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Jaargang 30 – nr.5 – mei 2019 
6 juni: Ede: Laatste bijeenkomst in seizoen   

met kleine veiling 
Barneveld: deze maand geen bijeenkomst 

Ede: deze maand ook geen postzegelmiddag 
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Uw collectie laten taxeren?
MPO / Heritage Auctions Europe is hèt 
adres voor betrouwbare en realistische 
taxaties. Onze specialisten behoren tot de 
top in hun vakgebied en door jarenlange 
ervaring kunnen zij als geen ander de 
waarde van uw collectie bepalen. 

Iedere woensdag taxeren wij gratis uw 
munten, bankbiljetten, penningen, 
onderscheidingen, postzegels en oude 
ansichtkaarten. U bent zonder afspraak 
welkom van 10.00 tot 16.00. Iedere 
donderdag taxeren wij gratis uw overige 
waardevolle objecten. U bent zonder 
afspraak welkom van 10.00 tot 16.00. Op 
overige werkdagen taxeren wij gratis op 
afspraak. Bel 030-6063944.

Uw collectie laten veilen?
Als ‘s werelds grootste veilinghuis op het 
gebied van numismatiek en andere 
verzamelobjecten zijn wij doorlopend op 
zoek naar inzendingen voor onze veilingen 
in Nederland, de Verenigde Staten en 
Hongkong. Onze bieders/leden (ruim 
950.000!) zorgen gegarandeerd en 
aantoonbaar voor de hoogste opbrengst. 
Voor meer informatie of een afspraak  voor 
een vrijblijvende taxatie kunt u contact met 
ons opnemen per telefoon of email 
(030-6063944, info@mpo.nl).

Bieden op een veiling?
Een overzicht van de veilingen in IJsselstein 
vindt u op www.mpoauctions.com. Na 
registratie kunt u online vooraf bieden en 
deelnemen aan de live-veilingen. De kavels 
staan ongeveer drie weken voorafgaand 
aan de veiling online. De week voor de 
veiling kunt u gebruik maken van onze 
kijkdagen in IJsselstein. Kijk op 
www.ha.com voor veilingen in de 
Verenigde Staten en Hongkong.

MPO / Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
030-6063944
info@mpo.nl
www.mpo.nl

DALLAS | NEW YORK | BEVERLY HILLS | SAN FRANCISCO | CHICAGO | PARIS | GENEVA | IJSSELSTEIN | HONG KONG

6A - postfrisse 15
cent oranje 1864
Koning Willem III,

attest Vleeming 2013,
verkocht voor € 3.199

43b - postfrisse
50 cent geelbruin

Prinses Wilhelmina 1891,
met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 1.140

80 - postfrisse 10
gulden oranje 1905,
Koningin Wilhelmina,

cert. Dr. Louis BPP 1998,
verkocht voor € 1.293

48 - postfrisse 5 gulden
bronsgroen en roodbruin
Prinses Wilhelmina 1896,

lijntanding 11,
cert. Vleeming 2010, 
verkocht voor € 1.201

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724
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30e Jaargang nr. 5, mei 2019 
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: 

W. Doesburg,  tel  0343 578179 (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: 

Cees van Holthe, Ede, beheerder stuiverboeken 
      (commissaris@fv-degeldersevallei.nl) 

Nieuwtjesdienst:  
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
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 
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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 juni 2019 in de zaal van 
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 

 
De tijd staat niet stil, alweer de laatste clubavond voor de zomervakantie. Zoals we 
altijd al doen is deze bijeenkomst een “gewone” postzegelavond, maar deze keer een 
postzegelavond plus. Deze avond komen ook een 26 tal kavels op tafel die Restore 
voor een veiling beschikbaar heeft gesteld. Een uitgelezen kans om weer eens te  
neuzen in “ruw” materiaal, wellicht zit er voor u iets bij. 
Naast deze miniveiling komen een aantal postfrisse zegels (2018) van Aruba en 
Duitsland op tafel. Deze zegels zijn te koop tegen kostprijs. Dit zijn zegels van de 
Nieuwtjesdienst die door opzegging van het abonnement zijn blijven liggen. 
 
Deze maand zal Pieter ook een groot deel van de stuiverboeken uitboeken en betalen 
om het daarna over te dragen aan Cees. Een klein deel van de boeken gaat over naar 
“september” om ermee van start te gaan. Ik vraag u om na de zomervakantie zo veel 
als mogelijk nieuwe stuiverboeken in te leveren en Cees een goede start te geven. 
Doet u mee? Pieter nogmaals hartelijk dank voor je inzet de afgelopen jaren en de 
nette en secure afronding.   
 
Hartelijk welkom en veel verzamel plezier toegewenst.  
Roy Lijbaart, voorzitter. 
 
 
 
AGENDA  

1. Opening  
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
3. HH Verslag bijeenkomst 02-05-2019  
4. Rondvraag  
5. Korte pauze, verkoop loten 
6. Kleine veiling 
7. Stuiverboeken 

 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 

H 
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Verslag bijeenkomst van 2 mei 2019 
 
1. Roy opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. 
 Er zijn afmeldingen ontvangen van de heren Oskam en van der Maesen en 
 mevr. Mulder. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
- 9 mei vindt de laatste clubavond van dit seizoen plaats in Barneveld 
- 16 mei is de laatste clubmiddag van dit seizoen.  
- 6 juni is de laatste clubavond in Ede van dit seizoen. 
- Inmiddels zijn de boeken van de Veluwezoom retour en afgerekend. 
- Dan wordt de vraag gesteld: Wie maakt er een nieuwe quiz? 
 
 Ingekomen stukken: 
- Holland Fila te Barneveld vindt plaats op 17 en18 mei, toegang gratis voor 
 clubleden. Men zal de controle uitvoeren aan de hand van de ledenlijst. 
 
3. HH Verslag bijeenkomst 04-04-2019  
- Door onoplettendheid is de datum fout vermeld in de uitnodiging. Gelukkig 
 stond de juiste datum wel op de voorzijde vermeld. 
 
4. Rondvraag; 
- Hoe weet men dat je lid bent bij Holland Fila? De controle wordt uitgevoerd 
 d.m.v. de ledenlijst. Bestuursleden van SVFilatelie controleren dit. 
 
B.Jakobsen, 2e secretaris 
_____________________________________________________________ 
 
Voorlopig programma Ede 2019/2020 
 
5 september 2019   Start nieuwe seizoen  
3 oktober 2019   Lezing 
7 november 2019   Veiling 
12 december 2019   December avond met koffer en 1 kader 
2 januari 2020   Nieuwjaarsbijeenkomst, Postzegelwinkel 
6 februari 2020   Lezing 
5 maart 2020   Ledenvergadering 
14 maart 2020   Postzegeldag in Ons Huis 
2 april 202    Veiling 
7 mei 2020    Quiz 
4 juni 2020    Postzegelavond 
___________________________________________________________________ 
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 Globeveiling op het internet. 

 

 

Hebt u de internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels vanaf 
ongeveer € 5,00. Op 31 mei 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. 
____________________________________________________________________ 
 

Zoekertjes 
 

ebt u als lid van de filatelistische vereniging “de Gelderse Vallei” iets te koop of 
zoekt u iets op filatelistisch gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan  

Anneke de Wit, Elias Beeckmanlaan 40, 6711 VS Ede of 
dewit.anneke@hotmail.com 

en het zal éénmaal geplaatst worden. 
 
 

Van de redaktie 
Alweer een seizoen voorbij! 
Ik weet niet, hoe het bij u is, maar voor mij lijkt het wel of de tijd steeds sneller gaat. 
Ik vraag uw extra aandacht voor een kleine veiling op onze laatste clubavond in dit 
seizoen. De veilinglijst vindt u elders in het blad en de kavels komen van de Restore. 
Omdat dit anders is dan u gewend bent en er ander materiaal in zit dan u op onze 
“gewone” veilingen ziet, vindt u misschien wel iets van uw gading. Altijd interessant 
om te komen kijken! (Ook vanwege de lage prijzen) 
Verder dank ik degene die afgelopen seizoen geregeld stukjes aanleverden voor de 
Fila! Helaas zijn dit steeds dezelfde personen. Ik ben er erg blij mee, want alleen kan 
ik dit blad ook niet elke maand vullen, maar ik zou zo graag ook van een ander iets 
ontvangen. 
Kom op, gebruik de vakantie eens om iets op papier te zetten en naar mij toe te  
sturen. Voor onze leden interessant en ik kan dan weer even vooruit……….. 
Fijne vakantie allemaal! 
____________________________________________________________________ 

 

H 
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De overdracht stuiverboeken naar de nieuwe beheerder. 

Door Pieter Driessen 
 
 
U zult ongetwijfeld hebben gemerkt, dat we de laatste maanden het aantal roulerende 
stockboeken drastisch hebben verminderd. Dit om de overdracht naar de nieuwe be-
heerder zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
Welnu, bijna alle in 2018 ingeschreven stockboeken zijn inmiddels uit de roulatie 
gehaald en financieel afgehandeld met de inzenders. De laatste boeken komen deze 
maand nog aan de beurt. Echter de meest recente 35 stockboeken (9001 t/m 9035), 
die in 2019  zijn ingeschreven, blijven als startvoorraad tot medio 2020 in het be-
stand.  
En vanaf donderdag 5 september kunt u beginnen met de uitbreiding van dit bestand. 
Het is zaak dat we weer snel op het aantal van circa 125 boeken komen, zodat er voor 
de leden iets te snuffelen valt. Kees zal, als nieuwe beheerder, met hulp van Gerard 
en Harrie klaar staan om het inschrijven in goede banen te leiden. 
De overdracht naar Kees zal, volgens plan, plaatsvinden op donderdag 29 augustus. 
Het is de bedoeling, dat we om 20.00 uur bijeenkomen in onze zaal bij Fortisssimo.  
 
Er zullen dan 4 zaken worden afgehandeld: 
a. Een telling van alle aantallen uitgenomen postzegels uit de boeken  
 9001  t/m 9035 en de som daarvan vermenigvuldigen met 5 cent; 
b. Een telling van alle aantallen uitgenomen poststukken uit de poststukbakken 
 P35 t/m P41 en de som daarvan vermenigvuldigen met 25 cent; 
c. Een proces verbaal van overdracht opstellen van de 10% inkomsten uit de 
 boeken 8001 t/m 8108. Dit bedrag zal op een later tijdstip worden overhandigd 
 aan onze penningmeester; 
d. Een telling van het kasgeld. 
 
Als daarna de uitkomst van het bedrag (a + b) – c gelijk is aan d. , dan staat niets 
meer de overdracht van het beheer over de snuffelboeken in de weg. 
Kees heeft mij toevertrouwd, dat hij voorlopig door gaat op de 3 jaar geleden inge-
slagen weg. Mochten er zich wijzigingen voordoen, dan zal hij dat tijdig bekend stel-
len.  
Ook zal hij mondeling verslag uitbrengen van deze overdracht op onze eerstvolgende 
bijeenkomst. 
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Veilinglijst 
 
 
Kavelnr Beschrijving Inhoud Inzet 

 

1 Grijs boek Vnl Duitsland € 5,00 
 

2 Schwanenbergen  boek Diversen € 2,50 
 

3 Doos Enrico Lugani Vnl Italie € 2,00 
 

4 Blik div Diversen € 2,00 
 

5 Doos Buck  1  brieven 
+briefstukjes  

Vnl Italie € 2,00 
 

6 Doos Buck 2 Vnl Italie € 2,00 
 

7 Paars boekje A6 Diversen € 0,25 
 

8 Fil Safe  blauw A5 Diversen € 1,00 
 

9 Zwart A5 vnl Tanzania Kenya  
Ongestempeld 

€ 1,00 
 

10 Rood Patento 444 Diversen € 1,00 
 

11 Oranje Nederland Nederland € 0,50 
 

12 Blauw A5 Diversen € 0,50 
 

13 Patento 333 Blauw  div  Diversen € 0,50 
 

14 Fila Safe rood A5  Neder-
land 

Nederland € 0,50 
 

15 Patento 333 Groen div Diversen € 0,50 
 

16 Blauw A4 dun 4 blz Diversen € 0,50 
 

17 Postzegels Boek Importa 
Bruin 

Diversen € 1,00 
 

18 Boekje  Stamp album Rood Diversen € 0,50 
 

19 Importa Nederland 1  Nederland € 1,00 
 

20 Oranje A4 Diversen € 1,00 
 

21 Postage  Stamp Album Div Diversen € 1,00 
 

22 Blauw A4 Diversen Diversen € 0,50 
 

23 Geel A4 Duitsland DDR € 1,00 
 

24 Fil Safe Rood A4 Diversen € 1,00 
 

25 Patento 555 Groen Diversen € 1,00 
 

26 Importa Bruin oud Diversen € 0,25 
 

     
     

 
 
____________________________________________________________ 
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Wist u dat?  
 
Waar ligt TAAF? 
 

Nadat ik zo’n 10 jaar geleden rigoureus mijn verzameling, Nederland en  
Overzee, in de wacht had gezet en anders ben gaan verzamelen waren de zegels  
van TAAF een van de eerste  
gebieden die mijn aandacht trok. 
Waar ligt TAAF?, is TAAF een 
land? De eerste zegels van TAAF 
(uitgebracht in 1956) kent iedereen, 
en kom je regelmatig tegen in onze 
“stuiverboeken” daarna werd het 
akelig stil. Niet dat er geen zegels 
meer uitgebracht werden maar  
gebruikt was er (bijna) niet aan te 
komen. De situatie nu is dat ik een 
kleine postfrisse verzameling heb met wat brieven en 1e dag afstempelingen.  
Actief ben ik er niet (meer) naar op zoek. 
TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises) is een gebied overzee  
(Territoire d'outre-mer) van Frankrijk en bestaat uit een verzameling eilanden in  
de Indische Oceaan en een “geclaimd” stuk gebied van Antarctica. Zie kaart. 
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Het overzee gebied omvat een vijftal districten:  
- Saint-Paul en Amsterdam (Saint-Paul-et-Amsterdam) 
- Crozeteilanden (Îles Crozet), Frans sinds 1924 
- Kerguelen (Îles Kerguelen), Frans bezit sinds 1893 
- Adélieland (Terre Adélie), Frans Antarctisch gebied 
- Verspreide Eilanden in de Ind. Oceaan (Îles éparses de l'océan Indien). 
 

Deze laatste “verspreide eilanden”, nabij Madagaskar 
vormden voor 2007 een eigen territorium onder bestuur van 
Réunion. Op enkele onderzoekscentra na zijn al deze  
gebieden onbewoond. 
 

De zegels van TAAF dragen vooral afbeeldingen van  
zeedieren en vogels, schepen en beeltenissen van  
“onderzoekers”. Een zegel in mijn verzameling springt er  
uit nl. een luchtpostzegel van Madagaskar (1946) met als 
overdruk “TERRE ADELIE, DUMONT D’URVILLE, 
1840”. De marineofficier en ontdekkingsreiziger Jules 
Dumont d’Urville gaf in 1840 de naam “ADELIE” aan dit 
stukje van Antarctica. 
 
 
De Frankrijk 
verzamelaar 
herkent zeker  
de  
nevenstaande 
herdenkings-
zegels! 
 
 
Terug naar het verzamelgebied TAAF, hieronder enkele voorbeelden van   
eilanden in dit gebied. 
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Als afsluiting een brief naar dhr. Andre Trenin, of het een wetenschapper of  
een verzamelaar is dat heb ik niet kunnen achterhalen. De stad Cheval Blancs  
ligt zuid van Avignon. De afstempeling is van het onderzoekstation “Dumont 
d’Urville, Adelie op Antartica. 
 

 
 
Tot zover, wat u ook verzamelt het is de moeite waard om er iets moois van te  
maken en er over te schrijven. Doet u mee!!!  
Ik (en alle Fila lezers) kijk(en) er naar uit. 
Vertel over je verzameling, laat het zien en deel je kennis. 
Roy 
 
BRONNEN: Wikipedia; landen en gebieden, Yvert en Wolters-Noordhoff wereldatlas. 
__________________________________________________________________ 
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UW EXTRA AANDACHT  
VOOR DE INGELASTE VEILING 

 
Op onze laatste clubavond in dit seizoen: donderdag 6 juni 

 
 

 
 

 
BIJZONDER LAGE PRIJZEN !!! 

 
Diverse kavels uit aanbod van de Restore. 

Wat anders dan anders en misschien iets leuks voor u? 
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Puzzelrubriek 
 
 
 
 
 
Allereerst de oplossingen van de afgelopen 2 maanden.  
De april puzzel  
Deze was niet zo moeilijk als ik de antwoorden nakijk. De meesten hadden de goede 
oplossing. 
Bij vraag 1 moest nummer 3067 of 3068 worden ingevuld 
Bij twee was het antwoord 2166 
Bij vraag 3 De olifant had u een aantal mogelijkheden o.a. 2441 waar ik op doelde 
maar 1107 werd ook enkele malen genoemd. 
Vraag 4 was niet moeilijk, iedereen had hier 2668 als antwoord 
De bonusvraag riep een aantal moeilijkheden op maar blok 2579 werd bedoeld. 
 
De mei puzzel  
Ook hier was het mogelijk diverse antwoorden te geven, ik zal in ieder geval het ant-
woord geven dat door mij werd bedoeld. 
Bij deze opgave van de maand zat een rottigheid, de meesten hebben die doorzien, de 
bonusvraag had betrekking op hetzelfde blok als de maand ervoor ! Niet iedereen 
heeft dit doorzien, sommigen hebben zich blijkbaar suf gezocht naar een ander blok 
en ook gevonden ! chapeau voor deze puzzelaars en ik heb deze dan ook goed ge-
keurd. Het was wederom blok 2579. 
De andere antwoorden: 
Vraag 1 moest nummer 2966 zijn.  
Vraag 2 gaf bij sommigen toch een probleem, wel gekeken bij het goede blok, maar 
het verkeerde NVPH nummer ingevuld, het moest namelijk 2829 zijn en geen 2826. 
De zegel die wij nimmer hebben gekocht was inderdaad B 1768, iedereen heeft hier 
het goede antwoord gegeven. Ook de gouverneur van New York was blijkbaar niet te 
moeilijk, nummer 322 werd inderdaad bedoeld. Bij vraag 5 had ikzelf 811 in gedach-
ten, maar enkelen hebben nummer 500 opgegeven en die was ook goed. 
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In de stand heb ik nu dus 2 maanden verwerkt. 
 
Naam     Huidige stand april/mei Nieuw totaal  
Peter Fidder     489     20  509  
L. v.d. Maesen    391    20  411  
R. Ietswaart     384      
Wim Holleman    365    37  402  
H. Wolters     300    32  332  
W. van Doorn     207      
J. Huiskes     185      
Arie Oskam     153    17  170 
W.H. Verhoeff    129      
J.A. te Loo     133    37                170 
Geo van Dartel    126    40  166 
C. van Holthe     116      
Gerard de Nooij      92    32  124 
J. Bisschops       83    32  115   
Anneke de Wit      61   
Jacqueline de Wit      49    24    73 
Rik van Andel        47       
 
Hieronder vindt u de nieuwe opgave. Ik moet nu weer nieuwe opgaven gaan zoeken, 
ik had vorig jaar op mijn reis met een containerschip vooruit gewerkt en ga nu weer 
voor de komende maanden zoeken, waarbij wij van start gaan met een puzzel waarin 
een zegel door een cryptische omschrijving gevonden moet worden.  
In deze puzzel zit ook al een voorbeeld maar deze mag geen probleem zijn voor jullie 
als fanatieke puzzelaars. 
Leen Louwerse 
 
Hier dan de puzzel voor deze maand. 
1. Op welk nummer staat de eekhoorn  
2. Eerste Maastrichtse zegel  
3. Het oudste melkmeisje  
4. Wij zetten panda’s te kijk  
5. Hamsteren !!!!!   
Bonusvraag: Sinds welk jaar wordt de zegel ter gelegenheid van de  
Dag van de Postzegel uitgegeven?  
De oplossingen graag uiterlijk 10 juni in mijn bezit en u kunt deze sturen naar  
Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT  REEUWIJK. 
Volgende keer zal ik eventuele bonussen meetellen voor degene die filatelistisch 
hebben gefrankeerd het afgelopen jaar. De stichting De Postzegelvriend, een stichting 
die gehandicapten die niet meer de deur uit kunnen en dus thuis postzegels  
verzamelen, steunt, dankt degenen die het afgelopen jaar filatelistisch hebben  
gefrankeerd. Zij zijn er erg blij mee. 
 



 

 

 
 

”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: 

   
 
Afzender: 
www.fv-degeldersevallei.nl 


