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32e Jaargang nr. 3, maart  2021 
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: NL66INGB0006781363 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 

Veilingmeester: Ron van Beest, tel 06-20025044 (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 

 

Maandelijkse bijeenkomst 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. 

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. 

 

 

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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GEEN planning voor een clubmiddag in April! 

 

Voor de eerste keer!? 

 

Geachte leden, 

 

e tekst: ´Voor de eerste keer!?” roept nogal wat vragen op en vraagt om uitleg: 

Al heel wat weken is het zo dat ik met allerlei zaken bezig was, maar beslist niet 

met postzegels en mijn verzameling. De reden is simpel en ik vrees dat ik hierin niet 

alleen in sta, namelijk: ik had en heb geen nieuwe zegels om mee aan de slag te gaan. 

Vorig jaar, na de uitbraak van Covid, ben ik tijdelijk gestopt met de rondzending, de 

beurzen en andere aanbieders.  

Tijd om andere leuke activiteiten op te pakken, maar nadat ik enkele projecten had 

afgerond, begon het te knagen, ik kan niet zonder! Met het advies om eens verder te 

kijken dan onze vereniging, heb ik, met een grote rem erop, de veiling van SVF be-

keken. U moet weten dat ik van meerdere verenigingen lid ben bv. van Filitalia en 

Sudiegroep Britania en hier worden al jaren digitaal postzegels aangeboden. Maar ik 

ben geen fan van digitale veilingen en heb er ook nog nooit aan mee gedaan. Ik kan u 

meedelen dat ik een aantal fraaie zegels op de SVF veiling heb gescoord die je niet 

ziet in de R(ond)Z(ending). Aanrader, elke maand een nieuwe veiling met lage start 

biedingen.  

Na een buiten ontmoeting met Wim, beheerder RZ, ben ik ook weer begonnen met de 

rondzending. Eindelijk weer echte postzegels, een verademing. In deze tijd zou  

eigenlijk iedereen van onze vereniging mee moeten doen. Het is leuk, je moet er 

moeite voor doen, kosten zijn minimaal en de zegels zijn goed te bekijken en van 

kwaliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vond o.a. zegels uit het gebied Kaliningrad, nu een stukje Rusland ingeklemd tus-

sen Litouwen en Polen (met als hoofdstad Kaliningrad).Voor de 2e WO Duits gebied.  

 

D 
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De 1e zegel uit dit gebied,uit Schmiden, is 

uit 1943, ik ben niet zeker of de zegel uit 

dit gebied komt, zou kunnen maar 

Schmiden is ook een wijk in Fellbach in 

Zuid Duitsland.  

 

De 2e zegel is van Pillau uit 1935, een havenstad en badplaats aan de Oostzee.  

 

 

 

 

 

 

Ook leuk is de zegel uit Mariehamn, de hoofdstad 

van Aland. 

 

 

Beste leden hou nog even vol, blijf gezond  en koester vooral uw hobby, er zijn 

meerdere wegen die we kunnen bewandelen, laat u niet tegen houden.  

 

Roy 

____________________________________________________________ 

 

 

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 maart a.s. loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl (of 

rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het Samenwerkings-

Verband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die manier hun         

verzameling uit. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

http://www.svfveiling.nl/
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Nieuws van het rondzendverkeer 

 

nmiddels zijn we alweer ver in het seizoen.  

Ondanks de heersende pandemie gaat het rondzendverkeer rustig verder. Wel in 

een lager tempo dan we willen of gewend zijn. Binnenkort kan ik weer een nieuwe 

voorraad ophalen. Zo ook poststukken.  

De eerste doos was succesvol. Er zat genoeg en leuk materiaal in. Wat betreft de 

boekjes: daar is altijd wel een te kort in. Er worden nog te weinig nieuwe boekjes 

gemaakt. Mede hierdoor komen er ook minder boekjes onze kant op. Desondanks 

wordt er nog steeds genoeg gevonden voor de diverse verzamelingen. 

 

Wilt u meedoen met de poststukken bijv. meldt dit dan bij mij.  

Dit kan oa via hrzv@fv-degeldersevallei.nl of via WhatsApp of sms op 0651880027 

 

Wat staat er zoal op onze website 

 

U kunt op onze website onder de links diverse leuke maar ook leerzame video’s  

vinden. Hoewel ze in het Duits zijn kan men met behulp van de ondertiteling  

(aanzetten en dan te kiezen voor de Nederlandse taal) deze goed volgen. Dit geldt 

voor de filmpjes van RonAleX , welke op Youtube staan. O.a. met uitleg over  

stempels en of deze goed zijn of juist niet. 

 

Verder staat er een Word ducument op de site waarmee u prijskaartjes kunt maken.  

Voor degene die Fila digitaal lezen kijk hier fv-degeldersevallei.nl/home/links/  

 

Begin maart bestond de Haarlemse Filatelistische Vereniging Op Hoop van Zegels 

110 jaar. 

Hiervoor hebben ze een interessante pagina gemaakt welke hier is te vinden 

ohvz.nl/digitale-filatelie/  

Berry Jakobsen 

____________________________________________________________________ 

 

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 doorgeven aan 

Anneke de Wit, Elias Beeckmanlaan 40, 6711 VS Ede of 

dewit.anneke@hotmail.com 

en het zal éénmaal kosteloos geplaatst worden in de Fila. 

 

Te koop: 2 Lindner banden type 1124. 1x bruin en 1x rood. Beide voor € 20,00. 

Tel. 0318-613806 of e-mail post@filaspoor.nl  

 

I 

H 

mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
https://www.fv-degeldersevallei.nl/home/links/
https://ohvz.nl/digitale-filatelie/
mailto:dewit.anneke@hotmail.com
mailto:post@filaspoor.nl
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   Typisch Nederlands – houten huizen 
          Anneke de Wit 

 

e tweede postzegel in de serie Typisch Nederlands, die in 2021 in het teken staat 

van woningtypes en gevels die kenmerkend voor ons land zijn, toont ons  hou-

ten huizen aan het Zonnewijzerpad in de Zaanse Schans. 

Het links op de zegel afgebeelde huis stond vroeger aan het Ezelspad in Zaandijk en 

de rechter woning stond aan de Langendijk in Koog aan de Zaan. Beide huizen zijn 

ooit arbeiderswoningen geweest en dateren van rond 1700.  

 

Zij hebben, net als veel andere Zaanse woningen, geen rijke versieringen en  

tierelantijnen. Langs de dakranden van het simpele zadeldak zijn kenmerkende wind-

veren aangebracht om te voorkomen dat wind en regen onder de dakbedekking ko-

men. Op de gevel-punten staat een “makelaar”, een wit geschilderd ornament in de 

vorm van een kurkentrekker.  

De karakteristieke kleur van Zaanse houten huizen kent vele groene tinten. Er is niet 

sprake van één Zaanse kleur groen.  

Het groen aan de voorzijde van de 

huizen verwijst naar grasveldjes. 

De zwarte lijn daaronder stelt de 

straat voor. De rode tulpen wijzen 

naar het voorjaar. 

Op de achtergrond is een diep-

blauwe hemel te zien met  

voorbijdrijvende wolkenvelden, die 

diepte aan het beeld geven.  

Deze lucht komt overeen met de      Velrand 

beroemde hoge luchten, die op de 

schilderijen van 17e -eeuwse  

schilders voorkomen. 

Zaanse huizen hebben gewoonlijk 

maar één verdieping, zowel de 

koopmanshuizen, die dan wel weer 

wat rijker versierd zijn, als de ar-

beiderswoningen. 

Houtbouw als onderkomen voor mens en dier is op het platteland van Noord Holland 

gebruikelijk. Houten huizen zijn relatief licht van gewicht. Vandaar dat in waterrijke 

gebieden met drassige laagveen als ondergrond, verzakkingen van houten huizen fei-

telijk niet voorkomen.  

 

___________________________________________________________________ 

 

D 
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Randen van het verzamelgebied. 
NIVO-steunzegels en Sticker KNILM. 

 

aast mijn verzamelingen bekijk ik ook graag de “randzaken” van de filatelie; op 

de beurzen ben ik op zoek naar “andere dingen” en ik weet nooit met wat voor 

mooie dingen ik thuis kom. Pas de laatste jaren ben ik bezig met de randzaken van 

het verzamelgebied Nederlands Indië en besef ik, dat ik ruim 60 jaar te laat ben  

begonnen. Terugdraaien kan niet, dus ik geniet van elke vondst en twee daarvan wil 

ik graag introduceren. 

 

De  N.I.V.O.-steunzegels lijken net plakplaatjes en vallen onder het hoofdstuk  

“cinderella’s”. De zegels waren bedoeld om geld in te zamelen voor het Nederlands 

Indonesisch Vriendschaps- en 

Opbouwfonds.(zie foto) 

De zegels heb ik ook in 

andere kleuren gezien. Als je 

gaat zoeken naar informatie 

dan kom je al snel uit bij een 

inlichtingen dossier No: 1415 

met stempel “Geheim” van 

inlichtingen afdeling 

Amersfoort. Dat gaat over de 

oprichting in december 1947 

met als doel: langs particulie-

re, cultureel sociale weg di-

rect contact tot stand brengen 

tussen de bevolkingen van 

Nederland en Indonesië in 

een geest van wederkerig  

begrip en waardering.  

Op de lijst van leden van het Comité van Aanbeveling, prijken bijvoorbeeld de  

namen van Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn, oud Minister-president en lid van de 

Tweede kamer en Mr. A. M. Joekes, Minister van Sociale Zaken. Mr. Joekes staat 

ook op de lijst van aanwezigen bij de Rondetafelconferentie over de  

Onafhankelijkheid van Indonesië in 1949. In een later verhaal zal ik wat meer  

vertellen over die periode. Maar u moet zich wel realiseren, dat op het moment dat dit 

fonds werd opgericht, Indonesië helemaal nog niet bestond, en dat de Nederlandse 

Regering nog in een felle strijd verwikkeld was met verschillende groepen in  

Nederlands Indië over een mogelijke onafhankelijkheid. De tweede “Politionele  

Actie” moest op dat moment nog plaats vinden. Niet zo gek dus, dat de Nederlandse 

regering de oprichters van het N.I.V.O.-fonds als een soort vijfde colonne scherp in 

de gaten liet houden.  

 

 

N 
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Die inlichtingendienst, en ook het Ministerie van Overzeese gebiedsdelen, maakte 

zich overigens weinig zorgen over de toekomst van het Fonds, want met 3000 leden 

verspreid over het hele land die een dubbeltje contributie per maand betaalden, zou 

het Fonds de ruim omschreven doelstellingen toch niet kunnen financieren. En daar 

zou ook de verkoop van steunzegels niet veel aan kunnen veranderen. 

 

Sticker van K.N.I.L.M.: (op 

brief) Koninklijke Nederlandsch-

Indische Luchtvaart Maatschap-

pij. Zie ook mijn artikel “Het be-

gin van de Luchtvaart in Neder-

lands Indië”, opgericht in 1928. 

De eerste reguliere vluchten wa-

ren tussen Batavia - Bandung, en 

Batavia - Semarang. Geleidelijk 

aan werden de diensten uitgebreid met andere eilanden in de archipel. Wat zien we: 

Afbeelding van een trein, boot en vliegtuig en de tekst “NAAR INDIE, Passagiers 

Post Vracht, LANGS K.N.I.L.M. ROUTE, 3 dagen korter vraagt inlichtingen en  

tarieven bij K.N.I.L.M. Nieuwe Spiegelstraat 5, A’dam en hare agenten. Per trein 

naar Marseille / Genua . Boot naar Medan. van Medan af Vliegtuig”.De maatschappij 

was dus een  

concurrent 

voor de regu-

liere bootrei-

zen van Ne-

derland naar 

Indië.  

 

Hiernaast een 

tweetal stempels op brieven uit mijn verzameling, het gaat om: “1e (KLM) vlucht in 

regelmatigen DC3-dienst, Bandoeng 16-6-1937” en “1e (KNILM) vlucht in  

regelmatigen dienst, Soerabaja – Makasser, 27-9-1937”. In de aanloop periode van 

de Japanse aanval op Nederlands-Indië werd het KNILM ingezet voor evacuatie-

vluchten en het transport van troepen. Vlak voor en na de Japanse invasie op 1 maart 

1942 werden alle KNILM vliegtuigen, met voldoende bereik, naar Australië  

geëvacueerd.  

KNILM werd officieel ontbonden op 1 augustus 1947 en overgedragen aan KLM.  

 

Laat je verzameling zien, vertel er over en deel je kennis, Roy 
 

BRONNEN: Dossier no. 1415 van Inlichtingendienst Amersfoort en sleutelpost Freek Versteegen. 

Wikipedia: KNILM en eigen verzameling 

___________________________________________________________________ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Batavia,_Dutch_East_Indies
https://en.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://en.wikipedia.org/wiki/Semarang
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 Puzzelrubriek  

 

 

 

 

 

Beste puzzelaars, 

 

 

 

lijkbaar was deze puzzel een beetje moeilijker dan anders, er kwamen minder 

inzendingen binnen. Nadat ik vorige maand het stukje had verstuurd naar de 

 redactie, kwam er alsnog een inzending binnen, die deze keer is meegeteld. Doe wel 

graag de oplossing tijdig op de bus, dan krijgen wij geen verschillen. 

 

Oplossing  

 

Vraag 1 de Rode Molen was natuurlijk zegel 1595 

Vraag 2 het soldaatje gaf meer problemen, een soldaatje is een orchidee dus moest 

het daar gezocht worden en kwamen we uit op zegel 3176 

Vraag 3 Windmolenpark, hier waren meerdere mogelijkheden, zelf ging ik voor 2735 

maar 1347 was ook goed. 

Vraag 4 Warme Chocola vinden wij op zegel 2026 

Vraag 5 Hortus botanicus : 1440, was ook niet zo moeilijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe opgave 
 

Vraag 1 Tandheelkunde 

Vraag 2 Gevulde schoen 

Vraag 3 De Zonnebloem 

Vraag 4 Korenbloem 

Vraag 5 Welke zegel is ontworpen door Gielijn Escher 

 

B 
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Stand 

Naam     huidige stand  februari nieuw totaal 

 

Gerard de Nooij     467   17  484 

J.A. te Loo     450   17  467  

Anneke de Wit    414   17  431 

Jacqueline de Wit    303    

Peter Fidder     293   14  307 

Arie Oskam     278   

L. v.d. Maesen    230   17  247 

W. van Doorn    207      

Wim Holleman    192   17  209  

J. Huiskes     185  

H. Wolters     182   11  193 

C. van Holthe    116  

J. Bisschops     115   

Lex van Rootselaar   115   

Rik van Andel      47 

Geo van Dartel      33   11    44 

 

De oplossingen uiterlijk op 10 april naar  

L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT  REEUWIJK,  

graag filatelistisch gefrankeerd t.b.v. De Postzegelvriend.  

Blijf gezond, wij doen dat ook aan deze kant. 

 

Leen Louwerse   

           

____________________________________________________________________ 

 

Van de Redactie. 

 

andaag had ik de Fila’s van het laatste jaar in mijn hand. 

Op de kaften “Afgelast” of  “GEEN Clubavond/middag”. 

Vorig jaar april was de eerste keer dat een bijeenkomst niet doorging. Wie had  

kunnen denken dat er een jaar later nog steeds geen clubavonden of –middagen  

georganiseerd kunnen worden!!?? De reden is bekend…………. 

In die periode is er één keer een clubmiddag geweest met de daarbij behorende  

veiligheidsmaatregelen. De maand erna was het weer mis.  

Gelukkig verzorgt Leen in die periode wel steeds de puzzel, schrijft Roy elke maand 

toch zijn voorwoordje, sturen enkele leden toch ook weer artikeltjes in en drukt en 

verstuurt Berry de papieren Fila en zet deze op de site. 

Zo zorgt de Fila toch voor het contact met de leden. 

___________________________________________________________________ 

 

V 
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 Corona 
        door Anneke de Wit 

 

 

 Corona…… als we dit woord horen, denken we 

in deze tijd meteen aan de besmettelijke ziekte, die  

eigenlijk COVID-19 heet en veroorzaakt wordt door 

een coronavirus. Ook “pandemie” brengen we met het 

woord “Corona” in verband. 

 

 

Er zijn echter veel meer betekenissen van het woord “Corona”. 

 

Corona is het Latijnse woord voor kroon of krans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De atmosfeer van onze zon wordt ook Corona genoemd. Deze is alleen met het blote 

oog waar te nemen bij een totale zonsverduistering.  

Corona is ook  een elektrisch verschijnsel (Puntontlading), dat geluid en gevaar kan 

veroorzaken. In onweersbuien komen puntontladingen regelmatig voor en bliksem-

schichten kunnen een inslag veroorzaken. 

Bovendien is Corona een mineraal met omringend ander mineraal. 

Tot zover de betekenissen in de wetenschap. 

 

 

 

Maar wist u ook dat Corona een kleine 

cirkel is, die als schrijfteken boven de a 

of de u wordt gezet, zoals in Åland. 

 

Of dat Corona de naam is voor de krans-

slagader; of dat het een aardbeienras is?  
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Natuurlijk weet u dat het een bier-

merk is of het model van een sigaar. 

Een andere lekkernij was de Coro-

na-cake, wat blijkt uit deze Belgi-

sche reclame-briefkaart.  

 

 

 

 

En heeft u de Toyota Corona ooit zien rijden?  

Op twee wielen reden de Corona Brandenburg en de Corona Maidenhead, maar dat u 

die heeft zien rijden, is hoogst onwaarschijnlijk, dit zijn historische motorfietsmer-

ken. 

Ook historisch zijn hoge militaire onderscheidingen in het oude Rome, die de naam 

dragen met corona erin zoals corona navalis, een onderscheiding voor de soldaat die 

als eerste bij een vijandelijk schip aan boord sprong. 

Nog meer historie: de Heilige Corona is een christelijke heilige en martelares uit de 

2e eeuw en patroonheilige van de schattenjagers! 

Verder is Corona de naam van een plaats, zowel  in Californië als in South Dakota en 

New Mexico. In Suriname is het een voormalige militaire post aan de CoronaCreek.  

Een Amerikaanse spionagesatelliet draagt de naam Corona, evenals een muziekgroep 

uit Italië en wat dichter bij huis: ook hotels en restaurants (oa in Den Haag) zijn met 

die naam uitgerust.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En nu heb ik er genoeg van, vooral van Corona, bedoeld in de betekenis van pande-

mie. Zoals zovelen heb ik genoeg van mondkapjes, avondklokken, anderhalve me-

ters, gesloten restaurants en handen stuk wassen. 

 

Ze zeggen, dat het beter gaat worden, dat de strijd tegen Corona succes zal opleveren, 

vaccinaties zorgen voor minder ernstig zieken, de zorg krijgt lucht en wij meer vrij-

heid. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Corona_navalis
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Zal alles dan weer eens “gewoon” worden? kan het OMT worden opgeheven? gaan 

theaters en terrassen weer open? gaan we weer naar PinkPop en zitten de  

voetbalstadions straksweer vol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hoop het maar, want 

Ik wil in mijn Toyota Corona naar het terras van hotel Corona rijden, daar een  

Corona pakken en opdrinken, een andere Corona gezellig oproken en naar de Corona 

om de zon kijken.  

 

 

 

 

 

 

 

Maar nog liever pak ik mijn fiets en rijd ik naar de kantine van Fortissimo om daar 

een kopje thee te drinken, mijn mede-verzamelaars te ontmoeten en in de  

5 stuiver-boeken te kijken. Misschien met ingang van het nieuwe seizoen???? 
 

Bron: Wikipedia 

___________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

   Postzegelhandel 

   Mirjam Meurs 

      Rietveldlaan 126 
      6708 SV Wageningen  

      Telefoon 0317-423275 
      E-mail info@pzhmirjammeurs.nl  

      ING nr. NL45 INGB 0004 9853 98  

      Handelsregister 09147698 
      BTW nr. NL0019.15.911OB79  

 

 Postzegelhandel Mirjam Meurs is gespecialiseerd in abonnementen op 
 nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s van landen en motieven van de gehele 
 wereld.  

 Ook leveren wij supplementen,voordrukalbums,insteekalbums,klemstroken, 
 catalogi en alles dat u voor uw verzameling verder nog  nodig heeft van 
 DAVO, voorheen Importa, Leuchtturm, Schaubek, Lindner, Kabé, Safe, 
 Hartberger en Michel.  

 Wij zijn geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 14.30 uur en op    
 afspraak, maar u kunt uw wensen ook via de telefoon, e-mail of brief 
 kenbaar maken. Natuurlijk kunnen wij uw bestelling opsturen of binnen de 
 regio  bezorgen.  

 

 Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en 
fdc’s (van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.  
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www.fv-degeldersevallei.nl 


