namelijk; de leden komen altijd trouw en we hebben een enorm aantal 

stuiverboeken. Ik kreeg gelijk: de avond was niet speciaal, maar we hebben ons ook 

niet hoeven te vervelen. Bedankt allen voor jullie komst.  

U heeft van Pieter gehoord dat er een aantal boeken uit de roulatie wordt genomen. 

Mijn oproep, verzamel al uw doubletten en/of zegels van landen die u niet verzamelt 

en stop ze in een “stuiverboek”. De zegels komen dan weer in roulatie en u krijgt er 

ook nog eens geld voor.  

In november organiseren we weer een veiling, geef z.s.m. uw kavels door aan de 

veilingmeester zodat hij de kavellijst kan samenstellen en het op tijd kan aanleveren 

voor publicatie in Fila (oktober). Mogelijk dat deze Fila wat minder bladzijden heeft 

dan dat u gewend bent, daarvoor begrip want onze hoofdredacteur zit midden in een 

verhuizing. Zij heeft mij verteld dat ze wat minder tijd heeft en niet “ik heb geen tijd 

om Fila te maken”, wat een klasbak! 

Graag tot ziens.  

Roy Lijbaart, voorzitter 

 

AGENDA  

1. Opening  

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

3. Verslag bijeenkomst 07-09-2017  

4. Rondvraag  

5. Korte pauze, verkoop loten 

6. Lezing; Kinder-bedankkaarten door Pieter Driessen 

7. Stuiverboeken 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

H 
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Verslag 7 sept. 2017 

1. Opening  

Iedereen wordt hartelijk welkom geheten en in het bijzonder dhr. Bisschops. 

Dhr. Bisschops gaat zich weer aanmelden als lid. 

Roy meldt dat beide handelaren niet aanwezig kunnen zijn. Edwin Brugman komt op 

een later moment en Henny van de Berg komt in oktober. 

De volgende personen hebben zich afgemeld: de heren Oskam en  

Van der Maesen en mevr. Smit.  

Afgelopen 19 juni is Johan de Wagenaar overleden. Met de jaarvergadering 

herdenken we de overledenen. 

Het is Roy niet gelukt om Serge te overtuigen om naar de clubavond te komen. Het 

gaat wel goed met Serge. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 - bijeenkomst Barneveld 14 september 

 - veiling 2 november in Ede en 9 nov in Barneveld : opgeven t/m 10 okt 

 - pand in Houten is betrokken, zie Fila. 

 - Roy roept op om stukken aan te melden voor de veiling. Dit kan recht- 

            streeks bij Ron van Beest via veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl 

            Voor diegenen die geen internet hebben kan dit via Roy of Berry 

- op de bijeenkomst van 7 december wordt gestreden om de Jan Mak  

  trofee. Laat wat van je verzameling zien. Je kunt maximaal 12 bladen 

  tentoonstellen. Meedoen levert al iets op. 

Ingekomen stukken: 

 - Postex 21 en 22 okt te Apeldoorn 

 - Maandag aanstaande is in de Vredehorst te Wageningen de postzegel 

   winkel aanwezig. 

 - enkele uitnodigingen van Deventer tot Venlo. Dit gaat tegenwoordig 

            vooral via email merkt Roy op. 

 

3. HH-verslag bijeenkomst 01-06-2017. 

 - Hier zijn geen op en of aanmerkingen op. 

 

4. Rondvraag  

    Pieter Driessen geeft aan dat er volgende maand weer enkele boeken  

    geretourneerd gaan worden. Enkele inzenders worden dan ook uitbetaald.  

    Verder legt Pieter weer even uit hoe de stuiverboeken werken. 

 

5. Korte pauze, verkoop loten 

6. Stuiverboeken 

 

Berry Jakobsen, 2e secretaris 

____________________________________________________________________ 

 

mailto:veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl
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Van de veilingmeester 
(Ron van Beest) 

Beste postzegelvrienden, 

 

ierbij wil ik jullie alvast en indruk geven wat er in de komende halfjaarlijkse 

veiling aangeboden gaat worden. 

Zoals altijd zal ca 65% van de kavels in de NVPH-katalogus vermeld staan, omdat dit 

nu eenmaal het grootste verzamelgebied van onze leden is. 

Er zullen een paar kavels van de vorige veiling opgenomen worden vanwege de 

geringere opkomst doordat er op die avond een wedstrijd door Ajax gespeeld werd. 

Dat kan ons nu niet meer overkomen. 

Buiten de betere klassieke zegels hebben we ook enkele duurdere kavels opgenomen 

o.a. nr. 80 zodat ev. de laatste open plek in uw verzameling aangevuld kan worden.  

Ook hebben we enkele duurdere series met keur opgenomen. 

Natuurlijk ontbreken de moderne blokken en velletjes niet 

 

Van de niet-nederlandse kavels hebben we geprobeerd een goede mix te maken van 

de wat minder gemakkelijk te verkrijgen zegels van europese landen. 

Daarnaast een aantal DAVO-albums al of niet gevuld met zegels van o.a. Nederland, 

Zwitserland etc. 

Ook hebben we een aantal kavels in doosjes, zakjes om uit te zoeken en niet te 

vergeten de stockboeken. 

Al met al hopelijk voor elk wat wils. 

 

De indieningstermijn voor de kavels sluit onherroepelijk op 1 oktober a.s. om te 

voorkomen, dat er op de laatste dag, zoals bij de laatste veiling, nog een 50-tal kavels 

aangeboden werden. 

Ik moet natuurlijk wel de tijd krijgen om alles netjes in de veilinglijst te kunnen 

verwerken. 

Dus wees er snel bij. 

Hopelijk hebben we dan in november een succesvolle veiling waarbij iedereen met 

een nieuwe aanwinst naar huis kan gaan. 

Groeten vanuit het warme Frankrijk van uw veilingmeester. 

 ___________________________________________________________________ 

 

Nieuws uit Barneveld 
 

oera, we hebben onze eerste bijeenkomst alweer gehad. De opkomst was 

beperkt, maar onze die-hards waren er gelukkig wel. De aanwezigen hebben 

meegedaan aan een postzegelquiz, die zo moeilijk was, dat niemand alle vragen goed 

beantwoorden kon. De eerste prijs werd gewonnen door Frans Strijbos en de tweede 

plaats was voor Lammert Brouwer. 

H 

H 
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In gedachten waren we ook bij onze oud-voorzitter Cock van der Ende, die een serie 

zware operaties voor de boeg heeft. 

 

We starten in oktober 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 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. Als u binnenkort met uw bonnen 

uw aankopen betaalt, vermindert zelfs het aantal in-omloop-zijde-kadobonnen. 

Hieronder nogmaals het overzicht van bijeenkomsten voor komend seizoen: 

Er zijn nog twee “open avonden”, waarvoor we inbreng van jullie willen. We kunnen 

zelf een dia/powerpoint-presentatie inhuren, maar een verhaal van één van ons is 

leuker. Door wie ? 

Datum plaats Aktiviteit 

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

Do 9 nov 2017 Barneveld Veiling (inleveren vóór 1 november !)  

Do 14 dec 2017 Barneveld Jaarafsluiting 

Do 11 jan 2018 Barneveld Quiz (door Frans) 

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 

Hebt u iets “over” dat u wilt verkopen, dan kunt u dat vóór 1 november inleveren bij 

mij (Kampstraat 16) of bij Lammert (Gersteland 22). U kunt het ook op een 

clubavond meenemen en zelf verkopen aan een andere geïnteresseerde. Dan komen 

vraag en aanbod elkaar persoonlijk tegen en kan er meer kontakt uit groeien. Wie nog 

materiaal heeft voor een “stuiverboek” kan dat bij Rob Bosman (Schweitzerlaan 64) 

inbrengen. Dat kan ook op de bijeenkomsten in Ede, waar hij het af en toe komt 

ophalen. Aarzel niet en zorg dat u uw overtollige materiaal afstoot voordat uw 

nabestaanden dat moeten gaan doen. 

 

Maar let op: mogelijk dat we in het komende jaar in een kleinere zaal (Olijfboom) 

bijeen zullen gaan komen. We hopen toch dat we de komende maanden een aantal 

keer een volle zaal zullen hebben, maar dan moet u zelf ook in AKTIE komen. 

Lex van Rootselaar 

Oranjestraat (voorheen: Kampstraat) 16 

3771 AV Barneveld 

0342-493444 

___________________________________________________________ 
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Van de redaktie 
 

ussen de verhuisperikelen door nog even tijd gevonden om dit clubblad in elkaar 

te zetten.Doordat ik nog een paar artikeltjes “op voorraad” had, kon ik toch nog 

12 bladzijden vullen!  

Verder vraag ik uw attentie voor de digitale FilatelieKoerier, nummer 1 van 2017.  

Deze Koerier, uitgegeven door svFilatelie, bevat veel informatie en is te downloaden 

via  www.svfilatelie.nl.  

 

Mijn (tijdelijke) adres is: Keetmolenweg 27, 6711 PH Ede. Dus mocht u de 

onbedwingbare behoefte hebben een artikeltje voor de Fila in te sturen, dan weet u 

waar het vanaf nu heen moet!! 
 

____________________________________________________________________ 

 

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, Keetmolenweg 27, 6711 PH, Ede of  redactie@fv-degeldersevallei.nl 

en het zal éénmaal geplaatst worden. 

 

Er zijn deze maand geen Zoekertjes ingezonden 

 

 

 

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 september 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. 

 

 

__________________________________________________________ 

 

T 

H 

http://www.svfilatelie.nl/
mailto:redactie@fv-degeldersevallei.nl
http://www.svfilatelie.nl/
http://www.svfveiling.nl/
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DOMEINNAMEN OP INTERNET 
 

en domeinnaam (of, afgekort, ‘domein’) is een naam in het Domain Name 

System (DNS), het naamgevingssysteem op internet waarmee computers zoals 

web- en mailservers kunnen worden geïdentificeerd. Zowel bedrijven als 

particulieren maken er intensief gebruik van om te worden gevonden op internet. 

Een domeinnaam bestaat uit verschillende delen, labels genoemd, van elkaar 

gescheiden door punten. Een voorbeeld is de naam www.fv-degeldersevallei.nl, de 

domeinnaam van onze vereniging. 

 

De verschillende labels in een naam 

hebben elk een bepaald niveau. In 

ons geval is www het subdomein, fv-

degeldersevallei het secondlevel-

domein en .nl het topleveldomein. Je 

kunt niet zomaar een naam 

verzinnen. Alle subleveldomeinen 

worden lande-lijk uitgegeven en 

geregistreerd. Topleveldomeinen 

worden beheerd door de 

internationale organisatie ICANN.  

 

Inmiddels zijn er vanaf 1985 meer 

dan 250 topleveldomeinen uitgegeven aan landen en streken en bijna 30 algemene 

namen zoals .com en .org. Natuurlijk is voor ons .nl (Nederland) de bekendste. Maar 

ook .be (Belgie) en .eu (Europa) kennen we inmiddels allemaal.  

Toch is niet altijd aan de letters af te leiden van welk land een naam is. Bij .fr denk je 

al gauw aan Frankrijk, maar bij .dz verwacht je geen Algerije. Groot Brittannië 

ontving de naam .gb maar deze naam wordt zelden gebruikt. Men geeft de voorkeur 

aan de naam .uk (United Kingdom). 

 

Als postzegelverzamelaar kent u ongetwijfeld de kleine eilandengroep in de Zuid-

Pacific, één van de Britse koloniën, de Gilbert en Ellice eilanden. In 1976 werden de 

eilanden opgesplitst in twee 

aparte koloniën die kort 

daarop beiden zelfstandig 

werden. In 1979 werden de 

Gilbert eilanden onderdeel 

van Kiribati nadat een jaar 

eerder de naam van de Ellice 

eilanden was veranderd in 

Tuvalu. 

 

E 

http://www.fv-degeldersevallei.nl/
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Tuvalu bestaat uit negen kleine eilanden, 

samen ongeveer 25 vierkante km groot, 

gelegen halfweg Australië en Hawaii in 

de Stille Oceaan. Het aantal inwoners ligt 

rond de 10.000 en het land heeft een heel 

klein jaarlijks budget. 

 

In de periode dat alle landen hun 

topleveldomein ontvingen realiseerde de 

overheid van Tuvalu zich niet meteen dat 

ze de jackpot gewonnen hadden. Met .tv 

hadden ze de meest herkenbare naam van 

iedereen. Bij elk domein zijn vele 

miljoenen sublevelnamen voor internet-

sites en mailadressen mogelijk, maar met een bevolking van 10.000 kunt u zich 

voorstellen dat slechts een heel klein deel hiervan benut werd. 

 

In 1999 maakte de Canadese zakenman Jason Chapnik aan het parlement van Tuvalu 

kenbaar dat hij graag hun domein .tv wilde kopen en na een jaar van onderhandeling 

werden de contracten getekend. 

Jason Chapnik startte een nieuwe firma, DotTV, welke het beheer zou krijgen over 

het domein. Tuvalu kreeg 20% van de aandelen van het nieuwe bedrijf en ontving 

bovendien een bedrag van 50 miljoen dollar in kwartaaltermijnen gedurende de eerste 

tien jaar.  

 

Met deze onverwachte bron van inkomsten werd Tuvalu economisch onafhankelijk. 

Kon het in het verleden geen lid van de Verenigde Naties worden omdat ze de 

jaarlijkse contributie van 20.000 dollar niet konden betalen, op 5 september 2000 
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werd Tuvalu verwelkomd als het 189ste lid. Maar er kon 

ook elektra naar de kleinste eilandjes worden aangelegd, 

er werden scholen gebouwd, wegen konden worden 

aangelegd en het kleine vliegveldje kon geschikt gemaakt 

worden voor grotere vliegtuigen, waardoor er meer 

mogelijkheden kwamen voor de export van groente. 

Wat er gebeurde was voor Tuvalu zelfs een aanleiding 

om er een serie van vijf postzegels over uit te geven. 

Het is overigens moeilijk een verzameling aan te leggen 

over dit onderwerp. Zover ik heb kunnen nagaan zijn er 

slechts een tiental zegels verschenen waarvan de helft is 

uitgegeven door Tuvalu 

 

Inmiddels floreerde de firma DotTv door de verkoop van 

internetadressen. De belangrijkste namen, vooral van 

kopers uit de media van de televisie betaalden zo’n 

100.000 dollar voor een naam. Maar laat u niet afschrikken. Als ik bijvoorbeeld het 

domein gertradstaat.tv wil registreren kost dat slechts zo’n 45 euro per jaar. Mijn 

naam is niet zo veel waard. 

 

Tuvalu is niet het enige land dat met hun domein goede zaken kon doen. Ook 

Turkmenistan (.tm), Tonga (.to) verdienden er veel geld mee en vooral het domein 

van de federatie Micronesia (.fm) was door bedrijven in de radiowereld zeer gewild.   

Maar ook het eiland Niue in de Stille Oceaan heeft inmiddels meer dan 100.000 

namen verkocht met hun .nu toevoeging, vooral aan organisaties in Nederland, 

Denemarken, Zweden en Noorwegen. De economie op dit eiland bloeit weer, niet in 

de laatste plaats door de export van domeinnamen. 

 

Maar, je moet wel de goede naam hebben als je geld wilt verdienen op internet. 

 

     
 

Gert Radstaat  

____________________________________________________________________ 
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Puzzelrubriek 

 
eze maand is er geen oplossing, geen stand en nog geen nieuwe puzzelredacteur.  

Vanwege Anneke’s aanstaande verhuizing kon er niet gewacht worden totdat de 

inzendingen binnen waren. Daarom hier nu een nieuwe opgave en de oude opgave. 

Heeft u de oplossing van de puzzel uit de FILA van augustus nog niet ingestuurd, dan 

kunt u dit nu alsnog doen samen met die van september. En natuurlijk een unieke 

mogelijkheid voor nieuwe puzzelaars om flink wat punten te scoren en al bijna een 

half album te verdienen.  

  

 

DE NIEUWE OPGAVE (September) 

 

1. Tweemaal Boerhaave 

2. Petrus Plancius  

3. Snoopy 

4. Waar vinden we de Openluchtschool? 

5. Wie of wat is Saenredam? 

 

 

DE OUDE OPGAVE (Augustus) 

 

1.  Waar verging de Amsterdam? 

2   Kabouterkoffie 

3.  En de boer… hij ploegde voort 

4.  Hermes 

5.  Pardoes 

 

Zowel bij de oude als de nieuwe opgave: 3 punten per vraag en 5 bonuspunten bij  

10 inzenders. 

 

Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 9 oktober voor 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.  

 
 

 

___________________________________________________________________ 

 

D 

mailto:gvdartel@gmail.com
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Een byzonder postkantoor 
         Anneke de Wit 

orige maand heeft u een artikeltje kunnen lezen over een “ postkantoor” op de  

Galapagos Eilanden. Vanaf 1792 werden daar brieven voor thuis achtergelaten 

door zeelui en deze werden weer meegenomen en bezorgd door anderen die daar 

langs kwamen en ook op hun beurt weer brieven achterlieten. 

 

Zoiets, maar dan al 3 eeuwen eerder gebeurde ook in Mossel Baai (Zuid-Afrika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste Europeanen, Portugese zeelieden onder leiding van Bartholmeu Dias, 

landden hier in 1488. Zij vonden hier vers water en probeerden vers vlees te 

bemachtigen.  

In mei 1501 liet kapitein Pero d’Ataide op de terugreis naar huis een brief achter in 

een zeemanslaars (of ijzeren kistje, dat is nooit duidelijk geworden) dat aan een grote 

boom (een “Milkwood” boom)  was vastgebonden. De boom stond dicht bij de 

zoetwaterbron. De brief bevatte 

belangrijke informatie en werd op  

7 juli 1501 gevonden door Joao da 

Nova, commandant van een vloot 

op weg was naar de Oost, die met 

de informatie zijn voordeel kon 

doen. 

Men beschouwt dit als het eerste 

‘postkantoor’ van Zuid-Afrika  

(Post Office Tree). De boom is 

inmiddels meer dan 600 jaar oud en 

staat vlak bij het Bartolomeu Dias 

Museum.  
 

Bij de boom werd in 1962 een monumentje opgericht met een plaquette en op een 

voetstuk een zeemanslaars met daarin een gleuf die dienst doet als brievenbus. Alle 

V 
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poststukken die in die brievenbus worden gedeponeerd worden gestempeld met het 

stempel Old Post Office Tree. De eerste dag dat dit stempel werd gebruikt was 20 

december 1963.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2001 werd een nieuw stempel in gebruik 

genomen ter gelegenheid van de 500ste 

verjaardag van de Old Post Office Tree, of 

op zijn Zuid-Afrikaans: “Ou 

Poskantoorboom”.  

 

 

 

Er is nog een byzondere manier 

om je post te verzenden in 

Mosselbaai: Je kunt nl gebruik 

maken van een gigantische 

brievenbus (2m.85cm), waarbij 

de gleuf zo hoog zit, dat je een 

laddertje nodig hebt om erbij te 

kunnen komen!! 

Het Protea Hotel, dat naast het 

Bartolomeu Dias Museum ligt, 

heeft deze rode brievenbus in zijn tuin  geplaatst ter ere van de Postkantoor-Boom. 

Post kan gratis verzonden worden en wordt afgestempeld met het speciale stempel. 

 

____________________________________________________________________



 

 

 

 

”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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