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Colofon:

Secretariaat:

“de Philatelist Geleen”
Wijngaardstraat 16

046-437 54 90

6181 GE Elsloo

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: NL57SNSB0820800813
Vanaf 1 januari 2015- 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 / secretaris :

Ger Nelissen

Veiling :

Helmut Reisser

 Blad 181 44e jaargang

 06-46652573
 00491749247758

Pagina 3

3e kwartaal 2014

 DE PHILATELIST GELEEN,

Beste leden,
Voor u ligt al weer het derde verenigingsblad van onze
vereniging van dit jaar. De vakantie periode is weer
voorbij, en ik hoop dat iedereen weer uitgerust aan de
tweede helft van dit jaar kan beginnen. Zoals jullie
allemaal weten is ons bestuur de afgelopen maanden flink
uitgedund, bij deze wil ik graag degene oproepen die het
bestuur wil versterken. Men kan zich altijd bij mij kan
aanmelden.
Wij beginnen zondag 7 september met een lezing over
Geodesie (landmeetkunde). Deze wordt verzorgd door Wim Meens. Zoals jullie
weten verzorgt Wim de lezingen altijd tot in de puntjes. Dus zal dit weer een
interessante lezing worden.
In oktober hebben we een veiling, ik hoop persoonlijk dat deze goed wordt
bezocht zodat we deze minimaal een keer per jaar kunnen blijven organiseren.
Zondag 14 december hebben wij het Asta theater in Beek afgehuurd voor een
postzegel(ruil)dag iedereen is daar welkom, dus zeg het voort aan vrienden en
bekenden, zodat dit een succes wordt. De ledenvergadering van zondag 7
december gaat gewoon door in het KBO gebouw.
Ook willen proberen om in mei naar Londen te gaan voor de internationale
postzegeltentoonstelling Europhilex. Dit zal een driedaagse reis worden met de
bus, aanmelden kunnen jullie tot 7 september bij Ger Nelissen. De kosten zullen
ongeveer € 250,00 bedragen.
Verder staat in dit boekje het tweede deel van Harrie Vaasen over bijzondere
vuurtorens in het buitenland.
Uw voorzitter,
Wil van Kessel.
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Notulen ledenvergadering zondag 1 juni.
1. Welkomstwoord door de voorzitter.
2. Afmeldingen ontvangen van: dhr. V. d. Pas en Aarts. Jean Berezinski ligt
in het ziekenhuis
3. Voorlezen notulen vorige vergadering door Albert Hurenkamp (2e secr.)
4. Ingekomen stukken:
Digitaal aangeleverd: Nieuwsbrief Oosterhout. Met een vervolg op
Filatelistische Wetenswaardigheden van At/m Z (deel 4). ’T Faktuweeltje:
met artikel over Belgische Naiviteit.( de aarde), 2 brieven, een raadsel, over
censuur in de eerste wereld oorlog en een artikel over orchideeën van het
Gerendal. Bondsbrief nr. 20 (mei): met lijst dia-lezingen en verslag
regioraad d.d. 15 maart.
5. Bestuursmededelingen: Volgende bestuursvergadering maandag 30 juni
2014.
Aandacht voor de veiling in oktober. Filatelistisch materiaal uiterlijk
aanleveren tijdens de juli vergadering, opdat dan tijdens de september
vergadering de veilinglijst voor iedereen beschikbaar kan zijn.
Er is een datum vastgesteld met betrekking tot een te organiseren beurs op
zondag 14 december 2014 in het Asta Cultuurcentrum te Beek, aan de
Markt van 10.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis en de
verkopers/handelaren hoeven geen tafelgeld te betalen.
Nieuwe bankrekening. geopend per 01.01.2015 bij Rabobank: NL42RABO
0170794377.
Zondag 22 juni ruilbeurs in Maasmechelen.
6. Rondvraag:
Dhr. Meyntz vraagt voor ledenlijst met verzamelgebieden.
Antwoord: Ger Nelissen zal een oproep doen aan de leden om hun
verzamelgebieden kenbaar te maken.
Dhr. Genders vraagt wanneer de SNS rek. wordt opgeheven/wanneer
Rabo rek. gebruikt wordt.
Antwoord: Per 1januari 2015.
7. Verloting aan de hand van de presentielijst.
34 leden aanwezig, prijzen gaan naar mevr. Jaspers en dhr. Janssen.
8. Sluiting, volgende vergadering zondag 6 juli.
Albert Hurenkamp.
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Notulen ledenvergadering zondag 6 juli.
Aanwezig: 38 personen,
Geen afmeldingen.
1. De voorzitter opent de vergadering met een minuut stilte voor dhr. Ritzen.
Ook feliciteert hij dhr. Jean Kerkhofs met zijn 60 jarig huwelijk met zijn
vrouw Rika.
2. Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden, dit omdat het
bestuur door ziekte en een sterfgeval nog mensen kan gebruiken.
3. ’t Fakteurke uit klimmen zoekt nog inzenders voor de tentoonstelling van 8
en 9 november. Aanmelden via Harry Raes, harryraes@planet.nl.
4. Er zijn twee stukken digitaal ingekomen namelijk de nieuwsbrief van de
postzegelvereniging van Oosterhout en de nieuwsbrief van de bond.
5. De toestand van Jean Berezinski is nog steeds niet goed, het is niet in de
verwachting dat hij nog terugkomt als secretaris. Albert Hurenkamp en Ger
Nelissen zullen zijn taken overnemen. Wim Meens heeft contact gehad met
zijn zoon en zijn vrouw zal contact opnemen als alles is verzameld van
archief ed.
Het bestuur had een voorstel om een busreis naar Londen te organiseren.
Dit omdat dan de internationale postzegeltentoonstelling Europhilex is.
Voor leden zou dit € 210,00 per persoon en niet leden € 250,00 zijn. Bij
stemming werd besloten dat de vereniging niet zou meebetalen aan deze
reis. Zodat deze voor nu € 250,00 per persoon wordt aangeboden, er
dienen minsten 40 personen meegaan.
Na de vakantie zal Ger flyers rondsturen voor de postzegel ruilbeurs op 14
december in het Asta theater
6. Rondvraag. Harrie Vaasen merkte op dat het voorlezen van de notulen
was vergeten, dit werd door de voorzitter als nog gedaan. Er waren geen op
of aanmerkingen over. Ook had hij een vraag over het nieuwe reglement
van de nieuwtjesdienst, dit wordt bij de volgende vergadering verder
uitgelegd.
7. Verloting aan de hand van de presentielijst, Dhr. Bergervoet, dhr. Groen,
dhr. Smits en de heer Luyten ontvangen de prijzen.
8. Volgende vergadering is op zondag 7 september met een lezing van Wim
Meens over Geodesie (landmeetkunde).
Ger Nelissen.
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Bijzondere vuurtorens buitenland (vervolg van artikel door Harrie Vaasen)

Kaap Agulhasvuurtoren,

De Kaap Agulhasvuurtoren is een Vuurtoren
in de buurt van Kaap Agulhas, het zuidelijkste puntje van Afrika. De 27 meter hoge
ronde toren is wit geverfd met rode strepen.
De vuurtoren, die op 1 maart 1849 in gebruik
werd genomen, is gebouwd volgens het model
van de Pharos van Alexandrië, één van de
Zeven wereldwonderen van de antieke wereld.
In Kaapstad is in 1840 begonnen met een
geldinzameling voor de bouw van een vuurtoren bij Kaap Agulhas. De bijdragen
van de bevolking en overheden werden aangevuld met bijdragen uit Calcutta,
Bombay, Madras, Manilla, Sint-Helena (eiland) en Londen. De bouw begon op 1
april 1837 en de vuurtoren was in december 1848 voltooid.
In 1905 is de vetlamp vervangen met een olielamp die in 1914 is verbeterd met een
roterend stelsel. In 1962 is de zandsteen waaruit de toren gebouwd vervangen en in
1968 is een tijdelijke aluminium vuurtoren nabij de hoofdtoren opgericht. De toren
is in 1973 tot Nationaal Monument verklaard. In de vuurtoren bevindt zich een
vuurtorenmuseum.
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De Kaap Sint-Vincent,
De Kaap Sint-Vincent (Portugees:
Cabo de São Vicente) is een Kaap in
Portugal regio Algarve. De Kaap
Sint-Vincent
vormt
de
zuidwestelijke punt van het
vasteland van Europa. De Kaap
Sint-Vincent is genoemd naar
Vincentius van Zaragoza. De kaap
bevindt zich circa zes kilometer ten
westen van het dorp Sagres.
De kaap was in het Neolithicum al
heilige grond, wat blijkt uit staande
Menhir in de buurt.

In de naam van het gebied klinkt nog
steeds het Romeinse Rijk Promontorium
Sacrum (Heilige Schiereiland). De Oude
Grieken noemden het Ophiussa (Land
van Slangen),
bewoond door de
Oestrimini. Recenter vonden in de
Zeeslag bij Kaap Sint-Vincent (1641),
Zeeslag bij Lagos (1693), Zeeslag bij
Kaap Sint-Vincent (1780, 1797 en
1833)
een
aantal
zeeslagen bij de kaap plaats. De 24 meter hoge en 150
jaar oude vuurtoren is de enige bebouwing in de wijde
omgeving. Met een zichtwijdte van 90 km is dit één van
de belangrijkste bakens langs de Atlantische kust. De
vuurtoren is gebouwd op de ruïnes van een oud
klooster. Enkele restanten zijn nog altijd zichtbaar. De
kaap is het begin van de Europese wandelroute E9 via
Bretagne en langs de Noordzee en de Oostzee naar het
Baltische staten. (Foto maxiumkaart, Willem
Hogendoorn, Postzegelblog)
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Herculestoren Coruña, Spanje,
De Herculestoren (Spaans:Torre de Hércules) is een oude
Romeinse toren op een schiereiland ongeveer 2,4 km
van het centrum van de Spaanse Coruña. Het bouwwerk
is 55 meter hoog en meer dan 1900 jaar oud. Het is de
oudste Romeinse vuurtoren ter wereld die nog steeds in
gebruik is als vuurtoren.
De Herculestoren werd in 2009 op de Wereld
erfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Naast de toren is in
1994 een Windroos van Mozaïek gemaakt door Xavier
Correa Corredoira. Hiermee wordt de verbondenheid
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van acht Keltische talen uitgebeeld. Op de foto hierna rechtsom gezien, vanaf
bovenaan:
Land
Schotland
Eiland Man
Wales
Cormwall
Bretagne (schiereiland)
Galisië (Spanje)
Tartessos
Ierland (eiland)

Naam op Windroos
Alba
Mannin
Cymru
Kernow
Breizh
Ga;iza
Tarsis (in spiegelbeeld)
Éire

Afbeelding.
Distel
Drievoet
Rode draak
Hermelijn (heraldiek)
St. Jakobsschelp
Doodshoofd
KLaverblad / Shamrock

Windroos, gefotografeerd vanaf de toren.

De vuurtoren van Bremerhaven,

De vuurtoren van Bremerhaven, ook "Simon-LoschenTurm" of "Loschenturm" genaamd, doet dienst als
bovenlicht voor de Nieuwe Haven van Bremerhaven. Het
is de oudste nog in gebruik zijnde vuurtoren op het
vasteland van Duitslands Noordzeekust en is één van de
meest kenmerkende gebouwen van de stad.
Aan de hand van plannen van Architect Simon Loschen
werd de grote vuurtoren in de stijl van de Baksteengotiek
gebouwd tussen 1853 en 1855, aan de Noordzeezijde van
de in 1852 gereedgekomen Sluis (waterbouwkunde) naar
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de Nieuwe Haven. In 1865 werd hij in gebruik genomen. Naast het 39,90m hoge
gebouw bevond zich het woon- en dienstgebouw van de vuurtoren- en
sluiswachter. Het gebouw werd in de Tweede Wereldoorlog gedeeltelijk verwoest.
In 1951 werd het licht van de vuurtoren, dat tot die tijd met een gaslamp had
gewerkt, elektrisch gemaakt en geautomatiseerd. De in de stromingsrichting van de
Wezer schijnende lichtlijn werd in 1959 door andere lichten vervangen. De andere
kant op geeft de vuurtoren nog het overgangsgebied aan tussen de Außenweser en
de Unterweser. Hierbij doet de toren dienst als bovenlicht van de lichtlijn. Het
bijbehorende onderlicht (Unterfeuer Bremerhaven) staat aan de zuidkant van de
sluis en wordt in de volksmond ook de Minaret genoemd. Beide lichten gaan
tegelijkertijd eerst 2 seconden aan, daarna 2 seconden uit (ISO(4)).

Bishop Rock
Bishop Rock (Cornisch: Men an Eskob) is een rots die deel uitmaakt van de Isles of
Scilly, een eilandengroep ca. 45 km voor de kust van Cornwall in het Verenigd
Koninkrijk. Ook is het de naam van de Vuurtoren die op deze rots is gebouwd.
Locatie
Bishop Rock ligt op ongeveer 7,5 km ten westzuidwesten van het eiland St. Agnes
(Scilly-eilanden). De rots is net groot genoeg om plaats te bieden aan de vuurtoren
die erop staat.
Geschiedenis
In 1703 keerde Cloudesley Shovel, Rear-Admiral van de Engelse vloot, met zijn
schepen terug van een mislukte poging om Toulon in te nemen. Door een
navigatiefout liep zijn schip, HMS Association, op de avond van 22 oktober bij de
Isles of Scilly op de rotsen, evenals drie andere schepen van zijn vloot. Hierbij
 Blad 181 44e jaargang
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kwamen in totaal 1.600 opvarenden om. De bestuurders van Trinity House, de
organisatie die verantwoordelijk is voor onder andere alle vuurtorens van
Engeland, stelden naar aanleiding van deze gebeurtenis vast dat de vuurtoren op St.
Agnes, toentertijd de enige op de Isles of Scilly, onvoldoende bijdroeg aan de
veiligheid van de scheepvaart in deze gevaarlijke wateren. Ze besloten dat een
nieuwe vuurtoren zou worden gebouwd op Bishop Rock, het meest zuidwestelijk
gelegen obstakel van de eilandengroep. Het duurde tot 1847 voordat met de bouw
werd begonnen. Toen de toren bijna was voltooid werd hij op 5 januari 1850
tijdens een zware storm door de zee weggespoeld. Onder leiding van James Walker
(civiel ingenieur) werd in de jaren daarop een nieuwe, steviger versie gebouwd,
waarvan het licht op 1 januari 1858 voor het eerst werd ontstoken. De nieuwe
toren was 35 m hoog en er was 2.500 ton graniet in verwerkt.
In 1881 werd na een inspectie door James Douglass geconcludeerd dat de
vuurtoren nog niet stevig genoeg was. Besloten werd hem te versterken door er als
het ware een tweede toren omheen te
bouwen, die bovendien 12 m hoger
zou worden. Deze verbouwing, waarbij
men nog eens 3.200 ton graniet extra
in de constructie verwerkte, werd
voltooid in oktober 1887. Bishop Rock
werd geëlektrificeerd in 1973. Drie jaar
later werd op de toren een Helikopterlandingsplaats aangebracht. Sinds 1992
wordt de toren op afstand bediend. De
laatste vuurtorenwachter verliet Bishop Rock op 21 december van dat jaar.
Het licht van de toren (twee witte flitsen per 15 sec) heeft een sterkte van 600.000
Candela (eenheid) en is onder goede condities zichtbaar op een afstand van 24
Zeemijl (ruim 44 km). Op Bishop Rock bevindt zich een Misthoorn, die tot op 4
zeemijl (bijna 7,5 km) te horen is.

 Blad 181 44e jaargang

Pagina 16

 DE PHILATELIST GELEEN,

3e kwartaal 2014

Serie van Duitse vuurtorens
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Bestuursmededelingen.
De KNBF geeft € 500,00 subsidie voor een busreis naar Postex in Apeldoorn.
Natuurlijk willen wij als vereniging graag een bus huren voor dit evenement.
Dus als u interresse heeft voor deze trip, melt u zich dan voor 7 september aan, via
email dephilatelistgeleen@gmail.com, of geef dit door tijdens de ledenvergadering
van zondag 7 september.
De postex is van 17 tot en met 19 oktober 2014. Welke dag wij gaan wordt bekend
gemaakt tijdens de oktober vergadering. Het minimaal aantal deelnemers is 40.
Voor meer informatie over postex zie www.postex.nl.
Voor onze open dag in het Asta Cultuur Theater op zondag 14 december zijn nog
enkele tafels vrij. Heeft u interesse voor zelf postzegels te verkopen, meld u zich
dan aan bij onze voorzitter dhr. Wil v. Kessel.
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Postzegelvereniging
“De Philatelist Geleen”.
Organiseert Zondag 14 December 2014
een postzegelbeurs en ruildag.
Deze is voor iedereen gratis toegankelijk.
Zo zijn er postzegels en filatelistische artikelen te koop.
Waaronder veel persoonlijke zegels.

Iedereen is van harte welkom met vragen over of het verzamelen
van postzegels.
Open van 10.00 tot 16.00 uur.
Deze wordt gehouden in het Asta Cultuur Centrum,
Markt 6 a, 6191 JG Beek
Toegang is gratis.
 Blad 181 44e jaargang
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Europhilex
Ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de eerste postzegel is in Londen een
internationale postzegeltentoonstelling Europhilex.
Deze is van woensdag 13 mei 2015 tot en met zaterdag 16 mei 2015.
Een postzegeltentoonstelling met meer dan 100 dealers en postdiensten, een
internationale veiling, 1400 tentoonstelling kaders, speciale stands van wereld
rariteiten, demonstratie van de Sperati drukpers en lezingen.
Wij willen hier met de bus naar toe gaan. deze wordt verzorgd door Kupers reizen.
De prijs zal ongeveer € 250,00 per persoonbedragen. Op basis van een twee
persoonskamer.
Bij deze prijs is inbegrepen:
 Vervoer per Luxe touringcar, voorzien van bar, dvd en toilet.
 Begeleiding van chauffeur.
 2 overnachtingen in een 3 ster middenklasse hotel. Op basis van een twee
persoonskamer.
 2 maal ontbijtbuffet.
 Avond rondrit door Londen op de tweede dag.
 Stadsplattegrond van Londen met kortingsbonnen.
 Reisverzekering.
 Annuleringsverzekering,
 Lunchpakket tijdens de heen reis.
 Diner tijdens de terug reis.
Niet inbegrepen:
 Eenpersoonskamer. (ongeveer 35 % duurder.)
Voorlopig reisschema:
Dag 1 donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag).
 ’s morgens vertrek van uit Geleen (Glanerbrook).
 Met een pauze stop rijden we naar Calais voor de oversteek per trein door
de Eurotunnel. Aansluitend direct naar het hotel (reisduur 6 á 7 uur).
 Na inchecken vrij.
Dag 2 vrijdag 15 mei.
 De bus brengt ons naar het Business Design Centre waar Europhilex
wordt gehouden, vv.
 Blad 181 44e jaargang
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 ’s avonds om 20 uur een avondtour door Londen gepland.
U kunt er ook voor kiezen om deze dag zelf in te vullen.
Dag 3 zaterdag 16 mei.
 Uitchecken en de bagage gaat in de bus.
 De bus brengt ons naar Londen Eye waar we nog een paar uur Londen
kunnen bezichtigen.
 Rond het middaguur vetrekken we uit Londen.
 In België is een pauze voor het diner.
 ’s avonds terug in Geleen.
Wie mee wil gaan kan zich bij mij melden, per email ger.nelissen@gmail.com,
Of per post, Ger Nelissen, Pastoor Welschstraat 11, 6161 VS Geleen.
Graag wel voor 7 september, dit moet heelaas zo vroeg omdat het tijdens de reis
Hemelvaart weekend is.
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Ian Lancaster Fleming.
Ian Lancaster Fleming werd geboren te Londen op 28 mei 1908 en stierf op 12
augustus 1964. Hij is als Brits schrijver beroemd geworden door de serie boeken
rondom James Bond.

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd Ian Lancaster Fleming, als
luitenant en als persoonlijke assistent van Naval Intelligence directeur, admiraal
John Godfrey. Een belangrijk persoon die de goede werking van de geallieerde
oorlogs machine moest garanderen. Het waren die oorlogservaringen die zorgde
voor veel karakters in de James bond boeken. Flemmings eerste Bond roman
“Casino Royal”, gepubliceerd in 1953, kreeg lovende kritieken. Het vijfde boek
“From Russia With Love” wordt beschouwd als het keerpunt in zijn literaire
carrière. Het boek overtuigde de lezers en critici met zijn overtuigend inzicht in de
wereld van de Sovjet spionage. Helaas kreeg Flemmings in 1962 een hevige
hartaanval en tijdens zijn herstel schreef hij een verhaal voor zijn jongste zoon,
Caspar, het ging over een familie en hun magische auto. Hij noemde het Chitty,
Chitty, Bang, Bang.
Flemmings heeft voor zijn dood maar twee Bonds films gezien, Dr. No en From
Russia With Love. Admiraal Godfery wordt algemeen gezien als de inspiratie voor
het personage “M” in de films.
De gehele boekencollectie van Flemmings is nu in de universiteit van Indiana.
Alderney post heeft op 30 juni een serie postzegels uitgegeven met zes
afbeeldingen van Ian Lancaster Fleming. Met de waarde van 41, 54, 55, 66, 74, 83
pence en 3 pond.
Bron: Wopa postzegels.
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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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