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Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei
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Jaargang 32 – nr. 9 – november 2021
Wegens Corona: in december geen clubavond
16 december: clubmiddag in “de Schuilplaats”
(onder voorbehoud, kijk op de site
voor eventuele wijzigingen)

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. 9, november 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 “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,
De geplande clubavond op donderdag 2 december gaat niet door!
Het was en is behoorlijk onrustig deze maand voor wat betreft de corona berichten in
de media. Ook wij, bestuur FVDGV, worden meegenomen in deze “draaikolk”.
Begin deze maand hebben we, na vele overlegrondes, besloten dat we gaan controleren of de bezoekers van de club wel gevaccineerd zijn. U heeft er in een extra
nieuwsbrief over kunnen lezen. Direct na de laatste persconferentie op 12 november
is er intensief overleg geweest met de vragen: Hoe verder? En nemen wij verantwoordelijkheid? Het kabinet vroeg aan allen om extra inzet om het virus de komende 3
weken een “klap” te geven en het aantal oplopende besmettingen terug te dringen.
Hoe dit verder gaat weet ik niet, maar voor nu hebben we besloten dat de clubavond
van 2 december komt te vervallen. Het programma gaat 1 op 1 over naar 6 januari
2022, dus de verloting, de koffer, de 1 kaders en een kleine veiling (met o.a. artikelen
van Restore, jeugd en een gift van mr. Legger) gaan mee naar het nieuwe jaar.
Dus dit jaar
geen gezellige
sinterklaasavond met pepernoten of banketstaaf!

De clubmiddagen kunnen wel doorgaan dus de clubmiddag van 18 november en 16
december staan nog steeds in de planning met als restrictie: controle (2G) en vaste
zitplaats op 1 ½ meter.
Ik kan niet in de toekomst kijken en ik ben er zeker niet van overtuigd dat alles in het
nieuwe jaar weer “normaal” gaat worden, dus houdt onze berichten in de gaten en
kijk eens op onze site of er wijzigingen op staan.
Blijf allen gezond.
R. Lijbaart, voorzitter
______________________________________________________________________________
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Notulen fv De Gelderse Vallei 4 november 2021
Cees heet de aanwezige leden welkom.
Ingekomen stukken en mededelingen.
A, de Wit heeft zich afgemeld. Roy komt later op de avond ivm verplichtingen elders.
De koffie en thee zijn gratis t/m het einde van het jaar.
Cees geeft aan dat men vanaf de 18e november gaat controleren op de qr code.
Er vinden in de komende tijd 2 beurzen plaats.
•
Hertogpost welke van 16 t/m 18 december in Den Bosch plaats vindt.
Zie Hertogpost-event.nl voor meer info.
•
Oudjaarsbeurs op 28 en 29 december in Houten.
Zie expohouten.nl/agenda voor meer info.
Voor de bijeenkomst van 2 december zal er ook weer materiaal nodig zijn voor de
koffer. Neem iets mee voor de koffer.
Men kan de ingang van de Schuilplaats welke het dichtst bij de Otterloseweg ligt, als
ingang gebruiken. Dit in tegenstelling tot de eerder gebruikte ingang.
Vanaf 2 december zal er elke maand een kleine veiling gehouden worden. Hier zullen
dan ongeveer 30 kavels van de Restore en/of de jeugd aangeboden worden.
Rondvraag:
Geen vragen
Berry Jakobsen
____________________________________________________________________
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Verslag A.L.V. dd. 7 oktober 2021.
Er waren ongeveer 40 leden aanwezig.
1. Onze voorzitter opent de vergadering. Fijn weer om met zoveel leden na alle coronaperikelen bijeen te zijn. Mirjam Meurs wordt welkom geheten met onze ‘huiswinkel’.
Roy vraagt een minuut stilte voor de overleden leden van 2020 te weten dhr. Peelen,
dhr. Frank en dhr. Keus.
2. De afmeldingen worden meegedeeld.
Tegoedbon is nog te besteden t/m voorjaarsveiling. Wel hele bedrag besteden!
HH regelement is te lezen op onze site. Maart 2022(ALV)zal goedkeuring gevraagd
worden. Er is nog tijd voor opmerkingen, voorstellen en/of aanpassingen t/m eind
2021.
3. Notulen ALV 2020. Geen vragen of opmerkingen.
4. Roy leest verslag secretaris voor. (sinds 2015 vacant).
Enkele punten hieruit: Mutaties leden: 3 overleden, 9 opgezegd. Nu 128 leden. ’s
Avonds gemiddeld 40 leden aanwezig, ’s Middags ongeveer 20. Er is door corona
veel uitgevallen. Inzet blijft een goed programma leveren.
5. Financieel verslag. Wil geeft uitleg hierover.
Aandacht voor de €20,- bonnen. Nog relatief weinig besteed. Begroting 2021. Geen
zaalhuur 2021. Daarom gratis koffie tijdens clubavond t/m december.
6. De kascontrolecommissie heeft 6 september gecontroleerd en constateert geen bijzonderheden en verleent decharge. Door corona zijn de snuffelboeken nog niet verwerkt. Voor de volgende keer zal de kascommissie bestaan uit dhr. A. Oskam en dhr.
J. Bisschops. Dhr. A. Schol wordt 3e lid.
7. Bestuurszaken:
Wil Doesburg is aftredend en wordt herkozen evenals Lammert Brouwer.
Blijk van waardering voor de mensen van de rondzenddienst.
Dhr. Schol vraagt nog naar ‘verdwenen’ boekjes. Indien in Ede boekjes zijn verdwenen, dit melden bij Berry. Anders in Houten. We zijn ervoor verzekerd.
Blijk van waardering voor een lid, dat in 2020 veel voor de vereniging heeft gedaan,
gaat naar de puzzelredacteur dhr. Louwerse.
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Oorkondes en een bloemetje voor jubilarissen worden, voor zover aanwezig,
uitgereikt aan dhr. Davelaar (60 jr) (Hij ontvangt van Roy een speciaal pakket), dhr.
Harms (50 jr), dhr. Fuchs (40 jr) en dhr. Tikkel (25 jr).
Extra bloemetje gaat naar Anneke en Harry voor hun inzet.
Door de corona is de Jan Mak trofee in 2020 vervallen.
8. Rondvraag.
In maart is er onze beurs. Melden bij Berry voor half februari, maar liever eerder.
Voorstel Geo van Dartel: Spullen van de jeugd gaan naar de veilingen van de komende jaren. De vergadering is akkoord.
Deadline veiling november is 10 oktober.
Cees: Hoe laat beginnen. Zaal open vanaf 19.00 uur. Beginnen tussen 19.30 en 20.00
i.v.m. beperkte uitloopmogelijkheid.
Peter vraagt nog aandacht voor de koffer van december.
Roy sluit de vergadering om 21.00 uur.
Lammert Brouwer

___________________________________________________________________

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 30 november 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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Een (Sinterklaas) cadeautje.
Op de dag van de aankomst van Sinterklaas in Nederland ben ik o.a. bezig met een
alternatieve Engeland verzameling aan het samenstellen voor mijn 1 kader die ik wil
laten zien in december. (!?) Bestudeer een enveloppe met de nodige stempels die ik
probeer te ontcijferen en lees daar (weer) R.M.S.P. ATLANTIS en POSTED ON
THE HIGH SEAS met datum 26 maart 1932, met vertrekstempel Vigo (Noord
Spanje) met de zelfde datum. Adres: Miss E.R. Patterson at the schoolhouse, Clarilaw, near Hawick, Scotland.

Op internet een zelfde soort stempel zie hiernaast op
brief gevonden (kosten ruim €50,00). Na wat digitaal zoekwerk drong bij mij door dat ik in 1950
ook met een boot met de naam Atlantis naar Nederland was gekomen.
Het is moeilijk te beschrijven wat er daarna zoal in
me omging, (viel bijna van mijn stoel). Hoe kon
het gebeuren dat een brief in mijn verzameling een stempel droeg van de Atlantis.
Blijkbaar moet je eerst leren lezen en komt de wijsheid met de jaren. Na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 hadden de Nederlanders de keus of blijven of vertrekken.
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Op 12 okt 1950 is ons gezin “gerepatrieerd” vanuit Tandjong Priok en op 10 nov.
1950 met een paar koffers als bagage, in Amsterdam aangekomen. Van de reis met de
Atlantis heb ik geen herinneringen en beelden maar ik kan u wel een foto laten zien
van de bus die ons naar kamp Schattenberg (voormalig kamp Westerbork) bracht en
het kamp zelf . Via een pension in Doorwerth zijn we in Gemert terecht gekomen.

Hieronder gegevens (voor de liefhebbers) over de Atlantis die ik vond via internet.
Vertel over je verzameling en laat het zien.
Roy
R.M.S. ATLANTIS
De ANDES was een schip met accommodatie voor ruim 1000 passagiers. Gebouwd
door Harland & Wolff, Belfast voor Royal Mail Steam Packet Co op 8 mei 1913. Ze
maakte haar eerste reis voor Pacific Steam Navigation Co op 26 september 1913 van
Liverpool naar Valparaiso en voer vervolgens tussen Southampton en Buenos Aires
via Lissabon, Rio de Janeiro en Montevideo. Gebruikt als een gewapende koopvaardijkruiser in de Eerste Wereldoorlog, verwikkeld in een gevecht met de Duitse SMS
GREIF (goederen schip), die tot zinken werd gebracht. Gebruikt voor konvooi escorte en vervolgens om Britse onderzeeboot bemanningen, gevangen in Moermansk,
te repatriëren. Gereviseerd in 1919 en in 1929 omgebouwd tot een cruiseschip en omgedoopt tot ATLANTIS. Omgebouwd tot een hospitaalschip in 1939, werd ze aanvankelijk gestationeerd in Alexandrië, gebruikt bij de Noorse evacuatie in 1940 en
vervolgens voor 2 jaar naar de Indische Oceaan gestuurd. Ze nam deel aan de Madagaskar-campagne (5 mei t/m 6 nov. 1942 Verovering en bezetting Madagaskar,
Britse campagne tegen de Fransen tijdens de 2e wereldoorlog.) en repatrieerde
in 1943 Italiaanse krijgsgevangenen naar Lissabon en Duitsers naar Göteborg. Ze
bleef tijdens de oorlog ziekenhuis- en repatriëringstaken uitvoeren en ging na 1946
verder als transportschip om emigranten van het Verenigd Koninkrijk naar Australië
en Nieuw-Zeeland te vervoeren. Ze werd in 1952 uit de vaart genomen en gesloopt.
Bron: www.theshipslist.com
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Extra Nieuws!!
Corona maatregelen en de
clubavonden/middagen
Zoals u waarschijnlijk wel zult weten, moet er vanaf 6 november een Corona check
worden uitgevoerd als u bijeenkomsten wilt bijwonen.
Hierbij vragen wij u om mee te werken aan deze check aan het begin van onze
clubavonden/middagen.
Dit kan op drie manieren, nl door:
-Het tonen van een vaccinatiebewijs
-Het tonen van een herstelbewijs
-Een negatieve testuitslag via “testen voor toegang”
Een Corona-toegangsbewijs-contole gebeurt door met de Corona Check Scanner-app
de QR-code van het coronatoegangsbewijs te scannen (kan zowel op papier als digitaal getoond worden)
Bij een groen scherm volgt controle van het legitimatiebewijs, daarna wordt u
toegelaten.
Bij een rood scherm wordt u niet toegelaten.
Voorwaarden, waaraan u zich verder moet houden:
-Voordat u de bijeenkomst bezoekt, moet u zich hebben aangemeld. Op onze
site staat een link.
-Was uw handen
-Houd 1,5 meter af
stand
-Draag een mond
masker, als u rond
loopt
-Bij klachten: blijf thuis en laat u testen!
-Bent u in contact geweest met iemand, die besmet is, ook dan blijft u thuis en
laat u zich testen
Door samen naar deze regels te leven en met behulp van uw gezond verstand kunnen
we weer een verantwoorde samenkomst houden!
___________________________________________________________________
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Nieuwe data HERTOGPOST 2021
16 december t/m 18 december 2021
's-Hertogenbosch - Brabanthallen
Diezekade 2, 5222 AK 's-Hertogenbosch

Openingstijden voor publiek
Donderdag 16 december 2021 10:00u - 17:00u
Vrijdag 17 december 2021 10:00u - 17:00u
Zaterdag 18 december 2021 10:00u - 16:00u
gratis busvervoer van Centraal Station 's-Hertogenbosch
en de Brabanthallen visa versa
entree € 10,00 per persoon per dag*
(jeugd onder begeleiding t/m 18 jaar gratis)
betaald parkeren
* met korting speciale actie 50% = entree €5,00
_______________________________________________________________

Oudjaarsbeurs Houten
Meidoornkade 24
3992 AE Houten,
Telefoon: 31 30 634 9100
+

Deze beurs in december 2021 voorziet, zeker na het stoppen van de Eindejaarsbeurs
Barneveld, in een behoefte van vele verzamelaars.
De Oudjaarsbeurs Houten is (Coronaproof) zeer ruim opgezet. Voor wat betreft de
zaalindeling zijn de standhouders met postzegels, poststukken en prentbriefkaarten
bij elkaar ingedeeld. Op dezelfde wijze is er ook afdeling waar alleen munten, penningen en papiergeld te vinden zullen zijn.

dinsdag 28 december is de beurs geopend van 09.30 – 17.00 uur.
woensdag 29 december is de beurs geopend van 09.30 – 16.00 uur.
Kaarten kunnen vooraf online worden aangeschaft. Restkaarten en voor wie het online niet gelukt is, kunnen zich hierover aan de zaal bij de organisatie melden.
Op deze tweedaagse beurs zal het aanbod filatelie het grootst zijn en het deelnemersveld zal worden aangevuld door standhouders met munten en prentbriefkaarten.
________________________________________________________________
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Puzzelrubriek

Beste puzzelaars,
U heeft nog twee oplossingen tegoed: van de puzzel van september en die van
oktober.
Hieronder de antwoorden:
Oplossing
Puzzel september
Vraag 1 de Bloesemtocht was te vinden op nummer 2083
Vraag 2 de zegel waar geen Nederland op staat was bedoeld als nummer 139 maar
ook 1-6 zijn goedgekeurd
Vraag 3 Richard Krajicek was te vinden op nummer 1813
Vraag 4 het jubileum van de ECB staat op nummer 2572
Vraag 5 de ontwerper G. Rueter heeft de zegels met nummer 141-143 ontworpen,
zijn dochter schijnt voor de afbeeldingen geposeerd te hebben.
Puzzel oktober
Vraag 1 de Koploper rijdt rond op zegel 2369
Vraag 2 de ontwerpster heeft de velletjes van mooi Nederland ontworpen, wanneer
één van deze is ingestuurd, is dit goed
Vraag 3 het altaar van Nehalennia was te vinden op nummer 1134
Vraag 4 Peeping Tom is een narcis en is gebruikt op zegel 1396 maar ook verwerkt in
het velletje.
Vraag 5 de Tricotfabriek is te vinden op de zegel 2851
Er is een puzzelaar die oude, niet meer te gebruiken postzegels plakt, dat is niet erg
zolang wij geen strafport hoeven te betalen, maar deze tellen niet mee voor de extra
bonuspunten, die zijn te verdienen door filatelistisch met geldige postzegels te frankeren! U bent allen gewaarschuwd!!
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Stand
Naam

huidige stand

Peter Fidder
L. v.d. Maesen
Jacqueline de Wit
Wim Holleman
Arie Oskam
H. Wolters
W. van Doorn
J. Huiskes
Lex van Rootselaar
Geo van Dartel
C. van Holthe
J. Bisschops
M.P. Meeter
Rik van Andel
J.A. te Loo
Anneke de Wit
Gerard de Nooij

390
332
303
299
295
276
207
185
141
137
116
115
82
47
43
21
19

sept/okt

nieuw totaal

34
31

424
363

34

333

34

310

34

171

34

116

34
34
31

77
55
50

Nieuwe opgave
Hieronder de nieuwe opgave voor deze maand:
Vraag 1 Appeltje voor de dorst
Vraag 2 Auto delen
Vraag 3 Saskia van Uylenburgh
Vraag 4 Rubik's cube
Vraag 5 Leeuw in de tuin
Uw oplossingen mogen weer uiterlijk 10 december naar L.L. Louwerse,
Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT REEUWIJK.
Vergeet dus niet filatelistisch te frankeren voor de bonuspunten.

__________________________________________________________________
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Decemberpostzegels 2021

Versier je post tijdens de feestdagen met de nieuwe decemberzegels!
Dit jaar ontwerpt papierkunstenares Geertje Aalders de kerstzegels.
Zij maakt prachtige, levendige kunst door taferelen uit papier te knippen of te snijden: Papier-knipkunst. Eerder ontwierp zij al voor boeken en tijdschriften zoals
FLOW, Happinez en Libelle en dit jaar zijn het de decemberzegels, die haar kunstwerken tonen.
Geertje schept een fantasievolle wereld vol verhalen waarin van alles gebeurt.
Dieren spelen de hoofdrol en zij zijn in een winterlandschap of dierenbos afgebeeld.
De dieren genieten van de feestelijke periode: willen graag samen zijn en aan elkaar
denken, allen doen hun best om het voor elkaar gezellig en aantrekkelijk te maken Op
de ene kerstzegel heeft de haas een bos kerstrozen gehaald en op de ander is de eekhoorn op weg met lekkers. De vos brengt zijn kerstpost rond en de das versiert de
boom.
Samen vormen de tien Decemberzegels een geheel. Er zijn drie verschillende blauwe
luchten: lichtblauw voor de ochtend, fel blauw voor de middag en donkerblauw voor
de nacht
De verfijnde ontwerpen in combinatie met aansprekende kleuren en herkenbare
(kerst)taferelen geven deze mooie kerstpostzegels een nieuwe en moderne uitstraling.
_________________________________________________________________

Aan:

Afzender:
www.fv-degeldersevallei.nl

