FILA
Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei
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Jaargang 32 – nr. 8 – oktober 2021
donderdag 4 november – clubavond in “de Schuilplaats”
aanvang: 19.30 uur
donderdag 18 oktober – clubmiddag in “de Schuilplaats”

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

Uw collectie laten taxeren?

6A - postfrisse 15
43b - postfrisse
cent oranje 1864
50 cent geelbruin
Koning Willem III,
Prinses Wilhelmina 1891,
attest Vleeming 2013, met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 3.199 verkocht voor € 1.140

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?

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724

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?

48 - postfrisse 5 gulden
80 - postfrisse 10
bronsgroen en roodbruin
gulden oranje 1905,
Prinses Wilhelmina 1896,
Koningin Wilhelmina,
lijntanding 11,
cert. Dr. Louis BPP 1998,
cert. Vleeming 2010,
verkocht voor € 1.293
verkocht voor € 1.201

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.
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32e Jaargang nr. 8, oktober 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 19.30 uur in “de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A, 6718 ZM, Ede,
tel: 0318 650054.
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30
uur in “de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A, 6718 ZM, Ede, tel: 0318 650054.
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.
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Geachte leden,

H

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte
uit voor de bijeenkomst van donderdag 4 november 2021 a.s. in de zaal van
“de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A te Ede. Aanvang 19.30 uur. (Denk er aan:
gewijzigde aanvangstijd)
Wat ben ik blij dat we afgelopen voorjaar “de knoop hebben doorgehakt” door te
kiezen voor de ruimte in de Schuilplaats. Het is ruim en toegankelijk met goed licht
en buiten is voldoende parkeergelegenheid. Nog niet alles loopt op rolletjes maar er is
voorafgaande aan de clubdagen overleg en we krijgen volop medewerking en hulp
van het bestuur en de beheerder. Het allermooiste vind ik dat u de weg en gang naar
deze locatie in uw agenda heeft staan, 4 kilometer fietsen vanuit Zuid, waar ik woon.
Ontmoeting en gezelligheid blijft naast onze hobby een belangrijke reden om te
komen.
Op 4 november staat “de veiling” op het programma. Vele kavels zijn aangemeld en
de gift van mevrouw Bakker aan onze vereniging (u heeft daarover in ons vorig nummer kunnen lezen) komt ook onder de hamer.
Heeft u nog niet uw tegoedbon, waarde €20,00, besteed, dan is dit een goede
gelegenheid om uw bon in te zetten, maar let op: als u voor €18,00 heeft gekocht dan
krijgt u niet €2,00 retour. Ook is het mogelijk om met de bon artikelen te kopen bij
Miriam Meurs, regelmatig op onze clubavond aanwezig.
Verder in ons blad staat het secretarieel verslag zoals die is voorgelezen tijdens onze
jaarvergadering vorig maand. De notulen van deze vergadering worden op een later
moment in dit blad opgenomen.
Van ons clublid en specialist in het gebied “Oost Europa”, Jan Bisschops, staat deze
maand een mooi artikel over de eerste zegels van Albanië in het blad Filatelie. Zeer
het lezen waard, Jan deelt hier zijn kennis en laat mooie voorbeelden zien, wie volgt?
Hartelijk welkom op 4 november, kom gerust wat eerder en zeker niet te laat, de koffie staat klaar en zo tussen half 8 en acht uur gaan we beginnen.
Afronden doen we ook iets vroeger dan u gewend bent. Na 22.00 uur n.l. gaan we
opruimen en inpakken.
Roy Lijbaart
____________________________________________________________________
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Secretarieel jaarverslag 2020 Filatelisten Vereniging De Gelderse Vallei
Algemeen
Sinds 1 januari 2015 is de Filatelisten Vereniging De Gelderse Vallei (FVDGV), een
zelfstandig vereniging, onder de paraplu van Samenwerkings Verband Filatelie (SVF)
met als doel om 2x per maand een clubdag te organiseren waar ledencontact en
ontmoetingen belangrijk zijn.
Bestuur
Bij aanvang van het jaar 2020 bestond het dagelijks bestuur uit
Voorzitter: Roy Lijbaart
Secretaris: vanaf maart 2015 is deze functie vacant. De afgelopen jaren zijn de
secretariële werkzaamheden door de zittende leden van het bestuur waargenomen.
Penningmeester: Wil Doesburg
Ledenadministratie: Erik Bel
Hoofd Rondzendingen: Berry Jakobsen
5 centen boeken: Cees van Holthe en Geo van Dartel
Nieuwtjesdienst : Lammert Brouwer
Veilingmeester: Ron van Beest
Verder werd het bestuur ondersteund door een aantal trouwe vrijwilligers.
De wekelijkse/maandelijkse contacten gingen voornamelijk via de mail en telefoon.
Er waren in 2020 geen vergaderingen van het samenwerkingsverband.
Mutaties ledenbestand:
In 2020 zijn 3 leden overleden en hebben 9 leden opgezegd.
Ledenbestand op dit moment 128 leden
Contributie:
De contributie is in 2019 vastgesteld op € 20,- zonder en € 40,- mét het blad
Filatelie.
Verenigingsactiviteiten
In 2020 zijn er in Ede op de eerste donderdag van de maand 3 maal (jan, feb. en
maart) de avondbijeenkomsten en op de 3e donderdagmiddag van de maand 4 maal
(jan. feb. mrt. en sept.) de middagbijeenkomsten gehouden. De avonden werden
bezocht door 30 tot 50 leden en de middagen rond de 20 leden. De meeste clubdagen
gingen niet door i.v.m. de corona epidemie.
Op 7 maart 2020 is in Ede een postzegeldag georganiseerd in “Ons Huis”.
Andere activiteiten:
Ons blad Fila is in 2020 elke maand verschenen met dank aan mevr. Anneke de Wit.
De website is verbeterd en stabieler gemaakt, met dank aan dhr. Berry Jakobsen.
Op de site zijn o.a. het Huishoudelijk Reglement, privacyverklaring, inzendlijst
veiling en informatie van en over de vereniging terug te vinden.
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Nadat bekend werd dat de grote zaal van Fortissimo is verhuurd aan de B.S.O. is het
bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe ruimte en heeft het diverse locaties bezocht.
Tot besluit
Aandachtspunten m.b.t. het voortbestaan van de vereniging in de naaste toekomst.
1. Weinig animo voor een bestuursfunctie bij de vereniging.
2. Afname van het ledenaantal.
Al met al is 2020 een jaar geweest waar het landelijke Corona beleid leidend was en
waar we de grote zaal bij Fortissimo kwijtraakten.
Onze inzet is en blijft een goed programma leveren. We worden hierin gesterkt door
onze goed bezochte clubdagen en enthousiaste clubleden op deze avonden.
Het bestuur van de Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei”
Voor deze
Roy Lijbaart, voorzitter

___________________________________________________________________

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 oktober 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
SamenwerkingsVerband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die manier hun verzameling uit.

____________________________________________________________________
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Notulen 7 oktober 2021

O

m 20.10 opent Roy de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De vergadering bestaat uit twee gedeeltes nl. de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en een huishoudelijk gedeelte. De notulen van de ALV worden door
Lammert Brouwer verzorgd in een apart verslag.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Henny van de Berg uit Purmerend meldt zich definitief af voor alle komende bijeenkomsten. Henny is niet meer in staat om te blijven komen i.v.m. fysieke beperkingen.
Er zijn relatief weinig cadeaubonnen ingeleverd. Roy geeft aan dat deze vanavond
ook ingeleverd kunnen worden bij postzegelhandel Mirjam Meurs die ook aanwezig
is. Tevens is besloten de bonnen tot de eerstvolgende veiling van maart 2022 geldig
te laten zijn. Daarna is de geldigheid verlopen.
Het huishoudelijk reglement staat op de site vermeld. Deze zullen ingebracht worden
voor de jaarvergadering van maart 2022. Heeft u op- en/of aanmerkingen dan kunt u
deze tot 31 december 2021 doorgeven.
Onze kaders staan opgeslagen bij de fam. de Boer. Roy polst wie er meedoet aan de
1 kadertentoonstelling in december.
Oudjaarsbeurs op 28 en 29 december in de Expo Houten.
Anneke de Wit en Harrie Wolters kregen een bloemetje aangeboden voor hun vrijwilligerswerk voor onze vereniging. Anneke is eindredacteur en verzorgt de samenstelling van ons blad Fila. Harrie verzorgt al jaren onze verloting en zorgt voor de samenstelling en de inkoop van de prijzen.
Rondvraag
Eén van de leden vraagt of de bonnen bij de penningmeester te gelde gemaakt kunnen
worden. Antwoord van Roy: “ Nee. Alleen bij postzegelhandel Mirjam Meurs of bij
aankopen van de veiling. Ook zal er geen geld worden teruggeven”.

__________________________________________________________________
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Vrijwilliger

U

w puzzelredacteur zit met zijn vrouw aan de koffie. Er stopt een auto voor de
deur en er komt een bezorger uit met een
grote bos bloemen.
Vraag van mijn vrouw: “Wat gebeurt er?”, de
persoon komt ons erf op, belt aan en mijn
vrouw pakt een bos bloemen aan. Zij kijkt heel
verbaasd op en kijkt waar het vandaan komt.
Er staat alleen op “Hartelijk Dank” Fvdgv.
Waar dit voor staat is voorlopig onduidelijk en
wij vragen ons af waar dit vandaan komt. Ik
doe de suggestie dat mijn vrouw een stille aanbidder heeft; of dit in dank werd aangenomen
weet ik nog steeds niet.
Er staat op de opdrachtbon, die erbij zit, mijn naam en niet die van mijn vrouw, dus
ik krijg de bal terug. Gelukkig staat er nog een code die ik ontcijfer als een telefoonnummer en ga achter Google zitten. 0318 is Gelderland met o.a. Ede, Veenendaal en
nog enkele plaatsen.
Ik Google verder op dit telefoonnummer maar dit geeft geen reactie.
Dan eerst maar eens mijn email lezen en ik zie tot mijn verbazing een email van
voorzitter Roy met de mededeling dat ik ben benoemd tot vrijwilliger van het jaar
2020!
Aan het eind verklaart de code Fvdgv ook waar het vandaan komt, u zult begrijpen
dat ik soms iets verwacht maar dit.... een schitterende bos bloemen als blijk van waardering voor het feit, dat ik inmiddels enige jaren de puzzel heb voortgezet voor uw
vereniging. Een redacteur “op afstand” zullen wij het maar noemen, toch kennen enkele leden van uw vereniging mij, anders was het zo niet gelopen.
Ik hoop u trouwens nog de nodige jaren veel puzzelplezier te kunnen schenken, het
wordt wel iets moeilijker, ik wil namelijk niet in herhalingen vallen met een zelfde
vraag, het moet zoeken blijven. Zelf vind ik de puzzel met plaatsnamen het leukst,
eerst de plaatsnaam zoeken en dan de postzegel, dubbel werk maar daar hebben wij
ook de feestdagen voor.
Nogmaals: ik was verrast en mijn dank voor de bloemen!
Met filatelistische groet, Leen Louwerse
______________________________________________________________________________________

Fila
oktober 2021
7
____________________________________________________________________

Puzzelrubriek

Beste puzzelaars,

O

mdat ik ook één van de personen ben, die Postex mogelijk maken, ben ik even
weg op het moment, dat ik de uitslag van de vorige puzzel kan bepalen.
Daarom in het volgende nummer de oplossingen van beide puzzels, nog even een
maandje wachten.
Ik wil jullie niet puzzelloos maken! Vandaar wel een nieuwe puzzel.
Nieuwe opgave
Vraag 1 Koploper
Vraag 2 Wat ontwierp Esther de Vries
Vraag 3 Altaar Nehalennia
Vraag 4 Peeping Tom
Vraag 5 Tricotfabriek
Uw oplossingen naar L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT Reeuwijk. Vergeet niet filatelistisch te frankeren!
Eén van de puzzelaars stuurde een blokje van 4 zegels van 80 cent en het kwam aan,
niet beport door Post.NL.
Bereidt u zich alvast voor op de decemberpuzzel, weer een aantal plaatsnamen verwerkt in de puzzel, dus extra bonuspunten te verdienen.
Uw inzending uiterlijk de 10e op de bus.
Leen Louwerse

___________________________________________________________________
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BEROEMDE PERSONEN

H

et is alweer enige tijd geleden, dat er een artikeltje over beroemde personen is
gepubliceerd, maar nu neem ik de draad weer op.

Ik kom nu terecht bij een persoon, die niet in Nederland heeft gewoond. Over wie heb
ik het ???? Sommige van onze leden hebben waarschijnlijk wel bij zijn organisatie
gezeten, ik doel hierbij op de padvinderij.
Oprichter hiervan was Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. Hij werd geboren op 22 februari 1857 te London als
zoon van een dominee. (Behalve dominee was deze ook
wiskunde professor). Oorspronkelijk heette hij Powell, maar
doordat zijn jongere broer Baden kwam te overlijden en het
mogelijk was een naam toe te voegen, werd dan ook besloten
de achternaam Baden Powell te gaan voeren. Zijn vader
overleed in 1860, toen hij dus 3 jaar oud was.
Baden Powell was een matige leerling, daardoor was de
universiteit niet voor hem weggelegd.
Hij gaat op 19-jarige leeftijd in militaire dienst. Zijn eerste
uitzending met het Britse leger is naar India, gevolgd door uitzending naar Ghana en in 1896 naar Zuid Afrika, tijdens de Boerenoorlog. Hij ging
als “verkenner” naar Zuid Afrika. Tijdens de tweede Boerenoorlog in 1899 raakte hij
met zijn manschappen (circa 1200 man) ingesloten en moest zich verdedigen tegen
een 7700 boeren. Na een beleg van ruim 210 dagen komt
hij wel als overwinnaar uit de strijd en wordt hiervoor
alom geprezen. De jonge Baden Powell viel binnen het
leger op, omdat hij een uitstekend verkenner was en
goed rapporteerde. Hij werd dan ook overgeplaatst naar
de Britse geheime dienst. Echter niet iedereen kon met
hem opschieten en hij wordt later weer weggepromoveerd naar Engeland. In de tijd, dat hij verkenner was in
Zuid Afrika ontmoette hij een andere Engelse verkenner,
waar hij mee optrekt en beiden leren in die tijd in dichte
gebieden te overleven door het maken van een vuurtje,
het jagen op vis en het opzoeken van eetbare vruchten.
Baden Powell schreef al deze zaken op in een zakboekje
wat hij altijd bij zich droeg. Dit bleef niet geheel onopgemerkt en jongens begonnen
hem met vragen te bestoken en advies te vragen. Aan de hand van zijn zakboekje was
het meestal mogelijk aan de jongeren het antwoord te geven. Hij bedacht in die tijd
dan ook een spel, waarbij zijn bevindingen van vuurtje maken, touw knopen, leren
speuren in bossen worden behandeld en hij schrijft hierover een boek genaamd
“Scouting for boys”.
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In de loop van de volgende jaren ontstaan er aan de hand van het boek allemaal
kleine groepjes, die al deze zaken in praktijk gaan brengen.
Dit dwong Baden Powell tot het oprichten van een organisatie
om het een en ander in goede banen te leiden. Hij verfijnde
zijn concept en werd op die manier de oprichter van de Internationale Scouting.
Tussen 1911 en 1913 maakt hij een wereldreis naar alle continenten om de scouting te promoten.
In 1912 bezoekt hij o.a. Kopenhagen en Amsterdam. Later
komt hij in 1932 nog een keer terug maar nu in Wassenaar,
waar hij het nationale kamp op dat moment bezoekt.
In 1937 wordt in Nederland (Vogelenzang) de Wereld Jamboree gehouden, waar vele
scouts uit alle delen van de wereld bij elkaar komen. Het zou daarna tot 1995 duren
voordat Nederland weer een Wereld
Jamboree mocht organiseren.
In 1939 verlaat Baden Powell voorgoed
Engeland en verhuist naar Nyeri in Kenia. Daar overlijdt hij in 1941 en ligt op
zijn verzoek begraven in Kenia.
Zijn naam zal altijd verbonden blijven aan Scouting. Wanneer je aan jeugdigen vraagt
wie de oprichter was, krijg je direct zijn naam te horen.
De huidige scouting doet nog steeds aan verkennen van
alles wat er te koop is.
Een onderdeel van Scouting zijn de zeeverkenners, die in
vele plaatsen actief zijn en alles op of aan het water doen.
Zij gebruiken dan de zogenoemde Lelievletten. Deze verkenners houden jaarlijks nog een bijeenkomst op één van
de vele plassen die Nederland rijk is.
Ook ondersteunen zij andere activiteiten. De organisatie
van Postex in Apeldoorn, bij ons allen wel bekend, maakt
dan ook elk jaar gebruik van hen voor de op- en afbouw van de kaders.
Al met al een goede organisatie, die de jeugd in de begintijd veel zaken leert die later
in het leven nog goed van pas kunnen komen.
Leen Louwerse
___________________________________________________________________
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Olivier B. Bommel en Tom Poes vieren 80e verjaardag
op kinderpostzegels 2021

I

n 1941 verscheen het eerste van de 177 verhalen die zijn bedacht door Marten
Toonder (1912-2005), waarin Olivier B. Bommel, samen met zijn vriend Tom
Poes, talloze avonturen beleeft. “Heer Bommel” stond bijna 60 jaar lang vrijwel dagelijks in de Nederlandse kranten en vanaf 1955 waren hun avonturen ook in het vrolijke weekblad Donald Duck te volgen. De laatste Bommelstrip maakte Marten Toonder in 1985 en dat was het einde van de succesvolste krantenstrip van Nederland, ontstaan als vervanger van Mickey Mouse in de Telegraaf. Inmiddels zijn alle 177 Bommelverhalen herdrukt.

Op de kinderpostzegels van dit jaar staan de beroemde stripfiguren; zij vieren samen
feest vanwege de 80ste verjaardag van Tom Poes:
Op de grote postzegel wandelen Tom Poes en heer Bommel naast elkaar over een
zandpad. De kleinere postzegels bieden plek aan andere bekende personages uit de
strip van Marten Toonder: Bij de linkerboom plukt Doddeltje paddenstoelen, tussen
de wortels van de rechterboom speelt Wammes Waggel op zijn trekzak. Op de postzegel met bediende Joost staat slot Bommelstein en op die met de markies de Canteclaer is in de verte het Donkere Bomen Bos te zien.
Pascal de Smit, directeur Stichting Kinderpostzegels: “Net als met kinderpostzegels
zijn miljoenen kinderen opgegroeid met de avonturen van heer Olivier B. Bommel en
Tom Poes. We zijn dan ook blij en trots dat de striphelden dit jaar op de kinderpostzegels te zien zijn en samen met ons hun tachtigjarig jubileum vieren. Hun verhalen
zijn na al die tijd nog steeds springlevend en verbonden met actuele thema’s.”
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De verhalen over Tom Poes en heer Bommel verschenen tussen 1957 en 1966 ook in het weekblad Revue.
De tekeningen in dit weekblad kregen een eigen bewerking met een bijzondere inkleuring. De sfeer van
de Revuestrips gebruikte striptekenaar Tim Artz als
inspiratie voor zijn illustratie op de kinderpostzegels.
“Veel fans van Tom Poes en heer Bommel beschouwen de verhalen in Revue als het mooiste kleurwerk
dat uit de Toonder studio’s is gekomen”, aldus Artz.
“Het heeft een schilderachtige uitstraling. Je ziet dat bijvoorbeeld terug in de bomen.
Dat zijn echte Toonderbomen: groot, knoestig en gedraaid.
Verder heb ik het licht en vriendelijk willen houden. Fris en vrolijk. Juist omdat het
kinderpostzegels zijn.”
Het goede doel
PostNL geeft voor Stichting Kinderpostzegel sinds 1924 kinderpostzegels uit om geld
in te zamelen voor projecten die gericht zijn op het welzijn van kwetsbare kinderen in
Nederland en andere landen. Dit gebeurt door een toeslag op de postzegels; dit jaar is
de bijslag €0,48 per postzegel. De opbrengst van alle bijslagen gaat naar de projecten
van de Stichting Kinderpostzegels Nederland.
Thema dit jaar: “Geef meer kracht”
Kinderen zijn hard geraakt door de corona-crisis en -maatregelen. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden zichtbaar.
Meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met
(ook sociale) armoede. Thuisonderwijs bleek niet voor iedereen haalbaar en hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen.
Met het thema ‘Geef meer kracht’ worden kinderen in Nederland geholpen om beter
uit deze crisis te komen. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan
projecten, die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.

Toch niet gek, zulke eigentijdse goededoelenacties steunen, voor een beer van wie
we al ruim dertig jaar niet echt meer iets gehoord hebben!
Anneke de Wit
Bron: Filahome, Stg. kinderpostzegels, PostNL
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Herinnering:

U heeft nog een maand de tijd om de laatste hand te leggen
aan uw 1-kaderverzameling, die kan meedingen naar de
JAN MAK-TROFEE!!!!
Er zijn al verschillende personen, die hebben toegezegd iets in
te sturen, maar u kunt zich nog aanmelden!
Nog even de regels: Die zijn er niet!
Het is de bedoeling, dat u aan uw clubgenoten laat zien, wat u
leuk vindt om te verzamelen.
Laat postzegels, enveloppen, stempels e.d. van uw favoriete
onderwerp zien op een A-4tje, maak er, samen met wat tekst
een samenhangend verhaal van en breng het op de clubavond in
december mee.

Aan:

Afzender:
www.fv-degeldersevallei.nl

