KONINKLIJKE
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VAN DE WESTHOEK
NIEUWPOORT
MAANDBLAD FILATELIE
December 2016

Geachte leden,
De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 december 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite (Verdieping –1) vanaf 10 uur.
We beleven samen de laatste ledenvergadering van het jaar 2016. Kom de sfeer opsnuiven van de altijd geanimeerde samenkomst.
Wees weer even talrijk als vorige maand. Breng eens een vriend of kennis mee.
Maak ook eens wat publiciteit voor onze vereniging in uw kennissenkring.
Het bestuur

EVEN UW AANDACHT
De bijdrage over het ‘Fort van Breendonk’ van ons lid Emiel Coeckelbergh wordt hierbij
hernomen. Het 3de vervolg en slot van de interessante filatelistische bijdrage van Joe
Goes over “De frankeerstempels van het postkantoor Nieuwpoort “ vindt u verder in dit
maandblad.
De uitslag van de eerste reeks van onze wedstrijd Bank ING diende aangepast te worden.
Meer hierover tijdens de vergadering.
De bestelde aanvullingen voor uw albums zijn aangekomen. Kom ze dan ook prompt afhalen. Tijdens de vergadering projectie van de nieuwe uitgiften voor 2017.
Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15
Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER

8400 OOSTENDE
Jozef Cardijnlaan 69

Lokaal: Hotel Cosmopolite Koning Albert I laan, 141

8620 NIEUWPOORT
8620 NIEUWPOORT- BAD

Bankrekening: IBAN : BE17 3840 0148 7521 BIC : BBRUBEBB op naam van
POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK

8620 NIEUWPOORT

BTW nummer: BE 0679027.774
Redactie maandblad: de voorzitter (E-mail: em026@skynet.be)
Website: http://www.pzcwesthoek.be

Maandblad nr. 546 of nr. 10 van jaargang 2016.
Verschijnt 10 maal per jaar, de 25ste van elke maand (NIET in juli en augustus).
De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek is aangesloten bij de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen onder het nummer 908 en sinds 1968 aangesloten bij de Verstandhouding van West-Vlaamse Postzegelkringen.
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Clubnieuws
Prijswinnaars van november 2016
1. DEWEERDT Georges
2. DE SNOECK Joris
3. DE BIE François
4. VANDE WOESTYNE Emmanuel
5. VERSLUYS Romain
6. DONNY Roger
7. DONNY Roger
en tal van winnaars van kleinere prijzen

Prijzen voor de tombola van december 2016
1. 814/22 --------------------------------- Cataloguswaarde : € 72,00
2. 532/37 ------------------------------------------ “ ------------ : € 60,00
3. 834/40---------------------------------------------“ ------------ : € 57,00
4. 391/93 ------------------------------------------ “ ------------ : € 40,00
5. 756/60 ------------------------------------------ “ ------------ : € 32,00
6. Blok 56 ------------------------------------------ “ ------------ : € 21,00
7. Boekje 35 --------------------------------------- “ ----------- : € 09,00
en tal van kleinere prijzen.

Lidkaarten 2017
Tijdens de decembervergadering kunnen de lidkaarten 2017 betaald worden bij de secretaris
van de club. Wij zouden u willen aanraden dit te doen om de januarivergadering een beetje te
ontlasten.
Het lidgeld blijft € 8,50 voor volwassenen (hoofdclub) of € 6,50 voor volwassenen (bijclub).
Voor de jeugdleden tot 16 jaar wordt dit € 4,25 (hoofdclub) of € 3,25 (bijclub). U mag uiteraard ook overschrijven op rekening van de club. Het rekeningnummer vindt u op de eerste
bladzijde van dit tijdschrift. Vermeld echter voor de zekerheid of u kiest voor hoofdclub of
bijclub en uw lidnummer.
Wij benadrukken dat 29 februari 2017 de laatste dag is voor het vereffenen van uw lidgeld. De
club dient in maart haar lidgeld naar de KLBP en de VWPK te storten om geldig te kunnen deelnemen aan de evenementen van deze organisaties.

Lidkaarten KLBP
In uw maandblad van november hebben sommige leden een blauwe lidkaart van de KLBP gevonden. Dit is uw (weliswaar een beetje vijgen na Pasen) lidkaart voor 2016 maar tezelfdertijd
is het een tombolabiljet waarvan de prijzen (een koopbon van € 25,00) kortelings zullen getrokken worden. Dus nog eventjes bijhouden.

Opgave clubwedstrijd Bank ING voor reeks 3 en 4
Vooreerst : geef tijdens de decembervergadering uw zegel voor de tweede reeks (Cat. nr.
2377 – 10 Fr. Antwerpen in bij onze wedstrijdcommissaris Roger Donny.
Opgave reeks 3 : Voor de vergadering van de maand februari 2017 wordt volgende frankeerzegel ingewacht : Cat. nr. 1029 - 5 Fr. Koning Boudewijn licht violet met centrale afstempeling.
In te dienen bij wedstrijdcommissaris Roger Donny in een kristalmapje voorzien van naam en
lidnummer. Het geheel in een doorschijnend envelopje.
Opgave reeks 4 : Voor de vergadering van april 2015 wordt volgende zegel ingewacht : Cat. nr.
428 1 Fr. Leopold III karmijnrood met een mooie centrale poststempel.
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In te dienen bij wedstrijdcommissaris Roger Donny in een kristalmapje voorzien van naam en
lidnummer. Het geheel in een doorschijnend envelopje.
Wij dringen er op aan uw wedstrijdzegel binnen de voorziene termijn in te dienen. Vergetelheid wordt niet aanvaard. Een recent voorval leidde tot moeilijkheden en reglementair tot uitsluiting van deelname voor de betreffende zegel wat we ten stelligste willen vermijden.
Hierdoor diende de rangschikking gepubliceerd in het vorige maandblad gewijzigd te worden
als volgt :
Zegel Cat. Nr. 2934
1 Vanderhaeghe José
2 De Buysere Gustaaf
3 Haeck Pascale
4 Coene Lut
5 Schepens Eddy
6 Dutrieux Eugene
7 Goes Joe
8 Verlinde Eddy
9 Calcoen Gilbert
10 De Snoeck Joris
11 Vanden Eynde Patrick
12 Saelens Linda
13 Bruggeman Oscar
14 De Corte Noel
15 De Galan Roland
16 Overbergh Paul
17 Haedens Luc
18 Vandecasteele Filiep

42,75 op 50
42,00
41,00
40,75
40,75
40,50
40,25
40,00
38,50
38,25
38,00
37,50
36,50
36,00
34,00
33,75
32,00
30,75

Bekerwedstrijd Verstandhouding 2017
We verwachten van onze leden bijzonder mooie centrale afstempelingen beantwoordend aan
de hieronder gestelde vereisten. Enkele leden hebben al een inspanning gedaan.
Opgave:
Presenteren van :
- vijf verschillende mooi gestempelde Belgische frankeerzegels over internationale evenementen eneperkt tot de opgegeven catalogusnummers.
Afstempelingen :
- geen speciale afstempelingen
- niet afgestempeld op eerste dag van uitgifte
- afgestempeld uiterlijk op 31.12.1999
- afgestempeld in de Vlaamse provincies (Vlaams Brabant niet meegerekend)
- elke zegel een andere poststempel
De volgende zegels komen in aanmerking.
Dit zijn de catalogusnummers :
305 – 484 – 485 – 486 – 487 – 496 – 497 – 498 – 499 – 501 – 502 – 952 – 953 – 954 – 968 – 1030 –
1096 – 1097 – 1098 – 1099 – 1250 – 1254 – 1262 – 1263 – 1264 – 1265 – 1266 – 1267 – 1268 –
1290 – 1291 – 1292 – 1333 – 1381 – 1404 – 1405 – 1407 – 1497 – 1536 – 1550 – 1551 – 1552 –
1553 – 1618 – 1626 – 1672 – 1674 – 1707 – 1732 – 1776 – 1804 – 1838 – 1851 – 1860 – 1861 –
1862 – 1957 – 1999 – 2000 – 2004 – 2005 – 2177 – 2178 – 2192 – 2202 – 2243 – 2366 – 2422 –
2517 – 2584 – 2702.
Binnenbrengen ten laatste op de vergadering van maart 2017 bij de voorzitter.
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Om misverstanden te vermijden verwachten wij niet dat u een blad monteert met 5 mooie zegels. Wij verwachten alleen zegels. De voorzitter ontvangt van de Verstandhouding een speciaal ontworpen blad om de zegels op aan te brengen. Alleen met dit blad mag deelgenomen
worden aan de wedstrijd.

Niet conforme zegels in de verkoop onder leden
Het is een spijtige zaak dat we telkens opnieuw moeten wijzen op het juist aanduiden van de
toestand van de zegels die door de aanbieders voor de veiling ingediend worden.
Het is duidelijk dat deze zegels niet verkocht geraken dus…..spaar het werk van de veilingsmeester die elke maand gemiddeld een 200-tal zegels dient na te zien.
Spaar ook de afroeper die nodeloos de opmerkingen dient te signaleren om dan vanzelfsprekend al op voorhand te weten dat het lot met opmerkingen praktisch nooit verkocht geraakt.
In de toekomst komen kavels met te veel opmerkingen niet meer aan bod in de verkoop.

Bestelformulier voor supplementen
In het vorige maandblad zat er een bestelformulier voor de aanvullingen van uw albums.
Het ingevulde formulier bezorgt u bij onze Dienst Benodigdheden die voor u de bestelling zal
doen bij onze leverancier.
Deze die dit vorige maand al gedaan hebben kunnen in december hun bestelling afhalen.

De nieuwe postzegeluitgiften voor 2017
Op 16 november 2016 had te Mechelen in de Zegeldrukkerij van bpost de voorstelling van de
nieuwe uitgiften voor 2017 plaats.
Tijdens de ledenvergadering van december zal de voorzitter een overzicht van deze nieuwigheden voorstellen.
Er zijn wel enkele zeer geslaagde zegels bij, zelfs meer dan vorig jaar. Vooral het aantal gegraveerde zegels werd verhoogd wat alleen maar de filatelie ten goede kan komen.
Hieronder een voorbeeld. Spijtig dat het prachtige graveerwerk niet gebruikt werd om er een
postzegel van te maken
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Filatelistisch nieuws
Nieuwe postzegeluitgiften 2017
Er zijn volgend jaar 5 voorverkopen voorzien. Dit betekent dat alle speciale postzegels voor
2017 gegroepeerd worden in 5 grote pakketten met het eerste pakket op 30 januari 2017.
Bovendien zijn er nog permanente zelfklevende zegels voorzien met een zegel voor aangetekende zendingen (vogel -waterral), een nieuwe rouwzegel en een nieuw MyStamp tarief 1 voor
Europa.
Afdruk van de postzegels voorzien voor 30 januari 2017:

Dag van de Filatelist 29 april 2017 te Roeselare
De programmering van de ‘Dag van de filatelist’ behoudt volgend jaar hetzelfde stramien als
dit jaar. De aanvang is gepland om 13 uur. Het filatelistisch luik van deze dag gaat door in ‘Het
Brouwerijtje’, een lokaal van de firma van Patrick Maselis, gelegen Kaaistraat 19 te Roeselare.
Zoals vroeger zijn er twee spreekbeurten over een filatelistisch onderwerp. Wat betreft de
sprekers zijn de onderhandelingen aan de gang.
Rond 16 uur is een receptie gepland met mededeling van de uitslag van de bekerwedstrijd.
Na de vergadering wordt andermaal een ‘democratisch’ etentje georganiseerd. Al deze activiteiten zullen later nog bevestigd worden.
Een mooie filatelietentoonstelling zal zeker het bezichtigen waard zijn.
Noteer nu al de datum. Het is altijd al een mooi evenement geweest, waarom zou je er ook
niet eens op af komen. Absoluut een aanrader, drempelvrees is niet nodig.
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DE FORTEN VAN KLEIN- BRABANT & VAARTLAND IN 1914,
BREENDONK – LIEZELE – BORNEM – DEEL I
E. Coeckelbergh
7e

vervolg

10

(wordt vervolgd)
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FILATELISTISCHE MANIFESTATIES
4 december 2016
LEUVEN
32ste Postzegelbeurs in Kon. Atheneum Redingenhof, Redingenstraat 90 te 3000 Leuven. Open
van 9 tot 15 uur. Gratis toegang. Ruime parking.
Info : Rudy De Vos 016/894996 - rudy.devos2@telenet.be
10 december 2016
AALST
58ste Internationale ruilbeurs (12) en Internationale prentkaartenbeurs (13) telkens in zaal DE
BRUG, Hertshage 11 te 9300 AALST. Open van 9 tot 16 uur.
Info : 053/773668 – 0479 778218 of ruilbeurs@philatelia-alosta.be.
19 december 2016
ROKSEM
Maandelijkse ruilbeurs in zaal Centrum, Brugsesteenweg 89 te Roksem. Alle verzamelingen toegelaten. Inkom gratis. Bar en versnaperingen.
Info : Stefaan Borgoo, tel : 0474/468438 of stefaan.borgoo@duni.com
8 januari 2017
RONCQ (F)
Postzegelbeurs in zaal ‘J. Selandre’, rue Jules Watteeuw, F-59223 Roncq. Open van 8 tot 17
uur. Toegang gratis.
24 en 25 maart 2017
ANTWERPEN
Internationale Postzegel- en Muntenbeurs in Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan, 191 te 2020
Antwerpen. Open van 10 tot 17 uur op vrijdag en van 10 tot 16 uur op zaterdag.
Toegang : 5 euro.
29 april 2017
ROESELARE
Dag van de Filatelist 2016 in ‘Het Brouwerietje’, Kaaistraat 19 te Roeselare. Aanvang : 13 uur.
Verdere gegevens later.
10 juni 2017
EKEREN
Regionale Competitieve tentoonstelling ANTWERPEN-LIMBURG, Zaal “Elcks Thuis”, Van den
Weyngaertplein 13, 2180 Ekeren. Inschrijving deelname verplicht voor 10 februari 2017 naar H.
De Belder, Magdalenalei 91 te 2930 Brasschaat (0486/564393 of hde_belder@hotmail.com.)
Goed om weten…

