
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
    
 
 
 
 

 
 

FILA EDE ~ BARNEVELD 
 

UITGAVE VAN FILATELISTENVERENIGING 
 

DE GELDERSE VALLEI 

Jaargang 26 ~ nr. 4 ~ april 2015 
 

7 mei: Ede: Bijeenkomst met filatelistische quiz 
7 mei: Barneveld: Bijeenkomst met postzegelwinkeltje 

    Let op: 1e donderdag !!!!!!! 
                             21 mei: Ede: Postzegelmiddag 



  
-   een postzegelverzameling opzetten ? 
-   uw manco’s aanvullen ? 
-   op zoek naar filatelistische accessoires ? 
dan eerst naar onze adverteerders !! 

________________________________________________________________________ 
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26e Jaargang nr. 4, april 2015 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC 
Ede, tel. 0318-637424 of  redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Voorzitter:  
 R.Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 

(voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 
Secretaris: 
 Vacant  

(secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 
 S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659 
 Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  

Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  
(penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 
A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806 
Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei (hrzv@fv-degeldersevallei.nl) 

Ledenadministratie: 
 Dick Kranen, Molenstraat 73, 6712 CT, Ede, tel 0318 693803 
Commissaris: 

E.R. Bel, van Heemskerckstraat 3, 6712 ET Ede, tel 0318 610959. 
L.J. Brouwer, Gersteland 22, 3773 AC, Barneveld, tel 0342 417991 
Lex van Rootselaar, Kampstraat 16, 3771 AV, Barneveld, tel 0342 493444 

Nieuwtjesdienst: 
 R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 
 Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  
 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Jeugdleider: vacant 
Veilingmeester: Ron van Beest tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei) 
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en augustus) om 
19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 
6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, Achterdorp-
straat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 uur in kantine 
“Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Op de avonden en middagen zijn (rond 200) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent per stuk en 
snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites:  

Eigen afdeling     www.fv-degeldersevallei.nl 
Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 
De internetveiling    www.globeveiling.nl 

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
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Geachte leden, 
 

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 
uit 

voor de bijeenkomst van donderdag 7 mei a.s. in de zaal van “Fortissimo”,  
Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur. Het belooft een mooie, leerzame avond 

te worden waarin u uw creativiteit moet gaan inzetten. 
Ook op 7 mei is er clubavond in Barneveld.  

Daar zal het postzegelwinkeltje aanwezig zijn, Immanuelkerk, Achterdorpstr. 5,  
aanvang 19.30 uur. 

 
AGENDA voor de bijeenkomst in Ede op 7 mei: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag van de bijeenkomst 2-4-2015 

4. Rondvraag 
PAUZE, verkoop loten 

5. Quiz, o.l.v. Piet Driessen 
Daarna nog gelegenheid de 5ct-boeken te onderzoeken. 

Een fijne avond toegewenst, tot donderdag 7 mei. 
Voorzitter R. Lijbaart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H 

 
Graag uw aandacht voor het volgende: 

 
Door de naamswijziging van onze vereniging van “de Globe” naar 

“De Gelderse Vallei” zijn ook de bijbehorende bankrekeningnummers 
gewijzigd. 

Let daarop svp, wanneer u betalingen doet!! 
Vanaf heden zijn de volgende bankrekeningnummers in gebruik: 

 
Penningmeester De Gelderse Vallei: 

Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv 
                         Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 

Rondzendingen: 
Bankrekeningnummer: NL38INGB0006826584 tnv 

                         Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei 
Nieuwtjesdienst: 

Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv 
    Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
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p donderdag 9 april was er weer eens een clublid dat een presentatie verzorgde 
over zijn verzameling. Deze keer was Lammert Brouwer bereid iets over zijn 

verzameling te vertellen. Met negen landen en vier thema’s werd het een uitgebreide 
presentatie, waarin we hoorden over Lammerts redenen om een bepaald gebied te 
verzamelen. Enkele voor veel verzamelaars lastige dilemma’s kwamen langs: wat te 

doen met een zegel waarop twee thema’s voorko-
men ? Hoort een bepaalde zegel nu wel of niet bij 
jouw verzamelgebied (zeker als er geen catalogus 
van bestaat) ?  
Moet jouw thema het hoofdonderwerp van de af-
beelding zijn ? Hoe zijdelings of minuscuul mag je 

thema nog op de zegel voorkomen ? Wat 
te doen als mijn thema wel op het velle-
tje, maar niet op de zegel staat ?  
 
 
Lammert typeert zijn verzamelstijl als 
“plaatjesverzamelaar” en dat was goed te 
zien in zijn presentaties over Europa-
zegels, Sterren van Europa, Vogels van 
Europa en vuurtorens. 
 
  

 
 
 
Zijn vuurtorenverzameling is uit-
gebreider dan postzegels, want 
ook etsen en miniaturen horen 
erbij !  
 
Na deze presentatie hebben we 
nog snuffelboeken doorgezocht 
en afgerekend, dus al met al een 
geslaagde avond. 
Daarnaast namen we afscheid van 
oud-bestuursleden Leen van 

Almkerk en Fred Croezen en Tiny van de Bunt, die we de volgende dag hebben be-
zocht, omdat zij op de clubavond niet aanwezig was. Dat betekent dat we iemand 
zoeken die komend seizoen twee veilingen (nov en mrt) wil en kan organiseren. 
 

O 
Nieuws uit Barneveld 
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Op 7 mei (Let op! vanwege Hemelvaartdag de eerste donderdag !) komt het postze-
gelwinkeltje van De Globe (of is dat nu ook van het Samenwerkingsverband Filate-
lie) naar Barneveld om alle leden van de FV Gelderse Vallei een kans te geven op 
goedkope aanvullingen op hun verzameling. Natuurlijk zijn ook leden uit Ede, Lunte-
ren, Wekerom en alle andere dorpen welkom om iets van hun gading uit te zoeken.  
 
Programma voor volgend seizoen: 
datum invulling opmerking 
10 sep 2015 quiz en nieuwe snuffel-

boeken 
 

8 okt 2015 lezing wie wil wat vertellen ? 
12 nov 2015 veiling  
10 dec 2015 gezellige jaarafsluiting  
14 jan 2016 quiz  
16 jan 2016  postzegeldag in Veluwe-

hal 
Let op: zaterdag in Ve-
luwehal 

11 feb 2016 jaaroverzicht (2015 en 
vooruitblik) 

 

10 mrt 2016 veiling  
14 apr 2016 lezing wie wil wat vertellen ? 
19 mei 2016 postzegelwinkeltje  
 
Kortom, we hebben weer veel aktiviteiten in Barneveld, maar horen graag als jullie 
iets speciaals willen horen of zien. Er  zjjn tientallen presentaties beschikbaar, maar 
we horen graag wat jij zou willen horen of zien. 
Lex van Rootselaar 
Kampstraat 16, 3771 AV Barneveld 
0342-493444 
_____________________________________________________ 
 
 

ebt u als lid van de afdeling Ede iets te koop of zoekt u iets op filatelistisch  
gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan Anneke de Wit, Houtrakbos 37, 

6718 HC, Ede of  redactie@fv-degeldersevallei.nl en het zal éénmaal geplaatst wor-
den. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schenkingen van verzamelaars aan onze vereniging. 
1x schoenendoos vol met (gelopen) ansichtkaarten vanuit de gehele wereld. 
1x opbergdoos met FDC nr. 78 t/m 160 
Belangstellenden kunnen zich per mail melden en bij toewijzing de artikelen gratis 
meenemen. 

                                                                                                 lijbaart152@hetnet.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H 
Zoekertjes 
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Aanwezig: Het voltallige bestuur en een 30 tal leden. 
Met kennisgeving afwezig: mevr. de Wit, mevr. te  Loo en dhr. A.S. de Jong 
 
Opening: 
De Voorzitter opent om 20:15 de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan alle 
aanwezigen. Hij verheugt zich alsnog een oorkonde van 60 jaar lidmaatschap uit te 
kunnen reiken aan de Hr. P. de Lugt die de vorige vergadering helaas verhinderd was. 
 
Mededelingen:  

1.   Er hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld en hij stelt ze voor aan de 
aanwezigen:  mevr. Kingma en mevr. Huiskeshoven. 

1.   Er zijn donaties binnengekomen van mevr. Bonen en mevr. Meijer. Tevens is 
tijdens de postzegeldag een donatie gedaan waarin het boek “Vogels van 
Amerika” met de opdracht dit door te geven aan een verzamelaar. Na overleg 
heeft het bestuur besloten dit boek te doneren aan mevr. Riedel.  
Ook hebben we een doos met ansichtkaarten met en zonder postzegels 
ontvangen. Voor deze doos, zie “Zoekertjes”. 

2.   Op 16 mei zal er de ALV van het samenwerkingsverband Filatelie 
plaatsvinden. De voorzitter en de penningmeester gaan naar deze vergadering 
en de voorzitter nodigt iedereen uit om, indien er belangstelling is, daar 
aanwezig te zijn. Hij geeft aan dat De Globe zonder schuld is overgegaan naar 
dit samenwerkingsverband en dat verder alles bij het oude blijft bij 
rondzenddienst, postzegelwinkeltje en nieuwtjesdienst.  
Bij het samenwerkingsverband is een trofee beschikbaar voor het beste 
clubblad van de aangesloten verenigingen. 

3.   De Hr. Van Beest is de nieuwe veilingmeester en straks zal de veiling 
plaatsvinden met 123 aangeboden kavels. 

4.   De voorzitter heeft 1 minder prettige mededeling. Door de erven van dhr. de 
Groot is gemeld dat hij al in 2013 is overleden, maar blijkbaar door 
omstandigheden nog in het ledenbestand van de Globe voorkwam en daardoor 
is aangeschreven voor het lidmaatschap voor 2015. De voorzitter betreurt deze 
gang van zaken en roept de leden op om, indien zij kennis krijgen van het 
overlijden van een (MOGELIJK) lid, dit de vereniging te laten weten.  

5.   Op 7 mei is de volgende bijeenkomst in Ede met de postzegelquiz en in 
Barneveld is het postzegelwinkeltje aanwezig. 

6.   Er wordt een stockboek uitgereikt aan de Hr. Oskam voor zijn bereikte score 
voor de postzegelpuzzel. 

 
Verslag vorige bijeenkomst: 
Het verslag van de drie vergaderingen welke tijdens de vorige bijeenkomst hebben 
plaatsgevonden wordt behandeld. Er zijn geen op of aanmerkingen op de 
gepubliceerde verslagen. 

Verslag van de bijeenkomst op 2 april 2015 in Ede. 
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Rondvraag:  
Dhr. Oskam vraagt hoe het staat met de publicatie van de statuten en het 
huishoudelijk reglement. De voorzitter geeft aan dat de statuten opgesteld zijn bij het 
samengaan van De Globe en Philatelica en dat deze nog gepubliceerd moeten 
worden. Het huishoudelijk reglement moet nog worden uitgewerkt, waarbij het 
bestuur op zoek is naar een reeds bestaand HHR om dat aan te passen naar onze 
vereniging. Hiermee zijn dhr. Bel en dhr. Rootselaar belast. 
 
Om 20:35 sluit de voorzitter de formele activiteiten van deze bijeenkomst af en wenst 
de aanwezige leden een vruchtbare postzegelavond toe.  
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

a een aantal maanden afwezigheid is in 
dit nummer een “oude” rubriek terug:   

“Een lid vertelt…..” . Deze maand verhaalt 
Roy zijn belevenissen bij het organiseren van 
zijn zegels van Australië. 
Ook  “de stelling van de maand”  staat er 
weer in. 
Een oproep aan alle leden: Heeft u een bij-
drage voor één van deze rubrieken, mail het 
dan even door aan redactie@fv-degeldersevallei.nl !!! 
Het hoeft echt geen hoogdravend  artikeltje te zijn en (eventuele) spellingfouten wor-
den er uit gehaald. Ik wacht met spanning af! 
Ook vraag ik nogmaals uw aandacht voor de nieuwe bankrekeningnummers van de 
verschillende onderdelen van de vereniging, zoals de nieuwtjesdienst, de rondzend-
dienst en natuurlijk de penningmeester. Als u een bedrag gaat overmaken, gebruik 
dan deze nummers a.u.b. 
 
 
____________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 

Postzegels geven je een brede kijk op de wereld. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

N 
Van de redactie 

Stelling van de maand 
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Een oude rubriek weer opnieuw gestart: heeft u iets te vertellen of iets meegemaakt op filatelistisch gebied 
en wilt u dat uw mede-leden laten weten, stuur dan eens een artikeltje in! Deze keer een stukje van 

Roy Lijbaart. Bedankt Roy voor je bijdrage 
 

Swan River Colony, een nieuwe kolonie? 
e afgelopen jaren heb ik geworsteld met het in orde brengen en maken van één 
van de laatste gebieden van mijn verzameling namelijk Engelse koloniën. Nee, 

het zijn niet de Pitcairn Islands en ook niet Sungei Ujong maar Australië. Verschil-
lende keren heb ik pogingen gedaan om, volgens Stanley Gibbons, de zegels in volg-
orde te krijgen en fatsoenlijk te presenteren. Het is me de afgelopen weken uiteinde-
lijk gelukt om een redelijke basis-verzameling overzichtelijk in een stockboek weg te 
steken. Daarvoor is nodig een flink aantal zegels, een water- merkzoeker, tandingme-
ter, kleurenkaart en heel veel studie, geduld en tijd. Er waren avonden bij dat ik niet 
verder kwam dan 1 (één) zegel op nummer te krijgen en leek het alsof “Victoria” me 
stond uit te lachen.  
Een uitzondering v.w.b. de afbeeldingen zijn de zegels van West Australië, dat zijn 
namelijk allemaal zwanen en ik vroeg me af: waarom eigenlijk? Kort samengevat: 
 
De eerste bezoeker van West Australië was Frederick de Houtman die op 19 juli 
1619, met zijn bemanning, voet aan land zette. De plaats van de landing is waar nu de 

stad Perth ligt, een baai met een riviermonding. 
Hij was met de schepen “Dordrecht” en “Am-
sterdam” op weg naar Indië. Deze omgeving 
kreeg een naam van Willem de Vlamingh in 
1697 namelijk: “Swarte Swaene Revier” omdat, 
u raadt het al, er zwarte zwanen in de rivier 
zwommen.(Zie Afb.)  
Voor het  dorre, woeste en onvruchtbare gebied 
hadden de Hollanders weinig belangstelling. 
Het gebied komt weer in beeld als de Engelsen 
er een fort bouwen en het gebied gaan exploite-

ren in 1829, met de naam: Swan River Colony. Enge-
land had in het oosten van Australië al enkele staten 
gesticht en in 1832 kreeg de kolonie en al het land er 
omheen de nieuwe naam “Western Australia“. (Zie 
Afb.)  Het land bestaat voornamelijk uit (half) woestijn 
en de meeste steden liggen in een klein gebied rondom 
Perth, in het Zuidwesten van dat enorme lege land. Het 
lag en ligt (een beetje) geïsoleerd van Oost Australië. 
Vanaf 1854 heeft West Australië  alleen zegels uitgegeven met de beeltenis van een 
zwaan. Het land had dan wel de naam Western Australia maar ik denk dat de bewo-
ners zich nog steeds voelden en gedroegen als kolonisten van Swan River Colony. 

D 

Een lid vertelt 
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Vanaf 1901 verenigden alle Staten van Australië zich in één postale service en vanaf 
die tijd waren de zegels over het gehele gebied geldig. West Australië heeft in deze 
tussenperiode vanaf 1902 wat Victoria ontwerpen geleend en een 5 tal zegels uitge-
geven met haar beeltenis. De nummering loopt van 1 t/m 173 en in januari 1913 ver-
schenen de eerste zegels met als landnaam Australië.  
 

 
 

De zegel-ontwerpen van “de zwaan” zijn redelijk eenvoudig en veelal het zelfde, de 
zwaan zwemt van rechts naar links, de verschillen zitten voornamelijk in de lijst,  de 
zegels vanaf  nr.117 zijn een fractie groter. Dit komt omdat het woord “postage” voor 
de waarde aanduiding is gezet. 
 

 
 

In de Stanley Gibbons tel ik 12 verschillende ontwerpen met de zwaan en daarnaast 
zijn nog wat dienstzegels met de afbeelding van de zwaan gebruikt. Hierboven een 
tiental verschillende zegels. 
 

 
 

Als laatste ziet u één van de 5 zegels van koningin Victoria; het ontwerp is van de 
staat Victoria geleend. Verder nog een aantal dienstzegels. 
 
Samengevat: ik heb niet een nieuwe kolonie ontdekt, dat hebben andere Nederlanders 
voor mij gedaan. De naam van deze kolonie was mij niet bekend. 
Het loont om wat verder te kijken dan de postzegel lang is. Er valt nog veel te leren 
en te onderzoeken.  
Praat over je verzameling, laat het zien en deel je kennis!  

Roy 
Bronnen: Landen en volken: Western Australia en Swan River Colony, Stanley Gibbons 
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e grens voor de bonus afgelopen maand was verlegd naar maar liefst  
12 inzenders en ......... die is precies gehaald! Hoger gaan we de lat niet meer 

leggen. De opgave was niet erg moeilijk en veel origineels was er (helaas) ook niet te 
vinden. Hier de oplossing. 
 
Vraag 1    Wie kreeg een zegel toen hij 1200 jaar jaar dood was? (2 ptn). 
Hier waren 2 antwoorden mogelijk: Willibrordus uit 1939 (NVPH 323-324), en Boni-
fatius (646) uit 1954. Had u ze allebei dan hebt u ook 2 x 2ptn gekregen.  
 
Vraag 2    Papegaai achter trompet (3 ptn). Sittard, Mooi NL 2414a. Bijna iedereen 
stuurde dit als oplossing in en scoorde 3 ptn. Echter en volkomen terecht kwam uit 
Woudenberg de melding dat het hier geen trompet maar een tuba betreft. Een kopie 
van eerstedagblad  -381- werd als bewijs meegestuurd.  
Hulde, 2 bonuspunten en daardoor nu al een stockboek.   
 
Vraag 3    Kantjil (2 ptn) Grenzeloos Nederland-Indonesië, 2970. 
 
Vraag 4    Wat heeft de Pers op z’n hoofd? (3 ptn)  Bij Zomerzegel 1956 (Rem-
brandt) nr 673 staat vermeld ‘Pers met bonte muts’. 
 
Vraag 5    Ik vaar met twee kanonslopen (2 ptn). NVPH 431 Hr. Ms. Kruiser de Rui-
ter, bevrijdingszegels 1944-1946.  
 
Vraag 6    Vakantie in een sleurhut (3 ptn) Dat kon natuurlijk niets anders dan een 
caravan zijn. In elk geval één puzzelaar vindt dit ‘heerlijk’. NVPH 1106.   
 
 
DE STAND                   
 
Dhr. J. Huiskes     510  490 +  5b + 15   (dik stockboek)   
Mevr. A. de Wit     499  479 +  5b + 15  
Ciska vd Genugten   451 
Dhr. L. v.d. Maesen  442  423 + 5b + 14      
Dhr. H.Wolters     305  285 + 5b + 15 
Dhr. R. Ietswaart       295  
Dhr. A. Oskam     274  254 + 5b + 15   
Dhr. Verhoeff     224  207 +  5b + 5b + 7  
Dhr. J. Bisschops     215    
Dhr.  C.v. Holthe     113       
Dhr. R. van Andel           101  77 + 5b + 17 + 2b  (dun stockboek) 
Dhr. G. de Nooij          99  79 + 5b +15     
Mevr. J.A. te Loo         88  48 + 5b + 15 + 20 

D 
De Puzzelrubriek 
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Dhr. W. van Doorn      86  83 + 3b 
Dhr. P. Fidder         78  62 + 5b + 11 
Mevr. I. Riedel       53  31 + 5b + 3b + 14   
Dhr. L. v. Rootselaar   30  16 + 5b + 9      
 
 
DE NIEUWE OPGAVE   
 
Vraag 1   J.J. Scaliger    (2 ptn)  
Vraag 2   Geschenk van de Amsterdamse bevolking  (2 ptn) 
Vraag 3   Een beetje vage zoekplaatjes   (3 x 2 ptn) 
     3a                             3b                        3c   

            
 
Vraag 4    Introductie in het rood (2 ptn) 
Vraag 5    Koningin Wilhelmina was het er mee eens in november 1924 (3 ptn). 
 
Wederom 5 bonuspunten bij 12 inzenders. 
 
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 11 mei 2015 voor 17.00 uur op de post doen 
naar      Geo van Dartel     Annadaal 67     6715 JB Ede 
Svp uw envelop filatelistisch frankeren ten behoeve van de jeugd!   
E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: blenders67@live.nl.  
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.  
____________________________________________________________________ 
 
Globeveiling op het internet. 
 

 
Hebt u de internet globeveiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels 
vanaf ongeveer €5,00. Op 30 april loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl                                   
of rechtstreeks naar www.globeveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van de Globe zijn u al 
voorgegaan en breidden op die manier hun verzameling uit. 

 
____________________________________________________________________ 
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Op bezoek bij Uncle Sam (deel 3) 
 
(Enkele maanden geleden begon ik met het schrijven van artikeltjes over mijn bezoekjes aan de 
USA. Deze maand is er weer plaats voor een vervolg). 
Bezienswaardigheden in New York 
Ik kan nooit compleet zijn in het opnoemen van de bezienswaardigheden in New 
York. Ik heb me zelfs beperkt tot Manhattan (meest bekende wijk van NY aan de ha-
ven) 
Een handige manier om een grote stad te verkennen is een rit met een zgn.  
“hop on – hop off” bustour: Bij het beginpunt stap je in de bus en rijdt dan een route 
door de stad, je kunt uit- en weer instappen wanneer je maar wilt. Koop een kaartje 
voor 2 (of meer)dagen: de eerste dag rijd je met die bus 2 tours (zonder uitstappen) en 
dan zie je de meeste bezienswaardigheden langskomen.  

We zagen bekende musea, de bruggen en de verschillende 
wijken zoals China Town en Little Italy, de haven met het 
Vrijheidsbeeld, Wall Street, Broadway en Times Square. We 
kwamen langs Ground Zero, het Empire State Building en 
Central Park.  

Van de gids hoor je het één en ander, bovendien heb je vaak 
al besloten, wat je echt wilt gaan bezoeken en de volgende 
dagen gebruik je om te gaan zien en doen wat je wilt. Toch 
blijft het een kwestie van kiezen: het is onmogelijk New 
York in een paar dagen te “doen”. Mooie reden om nog 
eens een keer terug te komen!      

     
                         Empire State Building 

 
In eerdere artikeltjes berichtte ik al over mijn bezoek aan het Vrijheidsbeeld en Ellis 
Island.  

Ook de Twin Towers stonden op het programma.  In 1999 was 
ik met man en 2 zoons in NY en tijdens die reis stonden we op 
één van die torens op de bijna hoogste verdieping (hoger konden 
we als bezoekers niet komen) en hadden een prachtig uitzicht 
over Manhattan, de haven, de bruggen en het Vrijheidsbeeld. Ie-
dereen weet wat er 2 jaar later met die torens gebeurde…….  
De beelden op tv van de ineenstortende torens zal ik nooit verge-
ten: hoe kan dat nou, die torens waar ik 
2 jaar geleden nog op stond… dit kan 

niet, dit moet een film zijn! Het wás geen film. 
 
In 2005 waren wij er weer en wij gingen naar de plaats 
waar die torens stonden. Er was nu een bouwput, volop be-
drijvigheid en indrukwekkend, als je weet, hoe het ooit was en wat daar gebeurde.  
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Ook ons bezoek aan Saint Paul’s Chapel, één van de oudste kerkjes in NY, vlakbij 
de rampplek maakte indruk. Hier kwamen de vermoeide hulpverleners op adem, hier 
deelden zij hun ervaringen met andere hulpverleners, hier was even tijd voor een 

broodje en wat te drinken. In 2005 staat die kapel vol herinne-
ringen aan die eerste dagen na het ineenstorten van de torens. 
Helmen van de diverse brandweerkorpsen, insignes van brand-
weermannen, foto’s van vermiste personen, briefjes met gebe-
den, spades, houwelen. En dat allemaal niet achter glas of in vi-
trines, nee gewoon met een simpel touwtje afgescheiden van het 
publiek. Geen strenge mannen in uniform. Maar niemand die het 
in zijn hoofd haalt, ook maar iets aan te raken of mee te nemen. 

Alleen maar stilte, af en toe gefluister, emoties, tranen en diep respect. 
 
Central Park 
Een groene oase, midden in die altijd drukke stad. Jog-
gende mensen, mensen op rollerskates, gezinnen die 
picknicken, een partijtje honkbal, muziek.  
Klinkt allemaal mooi, maar hier is ook John Lennon 
vermoord……… 
Wij hebben er een zondagochtend doorgebracht, heel relaxed, kwamen even op adem 
na een paar drukke dagen. 
 
We bezoeken het Empire State Building (na het instorten van de Twin Towers de 
hoogste wolkenkrabber ) met veel veiligheidscontroles, rijden in één van de beroem-
de gele taxis, slenteren door dure winkelstraten, maar kopen onze spijkerbroeken en 
sportschoenen in China Town. 

 
 
 
 
 
 
 

‘s Avonds lopen we over Times Square met al zijn drukte en neonreclames, met in 
de buurt de grote en kleine theaters, waar artiesten, shows en musicals avond na 
avond uitverkochte voorstellingen hebben. 
Hier ervaar je New York als “the city that never sleeps”. 
 
Wat ik ook erg leuk en interessant vind, zijn de zaken, die je her en der in New York, soms heel 
toevallig aantreft, die een verband met Nederland laten zien. 
Nederlandse namen of een huis, dat nu een klein museum is met een interieur, kleding en gebruiks-
voorwerpen die ook in Friesland hadden kunnen staan. Midden in New York! In een volgend arti-
keltje kom ik hier op terug.       

Anneke de Wit 
____________________________________________________________________ 
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HET ADRES VOOR: 
 
 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 
Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 
 
 

 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 
Maanderpoort 11 

6711AB  Ede (centrum) 
Tel. 0318-610334 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 
 
 
 Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 
   Zaterdag 09.00 - 17.00 
   Avondverkoop op afspraak 
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