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Geachte leden van De Philatelist,

Afgelopen zondag 16 oktober 2016 ontvingen wij het droevige bericht dat Tom
Mennens plotseling in de nacht van zaterdag op zondag is overleden.
In Tom gaan we een zeer betrokken bestuurslid en een zeer fijn mens missen.
Iemand die vele jaren de drijvende kracht was in het organiseren van de AstaPhil,
beurzen en activiteiten voor onze postzegelvereniging.
Hij was het die de rondzendingen en de nieuwtjesdienst in de puntjes verzorgde en
ervoor zorgde dat een ieder van ons trouw iedere maand zijn zegels weer kon
ontvangen.
Tom werd bestuurslid van onze vereniging op 01-09-1994 en had te kennen
gegeven deze functie a.s. jaarvergadering neer te leggen. Het heeft niet zo mogen
zijn. Naast ons lidmaatschap was Tom van mei 1990 tot nov. 1996 ook bestuurslid
van de postzegelvereniging Echt en van deze vereniging Voorzitter van nov. 1996
tot 1999.
We wensen Elly, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe.
Namens het bestuur van De Philatelist Geleen,
Wim Meens
voorzitter
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Voorwoord van de voorzitter.
Geachte leden en lezers,
Het kwam binnen als een shock. Het plotseling overlijden
van onze nieuwtjes- en rondzendcommissaris Tom Mennens.
Hoewel hij enkele leden- en bestuursvergaderingen niet
aanwezig was, hadden we deze zeker niet zien aankomen. We
gaan in Tom een zeer gewaardeerd bestuurslid missen.
Iemand die de kar trok en menige postzegelbeurs of
tentoonstelling van De Philatelist tot een succes heeft
gemaakt. Tom, van hieruit nogmaals bedankt voor alles wat je voor onze
vereniging hebt betekend. We zullen je eeuwig dankbaar blijven en nog regelmatig
in de toekomst een Elske op je drinken.
Afgelopen maand hebben we onze eigen website www.dephilatelistgeleen.nl
gelanceerd. Een website natuurlijk als informatiebron voor onze leden, maar ook
voor iedereen daarbuiten die de filatelie een warm hart toedraagt. Een website met
natuurlijk het laatste nieuws binnen onze eigen vereniging, met een stukje
geschiedenis over onze vereniging. Hier vind je ook de laatst uitgegeven
clubbladen, artikelen van onze eigen leden, verkoop- en gezocht pagina. Maar
vooral ook vele links naar andere informatieve sites, die onze hobby van informatie
kunnen voorzien. Bijna alle Europese Postadministraties zijn hier te vinden
inclusief nog enkele buiten Europa. Links naar andere postzegelverenigingen,
thematische sites en postzegel benodigdheden. En de website wordt nog steeds
gevuld met nieuwe links, artikelen en nieuws. Neem eens een kijkje zou ik zeggen!!
Aan onze leden wil ik vragen; heeft u eigen geschreven artikelen, foto’s,
krantenknipsels of ander materiaal van de laatste 85 jaar dat gaat of betrekking
heeft op onze mooie vereniging, en u wilt het geplaatst zien op onze website. Laat
het me weten dan maken we er een scan. Zo leggen we binnen de website ook nog
onze geschiedenis vast. Ik ben benieuwd waar u mee komt.
Wim Meens
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Gezocht – aangeboden.
De “Calvez- 1960” (facsimie). Eenbijbel over het Spaanse gebeuren en de zegels
van de burgeroorlog. De originele versie is onbetaalbaar, maar deze uitvoering
wordt nu aangeboden door een zeer bekende Nederlandse handelaar voor over de
€ 100,00 Hier voor slechts € 40,00.
Higgings & Gage, World Postal Stationery Catalog.
Deze catalogus (10 delen), gewicht bijna 10 kilo, ontelbare pagina’s, geeft een
overzicht over postwaarde stukken vanaf “begin”tot ongeveer 1980. Wat heb je
eraan? Als je zoekt naar motieven is dat onbegonnen werk, maar omgekeerd- als je
een oud stuk tegenkomt en wilt weten ‘wanneer en waarom’ is dit een bron die
bijna onmisbaar is. BOD????
Jan-Paul van der Pas tel. 045-4041600 email jpgvanderpas@hetnet.nl
Gezocht aangetekende poststukken van Nederland, Suriname en/of Ned.Antillen,
ook losse aantekenstrookjes welkom. Frits Hendrikx, telefoon 0468503233,
Ad Konings, Zandschel 3 5151 RL Sprang Capelle (tel. 0416312785 of
0610769358). Vraagt verzamelingen van Nederland en België te koop. (postfris)
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
Helmut Reisser zoekt de volgende postzegels Nederland, mooi gestempeld. (geen
vlagstempels).
1926b / 1930a / 1973a / 2503d / 2506g / 2507h / 2509j
Wie ze heeft kan contact opnemen met Helmut.
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De allereerste kerstzegel.
Sedert 1987 heeft Nederland speciale kerstzegels of decemberzegels. Deze zijn
geldig van einde november tot begin januari. Deze zijn speciaal bedoeld om
kerstpost met korting te versturen.
Veel voornamelijk Westelijke landen geven op het ogenblik kerstzegels uit.

Maar de eerste bekende zegel werd in 1898 uitgegeven door Canada.
Bovenstaande zegel wordt door vele bestempeld als de eerste kerstzegel die ooit
werd uitgegeven. Sir William Melock werd in 1896 algemeen directeur van de
Canadese postenrijen. Deze hadden bijna jaarlijks een verleis van 1 miljoen dollar.
Hij zorgde voor een betere dienstverlening en lagere postprijzen vooral met het
Britse rijk. Hij verlaagde de postzegel prijs naar landen van het Britse Rijk van 5
naar 3 cent. En in december 1898 verlaagde hij deze prijs nog met een cent zodat
ingezetene van Canada kerstwensen voor 2 cent konden versturen naar de landen
van het Britse Rijk. De zegel heeft een afbeelding van de wereld met de landen van
het Britse rijk zijn in rood gekleurd. (De zogenaamde Mercator kaart). Deze
strategie werkte want in 1903 hadden de Canadese posterijen een winst van 1
miljoen dollar.
Wat ook nog noemenswaardig is dat in die tijd alle zegels die koloniën
ontwikkelden de goedkeuring moesten hebben van Koningin Victoria. Mulock
opperde dat deze zegel een eerbetoon zou zijn aan de toemalige Prince of Wales,
want op zijn verjaardag 9 november zou de uitgifte dag zijn van de zegel. Koningin
Victoria zou hier op hebben geantwoord, “welke prins” uit de toon waarop ze dit
vroeg, bleek dat ze niet gecharmeerd was op de prins, Eduard VII, dat Mulock snel
antwoordde de prince of Peace waarmee hij naar het Kerstkind Jezus verwees.
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Het resultaat was dat de zegel op 7 december 1898 uit werd gebracht met de
woorden Xmas 1898. De meningen zijn dan ook verdeeld of dit wel de eerste
kerszegel is.

In 1998 werd deze zegel uitgeven ter herinnering dat 100 jaar eerder de eerste
kerstzegel werd uitgeven.
De verzamelaars moesten naar deze eerste zegel tot 1964 wachten, vanaf dat jaar
geeft de Canadese post weer jaarlijks een kerstzegel uit.
Oostenrijk 1937.
Op 12 december 1937 gaven de Oostenrijkse
postenrijen ook een kerstzegel. Op de zegel is een
afbeelding van een vaas met een roos en links en
rechts van de vaas staat de dierenriem. Echter
nergens is een aanwijzing te vinden waaruit blijkt dat
deze speciaal zijn ontworpen voor de feestdagen. In
de catalogi staan ze omschreven als gelukswens
zegels. De zegel werd uitgegeven in 12 (groen) en 24
groschen (rood). Deze postzegels waren de laatste
postzegels die de Oostenrijkse postenrijen uitgaven
voor de änschluss”met Duitsland.
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Hongarije bracht in 1943 deze postzegel uit, dit is duidelijk een echte kerstzegel en
niet alleen vanwege het kersttafereel wat er op is afgebeeld, maar deze werd ook
officieel kerstzegel genoemd.

De eerste zegel met een kersttafereel uit Hongarije uit 1943.
Bron: postzegelblog, Jacqueline van der Pas
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Freddie Mercury.
Freddie Mercury, de legendarische zanger van de rock groep Queen is gestorven
op 24 november 1991, deze maand dus 25 jaar geleden. Hij werd op 5 september
1946 geboren als Farrokh Bulsara in Stone Town, Zanzibar. Hij stond bekend om
zijn explosieve optredens, ook had hij een
stembereik van vier octaven, wat
buitengewoon is voor een mannelijke
zangstem. Hij kon zuiver zingen van Bas
tot Sopraan. De spreekstem van Freddie
Mercury klonk als een bariton, maar hij
zong het liefste tenor.
In 1970 werd Queen opgericht door
gitarist Brian May, zanger Farrokh
Bulsara, die de artiesten naam Freddie
Mercury heeft aangenomen, en drummer
Roger Taylor. In 1971 kwam bassist John
Deacon erbij, de band was toen kompleet.
Queen had tientallen hits in de jaren 70,
80 en 90.
Opmerkelijk bij Queen is dat alle
bandleden minstens een nummer één hit hebben geschreven.
De muziek van Queen in de jaren zeventig werd sterk beïnvloed door klassieke
muziek (een van Mercury's favorieten was Chopin), maar ook door onder
meer Jimi Hendrix en The Beatles. Mercury's opmerkelijke kostuums waren onder
andere geïnspireerd door de Ballets Russes van rond 1910 met Vaslav Nijinsky als
grote ster. De piano van Mercury en de zelfgebouwde gitaar van May vormden het
herkenningsgeluid van de groep. De Queenhit Bohemian Rhapsody werd
geadverteerd met de eerste videoclip die met een videocamera werd opgenomen,
en gold lange tijd als een van de langste videoclips.
Freddie Mercury biseksuele geaardheid ontkende hij in alle toonaarden. Pas in 1984
toen de single I want to break free uitkwam en de videoclip waarin de groep als
vrouw verkleed waren gaf Freddie toe dat hij een biseksuele geaardheid had.
In tegenstelling tot wat veelal wordt verondersteld werd deze hit geschreven en de
videoclip bedacht door drummer Roger Taylor, in Amerika werd deze clip niet
gewaardeerd en verloor de groep veel fans, desondanks werd de LP The Works uit
1984 de best verkopende LP tot dan toe.
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De zes mooiste momenten van Freddie Mercury waren.
 Live Aid in 1985. Queen wilde bewust niet de headliner zijn maar ze taden
op om 6 uur en in de twintig minuten durende show propte ze zoveel
mogelijk nummers als ze konden en dat leverde een geweldig concert op.
 Het maken van zijn laatste nummer en videoclip “These are the days”. Vlak
voor zijn 45e verjaardag wil hij koste wat kost deze clip nog opnemen, hij
zit uren bij de make-up om er goed uit te zien. Op 5 september 1991 wordt
de single uitgebracht. Twee en een halve maand voor zijn overlijden.
 I Want To Break Free 1984. Menig man en vrouw pakt spontaan de
stofzuiger bij het horen van de eerste noten van I Want To Break Free. In
de legendarische clip zien we alle vier de leden van Queen verkleed als
vrouw het huishouden doen. Hét ultieme schoonmaaknummer.
 Freddie Mercury & Montserrat Caballé - Barcelona 1988. Freddie Mercury
had naast de liefde voor pop ook een grote liefde voor opera en ballet en
bewonderde de toen nog onbekende operazangeres Montserrat Caballé
enorm. Toen bekend werd dat de Olympische Spelen in 1992 in Barcelona
werden gehouden, werd Freddie gevraagd een nummer te schrijven. Hij
sloeg de handen ineen met Monserrat en schreef het nummer Barcelona.
Freddie haalde de Spelen zelf niet, maar het nummer werd uiteraard wel
gebruikt in de openingsceremonie. Het is overigens niet bij een nummer
gebleven: de twee namen een heel album op in de stijl van dit nummer.
 Under Pressure 1981. Dit jaar zijn ons al vele rocklegendes ontvallen,
waaronder David Bowie. In de Zwitserse stad Montreux was Bowie bij
Queen in de studio om mee te zingen op het Queen-nummer Cool Cat. De
versie met Bowie is echter bijna nergens terug te horen, er is alleen een
demo in omloop. Bowie was niet tevreden met wat hij had ingezongen.
Toch was hij niet voor niks in de studio. Samen met Queen begint Bowie
te jammen, waaruit uiteindelijk Under Pressure ontstaat. Een
samenwerking van dit formaat was dus helemaal niet de bedoeling, maar
groeide uiteindelijk wel uit tot een enorme hit.
 Bohemian Rhapsody live in Montreal 1981. Spreekt eigenlijk wel voor zich.
Deze gedoodverfde klassieker mag niet ontbreken in Freddie’s mooiste
carrièremomenten.
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Een ster die een baan heeft tussen Mars en Jupiter en 3,5 km breed is, is vernoemd
naar Freddie Mercury. Hij wordt op die manier geëerd voor de ongelofelijke
invloed op de moderne popmuziek.
Het laatste live optreden van Queen met Freddie Mercury was op zaterdag 9
augustus in het Knebwoth Park in Stevenage. (Engeland) voor 350.000
toeschouwers.
Zoals al geschreven is stierf Freddie Mercury op 45e jarige leeftijd aan
longontsteking ten gevolge van aids in Londen. In de laatste maanden voltooide hij
de Queen CD “Made in Heaven” echter het van laatste nummer “Mother Love”
kon hij fysiek niet meer het laatste couplet zingen, dit heeft Brian May gedaan.
Deze CD kwam vier jaar naar zijn dood uit in 1995.
Dat Freddie Mercury veel heeft betekend voor de moderne popmuziek blijkt wel
dat er over de hele wereld veel postzegels zijn uitgegeven met zijn afbeelding.

Blok uit Guiné Bissau ter gelegenheid van zij 65e geboortedag.
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Blokken uit Guine-Bissau ter gelegenheid van zijn 25e sterfdag.
De in 1999 uitgebrachte van Freddie Mercury uit de serie Millennium, dit waren
postzegels die in 1999 en 2000 uitgegeven waren met thema’s over sport, cultuur,
wetenschap die een grote rol hebben gespeeld in de vorige eeuw in Groot
Brittannië. Er werden 96 millennium zegels uitgebracht in 1999 en 2000. De zegel
met Freddie Mercury had eigenlijk niet mogen uitgebracht worden omdat er de
drummer Roger Taylor op staat, en in Groot Brittannië mogen alleen mensen op
postzegels staan van leden van het koninklijk huis en personen die gestorven zijn.
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Blok uit Guinee ter gelegenheid van zijn 25e sterfdag
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Kerstzegels Oostenrijk.
Oostenrijk geeft al sinds 1948 kerstzegels uit. Van Jean Meijntz kreeg deze envelop
met kaart uit 1988.
In deze envelop zit een kerstkaart van touringcarbedrijf Splenddid Cars uit
Valkenburg.
Splenddid Cars uit Valkenburg stuur tijdens de kerstperiode kerstkaarten naar
cliënte en zakenpartners.
De postzegel geeft een deel van een icoon weer, welke zich bevindt in de St.
Barbara kerk in Wenen. De centrale parochiekerk van de Katholieken der
Byzantynse ritus. De postenrijen gaf deze uit vanwege de millenium viering van de
kerstening van Oekraine.
Op de envelop staat naast een afdruk van een postzegel uit 1954, een speciaal
poststempel aan van het slechts zes weken voor kerstpost geopende poskantoor
Christkindl.
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’t Milieu
Aafval oet de köëke, ’t is ôm te böëke,
Dat moot noe apaart in de bak.
Mèr papier en kartônmoote neet in die tôn,
Mèr die moage ouch neet in de zak.
Nei dat moot weer apaart, ich bén gans van de kaart,
Ich weit neet mjèr wie ’t zich gehüërt.
Wae kent mich nog zègke woo ich get moot lègke?
Mie laeve dat is gans verstüërt.
Woo moote de flesje en de plestic tesje,
En woo ken ich haer mit auw sjoon?
De milieubox moot laeg, mèr ich weit neet de waeg.
Ich weit ech neet mjèr waat ich moot doon.
De flesje, de greune, de broene, de witte,
Die moage ouch neet mjer bie ein.
Wae kumpt dao nog oët, jao wae zuut ’t nog zitte,
De ganse zaak luip mich doorein.
Ich waer gek van dae greunbak. Es ich dao get in kwak.
Höbbe ’s zomers de maaje grwaat fjès.
’s Wéntjers is `r bevroare, woo kénich mich bezwoare,
Woorôm is ’t neet mjèr wie jès?
Moot `s Goonsdig de zak en moot friedigs de bak,
En wienjèr ’t papier aan de straot?
Of moot ’t anges ôm, luuj bén ich noë zwaa stôm?
Ich gwoaaj alles bie-ein, ich bén kaod!!
Ich bén zuinig mift gaas, blief de stroum ouch de baas.
Vol de megakaart in, hjèl getrouw.
Bloome staon op de roëte, saoves gaon ich nao boete.
Eine jas extra aan veur de kaw.
Zwaa deen ich ’t milieu, mèr waat doan noe die keu,
Ze doon ôs noe nog get bie de priës!!!
Dat neum ich stank veur dank. Luuj zwaa weurt m`n toch krank!
Zègk noë zellèf. ’t Is toch te gries.
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’t Zin ummer de kleine, de grwoate die feine,
Die verzouwe d’r löstig op los.
Pak de boer mit de strônt.
Dae maakt ’t ouch al te bônt.
Dae bemést ummer mjèr, kost waat kost.
Icg gluif ich doon neet mjèr mit, ich weit moe wie ’t zit.
‘t Geit ôm geljd, jao ’t geit ôm de poen!!
En wae moot weer betaale, ’t is ôm te baale.
Jao betaale moot Jan Boezeroen!!!!!
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Namens het bestuur van postzegelvereniging
“De Philatelist Geleen”.

Het einde van het jaar komt eraan,
Tijd om even stil te staan,
Overdenken en bezinnen.
Afsluiten of opnieuw te beginnen.
Wat te doen met wensen en dromen.
Dingen die jou zijn overkomen.
De mooiste krijgen een plaats in je hart,
maak volgend jaar een nieuwe start
Maak oude dromen af, of begin aan nieuwe dromen.
Laat gewoon het leven op je afkomen.

Wij wensen u en de uwen een gezegend kerstfeest en een
gelukkig 2017.
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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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