Nr. 5, mei 2014

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

5 juni: Laatste bijeenkomst van het seizoen
met snuffelboeken en verloting
Deze maand geen postzegelmiddag

een andere auto kopen
- een huis kopen
- een huis bouwen
- een postzegelverzameling opzetten
- een verzekering afsluiten
dan eerst naar onze adverteerders !!
________________________________________________________________________
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25e Jaargang nr 5, mei 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.
Waarnemend voorzitter:
R.Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305

Secretaris:
Mevr. M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER Ede, tel 0318 623649
secretaris@deglobe-ede.nl

Penningmeester (tevens vice-voorzitter):
S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659
Bankrekeningnummer: NL70INGB0000934228 tnv
Filatelistenvereniging De Globe afd. Ede

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris):

A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806
rondzending@deglobe-ede.nl
Bankrekeningnr. 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 Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305
Bankrekeningnummer: NL83INGB0004000746 tnv
“Filatelistenvereniging 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: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo
Redacteur:

A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424
Email: dewit.anneke@hotmail.com
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Geachte medeleden
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van
donderdag 5 juni a.s. in de zaal van ‘Fortissimo’, Sportparkweg 8 te Ede.
Aanvang 20.15 uur.
Alweer de laatste bijeenkomst vóór de zomer. Dit keer geen extra activiteit.
We hopen op 4 september weer fris van start te gaan en u allen te kunnen
verwelkomen.
AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 1 mei j.l.
4. Rondvraag
Hierna pauze, verloting en tijd voor de postzegels.
Mooie zomermaanden gewenst en voor nu: tot ziens op 5 juni!
M. Mulder
Verslag van de bijeenkomst van donderdag 1 mei 2014
Aanwezig: ca. 30 leden
De waarnemend voorzitter opent de bijeenkomst om 20.15 uur.
I.v.m. de lezing blijven de 5-cent boeken afgedekt tot na die tijd.
Mededelingen
a. De formulieren waarop we de vorige keer onze thema’s of verzamelgebieden
konden invullen, liggen nogmaals op tafel voor degenen die dit toen gemist
hebben. We streven naar publicatie hiervan in september.
b. In ’t vervolg is er ook een postzegelberg aanwezig. De uitgenomen zegels
kunnen worden genoteerd op de lijst van de 5ct-boeken. Ook 5 cent per zegel.
c. Fila Ede
Geo verzorgt elke keer de Puzzelrubriek. Verder is het blaadje dit keer
geheel geschreven door de dames. De voorzitter roept de heren op om ook een
bijdrage te leveren.
d. 5ct-boeken
In juni worden de nrs. 1006 – 1098 eruit gehaald. Uit een aantal boeken is nog
weinig tot niets genomen. Misschien verdient het extra aandacht om deze
boeken de nog komende gelegenheden door te nemen.
e. Fusie-proces
Het bestuur heeft de vergadering van de FV- De Globe over de fusie bezocht
op 23 april j.l.. Er is bijna unaniem vóór de voortgang van dit proces gestemd.
In het najaar wordt opnieuw een vergadering belegd en zal een formeel
akkoord van alle afdelingen worden gevraagd.
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Als zelfstandige afdeling van de toekomstige federatie zullen wij zelf de
contributie gaan innen en de ledenadministratie gaan bijhouden.
Voor de leden verandert er nauwelijks iets.
Alle informatie betreffende de fusiedocumenten en het tijdpad zijn nu ook te
vinden op de site van De Globe: www.fv-deglobe.nl
f. Dhr P. Driessen zal in april 2015 de Filatelistische Quiz verzorgen
Ingekomen stukken
1. De Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie organiseert op 24 mei
een landelijke contactdag in Amersfoort.
2. Postzegelvereniging Frimarket Veenendaal houdt een zomeropruimingsveiling op dinsdagavond 3 juni a.s. Kavellijst op te vragen bij de
secretaris van Frimarket.
3. Op zondag 28 september is er een Verzamelbeurs in Lichtenvoorde.
Informatie ligt ter inzage op tafel.
Verslag vorige bijeenkomst Geen op- of aanmerkingen.
Rondvraag
- Is het stockboek van dhr Bouman weer terecht? Antw.: helaas niet.
- Wat wordt de nieuwe naam van de federatie?
Antw: Nog niet bekend.
Elk lid kan een naam opgeven.
Na een kleine pauze houdt Marijke Mulder haar lezing over
Art Nouveau/Jugendstil (een nieuwe kunststijl rond 1900, die zich over heel Europa
verspreidde)
Hierna is er nog gelegenheid om met de hobby bezig te zijn en zijn er weer mooie
prijzen met de verloting te winnen.
Secretaris/M.Mulder
___________________________________________________________________

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 31 maart loopt de volgende veiling af. Ga via www.fv-deglobe.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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SUMATRA, door de ogen van een BLANDA.
In februari ging een lang gekoesterde wens in vervulling, namelijk een rondreis door
Indonesie. Wat je daar voelt, proeft, ruikt en ziet is bijna niet te beschrijven. Dit
enorme land, (net zo groot als het gebied tussen Reykjavik en Ankara), met zijn vele
volken en talen hebben me gepakt en geraakt. Ik heb tijd gestoken in het vinden van
“oude” postkantoren; dat project is mislukt: het vinden van een brievenbus was al een
uitdaging!
De toeristische plaatsen worden beschreven in de reisgidsen, hieronder mijn verhaal.
Roy

Na een “rookloze” lange reis met Garuda met een vrouwonvriendelijke tussenstop in
Abu Dhabi kwamen we aan in Medan, N.O. Sumatra.
We hoefden er gelukkig alleen maar uit te
rusten want de volgende dag gingen we naar
het Gunung Leuser Park op de grens met
Aceh. We gingen op zoek naar de Orang
Oetang, een waar avontuur.
Niet alleen de voettocht door het oerwoud was spannend,
de route over de Trans Sumatra Highway, niet veel breder
dan een B-weg in Nederland, was vele malen gevaarlijker.
Werkelijk alles verplaatst zich over die ene weg, van buffel
met kar t/m vrachtwagen. Daar tussen door, als een ware
plaag, rijden dan de ontelbare bromfietsen.
Een plaag is de Sumatraanse tijger al
lang niet meer, deze kat is in het wild
bijna verdwenen. In noordwest
Sumatra leven de tijgers in een aantal
natuurparken.
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Dit gebied is ook het leefgebied van het Batak volk. De Batakkers leven in kleine
woongemeenschappen in huizen op palen.
Heb je daar als jongeling geen zin in dan kom je te wonen in een huisje van 4 bij 6
meter, uiteraard met de televisie als hoofdmeubelstuk.

In dit gebied ligt ook het Tobameer met Samosir eiland, met een natuur die je de
adem doet stokken. Hier leeft het Toba Batak volk, voormalige koppensnellers, dat
veel waarde hecht aan tradities en gebruiken. Het zijn van oorsprong anemisten maar
nu voornamelijk bekeerd tot het christendom.
Hier zie je dat elk dorp, buurtschap of gemeenschap een eigen kerk heeft gebouwd.

Na de kerkdienst is het is tijd om wat te eten. Het voorbereiden en het klaarmaken
ervan is een taak van de vrouwen die, al vanaf een uur of drie ‘s morgens, op de
lokale markten hun waren voor de dag inslaan.
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Op weg naar centraal Sumatra passeer je de evenaar en sta je
zomaar op het zuidelijk halfrond. Het is niet meer dan een lijn
met de tekst “I am crossing the equator” , maar met een heleboel
souvenir verkopers.

In midden Sumatra leeft het volk van de Minang Kabau. De huizen met de typische
zadeldaken zijn versierd met prachtig houtsnijwerk. Het huis, normaal gesproken
bezit van de vrouwen van de familie die er woont, wordt overgedragen van moeder
op dochter, pure “girlpower’’.
Gauw verder naar Padang vanwaar we per vliegtuig verder reizen naar Djakarta…..

____________________________________________________________
VACATURE JEUGDLEIDER
Beste mede verzamelaars,
Tot op heden is er nog geen nieuwe jeugd leider.
Ik wil graag een oproep doen hier voor.
Na ongeveer 15 jaar jeugdleider te zijn geweest wil ik het graag overdragen aan 1 of
meerdere nieuwe jeugd-leiders.
Ik hoor vaak dat men zegt: “Ik heb daar niet genoeg kennis voor”, maar daar ben ik
het niet mee eens. Ik ben begonnen als jeugdleider met de kennis van een startend
jeugdlid.
Door de jaren heen heb ik leren “postzegels verzamelen” met andere woorden:
Ik heb heel veel bij geleerd en het komt ook mijn eigen verzameling ten goede.
Ik zou het erg fijn vinden voor de jeugd als er in september weer gestart kan worden.
Ik ben er in juni niet, dan zit ik in het buitenland.
Maar als er vragen zijn, mail deze dan even naar het bestuur.
Mvrgr Cees van Holthe
______________________________________________________________________________

Fila Ede 2014

7

___________________________________________________________________________

PUZZELRUBRIEK
Negen inzendingen deze maand, dus helaas geen bonus. Nog even en de
puzzelrubriek gaat stoppen als gevolg van te weinig belangstelling.
Ciska, Rob, Jan, Fabian, Kees, meer dan 130 (nog) niet-puzzelaars en inzenders van
afgelopen maand: de komende zomer zijn er natuurlijk ook wat regen-achtige dagen
en/of avonden; maak er gebruik van om de oplossing van onderstaande puzzel te
zoeken in de catalogus en in te sturen!!
DE OPLOSSING van afgelopen maand
Vraag 1 Achterop op het strand
Ik weet of het me al eerder overkomen is in de afgelopen jaren, maar de oplossing
die ik zocht is door niemand gevonden. En toch was het naar mijn idee toch niet zo
moeilijk: 150 jaar RAI nr 1544 – zie hieronder.
De beste oplossing was van dhr. Oskam en uiteraard ook geheel goed: nr 2751,
persoonlijke postzegel met schilderij van Jozef Israëls, overduidelijk een kind
achterop (de rug) van iemand en op het strand. Het meest genoemd was Mooi
Vlieland nr 2419. Hierop staat een tandem, daarbij zit inderdaad iemand achterop,
maar dit is niet op het strand, maar op een zeehond. Wat we wel kunnen zien op dit
blok aan de linkerkant, zijn wat blote achtersten op het strand, echter geen
”achterop”. Op vele andere zegels zoals 513, 1992, 2497-2498 etc staat strand, maar
ook weer geen “achterop”. Voor de moeite en de inzet zijn deze meestal toch
beloond met 1 punt.

Vraag 2 20 maan: de bijplakzegel vcn 20 cent nr 1951, werd door velen gevonden.
Nr 548 is echter ook een zegel van 20 cent met een maan, goed gevonden één
puzzelaarster of puzzelaar(?). Deze persoon trachtte echter ook de geschiedenis van
1969 te herschrijven door 1613 in te sturen en erbij te vermelden dat op 20 juli de
eerste mens voet op de maan zet. Dit was echter op 21 juli 1969.
Vraag 3 Provincie met boterbloemen. Groningen natuurlijk, 209 / R79.
Vraag 4 Rolstoeltennis, dit staat op 2 zegels en wel 2668 Aniek van Koot en 2953
Ester Vergeer. De rolstoelbasketballer op nr 1203 heeft geen tennisracket in de hand,
dus dat kon ik niet goed rekenen.
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Vraag 5 De verloving
2237 Beatrix en Claus en 2273 Willem-Alexander en Maxima waren erg voor de
handliggend. De mooiste oplossing was echter 1367 Juliana en Bernhard, afkomstig
uit Lunteren. Bij deze zegel uit 1987 in de catalogus staat het niet vermeld, maar de
foto is van (net na) de verloving in 1936. Om dit te verifiëren heb ik wel even moeten
googlen, maar hieronder staat het bewijs.

DE STAND
Dhr. G. de Nooij
Ciska v.d. Genugten
Mevr. J.A. te Loo
Mevr. I. Riedel
Dhr. J. Huiskes
Mevr. A. de Wit
Dhr. L. v.d. Maesen
Dhr. R. Ietswaart
Dhr. J. Bisschops
Dhr. A. Oskam
Dhr. H.Wolters
Fabian Boon
Dhr. C.v. Holthe
Dhr. Verhoeff

456
451
449
380
364
334
299
292
215
163
146
98
94
54

447+

9

433 + 16
369 + 11
353 + 11
321 + 13
285 + 14
147 + 16
135 + 11
91 + 3b
44 + 10

DE NIEUWE OPGAVE
3 punten per vraag en bij 10 inzenders wederom 5 bonuspunten.
Vraag 1 Sedov
Vraag 2 Hermes
Vraag 3 Nederlandse gorilla?
Vraag 4 Stephan Saaltink
Vraag 5 Een 7 op de rug
Vraag 6 Een loep in een loep
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk 15 augustus a.s. op de post doen naar:
Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede.
Svp filatelistisch frankeren tbv de jeugd. E-mailen mag, maar levert een aftrek van 4
punten op: blenders67@live.nl. Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.

Laatste&nieuws,&20&mei&2014&
De#vereniging#Globe#Barneveld#heeft,#in#samenspraak#met#de#Globe#Ede,#besloten#
om#m.i.v.#het#nieuwe#seizoen#te#fuseren#met#de#Globe#Ede.#Wij#zijn#daar#in#principe#
mee#eens#en#willen#dan#verder#gaan#als#(1)#één#vereniging,#nl.#de#Globe#Ede.#
Niet#alles#is#al#rond,#details#en#invulling#moeten#nog#definitief#worden#gemaakt#######
dd#5#juni#2014.#
Wij#hopen#dat#u#de#(nieuwe)#vereniging#de#komende#jaren#blijft#steunen.#
Bestuur#de#Globe#I#Afd.#Ede#
R.#Lijbaart,#wnd.#vz.
____________________________________________________________________
Programma 2014-2015.
04-09-2014
18-09-2014
02-10-2014
16-10-2014
06-11-2014
08-11-2014
20-11-2014
04-12-2014
18-12-2014
08-01-2015
22-01-2015
05-02-2015
19-02-2015
05-03-2015
14-03-2015
19-03-2015
02-04-2015
16-04-2015
07-05-2015
21-05-2015
04-06-2015

Opening nieuwe seizoen.
Aanwezig: handelaar E. Brugman
Na de pauze: verloting, ruilen en snuffelboeken.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Lezing. Hierna het gebruikelijke programma.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Veiling. Hierna het gebruikelijke programma.
Najaars-postzegeldag in ‘Ons Huis’, Prinsesselaan 8.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Sint Nic.bijeenk. Jan Mak Trofee en verloting ’Koffer’.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een drankje.
Aanwezig: ‘Postzegelwinkeltje’.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Jaarvergadering. Hierna het gebruikelijke programma.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Veiling. Hierna het gebruikelijke programma.
Voorjaars-postzegeldag in ‘Ons Huis’, Prinsesselaan 8.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Filatelistische quiz. Hierna het gebruikelijke programma.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Het gebruikelijke programma.
Postzegelmiddag in zaal Fortissimo.
Laatste bijeenkomst van het seizoen.
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”DUTCHSTAMP” HET ADRES VOOR:
Uw postzegel en (euro)muntenalbums.
Abonnementen op elk land of motief.
Nederlandse en Euromunten.
Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP”
Maanderpoort 11 Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30
6711AB Ede (centrum)
Zaterdag 09.00 - 17.00
Tel. 0318-610334
Avondverkoop op afspraak
e-mail postzegels@dutchstamp.nl

