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EVEN UW AANDACHT
De clubvergaderingen kunnen vooralsnog niet doorgaan.
De clubwedstrijd Bank ING wordt tijdelijk opgeschort en terug hernomen zodra dit weer
kan.
De nieuwe catalogus is beschikbaar: zie verder in het maandblad over de modaliteiten om
hem te bekomen.
Deel de berichtgeving in dit tijdschrift mede aan clubgenoten die moeilijkheden hebben om
contact te maken.

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
BTW nummer: BE 0679027.774

POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK

8620 NIEUWPOORT

Redactie maandblad: Joris De Snoeck (E-mail: joris.de.snoeck@telenet.be)
Website: http://www.pzcwesthoek.be
Maandblad nr. 581 & 582 of nr. 5+6 van jaargang 2020.
Verschijnt 5 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 Vereniging van West-Vlaamse Postzegelkringen.
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Clubnieuws
Een woordje van de voorzitter
Beste bestuursleden en leden van onze postzegelclub,
Heel onverwachts werden we geconfronteerd met een verschijnsel dat een ongekende invloed had op ons persoonlijk en sociaal leven. Waar we in het begin nog
dachten…het zal wel zo erg niet zijn en zoals een griep zal het wel overwaaien bleek
al gauw dat corona niet met zich laat sollen.
Wij allemaal zijn voor het coronabeestje, gezien onze ouderdom, een gegeerd object
en aldus dienen wij uiterst voorzichtig te zijn en de maatregelen die de overheid ons
voorschrijft zo getrouw mogelijk op te volgen.
In mijn naaste familie en in mijn vriendenkring zijn er dokters en medische specialisten die mij telkens weer op het hart drukken zeer voorzichtig te zijn met samenkomsten.
Dit alles om u mede te delen dat een vergadering van de club er voorlopig niet komt.
Ik heb een kleine hoop dat, indien de bevolking toch eens zou beseffen dat we de
voorschriften van de Veiligheidsraad goed dienen op te volgen en de vermaledijde
curves weer meer dan voldoende zouden zakken, we bij de aanvang van volgend jaar
misschien?? kunnen vergaderen maar dan nog met de nodige voorzorgen en beperkingen.
Om u een voorbeeld te geven….Het hotel Cosmopolite heeft een inspanning gedaan
om onze vergaderzaal coronaproof te installeren voor 50 personen. Dit is de rigoureuze limiet. Een 51ste mag er niet in. Wanneer we onze vergaderingen bekijken zijn
we gemiddeld met 55 à 60 personen. Dat gaat dus niet. De groep splitsen is ook geen
interessante oplossing want hoe dit dan doen zonder discriminatie.
Riskeren om toch te vergaderen met meer dan 50? Wel dan krijgt bij een controle
elke aanwezige in de zaal een boete van 250 euro en de uitbater een boete van 750
euro.
Een vergadering organiseren online is gezien het aantal leden moeilijk doenbaar en
alle leden zonder internet en zonder ervaring met online vergaderen via Zoom,
Teams, …vallen uit de boot. Dus….niet haalbaar.
Goede moed aan iedereen en hou het veilig. Respecteer de regels!!
Etienne
Voorzitter

Moons
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Een handige leidraad voor wie twijfelt
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Een fraaie nieuwe uitgave

Wie weet er nog dat gedurende de Groote Oorlog tienduizenden Belgische schoolkinderen, vooral
uit de dorpen achter de IJzer (het onbezette gedeelte van België), verplicht geëvacueerd werden
naar Frankrijk, maar ook naar Nederland en Zwitserland, om daar in noodopvang onderdak en onderwijs te krijgen? Een stukje geschiedenis dat, behoudens bij enkele historici of heemkundigen,
zeker niet op ieders netvlies staat gebrand.
Luc Selis heeft de voorbije jaren als verzamelaar-onderzoeker duizenden documenten doorzocht
uit tientallen meter onontgonnen openbare en private, bekende en onbekende archieven in binnenen buitenland en zo de ingrediënten bijeengebracht om dit vergeten stuk geschiedenis terug op de
kaart te zetten.
De auteur heeft in ‘De Kinders van den Yzer’ alle elementen, gedreven en geduldig, samengevoegd
tot een fantastisch boek. Leesbaar, toegankelijk, encyclopedisch ook, met meer dan duizend illustraties. De levensomstandigheden, de verhalen en briefwisseling van de kinderen, het onderwijzend
personeel, de overheden die het organiseerden; alle stukken van de puzzel komen samen. Met dit
boek wordt een te lang vergeten parel toegevoegd aan de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog.
Het boek telt bijna vijfhonderd bladzijden, in een prachtig 30*24 cm grootformaat ingebonden luxe
uitvoering, met een overvloed aan nooit eerder gepubliceerde foto’s, brieven en telegrammen. Het
wordt uitgegeven in een eenmalige, beperkte oplage en zal binnen enkele weken beschikbaar zijn.
De kostprijs van het boek is €50. Gratis bezorging zoveel als mogelijk via de filatelistische verenigingen, in andere gevallen €10 toevoegen voor verpakking en verzending (pakket van 6kg). Gelieve
het bedrag over te schrijven met vermelding De Kinders van den Yzer op rekeningnummer BE39
6451 3487 6919.
Wie graag een boek wil schenken, zelfs met een persoonlijke boodschap, stuurt hiervoor een eenvoudig mailtje naar Luc Selis (luc.selis@telenet.be), die verder het nodige zal doen.
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Nieuwe uitgiften na april 2020 tot einde 2020
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Ander nieuws

Post Scriptum:Dit artikel stond in ‘De Tijd’ van zaterdag 3 oktober 2020. Wie is weeral
de dupe, voornamelijk onze eigen postzegelverzamelaars die zoals de voorgaande jaren telkens weer dieper in de geldbeugel moeten tasten om hun collectie op peil te
houden.
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Uit Het Laatste Nieuws van 8 februari 2020 over ons vergaderlokaal
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EVEN IETS OP PUNT STELLEN

U kent allemaal de blauwe bon die u overhandigd krijgt als Nieuwjaarsgeschenk
van onze postzegelclub. Deze bon kwam tot stand na een overeenkomst met de
uitbaatster van het hotel en dus ook van ons lokaal. Tot nog toe betalen wij geen
huur voor het gebruik van de zaal en van het kleine magazijn achteraan in de zaal.
De bon is een consumptiebon die alleen gebruikt kan worden voor het betalen van
het verbruik in het lokaal en dus voor geen andere financiële verrichtingen. Zo
doen we een goodwill gebaar naar het hotel toe.
Er was wat verwarring omdat vroeger als prijs van de clubwedstrijd ook tegoed
bons werden gegeven die konden dienen voor de aankoop van catalogi, albums,
aanvullingsbladen,….
Het zijn dus twee verschillende soorten bons.

De nieuwe Officiële Catalogus van België
De nieuwe OCB is verschenen en kan bekomen worden bij onze veilingmeester
Jean-Luc Notredame aan een interessante prijs van 30 euro.
Corona maakt echter dat u deze catalogus bij Jean-Luc thuis zal dienen op te halen. U dient hem vooraf telefonisch te verwittigen om na te vragen of er nog
exemplaren beschikbaar zijn en wanneer het past om hem op te halen.
Zijn gegevens:
Tel : 058 23 32 10 of 0474 40 61 90
Adres : Tuinwijkstraat 50 te Lombardsijde

Nog een aangepaste catalogus : De Postwaardestukken van
België
De vereniging SPEB heeft een lange traditie in het uitgeven van de catalogus ‘De
Postwaardestukken van België’ (De eerste uitgave verscheen in 1950).
Er is nu een volledig herwerkte editie in het Nederlands beschikbaar (Uitgifte
2020). Dit is een naslagwerk van 353 pagina’s met zeer veel afbeeldingen in kleur.
De verkoopprijs bedraagt € 25,00 + portkosten (indien verzending).
Te betalen op rekening SPEB: BE32 0680 7250 5002.
SPEB : Société de l’Entier Postal de Belgique

