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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: IBAN, NL57SNSB0820800813
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

Rondzendingen / Vicevoorzitter :

Tom Mennens

 046-4375051

Secretaris :

Jean Berezinski

 046-4375490

Penningmeester :

Wim Meens

 06-15150581

Bibliotheek / 2e secretaris

Albert Hurenkamp  046-4377423

Veiling :

Helmut Reisser

Nieuwtjesdienst :

Geert Voesten

 046-4750267

Redactie :

Ger Nelissen

 06-46652573
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Beste leden,
Het voorwoord van deze uitgave van ons clubblad zal een memoriam zijn aan onze
twee onlangs overleden bestuursleden Harry Stevens en Will van Soest.
Harry Stevens overleed nog vrij onverwachts op 15 december 2013. Bij zijn
uitvaartdienst in de parochiekerk van Lindenheuvel was een afvaardiging van het
bestuur en diverse leden aanwezig.
Harry was vele jaren, tot juni 2000 secretaris van onze vereniging, welke taak hij
steeds met verve heeft gedaan. Hij was een “Pietje precies”, in het dagelijks leven
was hij onderwijzer en directeur van de plaatselijke lagere school “ ’t Heuvelke” .
Zijn jaarverslagen waren een genot om naar te luisteren.
Naast zijn taak van secretaris verzorgde hij met zijn echtgenote Elly de redactie en
verspreiding van ons clubblad. Verder was hij nog actief in het verenigingsleven en
voor de parochie van Lindenheuvel.
Na zijn aftreden als secretaris en bestuurslid werd hij benoemd tot erelid van
postzegelvereniging “De Philatelist” Geleen.
Will van Soest overlijden op 6 januari jl. kwam als een mokerslag bij ons allen aan.
We wisten al langer dat het niet meer zo goed ging met de gezondheid van Will.
Helaas heeft hij na vijf jaar de strijd tegen zijn slopende ziekte verloren.
Bij zij afscheidsdienst in het Crematorium Geleen op zaterdag 11 januari was het
voltallige bestuur en vele leden van onze vereniging aanwezig.
In november had hij te horen gekregen dat hij “uitbehandeld” was en heeft toen
ook kenbaar gemaakt dat hij zijn functie van penningmeester niet meer kon
uitvoeren.
Zij boekhouding en financiële jaarverslagen waren steeds tot de “kleine cijfertjes”
achter de komma verzorgd. Hij lette vooral op de “Kleintjes”! Met geld omgaan
kon hij vanwege zijn loopbaan bij de SNS-Bank.
Will was goud eerlijk en steeds bereid om dingen binnen het bestuur te regelen.
Niets was voor hem te veel. Jaren lang heeft hij voor de verspreiding van ons
clubblad gezorgd. De rondzendingen voor de secties 5 en 6 werden ook door Will
verzorgd en na terugkeer ook gecontroleerd.
Bij de organisatie van onze tentoonstellingen was hij onmisbaar. Bij de laatste
tentoonstelling ASTA-PHIL 2013 in Beek, zat hij twee weken na zijn zware
operatie in het Academisch Ziekenhuis toch maar weer aan de entree.
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Als dank voor al het gedane werk had het bestuur Will nog willen onderscheiden
met het erelidmaatschap van “De Philatelist” Geleen. Helaas is dit niet meer
gelukt.
Met het overlijden van Will hebben we een geweldig bestuurslid verloren.
Will en Harry bedankt!
Uw voorzitter,
Wil van Kessel.

Harry Sevens
* 21 mei 1936
† 15 december 2013

Will van Soest
* 9 april 1953
† 6 januari 2014

.
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Notulen ledenvergadering 3 november 2013.
Aanwezig: 37 leden
Afmeldingen: Jean Berezinski, Helmut Reisser, Ger Nelissen, Wim Wiertz,
dhr. Satijn en Dhr. en Mevr. Eijwoudt
Lezing door ons lid Frans Hermse met als onderwerp: Exposeren en jureren.
Pauze:
Ingekomen stukken:
- Filatelie Club Genk
- Nieuwsbrief 042 van de KNBF
- Mosaphil Maastricht
- www.stempeltjes.nl
- www.propost.be
Bestuursmededelingen:
- Dinsdag 29-10-2013 heeft er in Klimmen een vergadering plaatsgevonden
van (vice)voorzitters ivm het aangegeane samenwerkingsverband tussen de
Zuid-Limburgse verenigingen. Onder andere is afgesproken dat
bestuursleden over en weer vergaderingen bijwonen zowel bestuurs- als
ledenvergaderingen.
- Onze open dag van zondag1 december a.s. (2013) zal in diverse media
worden aangekondigd.
Rondvraag:
Verloting:
- De verlotingen gaan naar Mevr. Lies van Thiel (14), dhr. Albert
Hurenkamp (7) en dhr. Ritzen (20)
De volgende ledenvergadering is op 5 januari 2014.
De voorzitter wenst een ieder een prettige vakantie toe.
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Notulen ledenvergadering 05-01-2014
Aanwezig: 31 leden
Afmeldingen: Joke Hamers, Wil van Soest,Helmut Reisser , de heren Bobbe,
Harst, Wesseling en Vaessen.
- Wij verwelkomen ons nieuw lid Dolf Kersten.
- Er wordt een eerbetoon gebracht aan Harry Stevens naar aanleiding van
zijn overlijden op 15 december 2013. Harry was sinds 1-12-1969 lid van
onze vereniging en gedurende vele jaren onze secretaris.
Mededelingen:
Hai Webers ontving een prijs op de tentoonstelling in Venlo.
Ingekomen post:
Een 6-tal verenigingsbladen.
Verloting: de prijzen gaan naar de heer Vervuurt en mevrouw van Thiel.
Volgende vergadering op zondag 2 februari.
Attentie: de jaarvergadering is een week later dan gebruikelijk, namelijk op
9 maart, dit i.v.m. Carnaval.
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Jaar van het paard.
Op 31 Januari 2014 is het in de Chinese cultuur Nieuwjaar, het jaar van het paard
begint dan. Het paard is het zevende teken in de cyclus van twaalf. Dit jaar loopt
tot 18 februari 2015.
Voor veel landen is dat een reden om zegels uit te geven met dit thema. De
Filippijnen start op 2 december met een speciale serie van twee zegels een van 10
P. en een van 30 P. deze zijn ook in blok van vier te verkrijgen.

De Chinese astrologie maakt gebruik van iemands verjaardag en de geboorte tijd
om zijn of haar geluk en voorspoed te voorspellen. De astrologische horoscoop
wordt bekeken door de Chinese astrologie, dit is een combinatie van Yin-Yang de
5 elementen en de 12 dieren van de Chinese jaren. De vijf elementen zijn Metaal,
Water, Hout, Vuur en Aarde, de twaalf dieren zijn Paard, Schaap, Aap, Kip, Hond,
Varken, Rat, Koe, Tijger, Konijn, Draak en Slang.
Degene die geboren worden in het jaar van het
paard zouden uitstekende leraren, politici en
artiesten zijn of worden.
Want het paard
symboliseert
waarnemingsvermogen
en
intelligent en fysiek sterk te zijn. Komend jaar zal
naar
verwachting een mix van optimisme, groei,
welvaart en er zullen positieve ontwikkelingen
zijn.
Dit zijn dingen die we allemaal weer kunnen
gebruiken.
Singapore Post geeft op 3 januari speciale
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postzegels uit, deze kleurrijke geïllustreerde reeks komen in drie waarden uit
namelijk lokaal, $ 0.65 en $1,10.

Nieuw Zeeland geeft postzegels uit die vertegenwoordigen Chinese en Nieuw
Zeelandse culturen. De Chinese kunst Kalligrafie, papier snijden en lijntekenen
tegen een achtergrond van Nieuw Zeeland als het land van een lange witte wolk.
De 70 cent zegel heeft een pictogram. De zegel van $ 1.40 heeft een afbeelding van
papier snij werk. Nieuw Zeeland heeft een wereldwijde reputatie van de
paardensport. De zegel van $ 1,90 hebben dit als thema (springsport). Tenslotte is
de zegel van $2,40 heeft als thema het Rotorua Museum van kunst en geschiedenis.
Het is een lokaal museum en kunstgalerie gelegen in Rotorua, Noord Eiland,
Nieuw Zeeland.

Bij het nazoeken op internet vond ik van verschillende landen postzegels met als
thema “het jaar van het paard”. Hieronder zijn een paar voorbeelden.
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Gilbraltar.

Hong Kong

Australië

Liechtenstein

Vietnam
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Ierland

Guernsey

China

Estland
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Ons lid Hai Webers heeft in het weekend van 22 tot 24 november meegedaan
“Limphilex 42”. Hij deed mee met een, één kader inzending “Conseil de l’Europe”.
De jury gaf hem een totaal van 76 punten dus goed voor Goud. Bij de inzending
van “Hoodrol voor Frankrijk en Duitsland” in drie kaders kreeg hij 88 punten
eveneens met de bekroning Goud, hierbij ontving hij de Ereprijs medaille KNBF
(brons) en tegelijk vanwege het hoogst aantal punten van Limburgse deelnemers de
“Colf – Wisselbeker”.
Hai van harte gefeliciteerd met de behaalde successen.
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OPEN DAG
POSTZEGEL RULMORGEN.

Zondagmorgen 6 April 2014
organiseren wij weer een verenigings- c.q.
ruilmorgen.
Iedereen is van harte welkom
Van 09.30-12.30 uur
KBO Gebouw Molenstraat 42 Geleen
(naast de brandweerkazerne)
Tafels kunt U reserveren via Wil van Kessel
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dag van de postzegel 2011 in Sierre, Zwitserland.
Tijdens mijn wekelijkse postzegel sorteerwerkzaamheden was ik ineens terug bij de
dag van de postzegel in Sierre in Zwitserland. De postkaart met “Hotel Château
Bellevue” geeft U een kleine indruk van dit prachtige historische stadje via een
lithografie uit 1895. Sinds 1964 dient dit kasteel als gemeentehuis oftewel als
“Rathaus”.
Eigenlijk vond ik de hernieuwde kennismaking met de “Sonderumschlag”
interessanter. Laat deze ons namelijk kennis maken met gastronomische
producten, alsook met de wijncultuur uit het Zwitserse Kanton Wallis. De eerste
dag enveloppe laat naast het Château de Ville met zegel en speciaal eerste dag
stempel, ook nog een beeltenis zien van de Heilige Theodulfus (11.12.2011), de
Patroon van dit Kanton Wallis, alsook van de wijnboeren! Gastronomisch gezien,
kan zich dit Kasteel met de beste Zwitserse restaurants meten. Speciale regionale
lekkernijen, en wijnen uit de eigen wijnkelders worden hier aangeboden en
geserveerd. Zoals gezegd een combinatie van kulinarische en regionale eetkunst,
zoals het beste “Trockenfleisch” en de beste “Raclette” uit het Kanton Wallis. Ook
bevind er zich een Vinotheek en een zogeheten “Degustationscentrum” genaamd
“Sensorama”. Als bezoeker kan men er ook nog terecht in een regionaal
wijnmuseum. U merkt, al met al, dit stadje Sierre is zeer zeker een bezoek meer als
waard, hetzij op doortocht , hetzij voor een paar dagen echte vakantie. Ik wens U
in ieder geval veel plezier met de postafbeeldingen, die overigens nog steeds te
krijgen zijn!
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Jean Meijntz
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Liefde is voor het hele jaar.

Ter ere van Valentijnsdag geeft US post elk
jaar een “LOVE” zegel uit. Dit jaar is het
deze fantasievolle postzegel, deze zegel haalt
zijn inspiratie uit de volkstraditie van papier
snijden. De digitale illustratie schildert een
groot wit hart met daarin een kleinere roze
harten met een zaag getande rand langs de
linkerkant. Rondom het centrale hart zijn
roze wervelingen, met kleinere harten
ingetekend in het ontwerp en een rafelige
rand. De postzegel doet denken aan
uitgesneden tekeningen uit de “liebesbriefe”,
dit waren fraai gesneden en geschilderde
liefdesbrieven die in de 18e en 19e eeuw door
Duitse emigranten naar Amerika gebracht
zijn. Deze zegel is eigenlijk niet alleen bedoeld voor 14 februari, “Valentijnsdag”,
maar om “Love”(liefde) het hele jaar door te geven.

Bron US Post.
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De spoorwegen van het Eiland van Mann.
Het einland van Mann heeft een zestal postzegels uitgebracht met affiches van de
Victoriaanse stoom en trams die op het eiland reden. 2013 was de 140e verjaardag
van de “Isle of Mann Steam Railway’en de 120e verjaardag van de “Manx Electric
Railway”. In de begintijd waren deze sporen goede verbindingen van alle uithoeken
van het eiland naar de hoofdstad Douglas. Zodat de bewoners niet meer geïsoleerd
waren. Zij verzorgde ook de postbezorging op het eiland, rond 1950 waren zij
bijna opgeheven door de komst van auto’s en vrachtauto’s. Vandaag de dag spelen
de spoorwegen nog steeds een belangrijke rol, inwoners reizen rustig van en naar
het werk en de vele toeristen kunnen op deze wijze het hele eiland verkennen, de
mooiste plekjes,historische dorpen en kastelen.

Bron Isle of Mann post.
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Oproep:
Het bestuur is dringend op zoek naar vrijwilligers die ons team willen versterken.
Heeft U interesse om lid te worden van het bestuur neem dan voor de
jaarvergadering contact op met Wil van Kessel tel. 046-4749943 of via mail
dephilatelistgeleen@gmail.com.
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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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