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Beste leden,

Wat voor een voorjaar hebben en gehad maar ook wat voor een zomer ! Helemaal niet om er
qua weersomstandigheden aan terug te denken. Laat ons dan ook hopen dat de
nazomermaanden september en oktober wat beters voor ons allemaal in petto hebben.
hebb
Tijdens de zomermaanden heeft het bestuur weer menige beslissing voor het najaar en het
volgende jaar getroffen (bondige resumé verder in het clubblad). Wij kunnen enkel duimen
dat er ook zoveel mogelijk leden bij de diverse activiteiten naar ons lokaal
lokaal afzakken om zo de
clubwerking levendig én attractief te houden. Weet, dat uw wensen en verzuchtingen altijd een
luisterend oor vinden. Hebt u dus een vraag of suggestie, raadpleeg gerust één of meerdere
bestuursleden. Dan komt het zeker aan bod bij een volgende bestuursvergadering.
Onze eerstvolgende activiteiten vinden nog plaats in augustus.
Ten eerste is er de deelname aan de competitieve tentoonstelling te Braine L'Alleud, waarbij
vijf leden weer hun beste beentje gaan voorzetten
Ten tweede onze clubreis.
lubreis. Aangezien een stuk ervan toch onder de noemer "open hemel"
valt, hopen wij natuurlijk allemaal dat het droog (en liefst ook lekker warm) wordt. We hebben
zelfs als een lachend gezegd, dat we gezien het kwakkelweer van de laatste weken,
misschien toch maar eieren naar de arme Klaren zouden moeten dragen. Maar hecht daar nu
nog geloof aan?
In oktober starten ook de inschrijvingen voor de bingoavond van eind november. Hebt u nog
wat spullen liggen, die u kwijt wil - ze blijven van harte welkom voor zover ze uiteraard intact
zijn. Of wij het streefcijfer aan aantal prijzen van de voorbije jaren halen, durf ik nog niet te
zeggen, maar dat het alleszins weer drie mooie prijzentafels worden, dat kunnen wij al met
zekerheid meegeven.
Wij lazen voor u ook tijdens de zomermaanden de clubbladen van bevriende kringen door en
ons viel op dat onze bevriende kring ARP-JARPO
ARP JARPO Lier op24 september het 50-jarige
50
bestaan
van hun kring gaat vieren. Wij vinden dit meer dan een vermelding in ons clubblad waar met
een hele
e dikke proficiat aan de jarige club en haar bestuur én leden. Zover zijn wij nog lang
niet. Dan moeten wij het nog 10 jaar volhouden.
Wij starten ons clubblad naar gewoonte met de door u vertrouwde rubrieken en namens het
bestuur wens ik allen veel leesgenot
genot
Uw clubsecretaresse
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LEDENNIEUWS
Wij keren eerst even terug naar de periode van eind juni / begin juli
Wij kregen er het hele speciale geboortekaartje in handen van
de kleindocher van ons lid Karla Kempenaers.
Kempenaers LUNE werd
al geboren op 25 mei en wijij konden u dit al kort melden in ons
vorig clubblad. Haar naam vernamen we pas tijdens de
clubdag van 3 juli en deze willen wij u niet onthouden.
Onze voorzitter Georges en zijn vrouw Gisèle meldden ons
met fierheid de geboorte van hun 4de achterkleinkind.
achterkleinkin Zij kreeg
de naam FLORA mee.
Namens u allen wensten wij hen van harte proficiat met de
familie-uitbreiding.
De operatie van onze feestleider Boudewijn op 27 juni
verliep volledig volgens planning en na een week kon hij
alvast ook aan de revalidatietijd
revalidatietijd thuis beginnen. Uiteindelijk
liet hij maar bij één clubdag verstek gaan en bij de volgende
was het uiteraard nog heel kalmpjes aan.
Het deed deugd te zien en te horen hoeveel leden hem een
welgemeend herstel toewensten en langs deze weg graag
nogmaals van harte een hele dikke merci.
nogmaals
Tot zover de goede nieuwtjes want er waren er jammer genoeg ook een hele boel minder
goede
Eind juni vernamen wij tot onze grote spijt het overlijden van ons lid
Frans De Croes op 27 juni in het Imeldaziekenhuis te
t Bonheiden.
Hij werd 76 jaar.
Na maanden van zorg in de geriatrieafdeling ontviel Frans ons
uiteindelijk toch nog onverwacht. Bij ons laatste bezoek was hij nog
optimisme om terug te kunnen keren naar het Hof Van Villers te
Mechelen Daar woonde hij zo graag na
Mechelen.
a het overlijden van zijn vrouw
Martha, die vroeger ons ook herinneren aan zijn zij bij hun komst
naar de clubbijeenkomsten.
Frans & Martha werden lid van De Postiljon in 2001 en waren er van dag één altijd graag bij.
Frans was altijd een gedreven
n filatelist en zorgde lange tijd voor ruilboekjes binnen het circuit
van de KVBP. Mee op reis en dat soort zaken, dat zat er gezien zijn handicap niet meer in,
maar hij was er graag als de kippen bij om mee te komen bingo spelen of om ons te steunen
met de tombola en hij had verschillende jaren op rij een stand in onze ruilbeurs. Wij mogen
met een gerust hart stellen, dat hij graag bij ons naar de club kwam en deed dit zelfs als hij
hiervoor beroep moest doen op ziekenvervoer. Weinigen zullen hem dat nadoen.
nadoe
In naam van onze vereniging hebben wij Frans een laatste eer bewezen, zowel in het
funerarium te Bonheiden als tijdens de uitvaartplechtigheid te Mechelen op 5 juli.
Wij bewaren hem in onze herinneringen.
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Een maand later kwam er opnieuw het overlijdensbericht van een lid binnen.
Elza Van Craen was ons ontvallen op de leeftijd van 78 jaar.
De leden, die ons de laatste jaren kwamen vervoegen, zullen
haar niet kennen, want Elza kon al enkele jaren - omwille van
zorgproblemen thuis - niet meer naar de club
cl komen. Haar man,
Leon Gillemot, deed dat wél, met name op momenten, dat hij
daartoe de mogelijkheid zag. Want dat mogen wij met zekerheid
stellen - Leon heeft zijn uiterste gegeven om zijn vrouw in eigen
huis een thuis te kunnen blijven geven en wij bewonderen
bew
hem
hierom.
Het moet Leon dan ook zwaar gevallen zijn, dat hij haar enkele
weken voor haar overlijden aan de zorg van anderen moest over
laten omdat hijzelf opgenomen werd in het ziekenhuis en zeker
omdat ze dan onverwachts ook opgenomen werd met ernstige
hartproblemen. Zij sloot er ook voor altijd de ogen.
Het merendeel onder U zal zich Elza herinneren als een goedlachse, altijd geïnteresseerde
dame, die zich graag in het gesprek aan de clubtafel mengde en ook graag mee aan tafel
ging bij ons clubfeest. Bij één van haar laatste actieve deelnames nam ze ons in vertrouwen
inzake haar te verwachten ziektebeeld en wij steunden haar ook lang daarna met
positivisme. Dat was het enige wat we voor haar konden doen.
Namens onze kring hebben wij Elza
Elza eveneens een laatste eer bewezen, deels bij het groeten
in het funerarium en deels bij de uitvaart op 29 juli, waar een zeer ruime afvaardiging van
onze club aanwezig was en onze innige deelneming ook uitgesproken ten overstaan van
Leon, haar kinderen maar ook aan haar zus en haar familie, die ook lid van onze kring zijn.
Ook Elza bewaren wij zeker en vast in onze herinneringen.
Verder vernamen wij begin augustus via enkele leden ook het
overlijden van de vader van ons lid William Vanlangendonck.
René
ené Vanlangendonck,
Van
, echtgenoot van José Schellens, overleed
op 20 juli op 86 jarige leeftijd. Of het onverwachts afscheid werd, of
dat jammer genoeg ook een lange lijdensweg aan voorafging, is
ons niet bekend, maar dat zullen wij eerlang zeker vernemen.
Wij stuurden in uw aller naam onze innige deelneming aan William
en zijn familie, ook al was het omwille van omstandigheden met wat
vertraging en steunen hen in onze gedachten en deze moeilijke
dagen.
Net vóór het in druk gaan van dit clubblad bracht de familie van
ons lid Maria Van Craen,, zus van Elza, ons nog op de hoogte dat
ook zij opgenomen werd in het hospitaal.
Tijdens onze recente babbel met haar wist ze ons clubblad nog
zo te appreciëren. Sinds haar oogoperatie kon ze alles weer veel
beter lezen
n en ze wou alles blijven weten over het reilen en zeilen
van de postzegelclub. Ze voelde zich sinds jaren weer terug
stukken beter en nu komt dit bericht binnen. Van onverwachts
gesproken!
Wij duimen voor haar dat de medische staf haar er snel weer
bovenop
nop helpt en dat ze weer spoedig tussen haar familie de
draad kan opnemen.
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LEDENACTIV
EDENACTIVITEITEN
Terugkijken
Aanwezigheidstombola’s: De winnaars van de trekkingen van mei en juni
17 juli
Benny Fonderie
François Dumont
Paul Daems
21 augustus
Willy Van Droogenbroeck
Marcel Verbeeck
Emmanuel Delperdange

wint

2 Belgische postfrisse postkaarten
2 Belgische postfrisse postzegels "Europa"
2 Belgische postfrisse postzegels "Europa"

wint

3 Belgische postfrisse postzegels "België"
3 Belgische postfrisse postzegels "België"
2 Belgische postfrisse postkaarten

18 juni 2011 - Algemene Vergadering KLBP te Jette
Met dank aan Johan, die voor onze club, de notulen nam:
1.

Contributie periode 2012 tot 2016:
Blijft 2 euro per lid door de club aan de KLBP te betalen
Totaal aantal kringen: 275 (vorig jaar 315 of13% minder) clubs en 12181 leden hebben
betaald (Voor Brabant 5 kringen minder)
Het vroegere minimum van 60 euro wordt voor één jaar geschrapt en vervangen door
het aanbetalen van het werkelijke aantal leden.
Er zijn nog teveel clubs, die meer adressen doorgeven, dan dat er lidgeld betaald
wordt. Belgaphil wordt doorgestuurd aan de adressen, die ook daadwerkelijk werden
doorgegeven. Clubs geven hun lijsten met adressen door volgens de instructies.
Wijzigingen (nieuw lid, naam geschrapt, verhuis, overlijden ed) op lijst met duidelijke
indicatie eveneens doorgeven.
Dit zal na één jaar geëvalueerd worden en indien er een positieve evaluatie is,kan het
opgenomen worden in de statuten. Anders blijft de oude regelgeving van kracht.

2.

Afgevaardigden én bestuursleden
Het aantal van 2 provinciale afgevaardigden per provincie blijft gehandhaafd.
Berekening van de bestuursleden per provincie a.h.v het aantal leden én het aantal
verenigingen per provincie. Alle provincies zagen hun aantal bestuursleden zakken,
behalve Brabant (= 6 bestuurders), Luxemburg was 1 en blijft 1

3.

Eddy Van Vaeck stelt zich opnieuw kandidaat nationale voorzitter

4.

De medaille voor provinciale verdienste voor Brabant werd zoals eerder gestemd in de
algemene vergadering van het comité Brabant overhandigd aan Michel Erauw.

5.

Voor Pro-Post nam Frank Daniëls als erevoorzitter het woord, bij afwezigheid van
andere verantwoordelijken, die zich verontschuldigd hadden. Hij had het vnl. over het
initiatief voor jong senioren (+ 50 tot -65).
Overeenkomstig haar doelstelling - de bevordering van de filatelie - is er in de schoot
van Pro-Post een werkgroep opgestart om de filatelie te promoten onder de "Young
Seniors", de zgn. Babyboomers.
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Het team is samengesteld uit:
Philippe Allardin & Frank Daniëls
Pro-Post
Roger Culot en Robert Lisabet
KLBP
Xavier Clabots
B Post
Maurice Deneyer
BBPH
Verder had hij over een artikel, verschenen in Humo, waarbij hij
hij stelde dat wij met z'n
allen moesten proberen om de filatelie in een beter daglicht te stellen en niet steeds
over geld op mogelijkse opbrengsten/verliezen te praten, maar meer over de passie
voor de filatelie.
De vergadering werd afgesloten met een gezellige
gezellige babbel en met een drankje en een hapje.
26 juni 2011 - Tentoonstelling in Heemkring "Het Molenijzer" te Putte
Lydia Vandersloten had in de club laten
ontvallen, dat ze er zou uitpakken met haar
verzameling rond "Pijp en Tabak" en
verschillende leden
den brachten er ook een
bezoekje.
Groot was de verbazing bij menigeen dat ze naast haar filateliepagina's rond dit thema ook
een ruim assortiment aan attributen had uitgestald en de vraag rees dan ook om in de club
nog eens te polsen naar de verzamelingen
verzamelingen van de leden, maar dan ook een tikkeltje verder te
zien dan het filatelistische. Er wordt later op teruggekomen.
29 juni 2011 - Invitatie van de sportsport en cultuurkringen op het gemeentehuis
Onze kring had tijdens de huldiging van de individuele sportspor en cultuurlaureaten officieus
vernomen, dat er aparte invitatie zou volgen ter huldiging van de sportsport en cultuurkringen
2010, die er aanspraak op maken. Wat er mis gelopen is, weten wij natuurlijk niet, want die
officiële uitnodiging kwam maar niet en toen er op onze vraag aan gemeente om een
bevestiging van de datum een mailbericht kwam, dat men niets wist van een huldiging, was
de onzekerheid ten top.
Een geluk dat de clubsecretaresse nog even in de dorpskom moest zijn en de drukke
beweging rond het gemeentehuis zag, inclusief cateringdienst, om te besluiten, dat de
huldiging wél zou doorgaan en weliswaar nét iets te laat, maar toch aanwezig, woonde zij in
uw naam de huldiging bij,, waarbij zij de verontschuldiging van burgemeester en schepenen
voor de vergeten invitatie uiteraard aanvaardde.
Ondertussen
ndertussen heeft iedereen, die in de club present was
de laatste keren, al kennis kunnen maken met de wél heel
mooie beker, die de gemeenteleiding voor onze
clubwerking én in het bijzonder omwille van ons 40 jarig
bestaan in 2010 voor ons had laten aanmaken.
Wie de beker nog niet zag, hierbij alvast een foto van het
pronkstuk, dat U allen hebt verdiend. De beker prijkt "op"
de bekerkast in uw clublokaal.
Was het dan na een hindernisparcours, de waardering
was er zeker niet minder om en wij danken het
gemeentebestuur van harte voor de lovende woorden
voor de club. Wijij weten dit zeker te appreciëren.
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Het blijft verder afwachten, of het schepencollege onze verzuchtingen inzake de discriminatie
bij het subsidiebeleid
ebeleid (leden binnen en buiten de gemeente) ter harte neemt. Wij hebben alvast
meer dan één ballonnetje opgelaten ter zake.
zake. Meer dan het schepencollege vragen om dit nog
eens op de agenda te zetten, zit er voorlopig nog niet in.
Wat we u zeker niet willen
n onthouden, is een punt, dat toevallig aan de receptietafeltjes ter
sprake kwam. Zo is de kogel definitief door de kerk en wordt het oude rusthuis te Hever niet
omgevormd tot nieuw cultuurhuis. Jammer, maar helaas. Daar was er ruimschoots de
mogelijkheid om enkele grote zalen te hebben, de kamertjes waren ideaal voor verschillende
kringen om er hun spullen "achter slot" te laten én een ruime parking was er gegarandeerd.
In plaats hiervan blijft het huidige cultuurhuis in zijn functie gehandhaafd en zal er een ruime
polyvalente zaal komen bij de gemeenteschool in Boortmeerbeek, die tijdens de week nuttig
is voor de schoolgemeenschap en tijdens de week-ends
week ends en vakanties ook zal kunnen benut
worden door de verenigingen. Dit bericht werd d.m.v. een gemeentelijk
gemeentelijk bericht later ook nog
publiek gemaakt. Wij volgen dit natuurlijk ook voor u op en zijn benieuwd naar de grootte van
de zaal en of dit interessant voor ons kan zijn.
17 juli 2011 - Bestuursvergadering
Zomer of niet, een goede clubwerking vereist ook dat
dat de bestuursleden op tijd de koppen
bijeen steken. Tijdens de tweede clubdag was het weer zover en de krijtlijnen voor de
komende maanden werden uitgetekend. Enkele punten op de agenda in een notendop:
1.

Clubblad - Deels verzenden per mail of niet
Alles
es blijft zoals het is. Verzending per post

2.

Uitnodiging bijwonen "De Laatste Show"
Mogelijks met een kleinere groep in november ernaar
toe gaan. Er wordt in de club naar mogelijke
geïnteresseerden gepolst.

3.

Lijst verzamelingen in Themaphila
Beslist
st dit niet te doen om "stalking" gedrag van
handelaars te vermijden.
Wel optie herbekijken om bij leden oproep te doen (intern in de club in te kijken) en uit
te breiden met neveninteresses

4.

Aanmaken kaders?
Omwille van afketsen optie oude kaders
kaders KLBP werd overlegd of we er misschien zelf
laten aanmaken voor locale doeleinden. (bvb Week amateurkunsten, clubs in de kijker
ea) = te duur - Tegenvoorstel om bvb volgend jaar tafels aan te vragen bij de
gemeente en de club te laten zorgen voor een beschermende
beschermende plastiekfolie om zo
horizontaal i.p.v. vertikaal te bekijken.

5.

Deelname Braphil - Augustus 2011
Praktische afspraken inzake opzetten/afbreken van de 5 deelnemende verzamelingen

6.

Clubreis 2011 - Eind augustus 2011
Evaluatie van de inschrijvingen
inschri

7.

Jaarmarkt 24/9 - Stand van de club
Geen vaste stand maar wél ronddragen van flyers m.b.t. onze bingoavond van
november
Sponsoractie najaar
Formules van de vorige jaren blijven gehandhaafd.
Koppelen aan steunkaart voor de locale handelaars indien 30% leden binnen de
gemeente in het gedrang komt? Nog niet aan de orde

8.
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9.

Jaarvergadering met koffietafel -Welke datum in januari?
Clubdag van 1 januari vervalt - In de plaats daarvan zal uitzonderlijk de 2de zondag
van de maand de algemene ledenvergadering mét koffietafel doorgaan.

10.

Nieuwe filmavond voorzien?
Idee is het om beelden van clubfeesten, clubreizen, beurzen enz van de laatste jaren
op groot scherm in het clublokaal te tonen.
Vooropgestelde datum is 25/2/2012

11.

Ruilbeurs 2012
Wij houden vast aan de 1ste zondag van maart. Het aanschrijven van de
standhouders begint eind september.

12.

Clubfeest volgend jaar
Vele leden vragen om dit niet langer 's avonds te doen.
Bij wijze van proef zal op 7 april 2012 het clubfeest in de namiddag doorgaan

Vooruit kijken
27 + 28 augustus 2011- Reg. competitieve tentoonstelling BRABANT te Braine L’Alleud
U vernam al in uw vorig clubblad dat wij met 5 leden actief deelnemen aan deze regionale
competitieve. Eén verzameling, die nieuw in opbouw was en initieel voor 4 kaders
aangemeld, werd in extremis nog uitgebreid naar 5 kaders om in die kwantiteit - met
toestemming van de organisatie - deel te nemen, met name de verzameling van Ida rond de
bijtjes.
Hoe Luc, Ida, Paul, Lydia en José het ervan af zullen brengen, is op het moment van het in
druk gaan van ons clubblad natuurlijk nog een open vraag. Zeker is dat zijn in naam van
onze kring weer hun best hebben gedaan om met veel nieuwigheden voor de dag te komen.
Verschillende leden van onze club hebben ook toegezegd om tijdens het competitieweekend
naar Braine L'Alleud af te zakken en zodoende heet van de naald de commentaren op te
vangen en aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Wij wachten met spanning het resultaat af.
28 augustus 2011 - Clubreis La Ducasse te Ath & bezoek Beverse kaasmakerij
Heel wat andere leden en geïnteresseerden zullen op zondag 28 augustus mee onze
jaarlijkse clubreis beleven. De inschrijvingen kwam dit keer minder vlot binnen dan anders en
daar zat het feit dat er stoet bij in het programma zit, voor een flink deel tussen.
Hoe dan ook, het was héél lang geleden, dat wij deze formule nog eens hadden en elk jaar
met een attractief én betaalbaar programma uitpakken, het is geen sinecure. Het is en blijft
inderdaad een risico omdat het bij mooi en droog weer niet stuk kan gaan, maar bij nat of kil
weer een opdoffer kan zijn.
Wij hopen natuurlijk op droog en liefst warm weer maar mochten wij toch pechh ebben op dat
vlak, dan kunnen wij uitwijken naar een binnenlocatie.
Even het geheugen opfrissen voor de medereizigers:
Om 7.15 u stipt vertrekt de bus aan de parking bij de Sporthal te Boortmeerbeek.
En wij rekenen er uiteraard op, dat iedereen zich ook tijdens de dag - zoals altijd - aan de
opgegeven uurregeling houdt, om alles optimaal voor iedereen te laten verlopen.
Jaarmarkt 24 september in Boortmeerbeek centrum
De Postiljon zal er - zonder een specifieke stand - de eerste promotie starten a.h.v. flyers
voor de bingoavond.
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1 tot 7 oktober 2011 - Europees jeugdkampioenschap
j
in Polkowice / Polen
Volgens de informatie die bij via het internet vonden,
verwacht men bij deze manifestatie jonge filatelisten
van 10 tot 15 Europese landen met in totaal mogelijks
250 kaders. En ons Annemie zal er met haar
verzameling
ng rond haar bloemen ook bij zijn
Wij zijn ervan overtuigd dat haar verzameling met haar kleurenpracht met af en toe speciale
invalshoeken de jury ter plaatse mag bekoren en dat er weldra weer een mooie trofee in haar
trofeeënkast mag staan.
Vooraleer de verzameling naar Polen vertrekt, valt er nog wat administratie en het bezorgen
van de verzameling in "Ethen" te regelen, maar dat komt beslist allemaal in orde.
7 november - Bijwonen "De laatste Show"
Tijdens de clubbijeenkomsten werd er gepolst wie er geïnteresseerd zou zijn in het bijwonen
in groep van zo'n opnamesessie en er hebben voldoende mensen belangstelling om dit te
laten doorgaan.
Iedereen die zich opgaf, geven wij graag nog eens als geheugensteuntje mee, dat wij
samenkomen aan de sporthal
al om 16.45 u en vertrekken er met
et enkele auto's richting
opnamestudio
o 6, Luchthavenlaan 31 te Vilvoorde.
Daar worden wij verwacht om 17.45
17
u in de studio met een drankje
je en we gaan samen de
studio in om 18.00 u tot ± 20.00
00 u.
Daarna keren wij huiswaarts, waar iedereen, die het wenst om 22.00
22.00 u het programma op de
TV kan volgen.
26 november 2011 - Onze bingoavond
ingoavond
De inschrijvingen gaat van start in oktober. Maak
aak uw vrienden en kennissen alvast warm
om mee te komen spelen. Dit keer volstaat het om
om uw naam en het aantal deelnemers
deeln
door
te geven. Het bestuur besliste
e eerder
eer
om af te stappen van het drankbonne
bonnetjessysteem en
papieren spelkaart. In
n de plaats daarvan staan er vijf spelrondes geprogrammeerd op het u
vertrouwde stramien.
Prijzen blijven verder welkom.
Belangrijk
grijke informatie van de ruildienst !
1.

Op zondag 4 september
ember - 1ste clubdag vd maand - is alleen de ruildienst present,
dus geen
een materiaaldienst.
materiaaldienst Nieuwe postzegels en besteld materiaal kunnen dus
uitzonderlijk niet afgehaald worden.
worden

2.

NIEUW ! Catalogus "EURO
EUROPA" van Yvert & Tellier
Momenteel zijn er 3 catalogi van West-Europa
West
3/1(2006),
(2006), 3/2 (2008) en 3/3 (2009) en
2 catalogi van Oost-Europ
Europa 4/1 (2010) en 4/2 (2011)
West-Europa en Oost--Europa worden nu samengevoegd en stelselmatig, na
uitgiftedatum,, ook in de club beschikbaar zijn.
Het 1ste deel EUROPA Volume 1 (2011)
(2011 zal vanaf
af de 2de clubdag van september ter
inzage in de club beschikbaar
schikbaar zijn.

Nav de recente tentoonstelling
elling van Lydia
Lydia rond pijp en tabak waarbij ze naast haar
haa
filatelistische benadering ook attributen toonde rond dit them, rees de vraag om eens
e
te
polsen naar de verzamelingen van de leden. Hierbij de oproep leden om in de club door te
geven wat jullie precies verzamelen (ook andere dan filatelistisch
filatel
zijn dus toegestaan).
Nu wordt nog te dikwijls de vraag gesteld "Wie verzamelt er .....?"
Deze
eze lijst wordt niet gepubliceerd om stalkinggedrag van handelaars te vermijden,
ver
maar zou
wél ten inzage blijven in de club. De praktijk zal het nut (belang) ervan uitwijzen.
uit
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POSTZEGELKLUB
NOSSEGEM
Lokaal rechts achter het gemeentehuis
Leuvensesteenweg 653, 1930 NOSSEGEM
www.postzegelclubnossegem.be
Volgende vergaderingen:
Zondag 7 augustus 2011:

Beste leden,

Nabeschouwing van onze
rommelmarkt op 7 augustus

Vrijdag 2 september 2011:
Ruilvergadering
uilvergadering vanaf 19u met veiling om 20 uur
Inzage ruilboekjes vanaf 20u30
Vrijdag 16 september 2011:
Ruilvergadering vanaf 19u met mini-veiling
mini
om 20 uur
Inzage ruilboekjes vanaf 20u30
Donderdag 22 september 2011:
Themavergadering KE.THE.FIL vanaf 20u
Vrijdag 7 oktober 2011:
Algemene vergadering vanaf 19u - Geen ruilboekjes ter inzage
Vrijdag 21 oktober 2011:
Ruilvergadering vanaf 19u met mini-veiling
mini
om 20 uur
Inzage ruilboekjes vanaf 20u30
Donderdag 27 oktober 2011:
Themavergadering KE.THE.FIL vanaf 20u

Ondertussen is onze rommelmarkt achter de rug. We
e kunnen spreken van een geslaagde
dag. De weergoden waren met ons – we hebben dan ook geen druppel regen gehad,
gehad ook al
hadden we alle reden om er bang voor te zijn. Zaterdag regende het nog pijpenstelen en de
dag nadien – maandag - was ook niet van de beste.
Verder was iedereen tevreden - oude en nieuwe spullen vonden een nieuwe thuis en de
dorstigen konden zich verfrissen aan een lekker pintje of iets anders. Onze lekkere pensen en
hamburgers gingen vlotjes de deur uit…Het was zeker en vast een leuke dag.
We bedanken zeker en vast ons lid Victor Corbusier voor zijn hulp bij het opdienen,
opdienen ons lid
Marleen Van Molecot voor haar hulp bij de koffie en de broodjes en de Lissa,
Lissa de vriendin van
Gerrie Van Rossum voor haar hulp bij het bakken.
Er zijn reeds foto’s gezet op de website van de vereniging in de rubriek ‘Historiek’.
‘
Heeft er
nog iemand
nd foto’s? Leen ze even uit aan het bestuur of stuur ze door. Dan kunnen we ze ook
op de site zetten.
Toch een kleine bedenking: Misschien
isschien was de opkomst van de eigen leden ietwat aan de lage
kant?
Kerstzegel 2011:
Net zooals
oals vorig jaar gaan we ook dit
dit jaar een ‘kerstzegel’ uitgeven
voor onze kerstwensen aan al onze leden. Heeft iemand een leuk
idee of een mooi ontwerp, dan kan hij dit binnenbrengen ten laatste
op de algemene vergadering van 7 oktober.
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Algemene ledenvergadering op 7 oktober 2011:
We kunnen jullie nu al uitnodigen op onze algemene
ledenvergadering.
Deze vergadering is de startvergadering van een nieuw
werkjaar – en waar dus het lidgeld dient vernieuwd te
worden.

Bij het typen van deze tekst zijn alle agendapunten van de algemene
algemene vergadering nog niet
binnen. We kunnen je wel al vertellen dat er de jaarlijkse herverkiezing van enkele
bestuursleden plaatsvindt, ook het belonen van trouwe leden, verkoop van oude catalogi,
verslagen van penningmeester en secretaris, enz…
Alle agendapunten
dapunten zullen in het lokaal ter beschikking zijn in de maand september.
Ze worden ook per email verstuurd naar de leden,
leden die een e-mailadres doorgaven.
doorgaven
Wie zich geroepen voelt om het bestuur bij te treden mag steeds zijn kandidatuur
indienen.
Even voorstellen:
rstellen: De Bibliotheek van jouw club (deel 2):
Er is een zeer uitgebreide keuze beschikbaar.
Deze keuze gaat van wereldcatalogi (vooral Yvert & Tellier) tot
filatelistische studies over alles en nog wat.

Zoek je informatie over gebruikte afstempelingen,
afstempelin
over de types in een
langlopende reeks? Zoek je uit welk land die welbepaalde zegel komt, of wil je gewoon zijn
waarde kennen? Dan kan je dit ook vinden tijdens onze vergaderingen.
De wereldcatalogi zijn elke vergadering beschikbaar voor onze leden,
leden hier kan je elke
vergadering beroep op doen. De catalogi en vele andere studies kunnen eveneens
ontleend worden bij José mits betaling van een waarborg van € 5.00.
Je brengt gewoon het ontleende boek terug bij de volgende vergadering.
vergadering
Is de staat van het ontleende werk in orde? Dan krijg je de waarborg ook terug.
Hieronder deel twee van wat er beschikbaar is in onze
o
vereniging:
G052
G053
G054
G055
G056
G057
G058
G059
G060

De paddenstoelen - Inleiding voor een thematische verzameling
Rasterstudie op type "Marchand
Marchand"
Privaatfrankeermachines
rankeermachines in Oost-Vlaanderen,
Oost
Letters A-D
25 jaar filatelie (2 stuks)
De spoorlijn 'Gent - Oudenaarde - Blaton' en haar stempels
Les rélations épistolaires durant la seconde guerre entre les
Belges d'Afrique et leurs
L'aerophilatelie en SFBA
Vergrootglas op een postzegel 'Cijfer
'Cijfe op Heraldieke Leeuw nieuw type'
Les timbres-poste
poste militaires 'M' de Belgique
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Nederlands
Frans
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Frans
Frans
Nederlands
Frans

G061
G062
G063
G064
G065
G066
G067
G068
G069
G070
G071
G072
G073
K001
K002
K004
K005
K006
K007
K008
K009
K010
K011
K012
K013
K014
K015
K016
K017
K018
K019
K020
K021

Etude sur les timbres de Belgique du type du Lion Héraldique Nr
854
Plaatnummercatalogus
atalogus van België
L'émission de 1869,
9, ses marques postales
Grosse barbe X Armoiries 1905-1907
1905
De postgeschiedenis van Roeselare
Gettopost tijdens WO II
Pakketbootstempels Oostende-Dover
Oostende
Post en Boden in Zwijnaarde
Die Postzensur - Deel I
Die Postzensur - Deel II
Raddagtekeningstempels Oost-Vlaanderen
Oost Vlaanderen (inventaris letters HH
K)
De Postgeschiedenis en postmerken van Zomergem
Privaatfrankeermachines
rankeermachines in Oost-Vlaanderen, Letters E-N
Dictionnaire de Bureau de Poste de Belgique de 1830 à 1983
Stanley Gibbons - Collect Railways on stamps (3 stuks)
Filatelie, geschiedenis, stempels, postwaardestukken en zegels
Introduction à la Marcophilie Belge 1939-1947
1939
De postwaardestukken van België (uitgifte 1982 & 1990)
Les Oblitérations Mécaniques de Belgique de 1905 à 1920
De valstrik van de Filatelie
Stamps RF Schooley-West
West
Thematic Philatelie
Les -10% Van Acker
Estampilles et Oblitérations du Courrier de la province de Liège
De postwaardestukken van Congo en Ruanda-Urundi
Ruanda
Bibliografie van de Filatelie in België
Postzegels verzamelen
De Guillochin opdruk op de Belgische Medaillons (4 stuks)
De zegels 5Fr Leopold II van 1878, met bijzondere nadruk op de
vervalsing
Tervuren en de Post
Het Keerpuntjaar 1910
De Paardenpost in België
De Streepstempels in België

Frans
Nederlands
Frans
Frans
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Duits
Duits
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Frans
Engels
Nederlands
Frans
Nederlands
Frans
Nederlands
Engels
Engels
Frans
Frans
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands

Oproep: loten voor de veiling.
Er is er nog steeds vraag naar loten voor onze veilingen.
Je kan veilingformulieren
ilingformulieren afhalen bij het bestuur tijdens onze bijenkomsten (je mag deze
ook kopiëren). Er zijn geen kosten verbonden aan onze veiling, noch voor de koper, noch
voor de verkoper.
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Veiling op 2 september 2011:
NR

LAND

NRS

STAAT

KWOT

PRIJS

1

BELGIE

701/9

XX

€ 5,50

€ 1,40

2

"

716/24

XX

€ 6,30

€ 1,60

3

"

728/36

XX

€ 18,00

€ 4,50

4

"

737/42

XX

€ 29,00

€ 7,30

5

"

743/7

XX

€ 19,00

€ 4,80

6

"

756/60

XX

€ 32,00

€ 8,00

7

"

773/6

XX

€ 18,00

€ 4,50

8

"

777/80

XX

€ 17,00

€ 4,30

9

"

834/40

XX

€ 54,00

€ 13,50

10

"

908

XX

€ 2,75

€ 0,80

11

"

987/89

XX

€ 13,50

€ 3,40

12

"

991/3

XX

€ 10,00

€ 2,50

13

"

1013/8

XX

€ 10,00

€ 2,50

14

"

1032/8

XX

€ 30,00

€ 7,50

15

"

1039/45

XX

€ 13,00

€ 3,30

16

"

1090/2

XX

€ 2,80

€ 0,70

17

"

1094/5

XX

€ 1,50

€ 0,40

18

"

1096/01

XX

€ 27,50

€ 6,90

19

"

1102/7

XX

€ 13,50

€ 3,40

20

"

1109/10

XX

€ 0,60

€ 0,20

21

"

blok 13/14

XX

€ 21,00

€ 6,30

22

"

blok 15/16

XX

€ 72,00

€ 22,00

23

"

blok 17

XX

€ 15,50

€ 4,70

24

"

blok 40/41

XX

€ 2,80

€ 0,80

25

FRANKRIJK

boekje 1959 (1226/7)

XX

€ 50,00

€ 10,00

26

"

boekje 1961 (1323/4)

XX

€ 47,00

€ 9,00

27

VATIKAAN

jaar 2010

XX

€ 0,00

€ 45,50

28

MALAWI

vogels

O

€ 0,00

€ 0,50

29

INDIA

jaar 2009

XX

€ 0,00

€ 5,00

30

BELGIE

1378+kleur varieteit

XX

€ 0,00

€ 5,00

Veiling op 7 oktober 2011:
NR

LAND

1

BELGIE

2

NRS

STAAT

KWOT

PRIJS

200/1+205

XX

€ 3,20

€ 0,50

"

246Cu

XX

€ 8,50

€ 1,50

3

"

255

XX

€ 14,50

€ 3,00

4

"

285/8

XX

€ 27,50

€ 4,00

5

"

418a/426a kleurschakering

XX

€ 11,00

€ 2,00

6

"

431a+b kleurschakeringen

XX

€ 9,75

€ 1,20

7

"

433

XX

€ 10,00

€ 1,50

8

"

435a

XX

€ 5,00

€ 1,00

9

"

713a

XX

€ 17,75

€ 1,60

10

"

1026ca+1027c

XX

€ 29,75

€ 6,00

13

11

"

pu 90/101

XX

€ 99,50

€ 10,00

12

"

pu 102/3

XX

€ 63,50

€ 8,00

13

"

pu104/6

XX

€ 82,00

€ 8,00

14

"

447/54

XX

€ 45,00

€ 5,00

15

"

1278/80

XX

€ 1,00

€ 0,15

16

"

blok 42

XX

€ 1,40

€ 0,25

17

"

blok 45

XX

€ 1,00

€ 0,15

18

"

1789/94 in vel v. 10

XX

€ 57,50

€ 10,00

19

"

thema map 2280/1+bl 63

XX

€ 10,25

€ 1,40

20

"

thema map 2298/92

XX

€ 4,00

€ 0,80

21

"

thema map 2272a+2276a

XX

€ 6,50

€ 1,30

22

"

thema map 2298/301

XX

€ 5,25

€ 0,90

23

"

thema map 2309/11

XX

€ 4,00

€ 0,80

24

"

thema map 2315/7

XX

€ 2,50

€ 0,50

25

"

thema map 2328/31

XX

€ 3,40

€ 0,60

26

"

thema map 2357/9

XX

€ 2,70

€ 0,55

27

"

3860/4

O

€ 7,50

€ 2,20

28

"

pu 73

XX

€ 15,00

€ 2,00

29

"

pu 85

XX

€ 6,00

€ 1,00

30

ENGELAND

blok 2

XX

€ 3,00

€ 0,70

Volmacht voor de veiling
Ondergetekende,………………………………………………........................................(Naam & Adres)
………………………………………………….....................................
Verzoekt hiermee de club de volgende loten voor hem aan te kopen aan de meest gunstige voorwaarden
en aan onderstaande maximumprijzen
Lot
Vertrekprijs Uiterste Behaalde
Beschrijving
Kwot.
Nr.
(=limiet)
offerte
prijs

Dit formulier geldt enkel voor de leden, die niet aanwezig kunnen zijn op de veiling.
De aangekochte loten kunnen niet geweigerd worden door de opdrachtgever.
De aangekochte loten dienen afgehaald te worden tijdens de volgende vergadering bij de
veilingmeester.
Dit formulier dient uiterlijk de dag voor de veiling aan één van de bestuursleden afgegeven te worden
(persoonlijk of via e-mail) of ten minste één week voor de veiling via de post.
Opsturen kan naar het secretariaat: Willy Janssens, Leuvensesteenweg 651, 1930 Nossegem.
Veel postzegelplezier aan iedereen!! Kris.
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GOED
OED OM WETEN
Ook vandaag zetten wij de reeks "Waar komen spreekwoorden vandaan?" verder
Dit keer draait alles om "beestjes"
1. In het hol van de leeuw zijn
= zich op de gevaarlijkste plek bevinden
Leeuwen vallen zelden mensen aan, behalve wanneer deze zich
te dicht in de buurt van het hol wagen bij de welpjes. Welpjes
wegen bij geboorte nog geen 2 kg en verlaten
verlaten pas na 6 weken
het hol. In die periode is de leeuwin altijd in de buurt en erg
waakzaam.
2. Geen slapende honden wakker maken
=vestig de aandacht niet op iets, waarvan je onaangename
gevolgen kunt verwachten.
De hond van nature uit een roofdier en als hij zich bedreigd voelt, zal
hij proberen zich te verdedigen.
Mag men een slapende hond dan nooit wakker maken? Enkel als je
hond kent en als je weet dat hij onvoorwaardelijk gehoorzaamt aan zijn
baasje.
3. Iemand is poedelnaakt
= Iemand is helemaal naakt
De poedel is een echte tentoonstellingshond en ook al
heeft hij een hele zachte vacht, omwille van schoonheid
wordt hij ook vaak geschoren, met soms - voor
buitenstaanders - rare combinaties tot gevolg.
Initieel werd de poedel veel
eel ingezet bij de jacht op
watervogels en omdat de dieren veel hinder ondervonden
van hun natte vacht, werd deze afgeschoren.
4. Zo stom als een vis
= Erg zwijgzaam zijn
Vroeger werd er van uit gegaan, dat de onderwaterwereld heel stil
was. Vissen
ssen brachten volgens hen geluiden voort en in het
spreekwoord wordt dan ook naar deze stomheid verwezen. Nochtans
hadden ze ongelijk. Dankzij speciale onderwatermicro's hebben
biologen ontdekt, dat vissen wel geluid produceren, nl. grommen,
snorren, knarsen
knarsen en trommelen. Vooral in de paringstijd is dit het
geval.
5. Iemand kortwieken
=Iemands macht of vrijheid beperken
Vogels, die niet meer mogen vliegen, bvb kippen, worden
gekortwiekt, door een stuk van hun vleugels af te snijden.
Omdat de kip niet
et meer kan vliegen, is een stuk van haar
vrijheid beloofd.
(Wordt vervolgd)
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Directie Postzegels & Filatelie
Egide Walschaertstraat 1
2800 Mechelen
Tel 015/28.58.23 / 29 of 32
www.bpost.be

Op 27 augustus kan u terecht in Braine L'Alleud
voor de voorverkopen van de velletjes "oude en
nieuwe
e justitiepaleizen" en "Kuifje op het scherm" De informatie ter zake vindt u terug in uw vorig
clubblad. Voor de liefhebbers geven wij wel even de
"speciale afstempelingen" weer:
Voorverkopen: 17 september 2011 te Hamme
Onder de noemer
"stralend middelpunt"
stelt B Post de
Brusselse
Grote
Markt voor via een
prachtig velletje
v
met
5 postzegels, waarde
aanduiding 1, voor
verzending genormaliseerde brieven binnen
België tot 50 gr

September - start van de herfst - tevens
inspiratie fauna en flora. Alles komt aan
bod via een nieuwe uitgifte, waarbij B Post
opteerde
voor
2
postzegels
met
waardeaanduiding
3
3"Europa"
voor
verzending niet genormaliseerde
brieven van 0 tot 100 gr
binnen Europa
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Voorverkopen: 15 oktober 2011 te Bastogne
Een fraai velletje met aandacht voor het
koningshuis vervolledigt in oktober het
plaatje. Het velletje omvat 10 postzegels
waarde 1,, maar de postzegels zijn ook
individueel verkrijgbaar.

En wat te vinden
n van dit speciale velletje met
"snoep van bij ons"? Het jeugdsentiment kan
bij het zien ervan alleen maar openbloeien.
De vijf geïntegreerde postzegels, waarde
1"Europa"
"Europa" gelden voor het verzenden van
genormaliseerde post tot 50 gr binnen Europa
Andere B Post informatie
Sinds begin mei bevinden zich in vier Belgische
postkantoren die ook 's avonds bezocht kunnen
worden postale self service automaten,
automaten nl in
Brussel -De
De Brouckère, Antwerpen Centraal
Station, Brugge markt en Liège perron Men vindt er bijzondere vignetten:
• Vignet voor nationale zendingen in waardes 1
en  met een roze anemoonvis
• Vignet voor internationale zendingen
• 'Europa en rest vd wereld) met twee gele
koraalvlinders+ blauwe prior strook.
Op 19 september biedt B Post ook een nieuw gamma zegels
aan, die speciale gebeurtenissen een unieke toets kunnen
geven. Het worden feestelijke postzegels met waarde 1
waarbij de vignetten het accent legt op 3 thema's
• Een fijn feest ( één met ballonnen en één met glazen)
• Felicitaties bij de geboorte
• Liefde viert hoogtij
Ze zullen te koop gesteld worden in pakjes
pa
van 20 zegels
(4vellen van 5) en een pakket kost 14,95 euro.
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Wie zoekt, dit vindt
Zoekt u nog een bepaalde postzegel, afstempeling of stuk, benut
dan deze gratis service van uw club
Weet wel, dat wij de strikte regel handhaven, dat een artikel
maximaal
imaal vijf keer na mekaar in deze rubriek verschijnt.

TE KOOP
Grote keuze aan afgestempelde postzegels uit België en diverse landen,
landen evenals omslagen
aan 0.05 euro / stuk. De opbrengst ervan is zoals altijd bestemd voor de jeugdkas
Zie infotafel tijdens
ns de bijeenkomst(en) van De Postiljon – zolang de voorraad strekt.
De astrofilatelistische verzameling van Marcel Cypers wordt door de familie te koop
aangeboden. Naast de uitgewerkte collectie is er ook een groot pakket aan losse stukken
te koop. Geïnteresseerd?
Neem contact op met het clubbestuur van De Postiljon, die dan de familie informeert. (3)
Tweedehands boeken van DAVO – LINDNER – SAFE – LEUCHTTURM,, zowel albums als
ook losse bladen & kaften, o.a.

Prinet Belgisch Congo+Zaire LX tot 1979
=- €75.00
Davo Oostenrijk en Wenen LX 1970 tot 1983 (oud model) : WK €69.90 - 50% = €34.95
Schaubek België LX 1974 tot 1987
WK +/- €130.63 - 40% = €78.35
Schaubek United Nations LX Geneve & New York tot 1979 (zonder Wenen) :
WK +/-€75.00
€75.00 voor €25.00
€25.0
Safe België dual 1976 tot 1983
WK €126.42 - 40% = €75.85
Safe Berlijn oud model 1964 tot 1972
WK +/- €25.00 - 50% = €12.50
Safe DDR oud model 1967 tot 1972
WK +/- €84.28 -50%
50% = €42.00
Kabe België tussen 1975 en 1982 (1979-1980
(1979
niet) WK +/- €70.00 -40%
40% = 42.00
Schaubek kaft klemband of electrique
WK €50.00 -45%
45% = €27.50
Schaubek bladen België LX 1982 tot 1990
WK €92.71 - 30% = €26.90
Schaubek België LX 1972 tot 1988
WK €219.88 - 40% = €131.90
Lindner kaft ringband nr 1104
WK €29.70 -45%
45% = €16.30
Leuchtturm België LX 1949 tot 1980
WK €472.00 -40%
40% = €283.20
Leuchtturm België LX 1965 tot 1993
WK +/-€251.60 -40% = €150.95
Leuchtturm bladen Jersey 1941 tot 1987 nr 06j LX (SF) WK +/-€76.85
+/ €76.85 - 60% = €30.75
Van Hoegaerden José, Leuvensesteenweg
Leuvenseste
697, 1930 Nossegem - 0474 65 85 61

(2)

Verzameling "MALARIA 1963"
Info bij Kris (aanwezig vergaderingen te Nossegem) of bij Mr. Bechtholt (Lid 62)
België LINDNER POSTFRIS - Wie doet een bod ?
Jaargangen 1962 – 1971
1972 – 1982
1993 – 2002
2003 – 2004

1983 – 1993

Huyens Jan, Mercuriusstraat 14, 1930 Nossegem - 02 757 94 13
18

(3)

(5)

GEZOCHT
Jean Verbeemen, aanwezig tijdens de clubdagen te Boortmeerbeek
zoekt
1.
Publibelkaart verstuurd aangetekend, express of allebei
2.
Postzegel van Albert I (één uit de reeks nrs135 tot 141) én voorzien van
een noodstempel

(1)

Ida Van Rillaer, aanwezig tijdens de clubdagen in Boortmeerbeek
zoekt nog
postzegel Duitsland 1998 met mooie duidelijke afstempeling
Nr Yvert = 1845 / nr Michel = 2013
postaal stuk met Sint Ambrosius (afstempeling of postwaardestuk)
postaal stuk met Winnie de Pouh (afstempeling of postwaardestuk)

(1)

Lydia Vandersloten, aanwezig tijdens de clubdagen te Boortmeerbeek
zoekt nog 2 WWF plaatjes, nl. deze met de nrs 158 en 159

(2)

Gerda Crols, lid bij De Postiljon – Boortmeerbeek
(3)
zoekt ook champagnecapsules mét of zonder kurk. U kan haar ook bereiken via
Gerda.crols@telenet.be of 0474/44 05 54

Even lachen
Slim bedacht
(mopje bezorgd via Yvon Florentie/ De Postiljon)
Een handelsvertegenwoordiger, doodmoe na een lange reis, komt toe in een kleine gemeente,
waar er maar één pension is en tot overmaat van ramp blijken alle kamers bezet te zijn.
Hij smeekt de baas. "Leg me te slapen, 't is eender waar, maar ik moet absoluut wat rusten"
"Wel" zegt de patroon "ik heb wél nog een tweepersoonskamer, waar er maar één bed van
beslapen is. Als je met die man tot een akkoord kan komen om de kamer én de prijs te delen,
is dat voor mij goed. Maar wees verwittigd: hij snurkt enorm"
"Dat maakt mij niets uit" zegt de vertegenwoordiger "ik ben zo moe, dat ik daar beslist geen
last van heb"
Aan tafel voor het avondeten, nemen beide mannen plaats aan één tafel en ze komen tot een
akkoord.
De handelsvertegenwoordiger is de eerste, die de trap afkomt om naar de ontbijtruimte te
gaan. Vrolijk fluitend en welgemutst groet hij de baas.
"Amaai" zegt deze. "Zo goedgezind" "Jij hebt zeker goed geslapen en je maakt heeft zeker
niet gesnurkd?"
"Helemaal niet - geen enkel moment"
"Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk?" repliceert hij
"Heel simpel - Ik kwam een beetje later dan hem de kamer binnen en hij lag al op zijn bed. Ik
heb hem een kus gegeven op zijn achterwerk en goedenacht schoonheid gezegd"
en zodoende heeft die man de hele nacht recht gezeten in zijn bed om mij in de gaten te
houden"
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Waarheen
Uit de berichten en boekjes, die ons door verschillende
verenigingen toegestuurd werden t/m 18/12/2009,
hierna een aantal aan filatelistische manifestaties die zij
in de komende maanden op het getouw zetten.
Maakt u een verre verplaatsing, bel even om zeker te
zijn dat de beurs ook écht doorgaat.
(Overnames gebeuren altijd onder voorbehoud)
27 augustus 2011

85ste grote ruilbeurs (postzegels, postukken/brieven,
postukken/brieve
kaarten,
munten, devotia ea),
ea) georganiseerd door HobbyHobby en verzamelclub
Begijnendijk in het Parochiecentrum, Kerkstraat - 3130 Begijnendijk
Info: Paul Wijnants Tel 0496/02 61 50 - Toegang: gratis
Open van 7.30 tot 15.00 u

28 augustus 2011

Ruildag (Diverse
iverse objecten) georganiseerd door Hekapo in de
parochiezaal, H. Hartstraat te 2220 Heist o/d Berg (Station)
Info: R. De Cuyper Tel 015/24 70 92 – Toegang: gratis
Open van 8.00 tot 12.00
1
u

27 + 28 augustus

Regionale competitieve tentoonstelling "Brabant"
"Brab
BRAPHIL 11
met op zaterdag van 10.00 tot 15.00 u voorverkoop "Oude en
nieuwe justitiepaleizen" en "Kuifje op het scherm (jeugdfilatelie" +
13de verzamelaarsbeurs (Filatelie, postkaarten, strips, marcofilie,
telekaarten enz.),
enz.) georganiseerd door Club Philatélique
hilatélique Brainois en
de KLBP in de feestzaal van College Kardinaal Mercier, chaussée de
Mont-Saint
Saint-Jean te 1420 Braine L'Alleud
Info: W.Cloquet tel 02/384 70 63 - Toegang: gratis
Open van 10.00 tot 17.00 u

4 september 2011

15 verzamelaarsbeurs (diverse
erse objecten) georganiseerd door Cercle
des Collectionneurs Ottintois in het Cultureel Centrum tgv de kerk,
avenue des Combattants 41 te 1340 Ottignies
Info M. Briet Tel 010/61 27 44
Open van 9.00 tot 16.00 u

4 september 2011

13de filateliebeurs "Philathelia 2011" (+ diverse objecten)
georganiseerd door Les Amis du Timbre in het Instituut Vauban,
avenue Vauban te Ath.
Info Ph. Leblond tel 0495/28 04 79 - Toegang: gratis
Open van 9.00 tot 16.00 u

4 september 2011

11de postzegelbeurs,
postzegelbeurs georganiseerd door KVBP Tielt in de
Europahal, Maszekplein te Tielt.
Info: Fr. Bolleire Tel 051/40 59 23 - Toegang gratis
Open van 9.00 tot 17.00 u

11 september 2011

16de grote verzamelaarsbeurs (diverse objecten) + gratis
schatting van postzegels / verzamelingen (van 9.30 tot 13.00 u)
georganiseerd door Koninklijke filatelieclub van Nijvel in het College
St Gertude, Faubourg de Mons 1 te Nijvel
Info: Ph. Legrand Tel 067/21 36 77 - Toegang: gratis
Open van9.00 tot 17.00 u
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17 september 2011
18 september 2011

Regionale postzegeltentoonstelling met wedstrijdkarakter Oost - &
West Vlaanderen met op zaterdag van 10 tot 15.00u voorverkopen
van uitgiften "De Brusselse Grote Markt & Europa uitgifte 2011"
georganiseerd door de Hamse filatelieclub in de Gemeentelijke
feestzaal "H@mbiance", Kaaiplein 35 te Hamme.
Info: L.Van Bogaert Tel 052/47 91 35 - Toegang: gratis
Open van 9.00 tot 16.00 u

18 september 2011

Grote postzegelbeurs (ook kaarten & munten), georganiseerd door
filatelieclub Dison in het College van de providence, avenue Reine
Astrid 9 te Herve
Info: 087/33 55 66 - Toegang: gratis
Open van 8.30 tot 16.00 u

22 september 2011

Vergadering KeTheFil in het lokaal achter het oude Gemeentehuis
te Nossegem v.a. 20 u.
Op het programma:
Nakaarten over verzamelingen deel die deelnamen in Braine L'Alleud
en Hamme
Ditjes en datjes uit de thematische filatelie
Vondsten - Voorstellen / vragen e.a.

24 september 2011

4de nationale postzegelbeurs georganiseerd door de postzegelclub
van de Westhoek in zaal Iseland van de Stedelijke vismijn te
Nieuwpoort. Tevens speciale "Mijn Zegel" tijdens de ruilbeurs
Info: O. Lingier Tel 058/23 37 42 (na 18.30u) - Toegang: gratis
Open van 9.00 tot 17.00 u

24 september 2011

6de grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd
door de Bibliotheek van Nalinnes-Haies in de zaal Foyer ds Haies,
places des Haies te Nalinnes
Info: G.Thiry tel 071/21 38 86 - Toegang: gratis
Open van 8.30 tot 16.00 u

25 september 2011

Ruilbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door De Binkse Ruilclub
in het HISVET-FITCLASS instituut, Apostoliekenstraat 4 te Turnhout.
Open van 8.00 tot 12.00 u

25 september 2011

Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Hekapo in de
parochiezaal, H. Hartstraat te 2220 Heist o/d Berg (Station)
Info: R. De Cuyper Tel 015/24 70 92 – Toegang: gratis
Open van 8.00 tot 12.00 u

2 oktober 2011

115de grote nationale ruildag (Diverse objecten) georganiseerd
door RuKriBo in feestzaal Volkslust, bij De Cree, Dorp 76 te
Bonheiden
Info: Lisette Verbruggen tel 0498/71 71 90
Open van 9.00 tot 13.00 u

2 oktober 2011

Nationale ruildag (diverse objecten), georganiseerd door de Wase
ruilclub, in Lokaal "Den Hof" (Gildenhuis) Hendrik Heymanplein 7 te
Sint-Niklaas
Info: V.Behiels tel 03/777 35 90 (na 20 u) - Toegang niet-leden: 1 €
Open van 9.00 tot 16.00 u
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8 oktober 2011

9de grote verzamelaarsbeurs (postzegels, marcofilie, kaarten,
numismatiek enz), georganiseerd door de Ass. philatélique de
Viroinval in het Cultureel Centrum "Action Sud", rue Vielle Eglise 10 te
5670 Nismes.
Info: C.Collin Tel 060/31 19 82 - Toegang: gratis
Open van9.00 tot 17.00 u

9 oktober 2011

32ste internationale postzegel- en poststukkenbeurs met
jeugdatelier van KLBP Antwerpen georganiseerd door Phila Waes in
de nieuwe zaal van het Bau-Huis, Slachthuisstraat 68 te Sint Niklaas
(achterkant station)
Info: A.De Commines Tel 03/766 00 69 - Gratis toegang
Open van 9.00 tot 17.00 u

15 oktober 2011

4de nationale verzamelaarsruildag (diverse objecten), georganiseerd door postzegelkring Leda ism Davidsfonds Lede in zaal "De
Bron", Kerkevijverstraat 19A te Lede
Info: R. De Swaef Tel 02/726 13 07 - Toegang: gratis
Open van 8.00 tot 15.00 u

15 oktober 2011

Regionale postzegeltentoonstelling met wedstrijdkarakter Luik Luxemburg 2011 + vooverkopen "H.M Koningin Paola zet zich in
voor de jongeren + Snoep van bij ons", georganiseerd door de Nuts
Phila Club van Bastogne in het Centre Sportif - Porte de Trêves, rue
G.Delperdange 1 te Bastogne.
Info: A. Meurisse Tel 061/21 21 66 - Toegang: gratis
Open van 9.00 tot 16.00 u
Voorverkoop van 10.00 tot 15.00 u

15 oktober 2011

13de verzamelaarsbeurs (diverse objecten) georganiseerd in het
cultureel Centrum René Magritte, Deportatiestraat 37, 7860 Lessen
Info: tel 068/25 06 00
Open van 9.00 tot 15.30 u

16 oktober 2011

33ste postzegelbeurs georganiseerd door de postzegelvrienden
Buizingen in Start 65, Octaaf de Kerckhove d'Exaerdestraat 214 te
1501 Buizingen (Halle)
Info: J. Sermon tel 02/305 42 25
Open van 10.00 tot 15.00 u

16 oktober 2011

37ste filatelie & marcofiliebeurs georganiseerd door de Koninklijke
club van Waver in de feestzaal van het Stadhuis te Waver
Info: A. Pipart tel 0475/62 82 60 - Toegang: gratis
Open van 9.00 tot 17.00 u

22 oktober 2011

Filatelistische ruilbeurs georganiseerd door de Koninklijke club van
Châtelet in het Stadhuis, place Hôtel de ville te Châtelet
Info: G.Crémer tel 071/39 42 21 - Toegang: gratis
Open van 9.00 tot 17.00 u

23 oktober 2011

Nationale Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Hekapo in
de parochiezaal, H. Hartstraat te 2220 Heist o/d Berg (Station)
Info: R. De Cuyper Tel 015/24 70 92 – Toegang: gratis
Open van 8.00 tot 13.00 u
22

23 oktober 2011

Internationale ruildag (diverse objecten) georganiseerd door
Ruilclub Achter Olmen Maaseik in zaal Techn. Instituut St Jansberg,
Weertersteenweg, Maaseik
Info: H. Thijssen tel 089/56 47 46 - Toegang niet-leden:
leden: 1 €
Open van 9.00 tot 15.00 u

27 oktober 2011

Vergadering KeTheFil in het lokaal achter het oude Gemeentehuis
te Nossegem v.a. 20 u.
Op het programma:
KeTheFil 25 jaar
De evolutie van een verzameling
verzameling door de jaren heen
Ditjes en datjes uit de thematische filatelie
Vondsten - Voorstellen / vragen e.a.

29 oktober 2011

8ste filateliebeurs met voorverkoop van de kerstkerst en nieuwjaarspostzegels / Europalia Brasil / grote ruilbeurs georganiseerd
door de Cercle La Philatélie Mosanne
e in de Sinte Begga school, rue
Bertrand 80 te Andenne.
Info: E.Dohet 085/84 40 65 - Toegang: gratis
Open van 9.00 tot 17.00
1
u - Voorverkoop van 10.00 tot 15.00 u

29 / 30 oktober 2011 48ste tentoonstelling
tentoonstelling met mogelijkheid tot ruilen georganiseerd
1 november 2011
door Hobbyclub Machelen in de Gemeentelijke feestzaal, Ferréstraat
te Machelen.
Info: J. Vandenbroeck, Oude Haachtsestw 82 te Diegem
Toegang: gratis
Open zaterdag 10 - 19u / zondag 9 - 19.00 u / maand. 10
1 - 18.00u

Weldra start ook een nieuw schooljaar,
school
voor sommigen in september
ptember voor anderen in oktober
ok
Wij zochten voor u een toepasseling versje op het internet en dit is het dan.
Dit speciaal voor de jongsten onder onze leden:

Hoe
oe zou het worden,mijn nieuwe klas
net zo hecht en gezellig zoals het was
Welke
elke docenten zullen we krijgen
hopelijk geen die met SOS
SO gaan dreigen
en onze mentor wie zou dat zijn
en ook weer een nieuw vak
hoe zou dat gaan moeilijk of met gemak
nieuw en anders dat ik het allemaal
al
hopen dat ik ook dit jaar haal
we zullen zien
- kyra. -
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DE POSTILJON - BOORTMEERBEEK
Gesticht in 1970
Clublokaal : Cafetaria Gemeentelijke Sporthal, Sportveldweg 6
Ruildagen: 1ste en 3de zondag van de maand, telkens van ± 9.15 tot ±12.15 u
Lidgelden: Jeugd tot 16 j.: 3 € - Gewoon lid: 5,5 € - Familiekaart: 8 €
BESTUUR
Voorzitter:
Georges Feyaerts
Alg. Secretariaat
Ida Van Rillaer
Boortmeerbeek
+ Redactie Clubblad
+ Afgevaardigde landsbond
+ Penningmeester
+ Afgevaardigde cultuurdienst

Groenstraat 43
3190 Boortmeerbeek
Kwijtveldstraat 26 3190

Ruilmeester
Materiaaldienst

Vera Wellens

Volhardingsstr. 81

2650 Edegem

Feestleiding

Boudewijn Beullens

Kwijtveldstraat 26

3190 Boortmeerbeek

Webmaster

Emmanuel Delperdange Janseniusstraat 27/1

Bestuursleden :
Alfabetisch

Daems Paul
Loockx Dominique
Maes Frans
Maes Suzy
Selis Luc
Van Kerckhoven

Gerzevien 42
E. Hubertilaan 144
Loobeekstraat 6
E. Hubertilaan 144
Transvaalstraat 30
Bredepleinstr.30A/2

3000 Leuven
3150 Haacht
3080 Tervuren
3190 Boortmeerbeek
3080 Tervuren
2600 Berchem
3190 Boortmeerbeek

POSTZEGELKLUB - NOSSEGEM
Gesticht in 1972
Clublokaal : Achter het Gemeentehuis - Leuvensesteenweg 653
Ruildagen: 1ste en 3de vrijdag van de maand, telkens vanaf 19.00 u
Lidgelden: Jeugd – 2,5 € - Volwassenen : 5 €
BESTUUR
Voorzitter:

Kandidatuur in aanvraag

Algemeen secretariaat

Willy Janssens

Leuvensesteenw.651 1930 Nossegem

Materiaalmeester
+ Nieuwigheden
Ruilmeester

José v.Hoegaarden

Leuvensesteenw.697 1930 Nossegem

Kris De Temmerman

Gobbelsrode 74

3220 Kortrijk-Dutsel

Veilingmeester

Jan van Rossum

Schetsstraat 26.

1831 Diegem

Penningmeester

Veronique Vd Elst

Schetsstraat 26

1831 Diegem

Bestuursleden

Christine Machtelinckx
Eric Corbusier

Schetsstraat 56
Broekstraat 96

1831 Diegem
1831 Diegem

24

