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Gewoon door gaan met verzame-
len want als je druk met je hobby
bezig bent, vergeet je de malaise
en geniet je van hetgeen je nog
probeert te pakken te krijgen. In de
rondzendingen en de veiling zitten
soms leuke aanbiedingen (vaak)
voor een redelijke prijs. Zo ging er
de laatste veiling voor ± € 233,00
over de tafel en dat bracht voor
onze club weer aardig wat in het
centenbakje. Ook de rondzendin-
gen uit Alphen leveren aardig wat
op. Maar als men te weinig afrekent
van wat er uitgenomen is, loopt dat
voordeeltje aardig terug. Het zijn
waarschijnlijk zegeltjes die men
heeft uitgenomen maar vergeten
heeft te noteren. Of een telmachine
die nodig aan een nieuwe batte-
rij toe is. Bij de laatste zending be-
droeg het totaal te weinig overge-
maakte € 1,55. De uitnemers zijn
hiervan op de hoogte gesteld, mis-
schien denkt men wel : ‘Ach het is
maar een paar eurocent’ ., maar ik
wil toch graag de € 1,55 weer kun-
nen bijschrijven bij de 5% die onze
club mag houden uit die blauwe
dozen zending.
Genoeg gezeurd over centen, de
vakantie tijd breekt aan en dan
heeft ook onze club weer een paar
maanden rust. Wens u daarom een
paar heerlijke warme en zonnige
maanden en mocht het toch gaan
regenen, er zijn vast wel wat zegels
die nog afgeweekt moeten worden.
Geniet van de vrijde dagen en tot
september.              
                              Carel Kiesel

Goede tijden,
slechte tijden
Dat is een soap, als ik me niet ver-
gis. Maar voor ons allen is die titel
straks geen soap meer. We moe-
ten flink gaan bezuinigen. Meer
eigen bijdrage ziektekosten, hoge-
re bijtelling lease auto, onbelaste
reiskosten nu belast, meer BTW,
verhoogde accijns op sigaretten en
alcoholische dranken en ga maar
door.
De schrik slaat ieder om het hart,
maar wij ouderen zijn vaak gewend
het met een beetje minder te moe-
ten doen. En dat laatste ‘een beet-
je minder doen’ is nu net wat het
eigenlijk is. Vijftig jaar geleden,
hadden we zeker niet, wat we nu in
al die jaren toegeschoven hebben
gekregen.  De economie werd
steeds sterk er en er kon hier en
daar nog wat extra  worden gege-
ven in  vorm van subsidies,  belas-
ting verlaging en vergoedingen.
Nu gaan weer langzaam terug in
de tijd. Liepen we vroeger in een
door moeders gemaakte pofbroek,
verkregen uit vaders pak waarvan
de stof was omgekeerd, nu willen
de kinderen een spijkerbroek van
“Diesel” liefst met voorbewerkte
gaten er in, want hoe gehavender
dat ding er uit ziet hoe meer het
kost. 
Als ik echter een postzegel  catalo-
gus van zo’n 50 jaar geleden bekijk,
betaalde men voor een bijzondere
zegel vaak nog meer dan dat we
verhoudingsgewijs er nu voor moe-
ten betalen.
Wat wil ik hiermee zeggen?

Ruilavond
14 juni 2012
Ruilavond in gebouw Maranatha,
J.A. Burgersstraat 1 te Leerdam
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Oceanië (5)
Zo net voor de zomervakantie heb ik voor u nog een prachtige aflevering over Oceanië. Dit keer de 5e af-
levering over Oceanië. Deze maand gaat het over PNG, Nauru en Vanuatu, landen waar je niet zo gemak-
kelijk postzegels van te pakken kunt krijgen, laat staan recent materiaal. Het artikel komt uit een geïllustreerd
naslagwerk voor 3000 van de mooiste postzegels ter wereld en een professionele gids voor het starten en
opbouwen van een geweldige verzameling. Het boekwerk is samengesteld en geschreven door Dr. James
Mackay (ISBN-10: 90 5920 943 5). 
Nieuw-Guinea, het grootste eiland van de Pacific, werd door de Hollanders gekoloniseerd. Ze voegden de
westelijke helft van het eiland bij Nederlands Indië en het oostelijk deel werd verdeeld tussen Duitsland en
Groot-Brittannië. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog was Duits Nieuw-Guinea bezet door Australi-
sche troepen en het werd in 1921 aan Australië toegewezen onder de naam Nieuw-Guinea. Brits Nieuw--
Guinea, beter bekends als Papua, lag tot 1942 onder Brits burgerlijk bestuur maar kwam onder militair
bestuur na de Japanse invasie van de noordkust. In 1945 werden de delen verenigd als Australisch man-
daatgebied Papua en Nieuw-Guinea, afgekort tot Papua Nieuw Guinea of PNG in 1972.
Het eiland Nauru maakte deel uit van de Marshalleilanden maar na de bezetting door Australische troepen
in 1914 werd het een Brits mandaatgebied. In 1924 werd het aan Australië overgedragen en in 1968 werd
het een onafhankelijke republiek. De Nieuwe Hebriden werden bestuurd door Frankrijk en Groot-Brittannië
samen van 1906 tot 1980. Daarna werd het gebiedsdeel de republiek Vanuatu en werd het toegelaten tot
het Britse Gemenebest.

Boven: De 200e verjaardag van de ontdekking
van de Nieuwe Hebriden door kapitein Cook
werd in 1974 herdacht met postzegels in En-
gelse en Franse versies met een portowaarde
in gouden francs.

Nieuw-Guinea
Tot 1914 werden Duitse letterzet-
sel-postzegels gebruikt in de kolo-
nie Duits Nieuw-Guinea (1). Na de
Australische bezetting kregen
postzegels en registratielabels van
Duits Nieuw-Guinea en de Mar-
shalleilanden de opdruk G.R.I. en
een waarde in sterling. Tegen

maart 1915 waren alle Australische
postzegels met de opdruk N.W.
Pacific Islands (2) vervangen.
Eigen postzegels met een inlands
dorp verschenen pas in 1935 (3).
In 1939 kwam een grote serie
luchtpostzegels uit in frankeer-
waarden van ½d tot 5 pond, voor-
namelijk voor het versturen van
pakjes goudstof van Bulolo naar
Raboul (4).
 
Papua
Van 1885 tot 1901 werden in Port
Moresby postzegels van Queens-
land gebruikt. In 1901 verscheen
een uitgifte met het opschrift British
New Guinea (5). Vergelijkbare
postzegels, met een lakatoi (zeilka-
no) maar met het opschrift Papua
verschenen in 1907. In 1934 gaf
men vier postzegels uit voor de 50e
verjaardag van het Britse protecto-

raat (6) en een jaar later kregen vier
permanente zegels (7) een opdruk
voor het zilveren jubileum van Ge-
orge V (8).
 
Papua Nieuw-Guinea
Vanaf 1942 werden Australische
postzegels gebruikt in de districten
die niet door de Japanners waren
bezet. Dat ging door tot 1952, toen
afzonderlijke postzegels werden
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Boven: Op een toeristenserie uit 1994 van
Vanuatu zijn vissen te zien (boven), die uit
1995 vertoont Bibiscus (midden). De inter-ei-
landzegel van de Nieuwe Hebriden uit 1897
(onder).

geïntroduceerd met de namen van
beide protectoraten nadat het man-
daatgebied van Australië was ge-
worden. Tot 1972 stond het en-te-
ken in de naam (9), daarna niet
meer (10). In 1975 werd Papua
Nieuw-Guinea een onafhankelijk
lid van het Gemenebest maar dat
had geen invloed op de stijl of de
inhoud van de postzegels die mee-
stal gericht was op de flora en fauna
van het land (11-13).
 
Nauru
Na de Australische bezetting in
1914 werden postzegels met een
opdruk voor de eilanden van de
Noordwest-Pacific gebruikt (2)
maar deze werden vervangen in
1916 door Britse postzegels met de
opdruk Nauru (14). Toen Australië
in 1924 het mandaat verkreeg,
kwamen postzegels met het
vrachtschip Century in gebruik tot
1954, toen een andere geïllustreer-

de serie (16) verscheen. Een foto-
gravureserie uit 1963-1965. Deze
kreeg in 1968 een opdruk toen
Nauru een reupbliek werd binnen
het Gemenebest (17). Er worden
niet vaak postzegels uitgegeven en
ze hebben altijd te maken met het
eiland (18).
 
Vanuatu
De postzegels van New South
Wales en Nieuw Caledonië werden
op de Nieuwe Hebriden gebruikt tot
1908. Toen kregen zegels uit Fiji
en Nieuw Caledonië een opdruk in
respectievelijk het Engels en het
Frans om het Engelse en het Fran-
se gebiedsdeel aan te geven (15).
In 1911 verschenen Engelse en
Franse versies van twee series met
wapens en afgodsbeelden. De
Britse en Franse symbolen naast
het centrale motief werden verwis-
seld, afhankelijk van de taal van de
uitgifte (19). De 50e verjaardag van
het gebiedsceel werd in 1956 ge-
vierd met postzegels waarop een
plaatselijk afgodsbeeld wordt ge-
flankeerd door de symbolische fi-
guren van Brittannia en Marianne
(20). Dit dubbele systeem werd tot
1980 gebruikt (21). Brits-Franse
samenwerking in andere delen van
de wereld, bijvoorbeeld de bouw
van de Concorde (22), waren het
onderwerp van diverse uitgiften.
Een paar vroege uitgiften van
Vanuatu kregen de teksten Posta-

ge en Postes maar tegenwoordig
wordt alleen nog Engels toegepast.
Er was een door een Australisch
bedrijf gerunde postdienst tussen
de eilanden die in 1897 eigen post-
zegels uitgaf.

Pagina 3



Goed om te
weten
Contributie senioren
Het verenigingsjaar loopt van 1
januari tot 31 december. Het lid-
maatschap kost € 37,- per jaar
(2012). De betaling moet plaats-
vinden voor 1 februari van het
lopende verenigingsjaar. Betaalt
u tussen 1 februari en 1 mei dan
wordt er € 1,10 incassokosten in
rekening gebracht, daarna wor-
den de extra kosten € 2,20. Het
postbanknummer van onze af-
deling is 388956 t.n.v. Postze-
gelvereniging "Leerdam en om-
streken", Leerdam. Via een be-
richtje in het mededelingen-
blaadje krijgt u het verzoek om
het bedrag zelf over te maken.

Contributie jeugd
Voor inschrijving moet € 1,00
betaald worden, daarna betaalt
men € 5,00 per jaar.

Rondzendingen
Het geld voor de rondzendingen
moet overgemaakt worden op
nummer 3641252 (Postbank), t.
n.v. Beheerder rondzendverkeer
NVPV.

Filatelieloket
In Leerdam is geen filatelieloket.
Voor nieuwe uitgiften kunt u te-
recht op de ruilavond van onze
vereniging of rechtstreeks bij
Dhr. Mol.

Catalogi, tijdschriften e.d.
Oude catalogi, tijdschriften, een
Signoscope en UV-lamp worden
op tafels in Maranatha gelegd.
Op de ruilavond zelf kunt u daar
gebruik van maken. Dit materi-
aal blijft in Maranatha en mag
niet meegenomen worden.

Allerlei
Zoekt u iets of heeft u iets aan te
bieden, maak dan gebruik van de
rubriek "Vraag en Aanbod". Ook
copy voor één van de volgende
nummers is van harte welkom op
het secretariaat.

Wasbenzine en
talkpoeder
Inmiddels zijn er al heel veel landen
met "plak" zegels. Sommige kunt u
nog wel gewoon afweken, maar
voor veel zegels moet u wasbenzi-
ne en talkpoeder gebruiken. Ook
Belgie en Nederland hebben het
afgelopen jaar van dit soort zegels
uitgegeven. Vervelend? Ja, maar
aan de andere kant krijgt u de ze-
gels puntgaaf in uw album en dat
vind ik ook heel veel waard. Op de
veilinglijst van mei 2012 waren ook
veel kavels met dit soort zegels.
Misschien dat u enkele van deze
kavels gekocht hebt. Belangrijk is
wel dat je nagaat of de achterkant
goed behandeld is met talk- of
mentholpoeder. Heeft u de zegels
in uw album zitten, dan blijft het
zaak om van tijd tot tijd de zegels
even een keer te controleren. U zult
er dan achterkomen dat ze toch
weer een klein beetje plakkerig
kunnen zijn.
Ik kan heel goed begrijpen dat u het
maar niets vindt om dit soort zegels
te sparen. Maar kijk eens in een
catalogus waar Spanje in staat! Zij
geven prachtige series uit met deze
"plak" zegels. Oude auto's, boten,

bloemen, gevels van gebouwen,
enz. Brazilie is ook een land wat
heel veel van deze "plak" zegels
uitgeeft.
Nog even de procedure voor het
afweken:
► Vul een glazen pot gedeeltelijk
    met een laagje wasbenzine van
    ongeveer 1 cm.
► Gooi zoveel "plak" zegels in het
    potje zodat deze geheel onder
   de wasbenzine komen te liggen.
► Na 1 minuut kunt u de zegels
    al uit het potje halen.
► Trek voorzichtig de zegels los
    van het papier. Soms, en zeker
    bij de Spaanse zegels, moet je
    hard aan de zegel trekken
► Na een halve dag kunt u de
    achterkant van de zegels met
    een wattenstaafje insmeren
    met talk- of mentholpoeder.
► Wrijf met vingers de opge-
    brachte mentholpoeder uit.
► Maak de andere kant van de
    postzegel, de beeldkant
    schoon. Onwillekeurig komt
    hier ook poeder op.
Nog 3 belangrijke tips: Week
deze zegels af in uw garage of zorg
voor een goede ventilatie. Rook
niet! Was uw handen direct nadat
u de zegels hebt afgeweekt.
Succes!
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Deze maand
Postzegeluitgiften Nederland

Zoals we van Nederland gewend
zijn worden er weer enorm veel
“verschillende” postzegels, post-
sets,  enz. uitgegeven. Een eer-
ste impressie van het emissie-
programma vanaf 4 juli 2012.

4 juli 2012     NOC*NSF
Postzegelvel met 10 verschillen-
de postzegels (gegomd). Op dit
postzegelvel zijn hoogtepunten
te zien uit een eeuw Nederland-
se Olympische sportgeschiede-
nis. Waarde 1.
 
16 juli 2012   Seasons
Beleef de seizoenen: postzegel-
vel met 10 verschillende postze-
gels (gegomd). Bloemen en
planten zijn de barometers van
de seizoenen. Ze vormen het
uitgangspunt voor dit postzegel-
vel. Het tijdschrift Seasons heeft
meegewerkt aan de tot standko-
ming van dit vel. Waarde 1 (even
zoeken naar de 1).
 
13 augustus 2012
Grenzeloos Nederland-Indonesië
Postzegelvel met 6 verschillende
postzegels (3 thema’s gegomd).
Handelsnatie Nederland heeft
historische banden met landen
over de hele wereld, zo blokjkt uit
de jaarlijkse serie Grenzeloos
Nederland. In 2012 is dat Indo-
nesië. Waarde Wereld 1.
Rundveerassen 
Postzegelvel met 10 postzegels,
waarvan 6 verschillend (gegom-
d). De koe is een geliefd onder-
werp onder de verzamelaars. Op
het postzegelvel zijn 6 verschil-
lende rundveerassen te zien.
Waarde 1.
Mei t/m juli 2012
 * Postset 60 jaar Efteling
 * Postset Seasons Zomer
 * Postset Limburg Donald Duck
 * Postset Ouderenfonds
 * Postset 75 jaar stadion
              Feijenoord
 * Postset Alpe d’HuZes

Postzegels plak-
ken om mensen
uit de kroeg te
houden ........
In Vught, in het huis van Piet Rem-
mers is een heel bijzondere wand
te vinden. In de woonkamer is een
volledige muur beplakt met maar
liefst ongeveer 15.000 oude post-
zegels, waarmee verschillende
mozaïeken zijn gevormd. Rem-
mers, oud kandidaat-notaris, woont
al bijna zijn hele leven in zijn statige
huis en hij vindt de versiering mooi.
“Maar”, zo zegt hij: “ik ben er inmid-
dels wel aan gewend, het is niet zo
dat ik er elke keer nog opgewonden
naar kijk”.

Historica Ottie Thiers die schrijft
voor de ‘Vughtse Historische
Reeks’, ontdekte het huis met de
postzegelwand. Zij ontdekte dat
het postzegelplakken vroeger een
hobby was. (..dat herkennen wij als
filatelisten toch wel…). Het beplak-
ken van allerlei voorwerpen heette
in vroeger tijden ‘postzegelwerk’ en

in de periode van 1875 tot 1920
versierde men van alles: dienbla-
den, stoelen, serviezen, theetafels,
het werden echte pronkstukken in
huis. En in het begin van de twin-
tigste eeuw wordt het ‘postzegel-
werk’ zelfs gebruikt als drankbe-
strijding. De Volksbond propageer-
de in die tijd het knutselen, om
daardoor de mensen uit de kroeg
te houden. (dat argument zouden
we nu ook nog kunnen gebruiken
om mensen over te halen naar
onze mooie hobby: …ga postze-
gels verzamelen en blijf daarmee
uit de kroeg…)

Het postzegelwerken was lange tijd
in de mode, maar over het alge-
meen is er niet veel meer over van
de oude knutselwerken. Natuurlijk
wordt het nog steeds gedaan, op
de Postex in Apeldoorn is wel eens
een stand geweest waar postze-
gelplakwerk te zien was. Volgens
de Ottie Thiers wordt er een beetje
op neer gekeken omdat het niet als
kunst werd gezien, het had geen
status en werd genmakkelijk weg-
gegooid. De heer Remmers is het
daar wel mee eens. Het was mis-
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Je ziet steeds meer in postzegels
PostNL geeft niet alleen prachtige 
postzegels uit, ook de overige post-
zegelproducten zijn niet te missen. 
Kent u onze schitterende thema-
boeken al? In deze zorgvuldig 
samengestelde boeken leest u meer 
over het thema van een bepaalde 
postzegeluitgifte. De boeken zijn 

geïllustreerd met de mooiste foto’s. 
Per jaar verschijnen twee boeken 
die niet mogen ontbreken in uw 
verzameling. 
De bijbehorende postzegels sluiten 
we uiteraard bij. U bestelt deze 
thema boeken gemakkelijk via 
uw eigen postzegelvereniging.

NADER
BESPROKEN

www.post.ee
Estonia of Estland ligt in noordoost
Europa. Estonia geeft mooie post-
zegels uit, die echter niet zo ge-
makkelijk verkrijgbaar zijn. De site
start in de Engelse taal op en is in
eerste instantie redelijk overzichte-
lijk. Deze duidelijke structuur gaat
verder en wanneer u STAMPS
aanklik krijgt u jaartallen te zien,
vanaf 1992. Dat is ook het jaar
waarin Estonia haar onafhankelijk-
heid en vrijheid krijgt. Wanneer u
op een jaartal klikt krijgt u een
overzicht van de uitgegeven ze-
gels. Door daarop te klikken krijgt
u de zegels te zien. Tevens ziet u
de gegevens van de zegels, maar
ook treft u vaak een korte beschrij-
ving over de emissie aan. Dat is
toch iets moois voor een verzame-
laar. Maar weer eens even verder
neuzen. FDC’s, maximumkaarten,
enz., allemaal per jaar geordend.
De planning van de emissies voor
2012 in een keurig overzicht, met
beschrijving en een afbeelding van
de zegel. Wat wilt u nog meer?
Afbeeldingen kopieren en in ons
blaadje plaatsen? Kinderlijk een-
voudig en duidelijk. U kunt heel
gemakkelijk zelf uw eigen catalo-
gus ervan maken.
Kortom, ik ga helemaal niet verder
graven. Het is een prachtige en
duidelijke site. Het enigste min-
puntje is dat er van voor 1991 geen
informatie op deze site te vinden is.
Een bezwaar, voor mij niet.
Cijfer: 9,5

schien wel erg volks, iedereen kon
het in principe doen. Voordat de
familie Remmers het huis bewoon-
de, was het huis van mevrouw De
Leijer, die, volgens overlevering
binnen de familie Remmers de
muur begin vorige eeuw heeft ver-
sierd. De wand zoals die nu nog
aanwezig is, is voorzover bekend
nog de enige in Nederland.

Van afstand is de wand een donker
en glimmend oppervlak, het ‘post-
zegelbehang’ is sterk vergeeld,
maar van dichtbij zijn figuren te
herkennen. In het midden van de
wand zijn de wapens van Vught,
Noord-Brabant en Nederland afge-
beeld, inclusief sleutels en leeuwen
in goud, maar wel met een laagje

bruin eroverheen. Volgens de heer
Remmers zijn de zegels echter
niets meer waard, ze zijn bescha-
digd en verknipt al die mooie oude
binnen- en buitenlandse zegels. De
heer Remmers wil niet weg uit zijn
huis. Hij hoopt dat als hij er niet
meer is, het postzegelkunstwerk in
goede handen terechtkomt. In zijn
testament heeft hij geregeld dat het
huis en ook de wand naar familie
gaat. Zoiets unieks mag niet verlo-
ren gaan.

(Bron: De Telegraaf, 26 april
2012 - auteur: Iris Hermans)
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Van de
voorzitter
De laatste bijeenkomst van het
seizoen 2011 – 2012.
Terugkijkend naar de avonden van
het afgelopen verzameljaar denk ik
dat we met elkaar prima avonden
hebben gehad. De veiling van de
maand mei was er eentje om in te
lijsten. Veel aanbod en veel ver-
koop tegen prima prijzen.
De Ledenvergadering in maart was
goed bezocht en er werd construc-
tief meegedacht met het bestuur.
Voor de zieken was er belangstel-
ling en dat betekent dat we in onze
kleine verzamelgemeenschap oog
hebben voor de ander en willen
meeleven als er wat bijzonders is.
De open dag was een succes en
zal zeker herhaald worden. Naast
de nodige publiciteit voor de vere-
niging levert het ook nieuwe leden
op en dat hebben we hard nodig.
De belangstelling voor postzegels
is bij allen aanwezig en de behoef-
te aan grabbelen is groot. Altijd als
de bak op tafel staat wordt er druk
gesnuffeld.
Half mei was er een beurs in Hou-
ten. Een hele grote hal met een
enorm aanbod van zegels en mun-
ten. Het zag er heel goed uit en het
was gezellig. Op deze beurs zijn
ongeveer 2000 bezoekers ge-
weest, waarvan er 500 met de
Bondspas gratis naar binnen kon-
den.
De dag erna zijn Lies en ik naar
Aken gegaan voor een grote ruil-
beurs van de plaatselijke vereni-
ging. Voor Duitsland verzamelaars
een eldorado maar voor het overi-
ge was er niets. Wel bij een Neder-
landse handelaar nog wat op de
kop kunnen tikken van Nederland.
En nu de zomer in. Ook een mooie
tijd om af en toe wat aan je zegels
te doen of op een vakantieadres
een handelaar te bezoeken en kij-
ken of je ergens anders (misschien
wel heel ver weg) ook iets aardigs
tegen komt.
Hoe dan ook ik wens u allen een
fijne zomer met goed weer en zie
u graag gezond en wel terug in
september.           Ben Mol

De veiling van 10 mei verliep rede-
lijk goed. 22 mensen deden mee
en probeerden hun kavels te pak-
ken te krijgen. Een volgende keer
moeten we echter wel in een kring
gaan zitten, zodat de veilingmees-
ters goed kunnen zien wie er een
bod uitbracht. Daar ging het op
deze avond een enkele keer fout.
Niet getreurd, met elkaar hebben
we de clubkas in ieder geval weer
gespekt.
 

U wordt op 14 juni 2012 weer van
harte uitgenodigd om de laatste
clubavond van dit seizoen bij te
wonen. Ik weet dat er al verschil-
lende mensen met vakantie zijn,
waaronder Johan Westerveld. Hij
heeft in ieder geval toegezegd om
het volgende seizoen meer keren
aanwezig te zijn. Op de laatste
clubavond zal Ben waarschijnlijk
wel weer postzegels voor ons heb-
ben, maar we kunnen natuurlijk ook
weer heerlijk snuffelen in elkaars
dubbelen. Het zal misschien wat
rommelig kunnen wezen in Mara-
natha, omdat namelijk de boeken-
markt in week 25 weer van start
gaat. Het bestuur verwacht u om
19.45 uur in gebouw Maranatha, de
koffie staat dan voor u klaar.

Boekenmarkt in
Maranatha
Zoals jullie weten zijn er in Mara-
natha veel activiteiten waaronder
de Boeken- en puzzelmarkt.
Hieronder treffen jullie de data aan
wanneer er boeken en puzzels
verkocht gaan worden.
De Boekenmarkt heeft op de on-
derstaande data verkoopdagen:
·   Week 25
    van 21 t/m 23* juni2012 
    vanaf 10:00 - 21:30
·   Week 26
    van 28 t/m 30* juni 2012 
    vanaf 10.00 – 21:30
·  Week 27
    van 5 t/m 7* juli2012
    vanaf 10:00 – 21.30 
* Op zaterdag 23, 30 juni en 7 juli
duurt de verkoopdag tot 15:00 uur
Tel:   0345-617506 of 0345-613996
(Gebouw Maranatha)
Mail: loeshorstman@gmail.com
Website:
www.boekenmarktleerdam.nl

EVENEMENTEN

Wijkgebouw Maranatha viert op 8
december 2012 haar 25 jarig be-
staan. 13 verenigingen presente-
ren zich, waaronder onze eigen
vereniging en de organisatievan de
Verzamelaarsbeurs. 
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werd het spoor in de tunnel geëlek-
trificeerd. De tunnel kreeg onder
andere bekendheid doordat Sim-
plon-Oriënt-Express door de tun-
nel reed.
Gegevens:
Lengte tunnel I: 19 803m, lengte
tunnel II: 19 823m
Noordportaal Brig: 685,80 m, hoog-
ste punt in tunnel: 704,98 m
Zuidportaal Iselle: 633,48 m
Helling noordzijde: 2 ‰, helling
zuidzijde: 7 ‰
Begin bouw noordzijde: 22 novem-
ber 1898
Begin bouw zuidzijde: 21 decem-
ber 1898
Doorbraak: 24 februari 1905
Inwijding: 19 mei 1906
Ingebruikname elektrische tractie:
1 juni 1906
 
(Bron SBB en Wikipedia)

Het wereldre-
cord fouten
Op 19 mei heeft de Italiaanse post
een gelegenheidszegel van 25 lire
uitgegeven ter gelegenheid van het
50e jaarfeest van de opening van
de Simplontunnel. Deze zegel is
ontworpen door A. Frailich en bevat
nogal wat fouten.
·        Vanaf de opening in 1906 tot
aan 1922 was het een enkelspoor,
de postzegel laat 2 tunnelportalen
zien voor dubbelspoor.
·        Weergegeven in een stoom-
locomotief van een onbekend type,
maar door de Simplontunnel heb-
ben vanaf het begin alleen geëlek-
trificeerde treinen gereden.
·        De trein rijdt rechts, ofschoon
het treinverkeer in Italië links rijdt.
·        De afbeelding is in spiegel-
beeld, de weg ligt in werkelijkheid
aan de andere kant.
·        De aangebrachte postkoets
is uit het schilderij "Die Gotthard--
Post" overgenomen, deze post-
koets heeft natuurlijk nooit op de
Simplon gereden.

De Simplontunnel is, een tunnel-
verbinding tussen het Zwitserse
Brig en het Italiaanse Iselle di Tras-
quera. De Simplontunnel bestaat
uit twee ongeveer twintig kilometer
lange tunnelbuizen onder de Sim-
plonpas. De tunnel verbindt het
Rhônedal in het Zwitserse kanton
Wallis met het Val d'Ossola in de
Italiaanse provincieVerbano-Cusi-
o-Ossola. Tot voor kort was de
tunnel de langste ter wereld.
De eerste tunnelbuis, Simplon 1
genoemd werd tussen 1898 en
1902 gebouwd en werd in 1906
geopend.
De tweede tunnelbuis, Simplon 2
werd tussen 1913 en 1922 ge-
bouwd en in 1922 geopend. In 1906

TE KOOP

Van DAVO zijn er nog een 3-tal
nieuwe en complete aanvullingen
te koop van Nederland. Het betreft
een  jaargangen met daarin de
basis-uitgiften van Nederland en
Nederland Extra (met daarin de
bladen voor de losse zegels uit de
velletjes met verschillende postze-
gelsen de losse decemberzegels).

 
Het betreft de
jaargangen 2008,
2009 en 2010.
Op deze bladen
moet je zelf de
stroken plakken
(of plakkertjes).
de kosten zijn
16 euro per jaar-
gang.
 
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Arie Versluis (0345 - 616960).

De bontbekplevier (Charadrius hiaticula)

Pas Op. Machins
van Engeland
In dit blaadje heeft u op pagina 4
het nodige kunnen lezen over het
afweken met wasbenzine. Maar
..... de nieuwe Machins van Enge-
land zijn wel heel moeilijk af te
weken, zelf met wasbenzine. Kijk
uw af te weken zegels allereerst
heel goed na en sorteer de nieuwe
Machins met 2 "breek" strookjes
(en de kerstzegels van de laatste
jaren) uit uw partij af te weken ma-
teriaal. Als deze zegels dan ook
nog eens op bruin papier (envelop-
pen) zit, dan krijgt u de zegel er niet
netjes af. Ook als ze op wit papier
zitten moet u er rekening mee hou-
den dat er papierresten op de ach-
terkant blijven zitten.

Links ziet u zo'n
nieuwe zegel.
Op zich geen
verschil met de
gebruikelijke Ma-
chin. Echter als
u goed kijkt ziet
u links bij de

waarde van de zegel (1 pence) en
rechts een ovaal stukje. Dit stukje
papier trekt u heel gemakkelijk stuk
op het moment dat u de zegel van
het papier aftrekt, ondanks het ge-
bruik van wasbenzine.
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