3, maart 2013

4 april 2013: Bijeenkomst met
lezing en snuffelboeken
18 april: 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 3, maart 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
mar.mulder@chello.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

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 postzegelvrien(in)
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van
donderdag 4 april a.s. in zalencentrum ‘De Brink’, Padberglaan 18 in Ede.
Aanvang 20.15 uur.
Deze avond zal er een lezing gehouden worden, waarvan het onderwerp nog een
verrassing is. Mooi om onze filatelistische kennis weer wat te verrijken.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Verslag van de bijeenkomst van donderdag 7 maart j.l.
Rondvraag.
Kleine pauze.
Lezing.
Gelegenheid voor onderling contact, ruilen en het inzien van de snuffelboeken.
Verloting.

Tot ziens.
M.Mulder
_______________________________________________________________________________

Zoals elk jaar wordt er rond maart april gevraagd om een vrijwillige bijdrage voor
Fila Ede , dit om de kosten te drukken .
Normaal ging dat met een flyer in het blad, maar ook om kosten te besparen doen we
het op deze mannier.
De vrijwillige bijdrage is echt vrijwillig , niemand wordt er op aangesproken, maar
alles is welkom.
Er zijn ook leden die bijvoorbeeld plakwaardig Nederland geven , is erg goed en
vooral mooie zegels.
Mocht u dit van plan zijn, dan graag wel in euro waardes ivm de komende
afschaffing van de gulden waarde.
Ik dank iedereen voor het lezen en eventuele bijdrage.
Cees van Holthe
__________________________________________________________________
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Verslag van de bijeenkomst van donderdag 7 maart 2013.
Aanwezig zijn ± 50 man/vrouw.
1. Cees opent de vergadering om 20.25 uur.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
De Achterhoek heeft op 8 t/m 10 maart een tentoonstelling in Varseveld.
Cees is weer druk met een nieuw (mogelijk) jeugdlid.
Voor de vrijwillige bijdrage is tot op heden nog niets ontvangen op
rekeningnummer 934228 tnv filatelistenvereniging de Globe afdeling Ede.
3. Verslag 7 februari 2013
Hier zijn geen op en / of aanmerking op.
4. Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
5. Uitreiking postzegelalbums voor de ladderstand.
6. Dhr. Bisschops ontvangt een postzegelalbum als aanmoedigingsprijs.
Dhr. Maasen is ook weer 1 van de gelukkige die weer gestegen is in de
ladderstand waarvoor hij een postzegelalbum ontvangt.
Insturen voor de puzzel graag nog steeds filatelistisch frankeren.
Aan het einde van de vergadering meldt Marijke Mulder zich om de taak van
secretaris op zich te nemen.
In de loop van de avond heeft Erik Bel ook toegezegd om zich als algemeen
bestuurslid aan te melden.
Berry Jacobsen
___________________________________________________________________
Mede verzamelaars,
Anneke de Wit heeft aangegeven dat ze per 1 juli gaat stoppen met het uitzoeken en
vullen van de boeken voor de jeugd.
Is er iemand die dit kan en wil over nemen?????
Graag reacties schriftelijk en filatelistisch gefrankeerd sturen naar de jeugd leider.
Hartelijk dank!
Cees van Holthe
____________________________________________________________________
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JAARVERSLAG 2012 VAN DE AFDELING EDE
Het ledenaantal is in 2012 weer iets teruggelopen. We begonnen het jaar met 160
leden en hebben het jaar afgesloten met een aantal van 156 leden.
Helaas zijn er dit jaar ook weer enkele leden overleden: de heer C.Smit uit Ederveen,
de heer Triest uit Ede en de heer Bouman uit Lunteren.
Het is verheugend dat we aan het eind van het verenigingsjaar een voorzichtige
doorstart hebben kunnen maken met de jeugdafdeling.
Ondanks de daling van het aantal leden bleef gelukkig het aantal bezoekers dat
gemiddeld de bijeenkomsten bijwoonde gelijk aan het hieraan voorafgaande jaar.
Voor de avonden geldt dat de gezellige sfeer die er hangt en de invulling ervan hier
zeker aan bijdragen.
Hoewel er tijdens de postzegelmiddagen geen activiteiten worden georganiseerd door
het bestuur is er veel belangstelling voor de “snuffelboeken” en is ook de sfeer hier
uitstekend.
In januari hielden we onze nieuwjaarsbijeenkomst waarbij een handelaar was
uitgenodigd. Er was een groot aantal tafels met materiaal uitgestald.
In maart en november was er de Postzegeldag in “Ons Huis”. In maart waren er meer
handelaren, maar ook meer bezoekers dan in november. Gaan we ook hier de crisis
voelen? De sfeer werd door bezoekers, deelnemers en organisatie als enthousiast en
betrokken ervaren.
In maart en oktober was er een veiling. Vooral de laatste is druk bezocht.
Ook dit jaar hebben we bezoek gebracht aan zusterverenigingen. In april gingen we
naar Wageningen en in oktober naar Barneveld.
In november was er een interessante lezing van de heer Bosman uit Barneveld over
het thema “schepen”.
Natuurlijk is er op alle bijeenkomsten, zowel de avonden als de middagen, druk
gesnuffeld, geruild, kortom filatelie bedreven.
Tijdens de afdelingsvergadering in februari heeft er één bestuurswisseling
plaatsgevonden. Na een zittingsperiode van meer dan 20 jaar heeft de heer (Gert)
Radstaat zijn functie als secretaris van onze afdeling neergelegd. Alle aanwezigen
gingen er vervolgens mee akkoord dat mevrouw (Anneke) te Loo de functie en de
bijbehorende taken overnam.
Zes leden die in 2012 langdurig lid waren van onze vereniging hadden een
uitnodiging gekregen voor de afdelingsvergadering. Drie van hen hadden gehoor
gegeven aan de uitnodiging en kregen uit handen van de voorzitter een oorkonde
uitgereikt. De niet aanwezige jubilarissen hebben hun oorkonde thuisgestuurd
gekregen.
Een goed jaar, waar we met trots en plezier op terug kunnen kijken.
Anneke te Loo
Februari 2013
____________________________________________________________________
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Gulden-zegels nog wegplakken tot 1 november 2013!!
In 2001 is de Euro ingevoerd, ook als waarde-aanduiding op de postzegels.
Toch werden de postzegels, door PTT/TNTPost uitgegeven vóór 1 januari 2001 (dus
met de waarde-aanduiding in guldens) niet waardeloos! De zegels die tussen 1977 en
eind 2000 zijn uitgegeven kunnen nog gebruikt worden. Echter….. dit kan nog maar
tot 1 november 2013!!
TPG Post heeft onlangs aangekondigd, dat het plakken van de Gulden-zegels
mogelijk is tot 1 november 2013. Na die tijd hebben de Gulden-zegels alleen nog
waarde voor de verzamelaar. De zegels kunnen ook niet worden omgeruild tegen geld
of Euro-cent zegels. Wordt er toch nog post beplakt met Gulden-zegels, dan wordt
deze post beport. De ontvanger moet dan port betalen.
Zegels met een frankeerwaarde in zowel guldens als euro’s (in de tijd van het
omschakelen van gulden naar euro zijn enkele zegels met een dubbele waardeaanduiding uitgegeven) blijven hun waarde behouden.
Kijk dus in je verzameling of je nog postfrisse zegels uit de betreffende periode (dus
van 1977 tot en met 2000) hebt en plak ze op je uitgaande post. In de verkoop op bv
een veiling zijn ze niet veel meer waard (ongeveer 40% van de nominale waarde -/de provisiekosten), dus kun je ze beter gebruiken om weg te plakken. Zorg wel, dat je
de Gulden-centen omrekent naar de Euro-centen die nodig zijn om de post juist te
frankeren. Op een brief tot 20 gram moet tegenwoordig 0,54 eurocent worden
geplakt. Omgerekend is dat 1 gulden 20, twee postzegels van 0,60 gulden-centen is
dus voldoende. (Om het eurobedrag naar guldens om te rekenen, moet het eurobedrag
vermenigvuldigd worden met 2,20371)
Ook kun je bv een 0,75 Gulden-cent zegel bijfrankeren met een zegel van 0,20
Eurocent. Dat is samen ook 0,54 eurocent waard. Ook op zwaardere brieven of
brieven binnen Europa, zelfs op pakketjes kunnen de Gulden-zegels nog worden
geplakt. Bijplakzegels zijn te koop in de waarden van 2, 3, 5 en 10 eurocent bij de
PostNL Postkantoren en online op www.Postkantoor.nl
De meest voorkomende frankeertarieven per 1 januari 2013, met daarbij de
omgerekende waarde in Guldens, zijn:
Brief

Euro

Gulden

tot 20 gr

0,54

1,19

50 gr

1,08

2,38

100 gr

1,62

3,57
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Kort na het schrijven van voorgaand stukje kwam ik in het AD dit artikeltje tegen:

Wat vindt u dat er moet gebeuren? Bent u het eens met PostNL? Of steunt u de
reddingspoging van de NVPH? Heeft u trouwens nog veel postzegels uit bedoelde
periode om weg te plakken? En doet u dat dan ook? Laat ons eens horen, wat uw
mening is!

___________________________________________________________

Tentoonstelling Varsseveld
Marijke Mulder is naar de postzegeltentoonstelling van 8-9-10 maart in Varsseveld
geweest. Ze heeft meegedaan en twee thematische verzamelingen van elk 3 kaders
tentoongesteld. Daarmee heeft ze goede waarderingen van de jury gekregen!
Voor “Art Nouveau/Jugenstil” mocht ze Verguld Zilver mee naar huis nemen en daar
kwam nog eens Groot Zilver voor “van Grottekening tot Vorm en Kleur” bij.
Een prachtig resultaat en zeker een felicitatie waard!
Marijke vertelde nog, dat er heel mooie inzendingen bij waren met Gouden
waarderingen. Totaal 496 kaders.
Echter………….van alle inzenders waren er maar 2 vrouwen. Dat kan en moet
anders!

__________________________________________________________________
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WereldWeetjes
Mijn bijdrage deze keer is naar aanleiding van het woord “WAR” op de laatste BritsHonduras zegel afgelopen maand. Toen ik mijn eigen artikel las dacht ik “wat
vreemd dat de zegel alleen met het woord WAR overdrukt is”.
Het onderwerp is: Belastingzegels tijdens oorlogen. Ik beperk mijn verhaal tot de
zegels van het voormalige Britse Rijk, maar de Britten waren niet de eersten die een
oorlogsbelastingzegel uitbrachten. Dat was nl. Spanje. Spanje bracht in 1874 een 2tal zegels uit met de tekst "Impuesto de Guerra" of "Impto de Guerra". De waarde
van 5 centimo [1] was bedoeld voor gebruik op brieven en de 10 centimo voor
gebruik op gestempelde documenten.

Afb 1
Afb 2
Afb 4
Afb 5
De meerderheid van de oorlog-belastingzegels werden gemaakt tijdens en
onmiddellijk na de eerste Wereldoorlog, vooral binnen het Britse rijk en haar
bezittingen. In de meeste gevallen waren het de overdrukken "War Tax" of "War
Stamp", hoewel de overdruk "War" af en toe ook gebruikt werd. De zegels waren
bedoeld om oorlogsbelastingen te innen, maar werden ook toegepast voor porto en
registratiekosten.
Canada was het eerste land (mrt 1915) dat een “War Tax” zegel uitgaf [2], de andere
landen volgden snel en dat deden ze door de zegels te overdrukken. Deze (lokale)
overdrukken zijn voor een verzamelaar een feest want er zijn heel wat variaties
bekend.

Afb 3
Trinidad en Tobago springen er wel uit met elke keer een bijzondere greep uit de
letterbak.[3] Antigua en Malta waren iets zuiniger en gebruikten Edward VII(† 6-5-1910) zegels voor hun overdrukken.[4] Groot-Brittannië en Australië hieven
ook oorlogsbelasting, maar hebben geen speciale zegels uitgegeven. Deze landen
gebruikten daarvoor reguliere zegels. Als laatste een belasting zegel uit N-Borneo,
deze is uit de periode 1940-1945.[5]
Tot zover, ik hoop de komende jaren nog heel wat Wereld Weetjes te horen. Praat
over je verzameling, laat het zien en deel de kennis.
Roy
Documentatie: War tax on stamps, SG en Edifil.
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Wist u dat………………..
…… er elke maand een stelling in de Fila staat
…… deze stellingen bedoeld zijn om eens over na te denken of om erover te
discussiëren
…… deze veel wijsheid bevatten
…… en ook humor
…… Arie Oskam de meeste van deze stellingen aanlevert
…… hij op verzoek even aan zijn mouw schudt
…… en er dan weer een 10tal laat uitrollen
…… hij dus een wijs man is
…… hij hier waarschijnlijk zelf het hardst om moet lachen
…… zijn bijdrage zeer gewaardeerd wordt
…… de Fila nu ook op onze website zal worden geplaatst
…… u toch eens moet kijken op www.deglobe-ede.nl
…… u met het inzenden van artikeltjes voor de FilaEde automatisch
toestemming geeft dat deze zo dus ook op internet verschijnen
…… u zich hierdoor niet moet laten weerhouden eens iets te schrijven
…… ik (en velen met mij) hiernaar uitkijken
…… het bestuur nog steeds op zoek is naar een ruimte om onze bijeenkomsten
te kunnen houden
…… deze ruimte in ieder geval een bar moet hebben
…… er ook bitterballen geserveerd moeten kunnen worden
…… deze ruimte goed bereikbaar moet zijn met de fiets (eigenbelang)
Anneke

Stelling van de maand.
Als de geldigheidsduur van postzegels verloopt, neemt het filatelistisch frankeren
toe.

_________________________________________________________
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PUZZELRUBRIEK
Acht oplossingen mocht ik ontvangen, een ietwat tegenvallende aantal.
Wel waren er een paar zeer snelle inzenders bij, die daarvoor met 1-5 punten zijn
beloond. Misschien was het een leuk experiment, maar voorlopig niet voor herhaling
vatbaar, lijkt me.
De komende maand gaan we weer eens op de ouderwetse toer en laten het aantal
inzendingen de score mede bepalen: 2 punten per vraag en deze worden bij 10 of
meer inzenders verdubbeld .Hebt u de afgelopen maand niet ingestuurd, doe dan
s.v.p. nu wel weer mee; worden de 10 oplossingen niet gehaald, dan kunt u bezoek
krijgen van een boze puzzelaar, die zijn punten is misgelopen.

Dus

op de

of

De oplossing van vorige maand
Vraag 1 “Waar de brede stroom”. Dit gedeelte uit het Limburgs volkslied staat op
provinciezegel 2073 aan het eind van de laatste blauwe regel.
De brede stroom is uiteraard de Maas en het gaat over Limburg: nr. 210, 1434. Op
2313 en 2529 staan ook onmiskenbaar brede stromen.

Vraag 2 Ze zingen met z’n drieën: zegel 935 en blok 937. Bij Driekoningen wordt
natuurlijk ook met z’n drieën gezongen: nr 760 en 1298. Op nr 783 tenslotte zijn ze
met drie kinderen waaronder een zanger.
Vraag 3 Aardbeientaart. Overduidelijk NVPH 1750, waarop ook een aardbei en een
aardbeienveld. Varken en haas van Max Velthuis (1786) hebben een chocoladetaart
mét aardbeien. 1721 levert 1 puntje voor de taart op en 2180 was eigenlijk beter: een
punt taart met een aardbei erop (2 ptn).
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Vraag 4 Een man op het hooi. Nr. 516 Meisje bij de oogst was hier bedoeld, al kan
er betwijfeld worden of het hooi is waar de man bovenop staat.
Op blok 2363 staat een hooimijt met daar voor een beeld van een man, leuk gevonden
maar niet echt goed (1 ptn).

Vraag 5 Doorloper van 65. Drie soorten doorlopers werden gevonden.
Ik zocht naar de doorlopers van 65 cent: nr. 1260 en 1386 9zie hierboven).
De Friese doorlopers van op nr. 512, zeer toevallig uit 1948 en dus dit jaar precies 65
jaar oud. Een mooi antwoord voor 2 ptn was ook nr. 1087 Sociale voorzieningen:
AOW bij 65 en toch moet je doorlopen (binnenkort tot 67?).

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

473
448
361
357
293
287
192
169
164
117
109
82
32

429 + 19
345 + 12
276 + 17
275 + 12
158 + 11
143 + 21
95 + 22

Dun stockboek mrt

16 + 16

De nieuwe opgave
2 punten per vraag en bij 10 inzenders verdubbeling van deze punten.
Vraag 1 2 kaarsjes achter de ruit
Vraag 2 Hoe heette de vader van Rembrandt van Rhijn?
Vraag 3 Mej. Akke Sins.
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Vraag 4 Uit welke zegel komt dit stukje?

Vraag 5 En deze?

Uw oplossing a.u.b. uiterlijk maandag 14 april op de post doen naar:
Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede. Graag filatelistisch frankeren.
Alleen per e-mail insturen mag ook, maar levert zoals in de januari-bijeenkomst
besproken, een puntenaftrek op (van 4 punten): blenders67@live.nl.
Hebt u niet genoeg vertrouwen in Post NL, dan kunt u evt. per post én e-mail insturen
– uiteraard geen puntenaftrek . Op het e-mail adres kunt u ook terecht met evt. vragen
of opmerkingen.

____________________________________________________________

73e 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 73e 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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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.
Te koop:
Diverse briefkaarten, zowel gestempeld als ongebruikt.
Met een grote verscheidenheid aan stempels.
Ook luchtpostbrieven. Alles van Nederland.
Info via filatelie@me.com of rondzending@deglobe-ede.nl

Voor u gelezen:
Algemeen Dagblad 9 februari 2013
A

”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

