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Clubnieuws
Woordje van de voorzitter
Beste leden,
Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Uitzonderlijke pandemieën vragen
uitzonderlijke beslissingen.
Ook voor onze vereniging zijn het uitzonderlijke tijden waarbij we ons goedschiks of kwaadschiks
dienen te onderwerpen aan uitzonderlijke doch terechte veiligheidsmaatregelen hoe vervelend die
ook kunnen zijn.
Gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden ons allemaal in de categorie risicopatiënten
onderbrengt kunnen we maar beter de voorschriften rigoureus opvolgen.
Dit betekent dat, naar mijn bescheiden mening, onze eerstvolgende algemene ledenvergadering
niet in het eerste trimester van 2021 zal kunnen plaatsvinden. Mogelijks als de vaccinatiecampagne
zonder horten of stoten kan doorgaan zullen wij hooguit in april of mei een eerste schuchtere poging
kunnen wagen….. als de overheid hiervoor groen licht geeft.
Daarom volgende beslissingen:
- Het lidgeld van 2020 loopt door in 2021 m.a.w. er wordt GEEN bijdrage gevraagd voor
2021. We verwachten hiermee hartsgrondig dat u ons volgend jaar trouw zal blijven.
- Het Nieuwjaarsgeschenk 2021 voor de leden toch zal uitgereikt worden, zij het als Paas- of
Zomergeschenk en dit tijdens de eerste toegelaten vergadering. Idem voor het
Nieuwjaarsaperitief dat we dan tot “weerziensaperitief” zullen omdopen.
- De clubwedstrijd Bank ING gestart in oktober 2019 loopt verder in 2021 d.w.z. dat de
vierde opgave waarvan u wat verder de gegevens kan lezen aangeboden dient te worden
bij de eerstvolgende toegelaten ledenvergadering van 2021. De nieuwe wedstrijd 20212022 zal starten in september 2021 als alles goed gaat.
- De veiling voorzien voor april 2020 (zie maandblad maart-april 2020) zal gehouden worden
tijdens de eerstvolgende toegelaten ledenvergadering van 2021.
- De Dienst Ruilboekjes opgeschort is door de VWPK (Vereniging West-Vlaamse
Postzegelkringen) tot een latere datum. Wij zullen u inlichten wanneer deze dienst terug
opgestart wordt.
Tot daar enkele belangrijke mededelingen die u weer bij de zaak brengen.
Hou het veilig en zorg goed voor uzelf en zij die u dierbaar zijn.
Alvast een vredige Kerst en een virusvrij en gezond 2021 toegewenst.

De clubwedstrijd Bank ING 2019-2020

Voor de eerstvolgende(?) vergadering van 2021 wordt voor de 4e opgave volgende frankeerzegel
ingewacht :
Cat. nr. 1667 - 8Fr Wereldgezondheidsorganisatie met een mooie centrale afstempeling.
In te dienen bij onze wedstrijdcommissaris Roger Donny in een kristalmapje voorzien van naam en
lidnummer. Het geheel in een doorzichtig envelopje.

Herinnering : Nieuwe taakverdeling binnen het bestuur vanaf 1-1-2020

Een kleine herschikking van de bevoegdheden binnen het bestuur heeft plaatsgehad.
Hier volgt de nieuwe indeling:
Etienne MOONS : voorzitter, algemene leiding, organisatie tombola, stock postzegels club, grafisch
werk, afgevaardigde bij VWPK, PR activiteiten, jaarlijks financieel bilan.
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Marcel SOETE: ondervoorzitter, verkoop rest benodigdheden in stock in clubmagazijn
Oscar LINGIER : secretaris-penningmeester, alle administratie en financiën club, algemene leiding
bij voorverkopen en ruilbeurzen.
Jean-Luc NOTREDAME : veilingmeester (samenstellen en afhandelen verkopen onder de leden),
Dienst nieuwigheden postzegels, bestellen en verhandelen van aankopen gevraagd door de leden.
Désiré VOGELAERE : bijstand secretaris voor administratie en financiën.
Marcel BRACKE : verantwoordelijke externe ruildienst (VWPK)
Denis DHONT : leiding bibliotheek club, organisatie gratis tombola, assistent bij veilingen.
Roger DONNY : administratie clubwedstrijd ING
Joris DE SNOECK : redactie maandblad, webmaster, bijhouden verzamelaarsregister, afroeper
veilingen.
Gaby SYMOENS : eervol ontslag.

Nieuwe Belgische catalogus 2021

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

DAVO supplementen bestellen

Teneinde een bestelling van de nieuwe aanvullingsbladen voor DAVO, LINDNER, SAFE......te
kunnen plaatsen wordt u DRINGEND gevraagd uw bestelling aan J-L Notredame te willen
overmaken via e-mail of telefoon. Uitzonderlijk zullen wij geen voorschot vragen om geen
bijkomende moeilijkheden te scheppen. Wij rekenen er op dat u uw bestelling prompt afhaalt.
E-mail van J-L Notredame : postzegeltje@gmail.com
Telefoon : 0474406190

Onze 13de Postzegel- en Ruilbeurs 19-09-2020 uitgesteld naar 2021

Onze jaarlijkse postzegelbeurs kon helaas niet doorgaan om de gekende reden. We hopen dat het
ons op 18 september 2021 wel zal lukken.

De bekerwedstrijd van de VWPK uitgesteld tot later

Nog geen datum vastgelegd. De voorzitter houdt de hem aangeboden postzegels voor deze
wedstrijd zorgvuldig bij.

De nieuwe postzegels voor 2021

Verder in het maandblad zal ik de nieuwe postzegels voorzien voor het eerste trimester van 2021
aan u voostellen. De leden die een abonnement hebben bij onze veilingmeester zullen deze zegels
ontvangen van zodra hij deze in zijn bezit heeft. Hij zal dezelfde werkwijze gebruiken als voorheen.
Hierna geef ik de begeleidende tekst weer die bpost publiceert bij de nieuwe zegels.
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Filatelistisch nieuws
Nieuwe postzegeluitgiften
Hieronder de aankondiging van bpost aangaande de nieuwe postzegeluitgiften 2021
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Nieuwe postzegels 2021- 1e trimester

25.01.2021 Geboorte Roger Raveel 1921

25.01.2021 : Straffe dames in stripverhalen

15.03.2021 Kwallen uit de Noordzee

25.01.2021 Geometrische vormen : cirkel

25.01.2021 : Zegel voor verenigingen

15.03.2021 Neen tegen pesten!
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15.03.2021 Pleinen in Mechelen – Promotie van de filatelie

15.03.2021 Micro-organismen
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Gelopen brieven verzamelen kan lonend zijn !
Brief met historische postzegels geveild voor 430.000 euro
Een brief met historische postzegels is in Duitsland verkocht voor 430.000 euro.
De brief met de eerste postzegels uit 1859 van de stad Lübeck werd
zaterdag in de stad Wiesbaden geveild, meldt veilinghuis Heinrich Köhler.
Het startbod voor de brief was 80.000 euro. Een anonieme bieder kocht
de historische brief die deel uitmaakte van de postzegelcollectie van de Duitse
miljardair en zakenman Erivan Haub (1932-2018). Hij was de grondlegger van de
Tengelmann Group, een van de grootste retailers van Duitsland die zijn supermarkten
verkocht aan Edeka.

Koningen en keizers
Een afgestempelde Baden-brief uit 1856, die voor 100.000 euro werd ingebracht,
leverde 320.000 euro op. De brief behoorde ooit toe aan koning Carol II van
Roemenië, een gepassioneerd postzegelverzamelaar. Toen hij in 1940 met een
speciale trein in ballingschap ging, nam hij zijn collectie mee. ,,Zelfs toen Carol II een
deel van zijn collectie moest verkopen om in zijn levensonderhoud te voorzien, bleef
de brief in zijn bezit’’, aldus het veilinghuis. Na zijn dood ging de brief in 1953 onder
de hamer. Nu heeft een anonieme bieder hem gekocht.
Een brief aan de Duitse keizer Wilhelm I, die volgens het veilinghuis op 1 januari 1872
gefrankeerd werd verzonden met de eerste postzegels van het Duitse rijk, bracht zelfs
het twintigvoudige van de geschatte verkoopprijs op. In plaats van 2000 euro
verwisselde de brief voor 40.000 euro
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Wat een President kan overkomen…..

Gouden (vergulde) postzegels

Frankeerzegels met een goudlaagje zijn geen zeldzaamheid meer. Tik maar eens
‘gouden postzegel in op Google en je krijgt de hele Nederlandse koninklijke familie
op een ‘gouden postzegel’.
Onlangs was het de beurt aan Ludwig van Beethoven die door St. Maarten (niet de
heilige maar het eiland in de Caraïbische Zee dat door Columbus ontdekt werd op 11
november 1493, de feestdag van Sint Maarten)? Het eiland wordt actueel gedeeld
door Nederland en Frankrijk.
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Nog een clubmededeling…

Op 14 mei 2020 ontving onze club vanwege het Nieuwpoortse stadsbestuur een toelage als
geregistreerde culturele vereniging de som van 248,00 euro voor onze activiteiten in 2018-2019.
Op 4 november 2020 kregen we van het stadsbestuur een basissubsidie 2020-2021 aangevuld met
een toelage uit het corona noodfonds. Het bedrag van 290,00 wordt in dank aanvaard.
Wij danken het Nieuwpoortse stadsbestuur van harte voor deze financiële ondersteuning.
De postzegelcollectie 2021 kan bekeken worden via volgende link:
- https://press.bpost.be/bpost-stelt-haar-postzegelcollectie-2021-voor
Dit is een animatie dus de beelden volgen elkaar automatisch op.
Je kan de collectie ook bekijken op de website van bephila (bephila.be). Ga naar de webstek en klik
op de collectie 2021 (eventueel eerst de NL-versie aanklikken bovenaan rechts). U krijgt er elke
zegel afzonderlijk te zien als u er op klikt.

Filatelistische manifestaties (eerst contacteren of evenement doorgaat)
Elke 2e zaterdag 2021
BRUGGE
Hobby-ruilbeurs ‘Onder de Toren’ in Centrum ‘De koepel’, Gerard Davidstraat 10 te Brugge
(Kristus-Koning). Open van 9 tot 12 uur. Toegang gratis.
Elke 3e zaterdag 2021
ROKSEM
Maandelijkse ruilbeurs in zaal Centrum, Brugsesteenweg 89 te Roksem. Open van 8 tot 12 uur.
Toegang gratis.
13-14 maart 2021
KORTRIJK
Regionale Competitieve Tentoonstelling Oost- en West-Vlaanderen in OC Lange Munte, Beeklaan
81 te 8500 Kortrijk. Info en inschrijven dringend via voorzitter E. Moons die de formulieren kan
bezorgen.
2 en 3 april 2021
ANTWERPEN
ANTWERPFILA: Internationale postzegel- en muntenbeurs in Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan
191 te 2020 Antwerpen. Open op vrijdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur.
Toegang : € ?,??. Info : info@antwerpfila.be of tel : 0486962285.
11-12-13 juni 2021
ANTWERPEN
ANTVERPIA 1920-2021 Nationaal Kampioenschap voor Filatelie.
De tweejaarlijkse Nationale Competitieve Tentoonstelling voor Filatelie ter gelegenheid van de
100ste verjaardag van de Olympische Zomerspelen in Antwerpen in 1920 gaat door op de terreinen
van FC Beerschot.
Meer details op www.antveriade.be.

