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Colofon:

Secretariaat:

“de Philatelist Geleen”
Pastoor Welschstraat

06-46652573

6161 VS Geleen

Opgave adreswijzingen / nieuwe leden / opzeggingen:
Wim Meens
Rector Simonstraat 10

06-15150581

Email:

6174 RK Sweikhuizen

dephilatelistgeleen@gmail.com

Opzeggingen van het lidmaatschap (schriftelijk) voor 1 november.
De contributie bedraagt
€ 32,50 per jaar, inclusief abonnement “Filatelie”
€ 20,00 per jaar, exclusief abonnement “Filatelie”
Rekening: NL42 RABO 0170 7943 77
Maandelijkse bijeenkomst als regel 1e zondag van de maand. Aanvang 10 uur.
Zaal open om 9.30 uur. K.B.O. Sociëteit St. Augustinus
(nabij de brandweerkazerne) Molenstraat 42 te Geleen

Bestuur:

Voorzitter / Veiling :

Wil van Kessel

 046-4749943

Vicevoorzitter /Nieuwtjesdienst / Rondzendingen:
Tom Mennens

 046-4375051

Penningmeester :

Wim Meens

 06-15150581

Bibliotheek / secretaris:

Albert Hurenkamp  046-4377423

Redactie / 2e secretaris :

Ger Nelissen

Veiling :

Helmut Reisser
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Beste leden,

Voorwoord.
U ontvangt hetzij per post of digitaal dit 1e clubblad 2015.
In het clubblad is opgenomen het (concept) verbeterd
reglement “Nieuwtjesdienst”. Het is de bedoeling dat U
ruim van te voren in het bezit van dit clubblad bent, het
goed na kunt lezen en op- of aanmerkingen worden
gemaakt. Op die manier bereiken we in ieder geval alle
leden. Na de jaarvergadering kan dan de definitieve versie
worden opgesteld.
In 2014 moesten we helaas van enkele leden afscheid nemen als gevolg van
overlijden. Tijdens de jaarvergadering zullen we 1 minuut stilte in acht nemen ter
nagedachtenis aan hen. Onze (ex) secretaris Jean Berezinski kreeg tijdens een
fietstocht op 18 mei 2014 een hartstilstand met dramatische gevolgen voor hem en
zijn gezin. Hij wordt nu sinds enkele maanden (blijvend) verpleegd in de Sint Jans
kliniek te Geleen. Ik ben onlangs bij hem op bezoek geweest. Een trieste
aangelegenheid moet ik U melden.
Onze beurs op 14 december 2014 in het Asta Cultuur Centrum te Beek is door
diverse bezoekers als zeer positief ervaren. Enerzijds een mooie locatie en een
gezellige sfeer. Komt wellicht ook door de nog aanwezige kerstversieringen. De
publieke belangstelling kan dan wel iets zijn tegengevallen maar van diverse kanten
is mij verteld dat dit normaal is. We kunnen ons natuurlijk niet meten met de grote
beurzen zoals Barneveld, Houten, Den Bosch, Apeldoorn enz., daar zit een grote
organisatie achter. De 2e zondag van december 2015 gaan we dit weer organiseren.
Ik wens U veel leesplezier.
Uw voorzitter,
Wil van Kessel.
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Notulen ledenvergadering zondag 07 december 2014.




Welkomst woord door de voorzitter
Afmeldingen: dhr. J. Meyntz en J. Kerkhofs. Aanwezig: 33 leden.
1minuut stilte vanwege het overlijden van Piet Oberndorff uit Heerlen,
overleden op 14.11.2014
 Notulen november vergadering zijn afgedrukt in het clubblad, geen
opmerkingen.
 Ingekomen stukken worden genoemd.
 Bestuursmededelingen:
 Het 1e overleg om te komen tot een gezamenlijke uitgifte van een clubblad
zal morgen (maandag 8 december) plaatsvinden. Onze redacteur Ger
Nelissen zal daarbij aanwezig zijn.
 Aangepast reglement “Nieuwtjesdienst” wordt aangeboden. Wordt op de
jaarvergadering 2015 bekrachtigd indien er geen opmerkingen zijn.
 Op zondag 14 december 2014 hebben we een beurs/open dag
georganiseerd in Beek.
Rondvraag:
- Dhr. Wetzels: in de toekomst gaat de zaal pas om 9.30 uur open.
- Mevr. Jaspers: is de lijst verzamelgebieden leden al klaar? waar is de rubriek
‘gevraagd/aangeboden’ gebleven?
- Dhr. Eijwoudt: zijn de oude kerstzegels nog geldig?
- Dhr. Mennens: nieuwe persoonlijke serie van Postnl verkrijgbaar,
‘pionieren in de lucht’. (loopt 1 jaar) via ver. €13,75 per vel.
Verloting: prijzen gaan naar dhr. Luyten, Heuserr en mevr. Eijwoudt.
Volgende week zondag open dag in het Asta Cultuur Centrum in Beek.
Volgende vergadering zondag 04 januari 2015.
Secretaris Albert Hurenkamp
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Notulen ledenvergadering zondag 04.01.2015
Welkomstwoord door de voorzitter. (Alle aanwezigen krijgen 1 kopje koffie
vanwege het Nieuwe jaar)
 Afmeldingen: dhrn. Reisser, Vaasen, Meens, Van de Pas, Meyntz, mevr.
Hamers.
 Opgelezen notulen december vergadering; geen opmerkingen.
 Terugblik op onze beurs op 14 december 2014: positief.
 Loterij: initiatief van Tom Mennens; 22 lootjes verkocht.
Vervolg in december 2015 (Asta, Beek 10.00 tot 15.00 uur) en april 2015 in
KBO-gebouw ? Verschillende leden willen beide behouden.
 Ingekomen stukken worden genoemd.
 Bestuursmededelingen:
 Volgende bestuursvergadering woensdag 28.01.2015.
 Prijswinnaars tijdens de tentoonstelling in Klimmen: dhrn. Mennens,
Webers, Kerkhofs.
 Contributie € 32,50 of € 20,- kan nu worden overgemaakt op
rekeningnummer NL42 RABO 0170 7943 77
 Rondvraag:
- Mevr. Jaspers is positief over de beurs in het Asta, ook over de loterij (wel
van te voren bekendmaken). Wanneer wordt het reglement nieuwtjesdienst
besproken?
Antwoord: tijdens de jaarvergadering in maart.
- Dhr. Genders: Hoe gaat het met de plannen voor een gezamenlijk
clubblad?
Antwoord: Overleg i.v.m. gezamenlijk clubblad is uitgesteld.
- Dhr. Eywoudt: 2 opmerkingen over het reglement nieuwtjesdienst:
kascontrole is niet opgenomen (wordt alsnog opgenomen), reclame bij
ontvangst (wordt gewijzigd).
- Dhr. Mennens: zegels v. d. nieuwe persoonlijke serie ‘pionieren in de lucht’
zijn ook los te verkrijgen, kosten zijn €2,75 per maand.
Verloting: prijzen gaan naar dhrn. Lebens en Kerkhofs
Volgende vergadering zondag 01 februari 2015.
Secretaris Albert Hurenkamp
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Beste leden hieronder ziet u het vernieuwde reglement Nieuwtjesdienst van onze
vereniging. Lees dit aub. goed door, er zijn naar aanleiding van uw kant
verschillende wijzingen doorgevoerd in het reglement.
Met uw goedvinden wordt dit reglement bekrachtigd tijdens de jaarvergadering op
zondag 1 maart.
Reglement Nieuwtjesdienst “De Philatelist” Geleen. (concept 2-1-2015)
 Leveringsmogelijkheden.
Postzegels, los, vellen, blokken, boekjes.
FDC’s.
Catalogi.
Landenalbums, inclusief de supplementen
Stockboeken.
Overige postzegelbenodigdheden.
 Prijsstelling:
Postzegels e.d. Nederland tegen nominale prijs.
Persoonlijke postzegels, FDC’s en EDB van Nederland tegen kostprijs.
Postzegels buitenland e.d. tegen inkoopprijs.
Overige zaken, geen postzegels, 20 % korting.
 Reglement deelname:
1. De commissaris nieuwtjesdienst, verder te noemen commissaris, is het uit
(door) bestuur aangewezen bestuurslid, belast met de inkoop, verzorging
en distributie van nieuwe uitgiften van postzegels, FDC’s, supplementen,
catalogi en verdere postzegel benodigdheden.
2. Deelname is uitsluitend mogelijk voor leden van postzegelvereniging “De
Philatelist” Geleen.
3. De opgave tot deelname gebeurt schriftelijk op een door de vereniging
verstrekt formulier.
4. Deelname is per kalender jaar, beginnend met 1 januari t/m 31 december.
5. Opzegging van abonnementen dient te gebeuren bij de commissaris voor 1
november van het lopende jaar.
6. Bij overlijden is er geen opzegtermijn.
7. Wijzigingen van abonnement (geen opzegging) is mogelijk. Hiervoor geldt
een wijzigingstermijn van 2 maanden.
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8. Opzegging en/of wijzigingen van abonnementen dienen schriftelijk te
gebeuren bij de commissaris.
9. Deelnemers ontvangen de nieuwe uitgiften op de maandelijkse
ledenvergadering, tenzij anders is overeengekomen.
10. Deelnemers zijn verplicht om de nieuwtjes tijdig af te halen, minimaal om
de twee maanden. Bij overschrijding van genoemde termijn volgt
schriftelijke herinnering. Wordt binnen 14 dagen niet gereageerd, dan volgt
uitsluiting van verdere deelname en onmiddellijke stopzetting van de
lopende abonnementen.
11. Deelnemers betalen bij ontvangst het verschuldigde bedrag, vermeld op de
bijgevoegde nota, contant of binnen 10 werkdagen per bankoverschrijving.
12. Indien de bestelling een bedrag vertegenwoordigt van €100,00 of meer, is
de commissaris bevoegd een voorschot van 50% te vragen van de
betreffende deelnemer.
13. Bij overmacht ten aanzien van levering kan de commissaris door de
deelnemers niet aansprakelijk worden gesteld.
14. Reclame met betrekking tot het geleverde is mogelijk tot acht dagen na
ontvangst.
15. Geschillen worden in eerste instantie door de commissaris behandeld.
Indien niet tot wederzijdse overeenstemming gekomen kan worden, is een
beroep bij het bestuur mogelijk.
16. Gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dienen door de commissaris
aan het bestuur voorgelegd te worden.
17. Jaarlijks vindt er controle plaats van de bescheiden van de commissaris
door de aangestelde KAS controle commissie.
18. De commissaris brengt op de jaarvergadering verslag uit over het afgelopen
kalenderjaar.
Dit reglement word op de ledenvergadering van 1 maart besproken en vastgesteld.
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De Gloeilamp.
Op 27 januari 1880 ontvangt Thomas Edison het octrooi van de gloeilamp. Een
uitvinding die voor vele het licht in de duisternis brengt.
Edisons originele octrooi aanvraag.

In tegenstelling wat iedereen denk is niet Edison de uitvinder maar de in Duitsland
geboren Heinrich Göbel (1818 – 1893). Hij claimde al in 1854 een gloeilamp. Dit
was een luchtledig eau de cologne fles met een gloeidraad van verkoolde
bamboevezels. Maar in die tijd ontbrak het nog aan elektriciteitbronnen zodat hij
zijn uitvinding niet in de praktijk kon brengen. Hij toonde dit wel aan het publiek
in de straten van New York.

 Blad 183 45e jaargang

Pagina 11

1e kwartaal 2015

 DE PHILATELIST GELEEN,

Eerste dag envelop uit 2004. (afb. van internet)
Heinrich Göbel heeft met succes het octrooi van Thomas Edison aangevochten in
1893 en is daardoor de officiële uitvinder van de gloeilamp, hij heeft er echter niet
lang van kunnen genieten want in 1893 stierf hij.

Thomas Edison werkte echter het idee van
Heinrich Göbel verder uit en op 21 oktober
1879 brandde de lamp met koolstofvezel voor
het eerst en deze brandde maar een paar uur.
Het was wel een hele vooruitgang ten opzichte
van de bestaande bronnen zoals kaarsen en
olielampen.
Na verschillende testen lukte het hem om
lampen te maken die een langere levensduur
hadden.
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Na zijn octrooi aanvraag richtte hij in 1881 de Edison Lamp Company op en
begon hij de lampen te produceren. Om in ieder huis een lamp te laten branden
legde hij een complete elektrische infrastructuur aan. Hij vond ook de schroefdraad
uit waarmee de lamp kon worden vastgezet.
Deze is nog steeds hetzelfde sinds zijn
uitvinding, de letter E is van zijn naam
Edison en het cijfer is de diameter van de
schroefdraad. E 14 en E 27, beter bekend als
kleine en grote fitting.
Hij probeerde zijn uitvinding in Engeland te
patenteren maar het bleek dat deze al was
vergeven aan Joseph Swan. Deze heeft
namelijk enkele maanden eerder de gloeilamp
ook gepatenteerd. Na een juridische strijd
richtten ze in 1884 de Edison & Swan United
Electric Companie op.
Voor Göbel en Edison was er ook nog de
Britse Scheikundige Humphry Davy. De uitvinder van de booglamp en de
mijnlamp, hij experimenteerde in 1801 met een elektrische lichtbron met
platinadraad, die echter meteen verbrandde.
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In de tweede helft van 1800 waren er meer uitvinders bezig met het uitvinden van
een elektrische lamp maar meestal waren het mislukkingen omdat de gloeidraden
meteen verbranden of de lichtopbrengst was zo laag dat ze op zoek gingen naar
betere gloeidraden. Het duurde nog tot 1910 voordat de Amerikaan William David
Cooligde een draad wist te maken van wolfraam, een metaal met het hoogste
smeltpunt.
In Amsterdam begonnen Jan Reesse samen met Gerard Philips in 1890 te
experimenteren met het onderzoeken hoe kooldraden zich houden onder extreme
hitte. Hier mee gingen ze een andere weg op dan Edison die bamboe draden
gebruikte. Het is de kunst om een gelijkmakende draad te maken die ook bij de
industriële fabricage goed blijft, en om een oplossing te vinden voor de montage in
een glasballon. Jan Reesse haakte af omdat Gerard Philips voorzichtig wilde
beginnen.
Gerard Philips begint dan op 15 mei 1891 de eerste gloeilampenfabriek van
Nederland in Eindhoven aan de Emmasingel. Vanaf 1895 kwam zijn jongere broer
Anton ook in het bedrijf.
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Maxi kaart met postzegel 1472 en standbeeld van zijn broer Anton Philips
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Postzegels uit Mexico en India naar aanleiding van het honderd jarig bestaan van de Gloeilamp
in 1979.
Ger Nelissen
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De kleine grote kerstmarkt van Åland.
De kerstmis is al weer voorbij maar toen ik deze postzegel van Åland zag moest ik
toch wel even terugdenken aan de kerst en heb dus de betekenis opgezocht.
Vele Ålandders beginnen met hun kerstsfeer op te doen op de zaterdag voor de
eerste advent met een bezoek aan de “Lillajulmarknad” in het openluchtmuseum
Jan Karlsgarden. Dit is de oudste markt van Åland en een gekoesterde traditie. Het
wandelen tussen de oude huizen en op het terrein is een belevenis opzicht. In de
huizen en op het park worden marktkramen geplaatst en zelfs de Kerstman is dan
aanwezig om de verlanglijstjes van de kinderen al in ontvangst te nemen.
Åland posten heeft in 2014 zijn kerstzegels aan deze markt gewijd.
De beschrijving van de ontwerpster van deze zegel
luid als volg.
Dit plaatje is bijna een sprookje, de kerstsfeer
komt tot leven met witte sneeuw, gastvrij en
lichtjes. Een kind aan de hand met zijn moeder.
Dit heeft alles een glinstering van nostalgie.
Emile Hage.

In 1993 en 2008 heeft Åland ook al twee zegels uitgegeven over dit museum.
Ger Nelissen
Bron Åland posten
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Witte Noordzee – Schepen in de zee.

“Norden vid havet – skepp på havet”. Vrij vertaald, “Witte Noordzee – Schepen
in de zee”.
Scheepvaart routes moeten open zijn, ongeacht de tijd van het jaar de Zweedse
Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat de Zweedse havens het hele jaar open kunnen
blijven. Zij hebben daarvoor ijsbrekers die de scheepvaart help met surveillance,
routebeschrijvingen, begeleiding en slepen.
De Zweedse post heeft op 17 maart 2014 een mini vel van twee postzegels
uitgegeven met twee zusterschepen de “Atle”en “Ymer”. Het zijn schepen met
motoren die een vermogen hebben van 22.000 pk, een snelheid van ongeveer 20
knopen (37 km) per uur en ze zijn 107 meter lang en hebben een bemanning van
20 personen.
Ger Nelissen
Bron: Postnord Zweden.
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Mededelingen en agenda.
Tijdens de vergadering van 7 december 2014 werd mij gevraagd om plaats te
reserveren voor de rubriek “gevraagd / aangeboden”te maken.
Mocht u iets te vragen hebben of iets aan te bieden aan mede leden van onze
vereniging. Geef dit dan voor 1 mei aan mij op. Het liefs via mail,
dephilatelistgeleen@gmail.com, of geef het door tijdens de ledenvergadering.
Filatelistenvereniging “Novipost uit Nijmegen organiseert op zondag 1 maart 2015
van 10:00 – 16:00 uur, haar jaarlijkse Postzegel Totaal. Toegang en parkeren: gratis.
Naast de algemene verzamelbeurs zal wederom het Jo Toussainttoernooi
(bekertoernooi KNBF) plaatsvinden. Plaats: Wijkcentrum ‘Titus Brandsma’,
Tweede Oude Heselaan 386 in Nijmegen. (Let op: dit is een nieuwe locatie.)
Afstand tot Centraal Station is 600 meter, als u tenminste in het station de
tunneluitgang neemt. (Vragen als u niet bekend bent!) Inlichtingen: 024-358 43 32
en/of www.noviopost.nl
Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. organiseert een postzegelruilbeurs met
grote veiling met veel bodkavels, op 29 maart 2015 te Weert;
plaats: scholengemeenschap Philips van Horne Wertastraat 1 6004 XG Weert.
Er is een jeugdhoek en er zijn handelaren.
De jeugd heeft gratis toegang, volwassenen € 1,50. Zaal is open om 09.30 uur.
De veilingkavels kunnen vanaf 9.30 uur. tot 12.30 uur. worden bezichtigd.
Aanvang veiling: 12.45 uur tot ca.15.30 uur. Informatie op filatelicaweert.nl
Geschiedenis van het verzamelen van postzegels.
Postzegels verzamelen begon op hetzelfde moment dat de postzegels voor het
eerst werden uitgegeven, en in 1860 zijn er duizenden verzamelaars en
postzegelhandelaars als deze nieuwe hobby zich verspreid over de hele wereld .
De eerste postzegel, de Penny Black , werd uitgegeven door Groot-Brittannië in
1840 met een afbeelding van de jonge koningin Victoria . Deze is vervaardigd
zonder perforaties en derhalve werd de plaat met een schaar gesneden om de
zegels te gebruiken. Ongebruikte voorbeelden van de Penny Black zijn vrij schaars,
gebruikte voorbeelden zijn vrij algemeen, en kan worden gekocht voor €20 tot
€200, afhankelijk van de conditie.
Mensen begonnen de postzegels bijna onmiddellijk te verzamelen. Een van de
vroegste en meest opmerkelijke was John Edward Gray . In 1862 verklaarde Gray
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dat hij "postzegels begon te verzamelen kort nadat het systeem van verzamelen
werd opgericht en voordat het een rage was geworden".
Zoals de hobby en de studie van postzegels begon te groeien, postzegelalbums en
stempels, gerelateerd literatuur, en in het jaar 1880 maakte onder andere uitgever
Stanley Gibbons een bedrijf van deze hobby.
Kinderen en tieners waren vroege verzamelaars van postzegels rond 1860. Veel
volwassenen verwierpen het als een kinderachtige hobby maar later zijn veel van
die zelfde verzamelaars, als volwassenen, begonnen met het systematisch
bestuderen van de beschikbare postzegels en boeken te publiceren over
hen. Sommige postzegels, zoals de Kaapse driehoek van de Kaap de Goede Hoop,
zijn legendarisch geworden. Postzegels verzamelen is jammer genoeg heden een
minder populaire hobby dan in het begin van de twintigste eeuw.

Bron Wikipedia
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Wood-Line
Meubelen
Alles kan voor u op maat en naar
eigen idee gemaakt worden, zowel
het klassieke eiken meubel als ook
het strakke eiken.
Een van onze sterkste kanten is het
vervaardigen van eettafels en
salontafels. Wij werken ook met
andere houtsoorten bv. Kersen,
noten en noem maar op.
Wilt u iets weten over onze
meubelen, neem dan gerust contact
met ons op.

Wood-line meubelen, Raadhuisstraat 20
6161 GD Geleen
Tel : 046-4743518
Fax : 046-4757848
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