6, augustus 2013

5 september: Bijeenkomst met
snuffelboeken en verloting
19.00-20.00 uur: Jeugd-bijeenkomst
19 september: 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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24e Jaargang nr 6, augustus 2013
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 (tevens jeugdleider):
J.C. van Holthe, Annadaal 61, 6715 JB Ede, tel 06 48708253

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
Bankrekeningnummer: 934228 tnv Filatelistenver. De Globe afd Ede

2e penningmeester (tevens Hoofd Rondzendingen):
A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806
rondzending@deglobe-ede.nl
Bankrekeningnummer rondzendingen: 196 64 39 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
Bankrekeningnummer: 4000746 tnv “Filatelistenver. De Globe afd Ede
nieuwtjesdienst”
e
Maandelijkse bijeenkomst op de 1 donderdag van elke maand (behalve juli en
augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in
“De Brink”, Padberglaan 18, 6711 PD, Ede, tel 0318 615048.
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30
uur in “De Brink”, Padberglaan 18, 6711 PD, Ede, tel 0318 615048.
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
De internetveiling

www.fv-deglobe.nl
www.globeveiling.nl

Uitlenen wereldcatalogi:
M. Kusters, Edeseweg 157, 6717 CZ Ede, tel 0318 630556
Redacteur:
A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424
Email: dewit.anneke@hotmail.com
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Geachte postzegelvriend(in)
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van
donderdag 5 september a.s. in de zaal bij de kantine van ‘Fortissimo’,
Sportparkweg 8 te Ede.
Aanvang 20.15 uur.
De eerste bijeenkomst in de nieuwe ruimte!
Even wennen natuurlijk. Hopelijk voelen we ons hier snel weer thuis.
Op deze avond zal dhr A.Tikkel aanwezig zijn. Hij beheert de nieuwtjesdienst van de
Filatelistenvereniging ”De Globe”. We worden in de gelegenheid gesteld om in zijn
voorraad te kijken en onze verzameling eventueel uit te breiden met nieuwe
aanwinsten.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Verslag van de bijeenkomst van donderdag 6 juni j.l.
Rondvraag.
Kleine pauze.
Inzage in de voorraad van de nieuwtjesdienst van “De Globe”.
Gelegenheid voor onderling contact, ruilen en het inzien van de snuffelboeken.
Verloting.

Op 19 september a.s. is er dus een
postzegelmiddag bij ‘Fortissimo’.
Tot ziens!
M.Mulder.
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Verslag van de bijeenkomst van donderdag 6 juni 2013
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de 35 aanwezige
leden.
Een persoonlijk welkom voor dhr P. Driessen. We zijn blij dat hij weer in ons midden
is.
Dit is de laatste bijeenkomst in ‘De Brink’. Op 5 september gaan we van start bij
‘Fortissimo’.

Ingekomen stukken
- Zondag 29-09-2013 is er een Verzamelbeurs in Lichtenvoorde.
Op tafel ligt een flyer om mee te nemen.
Mededelingen
- Bij dhr H.v.d.Berg zijn persoonlijke postzegels te verkrijgen van 80 jaar supermarkt
DEEN.
- Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige vergadering.
Rondvraag Wie spaart Albanië?

Afscheid van Ad Budding.
De voorzitter verzoekt hem naar voren te komen om een dankwoord tot hem te
richten.
Ad heeft ruim 11 jaar achter de bar gestaan en heeft ons dus ca. 150 avonden en
middagen voorzien van koffie, thee, drankjes en hapjes. Het slagen van de avonden
ligt mede aan de man achter de bar. Als dank krijgt hij een dinerbon, een prachtige
bos bloemen voor het thuisfront en een hartelijk applaus van de leden.
Ad is verwonderd en zegt dat hij dit altijd met plezier heeft gedaan. Hij plande zijn
vakanties om onze data heen. ‘De Brink’ houdt op en zo ook Ad’s baantje.
Er was weer een goede verloting.
Na de zomer verder in Fortissimo. Veel plezier met postzegelen !
Marijke Mulder.
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Plattegrond van de situering van en de route naar de nieuwe locatie voor onze
clubavonden.

Via het kanonnenpad kunt u vanaf de Bovenbuurtweg naar het clubgebouw van
Fortissimo fietsen. Blijf wel op het geasfalteerde fietspad en steek de parkeerplaats
over om naar het clubgebouw te komen.
A. K.S.V. Fortissimo
Sportparkweg 8, 6717 LD Ede
0318 614 546
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P U Z Z E L R U B R I E K
Ook met het mooie weer is er door velen tijd gevonden om in de catalogus te duiken.
Zowel voor april als voor mei waren er genoeg inzendingen om de felbegeerde bonus
van 5 punten te kunnen toekennen.
De oplossing van April
Vraag 1 Twee maal Nederlands (2 ptn)
Deze vraag was echt te moeilijk of beter gezegd te ver gezocht, aangezien niemand
de bedoelde zegel gevonden heeft. Dit was nl. 2394 Double Dutch.
Iedereen heeft daarom minimaal 2 punten voor deze vraag gekregen.
Een stortvloed aan zegels met landkaartjes van Nederland kwam er op mij af ,
sommigen schreven zelfs 2 kantjes vol met nummers. De inzenders die zegels
noemden met ‘nederlands’ erop kregen (een) extra punt(en).
Vraag 2 Zoekplaatjes (2 pnt per zegel)
Alleen 2C was echt moeilijk, maar de meesten hebben ‘m toch gevonden.
2A nr 1837

2B nr 737

2C nr 2316

Vraag 3 Zoek twee maal Emma (3 ptn)
Er bleken drie zegels met Koningin Emma te zijn t.w. 204, 269 en 1455
Vraag 4 Welke Marloes was er bij ons op bezoek? (2 ptn)
Marloes Bervoets , de ontwerpster van de bomenserie (vanaf nrs 2510-2511) heeft
een paar jaar geleden op een clubavond een lezing gehouden over het ontwerpproces
van postzegels en de afspraken daarover met Post NL. Of was ‘t toen nog TNT Post?
Vraag 5 Rund in de lucht (2 ptn)
Bij nr. 1630 staat ‘vliegende koe met Nederlandse producten en vlag Europese
landen’. Dat was ’m dus.
Niet-vliegende koeien vlogen mij om de oren: helaas geen punten.
Een paar mensen vonden zeer knap nr 2440 Mooi Nederland Kampen, midden op het
velletje hangt een koe of een kalfje aan een vlaggenmast; wel punten!
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De oplossing van Mei
Vraag 1 Het korenveld. Die is te vinden op 2091 Jacob Ruysdael , op 2151 van
Gogh (met kraaien) en op 514 of 516 (Zomerzegels van 1949). Misschien ook nog op
545.
Vraag 2 Wie heeft er een kind op z’n nek? Sint Christoffel, nrs 234 / R88.
En ook een man of vrouw op kerstzegel 2129.
Op 896 zit het er aan te komen: Dikkertje Dap staat al op de trap en de giraffe staat
klaar om hem op zijn nek te nemen (met dank aan Jan Bisschops).
Vraag 3 Een Roomsch vogeltje? Het paapje, nr 1952.
Vraag 4 Een horentje met torentjes. Op 2408 “United’ zien we een ijshorentje en
wat torentjes. Op de velletjes 2440 en 2442 staan duidelijk hoorns en torens.
Op velletje 2414 Sittard zien we torens, geen hoorn maar wel een (bas)tuba. Goed
gevonden door 2 inzenders en het leverde toch 2 punten op net als 2848, Grenzeloos
Zuid-Afrika 2011 neushoorn en met wat (of veel) goede wil een huis met torentjes.
Vraag 5 Pratende handen? Het duidelijkst te vinden op 1422 De mondige
vakbeweging. De handen met teksten uit de serie 1878-1887 ‘zeggen’ ook duidelijk
iets en leverden 2 ptn op.

DE STAND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

535
509
416
381
345
342
231
225
211
176
158
87
82
47

493 + 18 + 5 + 14 + 5 (dik stockboek)
468 + 15 + 5 + 16 + 5 (dik stockboek )
377 + 16 + 5 + 13 + 5
361 + 15 + 5
307 + 15 +5 + 13 + 5
305 + 14 + 5 + 13 + 5
191 + 15 + 5 + 12 + 3b + 5
184 + 16 + 5 + 15 + 5
192 + 14 + 5
139 + 14 + 5 + 13 + 5
138 + 15 +5
48 + 15 +5 + 14 + 5
30 + 12 +5
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De nieuwe opgave
3 punten per vraag en bij 10 inzenders: 5 bonuspunten voor iedere inzender.
Zoals altijd kunnen extra (leuk gevonden) oplossingen bonuspunten opleveren.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5

Wat bevindt zich op 51gr 24.375N en 3 gr 31.269O?
De loodgieter
Cryptisch: het klinkt als “fotografeer ’n crimineel”.
"fundamentele vrijheden"
De viskraam

Uw oplossing a.u.b. uiterlijk 8 september op de post doen naar:
Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede. Graag filatelistisch frankeren.
E-mail: blenders67@live.nl. Ook voor evt. vragen of opmerkingen.

____________________________________________________________________

76e 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 augustus loopt de 76e 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.

_____________________________________________________
Stelling van de maand.
Een album is nooit 'vol', er past altijd wel een pagina bij.

_____________________________________________________
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Oproep
Om elke maand een clubblad naar u te kunnen sturen, is het natuurlijk wel nodig, dat
er copy is om dit blad te vullen.
Daarom het vriendelijke, maar wel dringende verzoek aan u:
Stuur eens een leuk artikeltje, een wetenswaardigheid, een verslagje, een mening of
iets anders over uw activiteiten op postzegelgebied naar de redactie!
Hoeft echt niet hoogdravend te zijn of wetenschappelijk onderbouwd. Integendeel,
gewoon de pen/computer pakken en opschrijven wat u te binnen schiet!
Er zijn al een paar leden die regelmatig wat sturen en daar ben ik erg blij mee! Zelfs
op vakantie denken ze nog aan de Fila-Ede!, zoals uit onderstaand stukje blijkt.
U kunt uw bijdrage sturen naar:
dewit.anneke@hotmail.com of naar: Houtrakbos 37, 6718 HC Ede
Ik houd mijn mailbox/brievenbus goed in de gaten. Dank u wel.

___________________________________________________________

Voor u gezien….
Anneke te Loo was op vakantie en kwam in het
franse plaatsje Camembert terecht. (Bestaat echt!)
Er wonen 198 mensen in het dorp.
Iedere week worden er 2000 kaasjes met de hand
gemaakt en de wereld ingestuurd.
In de souvenirwinkel verkochten ze zelfs een
Camembert-postzegel!
Er wordt beweerd dat de zegel naar kaas ruikt,
maar dat is niet door Anneke geconstateerd….

________________________________________________________
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Onderstaand stukje is gebaseerd op een artikeltje van Ton Vis in “de Postkoets”, vrij bewerkt met
o.a. informatie uit Wikipedia

Tonga en de Tin Can Mail
Deel 2

De eenvoudige rubberen stempels van Quensell waren een groot succes en op een
gegeven ogenblik ging hij er toe over om mooiere rubberen stempels in Nieuw
Zeeland te laten maken.
Na een ongeluk met een haai mocht de post alleen per kano worden vervoerd, maar
het gebeurde nog regelmatig dat dit toch zwemmend werd gedaan. Op een bepaald
moment dreigde er een staking, die alleen afgewend kon worden doordat Quensell uit
al zijn rubberstempels het woord ‘canoe' wegsneed. Vandaar dat we bij veel
afstempelingen een vreemd gat tussen de woorden ‘Tin Can' en ‘Mail' zien staan.

Voor- en achterzijde van een brief naar Engeland uit 1937. Het rubberstempel links aan de
voorzijde heeft als tekst: ‘This letter, enclosed in a water-tight tin was put into the sea from the
cruise Steamer "Maunganui" off Niuafoou or "Tin Can Island" in the Tongan Group - Lat. 15.33'
South, Long. 175.39' West on the 6th September 1937. G.B. MORGAN, D.S.C. COMMANDER.' Op
de achterzijde staan 11 verschillende afstempelingen

Quensell sprak met de kapiteins af dat als passagiers hun post ‘in blik' bij hem lieten
bezorgen met 6 pence extra voor de postzegel en behandelingskosten, hij deze post
zou voorzien van speciale stempels en dan door zou sturen. Al snel gingen de
kapiteins eigen stempels op deze brieven gebruiken met het informatie over Tin Can
Island en het schip dat de brief vervoerde. De geschiedenis van al deze
afstempelingen is een studie op zich geworden
Uiteraard vonden de passagiers van de schepen het prachtig hoe de ‘inboorlingen' de
post ophaalden en al spoedig namen de meeste cruisemaatschappijen het eiland op in
hun reisschema. Uit alle delen van de wereld stuurden verzamelaars brieven naar het
eiland met 6 pence en een aan zichzelf geadresseerde enveloppe. Door £ 1.- bij te
sluiten kreeg men de brief met een compleet set frankeerzegels en ook nog eens
aangetekend terug!
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In de jaren daarna liet Quensell stempels in een groot aantal verschillende talen
vervaardigen. Ondanks het feit dat de enveloppen door de vele stempels de indruk
geven enkel filatelistisch maakwerk te zijn, was het toch de enige manier voor
eilandbewoners om post van en naar het eiland te krijgen. Zelfs officiële
correspondentie van de overheid met bestuurders op het eiland ontkwam niet aan
de ijver van Quensell om deze van een groot aantal -steeds fraaier uitgevoerdestempels te voorzien.
De bewoners van Niuafo'ou waren enorm gebaat bij de belangstelling die het eiland
hierdoor kreeg. In plaats van het bezoek van één kopra-schip per jaar legde er nu
dikwijls twee keer per week een cruiseschip bij het eiland aan. Deze schepen
brachten niet alleen post, kranten en tijdschriften, maar ook vers vlees en groenten en
nieuws uit de buitenwereld.
In 1946 kwam door natuurgeweld een plotseling einde aan alle activiteiten op het
eiland. Op 9 september van dat jaar vernielde
een verwoestende aardbeving, gevolgd door
een uitbarsting van de vulkaan, vrijwel alle
gebouwen en installaties op het eiland. Bijna de
helft van Niuafo'ou werd bedekt onder een laag
lava. Op wonderbaarlijke wijze waren er geen
mensenlevens te betreuren maar alle
overheidsgebouwen, het postkantoor, het
radiostation en Quensell's huis met zijn hele
verzameling Tin Can Mail post gingen verloren
Tussen de vele stempels lezen we o.a.
'Blikken Bus Post' en 'Verzonden per blikjespost'

Het duurde drie dagen voor een vliegtuig de eruptie in de gaten kreeg en via de radio
om hulp verzocht. Met de ontploffing van de Krakatau (1883) in het achterhoofd
werden alle 1330 bewoners van het eiland geëvacueerd. Pas 12 jaar later mochten zij
weer terugkeren om hun kostbare kopra te oogsten. Tegen die tijd was Walter
Quensell echter overleden, hij stierf in 1956.
In januari 1962 was het eiland weer volledig bewoond.
In een brief had Quensell aan een vriend geschreven dat hij, gedurende zijn 27-jarig
verblijf op het eiland, meer dan
een half miljoen brieven had
verstuurd naar 148 verschillende
landen. Zijn afstempelingen
waren in de loop der jaren steeds
verfijnder geworden. Hij schreef
dat hij op het laatst per bezoek
van een cruiseschip wel 40.000
brieven ontving, voornamelijk uit
de Verenigde Staten.
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Pas in 1962 werd de Tin Can Mail postbezorging hervat en wel door de Matson
Cruise Lines, die daarmee reageerde op de aanhoudende verzoeken van de
eilandbewoners. Quensell's zoon, die in het Nieuw-Zeelandse Auckland woonde,
werd verzocht een aantal herinneringsenveloppen te tekenen. De bewoners van
Niuafo'ou hadden het contact met de buitenwereld echt nodig en de hervatting van de
postdienst was een groot succes. Nadeel was dat de bezoeken van de cruiseschepen
aan het eiland zóveel post met zich meebracht dat de echte post hiertussen volledig
ondergesneeuwd raakte. Zakelijke brieven uit deze periode zijn dan ook uiterst
zeldzaam.
De Tin Can Mail heeft
ruim honderd jaar bestaan.
De dienst werd beëindigd
toen er in 1983 een
vliegveldje op het eiland
werd aangelegd waardoor
deze vorm van postvervoer
overbodig werd.
Enveloppe ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van de Tin Can Mail.

In de USA zijn er veel verzamelaars
van deze enveloppen en er bestaat ook
een officiële ‘Tin Can Mail Study
Circle'. Door het enorme aantal
enveloppen dat in de loop der jaren via
Niuafo'ou verstuurd is, zijn deze
brieven, een enkele uitzondering
daargelaten, niet erg kostbaar en vrij
eenvoudig via veilingen en beurzen te
verkrijgen. Let er eens op, wellicht is
het ook voor u een leuk
verzamelgebied.

Op de afbeelding is te zien hoe de post per
kano wordt aangevoerd

____________________________________________________________________
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Voor u gelezen

Komkommernieuws
Onder dit kopje had het AD op 12 augustus j.l onderstaand klein artikeltje
“Postzegels voor geld omgeruild”
“Niets is heilig in tijden van recessie. Zelfs de postzegelverzamelingen moeten eraan
geloven. De kleine verzamelaar biedt zijn collectie tegenwoordig vaker dan voorheen
aan bij de gespecialiseerde veilinghuizen.
Veilinghuis van Dieten in Roermond, één van de grootste in Nederland, merkt
duidelijk dat meer spaarders zich melden”.
(De foto erbij maakt het stukje wel opvallend!)
____________________________________________________________________

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.
Deze maand zijn geen zoekertjes ingezonden.

_________________________________________________________________

ZOMERVAKANTIE 2013

”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

