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Colofon:

Secretariaat:

“de Philatelist Geleen”
Pastoor Welschstraat 11

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.
Deze keer geen voorwoord van de voorzitter maar van de redacteur Ger Nelissen.
Samen met de verenigingen van Maastricht, Klimmen en Heerlen hebben we het
plan gemaakt om een verenigingsblad te maken en uit te brengen.
Iedere vereniging zal een gedeelte maken voor de eigen verenging en een gedeelte
van het blad zal het zelfde zijn. Dit in de eerste plaats omdat het steeds moeilijker
wordt om het blad vol te krijgen, het zijn tenslotte toch elke keer 20 pagina’s. Wij
hopen dat we gezamenlijk mooiere, interessantere en leerzame verhalen over
postzegels en toebehoren kunnen schrijven. Ook een reden is kostenbesparing, een
blad laten drukken kost nu eenmaal veel geld, en met het teruglopende
ledenbestand van elke vereniging is het toch wel een dure kostenpost. Verder komt
er een agenda van verenigingen in te staan en ook zoekertjes van vraag en aanbod,
zodat uw vraag in heel Zuid Limburg te lezen is.
Een naam voor het blad hebben we nog niet daarom vraag ik aan u om uw fantasie
te laten werken om een leuke naam te verzinnen.
Wel wil ik nog even voor de duidelijkheid vermelden dat er nog geen sprake is van
samenvoeging van verenigingen maar alleen samenwerking.
Verder staan in dit blad ook twee gedichten van Frans van Mulken, hij is hobby
dichter en heeft ongeveer 2000 gedichten in dialect geschreven. Enkele van deze
gedichten wil hij graag aan ons geven zodat wij deze ook kunnen lezen.
Ik hoor graag van u hoe het een en ander bevalt zodat ik in de toekomst een leuk
en leesbaar verenigingsblad kan maken.
Ger Nelissen.
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De Filatelis.
Hea waor gans zie laeve al filatelis.
Geer wét toch waal zeker waat of dat is!!
Die spare postzegels, groat en klein.
Zoa kriege ze ganse series bie-ein.
De postzegle dae ljet hun noè mje los.
Ze koupe, ouch es ’t hun spaarcente kos.
Ze druime vam zegels: “Dae höb ich nog neet”.
“Misjien op de beurs höb ich eindelij beet”.
’t Is ein verslaving dat postzegels spare.
Zoa-väöl mögelik series bie-ein te vergare.
Ze hawwe hun waarde weurt ummer gezag.
Mae dat moot nog mer waere aafgewach.
Van al dat gespaar weurste neet riek.
Mé ’t likt `r mèr aan wie ich ’t bekiëk.
Este ’t leuk vénjs, waer filatelis.
Gear höbt gein idee wie sjoan of dat is.
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Notulen jaarvergadering zondag 01 maart 2015



















Welkomstwoord door de voorzitter.
Aanwezig 35 leden
Afmeldingen: Els Jaspers
Herdenking overledenen 2014: Wil van Soest; Hr. Ritzen en Peter
Oberndorf.
Er is 1 jubilaris: Dhr. Leurs uit ’s-Gravenzande, lid vanaf 01.09.1975. Hij
krijgt een cadeaubon opgestuurd.
Ingekomen stukken worden genoemd.
Busreis Hertogpost: 45 deelnemers, opstappen om 8.30 uur bij
Glanerbrook.
Mededelingen bestuursvergadering: De 2e zondag van april houden we
onze traditionele open dag in het KBO-gebouw. Voor de “verkopers” is de
zaal om 09.00 uur open en om 09.30 uur voor bezoekers. Op dit moment
zijn 18 tafels bezet.
Onze beurs op 13 december 2015 in Beek, Asta Cultuur centrum gaat
door, zaal geopend om 10.00 sluiting om 14.00 uur.
Er wordt weer een oproep voor nieuwe bestuursleden gedaan: geen reactie.
Verslag van de commissie inzake de uitreiking van de Mw. Selman
wisselbeker wordt voorgelezen door de voorzitter. De commissieleden
stoppen ermee. Ze ontvangen elk een cadeaubon.
Aftredende bestuursleden zijn: Albert Hurenkamp en Ger Nelissen. Beiden
worden weer benoemd.
Jaarverslagen: secretaris (Albert Hurenkamp), commissaris
“Nieuwtjesdienst” en Rondzendverkeer (Tom Mennens) en Financieel
verslag 2014 (Wim Meens).
Verslag kascontrole commissie: kas in orde, en benoeming nieuw lid: Dhr.
Eijwoudt blijft aan.
Nieuwe reglement “ Nieuwtjesdienst” wordt vastgesteld.
Grote verloting aan de hand van de presentielijst.
De ‘koffiedames’ krijgen een cadeaubon.
Rondvraag:
Dhr. Kierkels: wie spaart Malta en/of ruimtevaart?
Penningmeester: herinnering voor wie nog geen contributie heeft betaald.
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Ger Nelissen: lijst verzamelgebieden wordt via mail gestuurd en ligt
vervolgens tijdens vergadering klaar op papier.
Afsluiting. zondag 12 april 2015 open dag zaal is dan al om 9.00 uur open.

Kort jaarverslag Secretaris.














Overleden: Will van Soest, Piet Oberndorff en Wiel Ritzen.
Jean Berezinski en Gerard Voesten zijn uit het bestuur gestapt vanwege
gezondheidsredenen. Jean verblijft in Odilia in Geleen. De overname van
het dossier van Jean heeft nog niet kunnen plaatsvinden. Het secretariaat is
overgenomen door ondergetekende. Ger Nelissen treedt op als 2e
secretaris. Tom Mennens is de nieuwe commissaris Nieuwtjesdienst.
Er zijn 10 ledenvergaderingen met een gemiddeld aantal van 32 aanwezige
leden geweest.
Er zijn 2 beurzen gehouden: een kleine in april in het KBO-gebouw en een
grote in december in het Asta in Beek. In 2015 volgt een herhaling van
beide.
Wim Meens heeft in september een lezing over geodesie gehouden.
In oktober was er een veiling met 325 kavels waaraan 10 leden hebben
deelgenomen.
In november hebben dhrn. Webers, Mennens en Kerkhofs van onze
vereniging een prijs behaald op de tentoonstelling in Klimmen.
Er wordt een poging ondernomen om met een aantal andere verenigingen
een gezamenlijk clubblad op te zetten.
De busreis naar de Postex is niet doorgegaan bij gebrek aan belangstelling.
Er is een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden; helaas is hier geen
respons op gekomen.
De bankrekeningen bij ING en SNS zijn opgezegd. In plaats hiervan is
i.v.m. kostenbesparing een nieuwe rekening bij RABO geopend.
Er is een nieuw reglement Nieuwtjesdienst opgezet. Dit wordt tijdens deze
jaarvergadering (maart 2015) ter goedkeuring aangeboden.
Dhrn. Genders en Van der Pas en mevr. Hamers stoppen als
commissarissen voor de mevr. Selman wisselbeker.
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Jules Verne.

Jules Verne is geboren op 8 februari 1828 in Nantes (Frankrijk) en.
Hij was een Franse schrijver met als specialiteit sciencefiction. Hij is vooral bekend
als de schrijver die de toekomst voorspelde. In veel van zijn verhalen kwam veel
voor die tijd fantasie voor maar die heden ten dagen waarheid zijn.

Zijn boek vijf weken in een ballon uit 1863 was zijn doorbraak. Het gaat over een
geleerde Samuel Ferguson die trek samen met zijn knecht Joe en zijn vriend
Richard naar nog onverkend gebied in Afrika. Zij maken de reis in een luchtballon.
Samuel heeft een systeem uitgevonden waarmee de ballon kan stijgen en dalen
zonder dat er gas verloren gaat. Hierdoor kunnen er langere reizen worden
gemaakt. Dit boek is het eerste werk van Jules Verne waarmee een
avonturenverhaal gemengd wordt met technische geografische en historische
feiten. Deze combinaties zijn kenmerkend voor zijn latere boeken. Toen het boek
uitkwam, waren verhalen over Afrika erg in trek. Voor de meeste Europeanen was
Afrika een mystiek land. Dit boek vertoont veel overeenkomsten met “naar het
middelpunt der aarde” en “twintigduizend mijlen onder zee”, hier voorzag hij lange
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afstand reizen onder water met duikboten. In het boek “een reis naar de maan”
beschreef hij ook gebeurtenissen die 100 jaar later waarheid werden, in het Apollo
programma van de NASA. Enkele verschillen met het boek en de werkelijkheid
zijn, de raket wordt afgeschoten met een kanon, en ze landen niet op de maan
maar vlogen er omheen. Wat wel klopte is dat de lancering plaats vind in de buurt
van Cape Canaveral. En de landing verschilde ook maar een paar kilometer ten
opzichte van de landing van de Apollo 13.
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Het bekendste boek is wel “één reis om de wereld in
80 dagen”, de held is Phileas Fogg die een
weddenschap aangaat dat hij in 80 de wereld rond
kan reizen. Samen met zijn knecht Passepartout
vertrekt hij vanuit Londen naar Suez, Bombay,
Calcutta, Hongkong, Yokahama, San Francisco, New
York en daarna weer terug naar Londen. Hij had
precies uitgerekend dat de reis 80 dagen zou duren,
voornamelijk met de boot en de trein. Onderweg
krijg hij natuurlijk wat tegenslagen, maar omdat hij
van west naar oost reis voltooid hij de reis op het
nippertje.
Zijn verhalen gaan bijna altijd over een geleerde, een criticus en een dienaar wiens
vaardigheden goed van pas komen.
Door de combinatie van natuur (zij zijn meestal het begin van een roman, bv. Een
storm of vulkaanuitbarsting), techniek (zoals luchtschepen auto’s duikboten enz.)
en wetenschap (hij heeft veel kennis van aardrijkskunde, sterrenkunde, geologie en
natuurkunde).
Hij heeft meer dan zestig wonderreizen op zijn naam staan. Zijn werk is van alle
Franse schrijvers het meest vertaald.
Zijn werken zijn in verschillende vormen te lezen, horen of zien.
Zo zijn ze te krijgen in boekvorm, (onbewerkt of ingekort) in stripvorm of als
prentenboek, kranten publiceren zijn verhalen als vervolgstrip en als speelfilm.
Tevens zijn er ontelbare postzegels van de hele wereld te krijgen.
Jules Verne overleed te Amiens op 77 jarige leeftijd, zijn graf is te vinden in
Amiens en het museum van Jules Verne is gevestigd te Nantes.
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Vraag en aanbod.

"Gezocht aangetekende poststukken van Nederland, Suriname en/of Ned.Antillen,
ook losse aantekenstrookjes welkom. Frits Hendrikx, telefoon 0468503233,
e-mail Masjahe@gmail.com."
Te koop tegen elk aannemelijk bod:
Filatelie encyclopedie deel 1 en 2.
Filatelie informatief deel 1 t/m 4.
Frans Hermse,
Odasingel 4
6131 GV Sittard,
Tel. 046 451 6125
Nieuwtjes.

Hai Webers heeft in Essen voor de tweede keer meegedaan aan de Europese
Thematisch Kampioenschappen
De prijswinnaars van elke categorie worden in Londen geëxposeerd.
De Jury (waarbij ook nog een Spaanse Europa kenner bij was) gaf hem
86 punten en Groot Vermeil gehaald 3 punten meer dan de vorige keer.
Hij is natuurlijk erg tevreden over het resultaat.
Hai namens de vereniging van harte gefeliciteerd.
Postzegelvereniging Orval uit Maasmechelen organiseert zondag 28 juni een
internationale postzegelruildag. Van 9 uur tot 15 uur in Heilig Hartcollege
gevestigd op de Rijksweg 357 (ingang via Collegestraat) te Maasmechelen.
Toegang is gratis en er is voldoende gratis parkeerruimte.
Inlichtingen dhr. Fr. Wouters tel. 0032476 270824.
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Postdoef.
Postdoef woo beste gebleve ?
Doë vloogs mit de post nao verre dreeve.
Brachts breeve, kilomaeters wiët.
Dat waor al lang veur ooze tiëd.
e-mail bestông neet, geine telefoon.
Ze mooste `t mit dich, postdoef, doon.
Mit breeve van de kénjer aan opa.
Vloogs dich door Nederlendj, Europa.
Doë vloogs euver bergen en daeln
Ze hoofde veur de post neet te betalen.
Toen geeng alles nog op zien gemaak.
Waor wachte de normaalste zaak.
Noë, mit de computer, radio, teevee,
Laeve weer väöl minder tevree.
Postdoef vleeg noë mer lekker weg.
In diene tiëd waor `t nog neet zoa slech.
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Kruiswoordraadsel.

Athur Albert Wynne was een Britse journalist die het kruiswoordraadsel heeft
uitgevonden. Britse uitgevers vonden het idee om puzzels te plaatsen in hun
kranten maar niets, want zo dachten ze in de krant is alleen maar plaats voor
serieus nieuws en puzzels hebben nu eenmaal geen nieuwswaarde.
In Amerika zag men dit anders en zodoende kwam op 21 december in “New
Yorks World” bij de zondagseditie het eerste kruiswoordraadsel te staan.
Dit was zo’n succes, zoals men weet is er bijna geen enkele krant die geen
kruiswoordraadsel in zijn editie heeft.
Monaco is zover ik weet het enigste land die 100 jaar na dato een speciale postzegel
heeft uitgebracht om dit te herdenken.
Wel zijn er nog veel zegels met dit thema te verkrijgen.
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Wissel expositie Elsmuseum Beek.

Met ingang van de tweede zondag in augustus vindt in het Elsmuseum in Beek,
gelegen aan het Wolfeinde (Rijksweg) de expositie plaats genaamd
“Er is post, het komt in de bus”.
Er wordt het gehele gebeuren tentoongesteld; van het schrijven van de brief tot de
uiteindelijke bezorging hiervan bij de geadresseerde.
De diverse stappen worden behandeld, dit zijn o.a. :
 Het schrijven van de brief.
 De weging en frankering.
 De frankeermachine.
 De Postzegelautomaat.
 Het Postkantoor.
 Brieven met aangegeven waarde worden dichtgelast.
 Het posten van de brieven in de brievenbus.
 Het vervoer in postzakken met trein of postwagen.
 De bezorging in de huisbrievenbus.
De tentoonstelling wordt aangevuld met brieven van en naar Beek.
De diverse werkzaamheden van het postkantoor Beek en wat er zoal mis kan gaan.
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Beek op de kaart gezet, een wandeling door
Beek met gelopen ansichtkaarten.
Het materiaal voor deze expositie is afkomstig
uit de verzamelingen van Frans Hermse en
Tom Mennens.
Het Elsmuseum is geopend elke tweede
zondag van de maand van 13.00 uur tot 17.00
uur.
De tentoonstelling loopt tot en met december
2015.
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Koningin Elizabeth II.

Koningin Elizabeth II is de eerste dochter van Prins Albert, Hertog van York,
(later koning George VI), en zijn vrouw, Elizabeth, hertogin van York (later
koningin Elizabeth).
Op woensdag 6 februari 1952 stierf haar vader koning George VI, zij was toen in
Kenia. Op 2 juni 1953 vond de kroning plaats in de Westminster Abbey. De
ceremonie werd uitgevoerd door de aartsbisschop van Canterbury. Tijdens haar
kennismaking tour bezocht ze op 10 en 11 mei 1954 Gibraltar. Ter gelegenheid
van haar 60 jarig jubileum gaven de posterijen van Gibraltar een jubileumzegel uit
van £ 10. Op deze zegel staat een foto gemaakt door Sir Cecil Beaton in 1955.

De post zegel is bedrukt met echte gouden inkt en voor de eerste keer in de
geschiedenis staat er “Queen of Gibraltar”op.
Koningin Elizabeth II is op het ogenblik het langs zittende regerende staatshoofd
ter wereld.
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Namens het bestuur alvast een prettige vakantie.

Geniet en rust lekker uit.
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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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