Nieuwsbrief 46
Postzegelvereniging
Volkel / Uden e.o.
Nieuwsbrief Nummer 46 Postzegelvereniging Volkel/Uden e.o.
Indien onbestelbaar svp retourneren aan NL 5473 BC 4

maart 2019

Overzicht bestuur.
Voorzitter

R. van Noort 0413-293110

Secretaris

S. Christiaans 0413-264291

Secretariaat: Jonkerveld 1.48 5403 CB Uden
Penningmeester+nieuwtjes J. v.d. Westelaken 0413-212246
2e Voorzitter

A. Heckmanns 0413-260950

Leden

E. Willems 0486-453619
R. van Hal 0413-266430

PR

????

_____________________________________________________________
Hoofd Rondzendverkeer Rini Ariëns 0413-250774

Agenda en resterende ruilochtenden 2019
(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand van 09:00 tot 12:30)
Plaats: Muzerijk, Klarinetstraat 2, 5402 BE Uden Telefoon 0413268548
mrt
apr
mei
jun
sep
okt
nov
dec

(3 maart vervallen i.v.m carnaval), 17
7 ,(21 april Pasen, geen ruilochtend)
05 jaarvergadering, ,19
02, 16
08, 22
06, 20
03, 17
08, 22

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD

In dit nummer:
-

Overzicht Bestuur
Agenda resterende ruilochtenden 2019.
Van het bestuur
Nieuws van Sv Filatelie
Beursagenda eerste helft 2019.
Luchtvaartgeschiedenis West Australië deel 1
Nieuwe uitgiften Nederland eerste helft 2019.
Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten

Van het bestuur
Om te beginnen wenst het bestuur alle leden en hun dierbaren een gezond 2019 toe. En alweer
zit er een jaar op. Wij hopen dat het een goed jaar was voor U allen. Het bestuur doet een
dringende oproep aan de leden voor vrijwilligers om een redactie te vormen om onze
nieuwsbrief samen te stellen. Het is een paar uurtjes werk per nieuwsbrief (4x per jaar) en
verrijkt ook uw kennis en inzichten omtrent hetgeen er speelt in ons filatelistisch wereldje.
Een lay-out van de huidige vorm is beschikbaar. Heeft U zelf een leuk artikel over een
filatelistisch onderwerp stuur dit dan naar robair@kpnmail.nl en ik zorg dat het bij de redactie
komt.
Even iets anders. Er zijn elk jaar leden die hun contributie te laat betalen. Daarom een
waarschuwing: Betalers van contributie na 1 februari krijgen een boete van € 2,50 i.v.m. de
kosten die wij hiervoor maken. Gelukkig heeft het meerendeel van de leden de betaling al
gedaan.

Nieuws van Sv Filatelie
Het nieuwe adres is geworden:
Samenwerkingsverband Filatelie, Nieuwe Schaft 23, 3991AS Houten
Nieuw telefoonnnummer: 06 - 8377 1868.

Beursagenda
EMMEN:
zaterdag 23 maart 2019. Fletcher Hotel (Van Schaikweg 55, 7811 HN) 09:30-15:00 uur.
ALKMAAR:
zaterdag 6 april 2019. Afas Stadion (Stadionweg 1, 1812 AZ) 10:00-15:00 uur.
NUNSPEET:
zaterdag 4 mei 2019. Sporthal Hoogkerk (Zuiderweg 70 , 9744 AP) 09:30-15:00 uur.
HOUTEN “FILANUMIS”;
zaterdag 11 mei 2019. Expo Houten (Meidoornkade 24) 09:30-16:00 uur.

Luchtvaartgeschiedenis West Australië. (Deel 1 tot ± 1925)
West Australië is een grote staat van ± 2,5 miljoen vierkante kilometer en beslaat ongeveer
een derde deel van het vaste continent. Dit uitgestrekte dunbevolkte gebied had een grote
behoefte aan transport en communicatie mogelijkheden. Ballonvluchten in West Australië
werden reeds in 1890 geregistreerd. De eerste langdurige vluchten met vliegtuigen in West
Australië vonden plaats in de buurt van de hoofdstad Perth. In januari 1911 maakte piloot J.J.
Hammond met een Bristol Boxkite een vlucht van ongeveer drie kwartier. Hij raakte hierbij
verdwaald in bewolking en keerde met bijna geen brandstof gecontroleerd terug naar moeder
aarde.

Bristol Boxkite

Overzeese ontwikkelingen inspireerde de Aussies tot het ontwikkelen van een eigen vliegtuig.
De meest succesvolle was de Kalgoorlie Biplane. Dit vliegtuig maakte een aantal vluchten in
de buurt van Perth en Kalgoorlie. Kalgoorlie is een plaatsje dat ongeveer 600 kilometer ten
oosten van Perth ligt en is bekend om zijn uitgebreide goudmijnen.

Kalgoorie Biplane
Toen de ontwerpers betrokken raakte bij de gebeurtenissen van de Eerste wereldoorlog werd
het vliegtuig opgeslagen in een loods.
In Julie 1919 keerde piloot Norman Brearly terug uit de oorlog met twee Avro 504
vliegtuigen en zette de eerste vliegmaatschappij in Australië op. In de jaren daarna maakte de
maatschappij verschillende vluchten in een area begrensd door Perth, Kalgoorie en Onslow.
Een gebied dat het grootste deel van het westen van West Australië besloeg.

Avro 504 en Boeing 707

Avro 504
In 1921 verleende de regering van het Commomwealth een vergunning aan Brearley voor de
eerste gesubsidieerde wekelijkse retourvluchten in Australië. Op 5 december 1921 begon zijn
luchtvaartmaatschappij “Western Australian Airways” de eerste regelmatige retourvluchten
tussen Geraldton en Derby over een afstand van ± 2000 kilometer. Deze vluchten werden
uitgevoerd met de Bristol Tourer. In 1924 werd de route uitgebreid tot Perth en in 1930 naar
het noorden tot Wyndham.

Bristol Tourer van Western Australian Airways

In 1925 werden de Bristols uitgefaseerd en vervangen door twee De Havilland DH 50
vliegtuigen welke 3 passagiers konden vervoeren.

De Havilland DH 50
(Einde deel 1)

Nieuwe uitgiften Nederland eerste helft 2019
Voor zover deze beschikbaar zijn bij:
https://www.postzegelblog.nl/2018/11/04/postzegeluitgifteprogramma-2019-mooinl-2019texel/

02-01 Beleef de Natuur: zoogdieren
02-01 Mooi Nederland: Texel
24-01 220 jaar Postbedrijf
15-02 Rembrandt en het Rijksmuseum
25-02 Mooi Nederland: Vlieland
25-02 Beleef de Natuur: stinsenplanten
25-03 Mooi Nederland: Terschelling
23-04 Mooi Nederland: Ameland
23-04 PostEuropa: vogels in Nederland
20-05 Mooi Nederland: Schiermonnikoog
20-05 Mooi Nederland: verzamelvel
20-05 Tuinvogels in Nederland
11-06 Beleef de Natuur: vlinders
Je kunt de uitgiften van NL het beste voor jezelf bijhouden door bijvoorbeeld het blad Collect
van PostNL online te lezen.

Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten
 Betaal uw lidmaatschap altijd voor het eind van het jaar.
 Als u regelmatig op onze website kijkt dan hebt u altijd het laatste nieuws
van de vereniging. Op de homepage staat aan de rechterzijde weergegeven
welke wijzigingen op welke data zijn doorgevoerd. Als je op die regel klikt
wordt je meteen doorgeleid naar de betreffende pagina.
 Voor het rondzendverkeer zijn boekjes te koop a € 1,20. Vraag hiervoor aan
de bestuurstafel tijdens de ruilochtend. Gebruikt u de boekjes voor inzending
bij SVFilatelie in Den Haag dan zijn de boekjes verzekerd.
 Is uw huisadres of e-mailadres gewijzigd, geef dit dan direct door aan onze
secretaris. Mail naar: siegi.christiaans@planet.nl
 U helpt de nieuwsbrief drukken door een adverteerder voor onze nieuwsbrief
te werven. Tarieven voor advertenties zijn goedkoop (prijs per 4
nieuwsbrieven).
Hele pagina (A5)
€ 25,=
Halve pagina € 15,=
Kwart pagina € 10,=

