Nr. 1, januari 2014

Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo
vallen tevens onder afdeling Ede

6 februari: Jaarvergadering
20 februari: Postzegelmiddag

een andere auto kopen
- een huis kopen
- een huis bouwen
- een postzegelverzameling opzetten
- een verzekering afsluiten
dan eerst naar onze

adverteerders !!

________________________________________________________________________

Fila Ede 2014

1

___________________________________________________________________________

25e Jaargang nr 1, januari 2014
Verschijnt 10 maal per jaar
Kopij inleveren bij Anneke de Wit vóór de 15e van de maand. (liefst elektronisch)

Bestuur Filatelistenvereniging “De Globe”- Afdeling Ede.
Voorzitter: vacant
Secretaris (tevens vice-voorzitter):
Mevr. M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER Ede, tel 0318-623649
secretaris@deglobe-ede.nl

Penningmeester:
S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659
Bankr.nummer: NL70INGB0000934228 tnv Filatelistenver. De Globe afd Ede

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e penningmeester):

A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806
rondzending@deglobe-ede.nl
Bankr.nr. rondzendingen: NL25INGB0001966439 tnv A.G. Jakobsen
Commissaris:
E.R. Bel, van Heemskerckstraat 3, 6712 ET Ede, tel 0318 610959.

Hoofd veilingen:
J.E. Datema, P. Breughelstraat 11, 6717 PG Ede, tel 0318 634927

Nieuwtjesdienst:
R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstr 152 6717 PZ Ede, tel 0318 621305
Bankr.nummer: NL83INGB0004000746 tnv
“Filatelistenver. De Globe afd Ede nieuwtjesdienst”

Jeugdleider: vacant
Maandelijkse bijeenkomst 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.
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.deglobe-ede.nl
De Globe
www.fv-deglobe.nl
De internetveiling www.globeveiling.nl
Uitlenen wereldcatalogi:
Redacteur:
A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424
Email: dewit.anneke@hotmail.com
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JAARVERGADERING 2014 van DE GLOBE afd. EDE
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op
donderdag 6 februari a.s in de zaal van ‘Fortissimo’, Sportparkweg 8 te Ede.
Aanvang 20.15 uur.
Volgens de statuten is het noodzakelijk dat een vastgesteld aantal leden aanwezig is
tijdens deze vergadering. In verband hiermee en in het belang van deze vergadering
voor onze afdeling, zouden we het zeer op prijs stellen indien u aanwezig kunt zijn.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Mededelingen
Jaarverslag secretaris.
Financieel verslag hoofd rondzendingen.
Financieel verslag hoofd nieuwtjesdienst
Verslag afdeling jeugd
Verslag snuffelboeken
Financieel verslag penningmeester
Verslag kascommissie
Begroting 2015
Bestuurszaken
Benoeming lid kascontrolecommissie
Aftredend volgens rooster mevrouw B.F. van der Genugten
Rondvraag
Sluiting officiële gedeelte

Agenda huishoudelijke bijeenkomst
1.
2.
3.
4.

Medelingen en ingekomen stukken.
Uitreiken ‘Jubileum-oorkonden’ aan leden, langdurig lid van
De Globe.
Overhandiging van een blijk van waardering voor diegenen die zich in
2013 hebben ingezet voor de rondzenddienst.
Uitreiken Jan Mak – trofee.

Graag tot ziens op onze jaarvergadering.
Secretaris / M.Mulder
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Verslag van de bijeenkomst van donderdag 2 januari 2014
Aanwezig: 45 leden
Omdat dhr E.R. Bel de bijeenkomst door familieomstandigheden niet kan leiden
neemt Berry Jakobsen dit vanavond waar.
Hij heet ons allen welkom op deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar met
natuurlijk de beste wensen voor 2014.
Mededelingen
- Op 15 maart hebben wij onze voorjaarsbeurs gepland. Flyers aanwezig.
- Op 29 maart is er een postzegelbeurs in Harderwijk. Flyers aanwezig.
Er zijn geen aanmerkingen op het verslag van de vorige bijeenkomst.
Rondvraag.
- Dhr A. Oskam heeft vragen over het verzenden van Fila Ede.
Met name over de portokosten. Als het gewicht van het blad onder de 20 g wordt
gebracht, zijn de kosten lang niet zo hoog als nu wordt gesteld.
In het volgende nummer graag de werkelijk kosten vermelden.
- Ook nog een vraag over het digitaal verzenden.
Antw.: Het bestuur werkt aan een definitief plan, dat in het komende nummer aan de
orde komt.
Rinus Kusters kan helaas niet aanwezig zijn, maar wenst ons allen een goed jaar toe.
Gerard de Nooy neemt hierop het initiatief om voor Rinus de beste wensen op papier
te zetten met de handtekeningen van de aanwezige leden.
- Er zijn twee handelaren aanwezig.
- We ontvangen een consumptiebon voor een drankje.
- Ook vindt weer de verloting plaats.
De handelaren, kopers, ruilers en snuffelaars zijn volgens mij, allen met een tevreden
gevoel huiswaarts gegaan.
M. Mulder
Overleden: Rinus Kusters
Op 11 januari is Rinus Kusters overleden.
Hij was al geruime tijd ziek en heeft ons op de bijeenkomst van 2 januari nog de
beste wensen voor 2014 doen toekomen.
Wij hebben deze beantwoord en onze handtekeningen voor hem op
papier gezet. Arie Oskam heeft dit de volgende dag nog aan Rinus overhandigd.
Mooi, dat dat nog zo gebeurd is.
Hij is 53 jaar lid van onze vereniging geweest en was bij ons allen bekend.
We komen op een ander moment nog terug op wat hij voor de vereniging heeft
betekend.
Namens het bestuur,
Secretaris / M. Mulder
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FILA Ede (vervolg)
FLYER
In de Fila Ede van december 2013 hebben wij U geïnformeerd over de financiële
gevolgen voor de afdeling voor het verzenden van Fila Ede aan alle leden. Gezien de
huidige ontwikkelingen ziet het bestuur zich genoodzaakt op korte termijn actie te
ondernemen, om komend jaar te voorkomen dat we moeten interen op onze financiële
reserves.
Als bijlage is bijgesloten een flyer waarin U wordt verzocht te reageren, indien U
Fila Ede als blaadje wens te blijven ontvangen. Indien U dit wenst dient U deze flyer
vóór 1 maart op te sturen of te bezorgen bij één van de bestuursleden (zie colofon).
Indien U deze flyer niet inlevert, ontvangt U met ingang van mei 2014 géén Fila Ede
meer.
Van de inhoud van Fila Ede kunt U dan kennis nemen via de website
www.deglobe-ede.nl of, indien Uw email adres bekend is bij het bestuur, krijgt U
Fila Ede op dit adres.
Het Bestuur De Globe Afdeling Ede

_____________________________________________________
Een lid vertelt
Hoera, deze rubriek kan weer geplaatst worden!
Marijke Bouman heeft de moeite genomen iets te vertellen. Hartelijk dank!!

Hoe ik begon met Zuid Afrika
Het zal nu ongeveer negen jaar geleden zijn, dat ik een kennis sprak. Deze man wist
nog niet, dat ik postzegels verzamelde. Toen ik hem dat vertelde, vroeg hij of ik
Zuid Afrika (RSA) wilde hebben. Niemand in zijn omgeving was er in
geïnteresseerd. Toen kreeg ik dat van hem. Een mooi boek vol met zegels van
Zuid Afrika. Veel postfris, series met blokken erbij. Er zaten geen zegels bij, die
gestempeld waren, dus daar moest ik naar op zoek in ruilboeken. Helaas is
gestempeld Zuid Afrika niet erg veel aanwezig in ruilboeken.
Maar na goed speuren, heb ik inmiddels toch wel het één en ander kunnen vinden.
Zuid Afrika is een mooi postzegel-land. Al die andere Afrikaanse landen hebben mijn
interesse niet, die verzamel ik dan ook niet. Mijn interesse gaat dus uit naar
Zuid Afrika, of zoals ze tegenwoordig op de postzegels zetten: RSA.
(Republiek South Afrika).
Als U wat heeft, houd ik mij aanbevolen.
Heeft iemand soms een catalogus over van Zuid Afrika, dan hoor ik dat graag van U!
Verder wens ik een ieder een goed postzegel jaar toe.
Tevens een oproep aan de leden. Schrijf ook eens een stukje, het is echt niet moeilijk
en de redacteur is er blij mee.
Groeten Marijke Bouman.
___________________________________________________________________
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Postzegelvereniging de Globe afdeling Ede
Organiseert op zaterdag 15 maart een

POSTZEGELDAG
in ‘Ons Huis’, achter de Taborkerk
aan de Prinsesselaan 8 in Ede
met diverse handelaren, gelegenheid om te
ruilen en een postzegelberg voor de jeugd.
Toegang gratis
Open van 10.00 tot 16.00 uur
Bij ‘Ons Huis’ is voldoende parkeergelegenheid
Voor inlichtingen: tel. 06-48708253 of kijk op:
www.deglobe-ede.nl
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DE LELIJKE EEND
O wat was ik trots. Het is 1974 en ik heb mijn allereerste auto kunnen kopen. Een
Citroen 2CV, beter bekend als ‘de lelijke eend’. De afkorting 2CV staat voor Deux
Chevaux Vapeur, wat 2 paardenkrachten betekent, een maat voor het vermogen en
voor de berekening van de Franse wegenbelasting.
Ik bezat een felrood exemplaar waar ik na een
aantal maanden ook nog eens rood/wit geblokte
gordijntjes achter de raampjes gehangen heb.
Vooral bij jongeren was die jaren de eend
enorm populair en is dat nog steeds bij de
generatie van toen. Zie je er nu nog een rijden,
is de kans groot dat er achter het stuur iemand
zit van 55+. Op dit moment rijden er nog zo’n
8500 2CV’s in Nederland rond.
Autofabrikant Citroën besloot in 1935 een auto
te ontwikkelen die geschikt was voor het ruige
Franse platteland. De auto moest zo comfortabel zijn dat men met een mandje eieren
door een pas omgeploegd stuk land kon rijden
zonder dat één van de eieren zou breken.
Verder moest de auto zuinig, betrouwbaar en
goedkoop zijn. Het uiterlijk werd niet belangrijk geacht en volgens deze eisen werd
een auto gemaakt. De auto sloeg echter niet aan en een paar jaar na de Tweede
Wereldoorlog werd een totaal nieuw ontwerp aan het publiek getoond. En meteen
was iedereen enthousiast.
In 1952 kwam de 2CV naar Nederland en een journalist schijnt het wagentje toen ‘het
lelijke eendje’ van Citroën genoemd te hebben en sindsdien is deze term blijven
hangen. In de meeste landen kreeg de 2CV een bijnaam. In Frankrijk ‘La Deuce’, in
België ‘de Geit’ of het ‘wippertje’, in Duitsland ‘Ente’ en in Engeland kreeg het
wagentje de bijnaam ‘Tin Snail’ (blikken slak).
De populariteit van de eend blijkt uit
meer dingen. Voor ons niet in de laatste
plaats het toch redelijke grote aantal
postzegels dat is uitgegeven met
afbeeldingen van het wagentje. Van
Europa tot Australië en van ZuidAmerika tot Afrika verschenen niet
alleen postzegels, maar zelfs een boekje
(Luxemburg) en een geïllustreerde
briefkaart (Slovenië).
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In december 1959 verscheen er
zelfs
een
single
met
een
reclamemelodietje. Annie M.G.
Schmidt schreef het liedje ‘Het
lelijke eendje’ als promotie van de
Citroën 2CV. Alle kopers van een
eend kregen het kartonnen plaatje
met plastic laagje als geschenk en
belangstellenden konden deze bij
Citroën bestellen voor een kwartje.
Vier jaar geleden werd een
verkiezing gehouden voor de Top40 van beste reclameliedjes. Het
2CV reclameliedje eindigde op de
eerste plaats van liedjes uit de
periode 1950 – 1980.
In de loop van jaren verschenen meer types van de eend op de weg. Wie kent niet de
‘Sahara’ of de tweekleurige ‘Charleston’. Buiten de ‘normale eend’ is de bekendste
wel de ‘besteleend’. De 2CV AK300 en AK400 waarbij 300 en 400 stonden voor het
laadvermogen. Razend populair
werden ze en deze werden zelfs als
bestelwagen in gebruik genomen
door enkele posterijen en zijn
diverse keren afgebeeld op zegels.
Er is een gerucht geweest dat
Citroën plannen had om een retroversie van de 2CV uit te brengen,
net zoals Volkswagen de ‘Nieuwe
Kever’, BMW een nieuwe ‘Mini
Cooper’ en Fiat de nieuwe ‘Fiat
500’. Citroën heeft dit tot op de
dag van vandaag altijd ontkent.
Misschien kijken we nu met iets andere ogen naar dit wondertje op wielen zonder
dashboard wat nog vaak in het verkeer te zien is. Een eerste telling gaf toch een
aantal van rond de 25 postzegels aan welke over dit wagentje zijn verschenen en
gezien de populariteit zullen er ongetwijfeld vele stempels met een afbeelding van de
2CV in gebruik zijn geweest.
Gert
Hartelijk dank Gert voor weer een leuke bijdrage aan de Fila!

_____________________________________________________
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P U ZZ E L R U B R I E K
Van de 14 puzzelaars op de ladder, hebben er maar liefst 13 de tijd gevonden om de
catalogus weer eens door te spitten en hun oplossing in te sturen. Ik heb er gewoon
geen woorden voor of toch wel: ongekend, fantastisch, super!
Maar liefst vier inzenders kunnen een fraai album tegemoet zien.
DE OPLOSSING:
Vraag 1 Lebeau. Ik was op zoek naar nr 1975 C. Lebeau, boekband, 1900.
Zoals Arie Oskam schreef: “Binnen de filatelie is hij beter bekend als ontwerper van
de zegelreeksen 144/148, 169/176, 379/391 met de daarvan afgeleide roltandingen en
dienstzegels”. Dit zijn de series “vliegende duif”.
Degenen die voor in de catalogus zijn begonnen, waren dus zeer snel klaar.
Het vermelden van zowel een ‘vliegende duif’ als 1975 leverde 1 punt extra op.
Vraag 2 1 gulden wijnrood. Slecht 2 inzenders wisten Koning Willem I op NVPH
98 niet te vinden.
Vraag 3 We want peace. Dit was echt de moeilijkste vraag, tenzij je gewoon goed
naar 2355 had gekeken, misschien wel met een loep. Andere genoemde nrs zoals met
‘vrede’ zoals 1293, 1293 en 256 leverde 1 puntje voor de moeite op.
Vraag 4 Brievenbus 1850. Geen twijfel mogelijk: 1810 en 1841.
Vraag 5 Koken voor de tent. Dit is zeer duidelijk te zien op 515, kampeerders, uit de
serie Zomerzegels van 1949.
Vraag 6 Een Griek met 12 sterren. Dit was geen Grieks restaurant met enorm veel
Michelin-sterren, maar wel 1536: Europese éénwording uitgebeeld in kleurige
letters en de blauwe vlag met de 12 sterren van ontwerper Alexis Kyritsopoulos
(1943’. Twee puzzelaars vonden de dierenriem van zegels 1646 en 2581-2591 ook
Grieks - het zou kunnen, dus deze twee zijn niet zonder punten gebleven.
Vraag 7 De Zouaaf. Die staat op een schilderij van Vincent van Gogh, 2146.
“Wie weet er anno 2014 nog wat een Zouaaf is?” schreef Jan Bisschops.
Het antwoord hierop luidt: Wikipedia! Zouaven of Zoeaven vormden vanaf 1831 een
Frans legeronderdeel. De hiernaar vernoemde pauselijke zoeaven probeerden rond
1860 de Kerkelijke Staat in Italië van de ondergang te behoeden.
Vraag 8
Vraag 9
Vraag 10

2166
2193 (niet 2192)
661-665 (niet 1053)
De jury is uiteraard weer zeer coulant geweest bij deze vragen.

DE STAND
Dhr. Verhoeff
506 483 + 18 + 5 (dik stockboek, jan)
Dhr. G. de Nooij
420 395 + 20 + 5
Ciska v.d. Genugten
420 394 + 21 + 5
Mevr. J.A. te Loo
406 380 + 21 + 5
Mevr. I. Riedel
324 301 + 18 + 5
Dhr. J. Huiskes
316 292 + 19 + 5
Mevr. A. de Wit
275 249 + 21 + 5 (middel stockboek, jan)
Dhr. R. Ietswaart
272 247 + 20 + 5 (middel stockboek, jan)
Dhr. L. v.d. Maesen
247 224 + 18 + 5
Dhr. J. Bisschops
189 163 + 21 + 5
Dhr. A. Oskam
118
91 + 22 + 5 (dun stockboek, jan)
Dhr. C.v. Holthe
88
Dhr. H.Wolters
97
76 + 16 + 5
Fabian Boon
84
65 + 14 + 5
DE NIEUWE OPGAVE
Twee punten per vraag en verdubbeling bij 11 inzenders !!
Vraag 1 300 jaar onvervalst
Vraag 2 Mir
Vraag 3 Slangenwortels
Vraag 4 Een platte knoop!
Vraag 5 Een dubbeldekker boven water
Uw oplossing svp uiterlijk donderdag 13 februari op de post doen naar:
Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede. Filatelistisch frankeren !!
E-mailen mag, maar levert -4 punten op: blenders67@live.nl.
Voor evt. vragen of opmerkingen kunt u ook mailen (kost geen punten !) .
_______________________________________________________________________________

Zoekertjes
Hebt 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 dewit.anneke@hotmail.com en het zal eenmaal geplaatst worden.
Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden.

Stelling van de maand.
De album-firma bepaalt niet wat u verzamelt, dat doet u zelf!
____________________________________________________________________

