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Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei
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Jaargang 28 – nr. 2 –februari 2017
2 maart: Ede: Filatelistische quiz
9 maart: Barneveld: Veiling
11 maart: Ede: Postzegeldag in “Ons Huis”
16 maart: Ede: Postzegelmiddag

Fila
februari 2017
1
____________________________________________________________________

28e Jaargang nr. 2, februari 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 vicevoorzitter):
S.R. Martin, tel 0318 690659
(penningmeester@fv-degeldersevallei.nl)
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 t.n.v.
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei
Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris):
A.G. Jakobsen, tel 0318 613806
(hrzv@ fv-degeldersevallei.nl)
Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 t.n.v.
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 t.n.v.
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
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H

Geachte leden,
et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte
uit voor de bijeenkomst van donderdag 2 maart 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 van donderdag 2 februari 2017
4. Rondvraag
PAUZE, verkoop loten
5. Filatelistische quiz, thema “Herken de zegel”
6. Snuffelboeken

We hebben vorige maand kunnen luisteren naar de enthousiast gebrachte lezing van
Ron van Beest, waar hij met zegels voorbeelden aandroeg wat er allemaal, op
filatelistisch gebied, in een korte periode gebeurd is. Thema 1e WO.
Voor mijzelf was het “trigger” om eens anders naar mijn verzameling te kijken en
misschien moet ik mijn verzameling, uit die periode, eens een keer thematisch
opzetten. Ik denk er over na!
Voor de trouwe bezoekers van onze clubavonden, die alle stuiverboeken doorzoeken
wordt deze avond een feest van herkenning. Voor de quiz heb ik voornamelijk zegels
gebruikt die u in onze boeken terug kan vinden. U hoeft alleen maar de teksten,
namen, symbolen en afbeeldingen te combineren om tot een goed antwoord te
komen. Gaat u de uitdaging aan!
Voor leuk materiaal moet u 9 maart op de clubavond in Barneveld zijn waar een
veiling wordt georganiseerd met hele kleine prijzen.
Zaterdag, 11 maart, organiseren we onze Voorjaars-postzegeldag in ”Ons Huis”. Een
mooie gelegenheid om eens naar vondsten te zoeken die we niet op onze clubavonden
aanbieden. U merkt het al, het seizoen is volop in beweging met voor elk wat wils.
Komt u ook?
Hartelijk welkom en tot ziens!
R. Lijbaart, voorzitter

___________________________________________________________________
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Nieuws uit Barneveld

H

et nieuwe jaar is weer aardig op gang gekomen. We hebben al twee
bijeenkomsten gehad en daarnaast een postzegeldag gehad in de Veluwehal.
Maar onduidelijk is of dit het laatste jaar is dat we bijeenkomsten hebben in
Barneveld. Bij de fusie tussen de (voormalige) Globe-afdelingen Ede en Barneveld is
afgesproken dat we ten minste drie jaar (dus tot eind 2017) bijeenkomsten in
Barneveld blijven organiseren en dan bekijken of die levensvatbaar blijken. Zolang
het aantal bezoekers op de clubavonden niet stijgt wordt de kans groter dat we in
december voor het laatst een bijeenkomst in Barneveld zullen hebben. Dus leden:
kom ook naar een clubavond en ruil of koop uw manco’s. Daar zijn voor de
zomervakantie nog drie mogelijkheden voor:
Datum
Do 9 mrt 2017
Do 13 apr 2017
Do 18 mei 2017

plaats
Barneveld
Barneveld
Barneveld

Activiteit
Clubavond met veiling
Lezing over “sleepboten op postzegels”
Postzegelwinkeltje op bezoek

De veiling kan nog wel kavels gebruiken, dus biedt uw overtollig materiaal aan
andere geïnteresseerden. U kunt nog tot 1 maart uw materiaal ter veiling aanbieden
bij Lammert of mij.
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 nog geen gestempelde zegel van Doutzen Kroes: wie helpt me?

Lex van Rootselaar
Kampstraat 16
3771 AV Barneveld
0342-493444
____________________________________________________________________

Stelling van de maand
Op onze postzegeldag vind je altijd wel iets bijzonders, maar dan moet je wél komen!
____________________________________________________________________
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Verslag van de bijeenkomst in Ede op 2 februari jl.
1. Opening en welkom door de voorzitter
Roy opent de vergadering en heet eenieder welkom.
Cees van Holthe heeft zich afgemeld i.v.m. verplichtingen elders.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
-Er zijn 2 leden overleden te weten dhr. P. Van de Peppel en
dhr. C. van den Hoek, Roy zal namens de vereniging een kaart sturen.
-Lammert Brouwer zal de nieuwtjesdienst overnemen van Roy.
-Het programma zal worden gewijzigd:
Voor de bijeenkomst van 2 maart zal er nu een filatelistische quiz plaats vinden.
Dit met als titel “Herken de zegel”.
Op 11 maart zal de voorjaars postzegeldag in “Ons Huis” plaats vinden.
16 maart de postzegelmiddag in de zaal van Fortissimo.
6 april de algemene ledenvergadering.
20 april de postzegelmiddag in de zaal van Fortissimo.
11 mei kleine veiling met hierna de gelegenheid tot snuffelen in de stuiverboeken.
3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 5 januari 2017
Hier zijn geen op en/of aanmerkingen op.
4. Rondvraag:
Pieter: Laat weten dat er een reeks stuiverboeken retour gaan: namelijk de
nrs 6001 t/m 6015.
Lammert: Vraagt om veilingmateriaal voor 9 maart in Barneveld.
Roy:
Er zijn geen opmerkingen over het nieuwe kaft gekomen.
Anneke de Wit heeft een nieuw ontwerp gemaakt in de vorm van een
puzzel. Hierin zijn alle dorpen van zowel Barneveld als Ede
opgenomen. Hiervoor dank Anneke!
Dan is het vast iedereen wel opgevallen dat er niet meer
afgestempeld wordt door PostNL. In het blad filatelie is hier al veel
over geschreven. Helaas wordt er nu ontwaard met een balpoint.
B. Jakobsen, 2e secretaris

____________________________________________________________
Van de redactie
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D

eze maand het 2e deel van een artikel van onze man in Azerbeidzjan!
En doordat ik van Tineke 2 foto’s kreeg gemaild over een wel erg klein
postkantoor, kwam ik tot een artikeltje over bijzondere postkantoren (vervolg
volgende maand).
Graag ook attentie voor de rubriek “Zoekertjes” !
En natuurlijk voor onze voorjaars-postzegeldag op 11 maart in “Ons Huis”
___________________________________________________________________

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.

H

Gevraagd:
De Hebreeuws/Engelse vouwbladen (omschrijvingen) van de zegels van Israël.
Nr. 518 t/m 520, 868, 873 t/m 877, 882,883, 885 t/m 891, 894, 898 t/m 906,
en zo mogelijk de nrs. voor nr. 506.
Eventueel een fotokopie van deze vouwbladen.
W. van Beek, Plantagelaan 14, 3772 MB Barneveld (tel. 0342-414390)

Puzzelrubriek

D

e opgave van afgelopen maand was vrij gemakkelijk, helaas waren er toch maar
9 puzzelaars die hun oplossing op de bus deden. Een van hen verdient hier een
oneervolle vermelding: hij plakte niet eens een zegel op de envelop, waarna Post.nl
graag twee euro nog wat van mij ontving – uiteraard heb ik het poststuk geweigerd.
De overige inzenders hartelijk dank voor de fraaie zegels.
DE OPLOSSING

1. Oosterhout – Blok Mooi Nederland 2643 en verzamelblok 2651.
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2. Borobudur – nr 995 en mogelijk ook op 1639 Brief uit Indonesië
3. Grevelingen – bedoeld was 2159, maar er zijn meerdere zegels die in elk geval
‘in de buurt’ komen: 722-726, 794, 1002, 1361-1362.
Een vraag over de Deltawerken wordt de komende 5 jaar niet gesteld.
4. Bunschoten – 749 en/of 3015(A) Blok Mooi Nederland BunschotenSpakenburg.
5. Oosterwijck – Maria van…. op 3051
DE STAND
Dhr. A. Oskam
Dhr. Verhoeff
Mevr. C. vd Genugten
Dhr. R. van Andel
Mevr. J.A. te Loo
Dhr. R. Ietswaart
Dhr. G. de Nooij
Mevr. A. de Wit
Dhr. P. Fidder
Dhr. L. v.d. Maesen
Dhr. W. van Doorn
Dhr. J. Huiskes
Dhr. W.J. Holleman
Dhr. L. v. Rootselaar
Dhr. C.v. Holthe
Dhr. H. Wolters

479
477
451
414
413
364
322
321
271
237
207
185
116
115
113
83

467 + 10
402 + 12
401 + 12
312 + 10
311 + 10
259 + 12
225 + 12

101 + 15

73 + 10

DE NIEUWE OPGAVE
1.
2.
3.
4.
5.

Landschapsbeheer
Bos blomen in vaas
Guyot
Abraham de Potter
Rik Wouters

Per vraag 3 punten en 5 bonuspunten bij 10 inzenders.
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 13 maart 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.
___________________________________________________________________

Een lid vertelt
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Dit artikel, dat uit verschillende delen bestaat, is ook gepubliceerd in het clubblad van de
vereniging VE – VN: “Grenzenloos”.

Een oude Europeaan in ………(toekomstig) Europa (deel2)
André Tikkel

territoriaal

Azerbeidzjan, officieel de Republiek Azerbeidzjan,
is het grootste en dichtst bevolkte land in de
Kaukasus. Azerbeidzjan ligt op de grens van
Oosteuropa en West-azië. Het land grenst aan de
Kaspische Zee in het oosten, Iran in het zuiden,
Armenië in het westen. Georgië in het noordwesten
en Rusland in het noorden.
De Azerbeidzjaanse enclave Nachitsjevan grenst aan
Iran in het zuid- en zuidwesten,Turkije in het
westen en Armenië in het noordoosten. Ook
tientallen eilanden in de Kaspische Zee behoren
gezien tot Azerbeidzjan.

Toenadering van Azerbeidzjan naar de
Europese Unie lijkt op een schaakspel

Azerbeidzjan heeft de organisatie van het Eurovisie Songfestival 2012 aangegrepen
om definitief afstand te nemen van het Sovjet-verleden. Met grootse bouwprojecten
hoopt president Alijev het land te profileren als een moderne Westerse natie. Vóór de
Sovjet-overheersing, die begon in 1921 en 70 jaar duurde, was Azerbeidzjan de eerste
demo- cratische moslimstaat ter wereld, Sindsdien is het land er qua mensenrechten
echter alleen maar op achteruit gegaan.
Azerbeidzjan werd waarschijnlijk voor het
eerst bewoond door de Scythen in de 9eeeuw
voor Christus. Rond 600 werden zij verdreven
door de Meden, die het gebied inlijfden bij
hun rijk. Zij gaven het land de naam
“Atropatene”, afgeleid van het medische
woord voor gouverneur “Atropates”, dat
letterlijk “beschermd door vuur” betekende.
In de daaropvolgende eeuwen werd
Azerbeidzjan onder andere overheerst door de
Grieken, de Sassanieden, de Islamieten en de
Perzen.
v.l.n.r.:Heydar Aliyev paleis–Opera en BallettheaterConcertgebouw-Yasil theater-Mughamcentrum en het
Songfestival theater
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Strijd met Rusland
Na de val van de Perzische dynastie van de Safawiden in 1722 werd Azerbeidzjan
grotendeels onafhankelijk. Hoewel het gebied in theorie nog toebehoorde aan de
Iraanse sjah, viel het bestuur in de praktijk in handen van de lokale Azerbeidzjaanse khans. Deze onafhankelijkheid betekende echter ook dat het land niet langer
beschermd werd tegen het zich steeds verder uitbreidende Russische rijk. Het gebied
was dan ook regelmatig het toneel van grote oorlogscampagnes, totdat de Russen in
1813 definitief de overwinning behaalden en Azerbeidzjan inlijfden bij het Russische
rijk.
Eerste democratische moslimstaat
Pas na de verzwakking van Rusland als gevolg van de Eerste Wereldoorlog en de
Russische revolutie kon Azerbeidzjan in 1918 echt onafhankelijk worden.
Aanvankelijk vormde het samen met Armenië en Georgië de Transkaukasische
Federatieve Republiek, maar deze werd enkele maanden later al weer opgeheven.

Klooster Tatev (uit 895) met kabelbaan (2010)
ARMENIE: 27-12-2012

Kerk Gergetis Sameba (14e.eeuw) met berg Quasbegi (5047m)
GEORGIE: 15- 4-2013

Azerbeidzjan riep daarop de eigen onafhankelijkheid uit en werd hiermee de eerste
democratische moslimstaat (waarvan 60% sji’it en circa 40 % soenniet) ter wereld.
Bovendien kregen ook vrouwen stemrecht, waarmee het land in die zin moderner was
dan vele Westerse naties. Een lang leven was deze republiek echter niet beschoren,
want in 1921 werd Azerbeidzjan weer ingelijfd bij Sovjet-Rusland.
Einde van de Sovjet-Unie
Azerbeidzjan zou vervolgens ruim 70 jaar onderdeel blijven van het communistische
machtsblok. Pas in het najaar van 1991, toen de Sovjet-Unie in rap tempo uit elkaar
viel, werd het land weer een onafhankelijke democratische staat. Wederom zou deze
echter niet lang stand houden, want na een staats- greep in 1993 viel de macht in
handen van Heydar Alijev, de voormalige leider van Sovjet-Azerbeidzjan
Onder Alijev beleefde de Azerbeidjaanse economie een bloeiperiode en keerde de
rust in het land terug, maar tegelijkertijd was er op overheidsniveau op grote schaal
sprake van corruptie, machtsmisbruik en verkiezingsfraude. En dit is tot aan de dag
van vandaag nog niet veel veranderd. (bron Wikipedia)
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Een klein voorbeeld:
Landen als Azerbeidzjan die behoren tot de Raad van Europa zijn gebaat bij steun
maar moeten tegelijkertijd onder internationale druk worden gezet om de
democratische ontwikkelingen een duw in de juiste richting te geven. Als voorzitter
van de Raad van Europa zou Azerbeidzjan een lichtend voorbeeld voor andere landen
moeten zijn, maar recent nog werden twee activisten uit het maatschappelijk
middenveld veroordeeld tot drie en vijf jaar celstraf.
Het land heeft rond de 9 miljoen inwoners waarvan ruim 3 miljoen in de hoofdstad
Baku wonen en werken.
Tot zover enige achtergronden over het land dat overigens nog steeds in oorlog is met
Armenië, over de zelf uitgeroepen republiek, bij ons als verzamelaars ook niet
onbekend. Het gaat hier namelijk om de republiek Nagorno Karabach.

ARMENIE: 12- 6-1999

50 jaar Raad van Europa
AZERBEIDZJAN: 29-12-1999

Maar Armenië en Azerbeidzjan vierden wel “broeder-lijk” het 50-jarig jubileum van
de Raad van Europa, dat bleek uit de postzegeluitgiften van beide landen.
Wordt vervolgd

___________________________________________________________
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 28 februari 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.

____________________________________________________________________
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Bijzonder postkantoor(tje)
Redactie: Tineke Smit stuurde mij 2 foto’s van het kleinste postkantoor van Amerika. Ik zocht er wat informatie bij en
stuitte op internet ook op een paar andere bijzondere postkantoren. In de volgende Fila volgt hierover meer.

Het kleinste postkantoor van
Amerika is De Ochopee Post Office
(meet slechts 2 bij 2 1/5 meter). Het
is een klein schuurtje op US Route
41 in de buurt van Ochopee,
Florida. (Voor degene die er een
bezoekje wil brengen: Het is
gelegen op ongeveer 3 mijl
(ongeveer 5 km) ten oosten van de
kruising van de VS 41 en State
Road 29 en op maandag t/m vrijdag
geopend van 8-10 en 12-14 uur en
zaterdag van 10-11 uur).
Het gebouwtje was vroeger een
opslagplaats voor irrigatie buizen
van een aangrenzende
tomatenboerderij. Het werd
omgebouwd tot een postkantoor in
1953, na een brand die
Ochopee’s vorige postkantoor en
winkel vernielde.
Het postkantoor is nu volledig functioneel, ten
dienste van de omringende bevolking,
de Miccosukee en Seminole indianen.
De plaatselijke postbode wordt vaak gevraagd
brieven te voorzien van de beroemde Ochopee
post stempel.
De persoon die mail levert vanaf dit postkantoor
heeft een dagelijkse route dat zich uitstrekt over
drie provincies, 132 mijl lang!( ongeveer 211
km)
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Informatie over het postkantoortje, zoals op vorige pagina beschreven

Sinds 1992 is het kantoor in handen van de
familie Wooten. Shannon Mitchell werkt in dit
kleine postkantoor al sinds jaar en dag als
bediende. Ze zegt dat ze de coolste baan ter
wereld heeft. Ze heeft een telefoon, een
computer, een airconditioner, een tl-buis voor
licht, en een paar kleine hordeuren om de dazen
(steekvliegen) op afstand te houden. Alles wat ze
nodig heeft is uiteraard binnen handbereik. Ze
krijgt bezoek van mensen van over de hele
wereld.. ……
Shannon heeft een stapel Ochopee Post Office
ansichtkaarten op de toonbank klaar liggen,
gefrankeerd zowel nationaal als internationaal,
voor wanneer de tourbussen voor de “deur”
stoppen.

____________________________________________________________________
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Filatelistenvereniging “de Gelderse Vallei”
organiseert op zaterdag 11 Maart 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

”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:

Afz:
Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei”
Redactie:
Houtrakbos 37
6718 HC Ede

