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EVEN UW AANDACHT
De clubvergaderingen kunnen vooralsnog niet doorgaan. We zijn echter hoopvol voor de
nabije toekomst.
Deel de berichtgeving in dit tijdschrift mede aan clubgenoten die moeilijkheden hebben om
contact te maken.
Lees aandachtig het woordje van de voorzitter want er zijn belangrijke mededelingen die U
zullen interesseren.
Verder wensen wij U een aangename tijd en hopen U binnen afzienbare tijd terug te zien in
blakende gezondheid bij de toekomstige (?) clubvergadering.
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. 584 of nr. 1 van jaargang 2021.
Verschijnt normaal 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,
Andermaal richt ik mij tot U in een speciale uitgave van ons maandblad.
De coronaperikelen zijn nog steeds niet van de baan en vergen nog altijd de nodige
voorzichtigheid voor onszelf en voor onze naasten en onze leefomgeving.
Onder veilige omstandigheden hebben wij op 13 juli 2021 een bestuursvergadering gehouden om te overleggen hoe we de toekomst zien.
We zijn tot de volgende conclusies gekomen:
- We houden nog GEEN algemene clubvergadering op 5 september 2021 om veiligheidsredenen. De Deltavariant is nog altijd in opmars!!
- We houden dit jaar GEEN postzegelbeurs op 18 september 2021.
- We starten met de eerste clubvergadering op 3 oktober 2021 als alle beperkingen
van hogerhand en van de stad Nieuwpoort dit toelaten. Uiteraard dienen we de veiligheidsregels strikt op te volgen.
Wegens onze bezwaren tegen een bijeenkomst in de ontbijtzaal in de ondergrondse verdieping (probleem verluchting) zal de vergadering van oktober doorgaan in een conferentiezaal op de 7e verdieping van het hotel. Er is een capaciteit van 50 personen.
Tevens zal door de hoteluitbater een nieuw procedé van drankbediening ingevoerd worden waarbij de distributie van dranken en financiële verrichtingen daaromtrent door
onszelf dienen verzekerd te worden. We rekenen hierbij op uw begrip voor de kinderziekten bij aanvang van dit nieuwe procedé. Dientengevolge zal de beloofde uitgestelde
Nieuwjaarsdrink niet kunnen doorgaan in oktober wegens te omvangrijk en te ingewikkeld. Uitgesteld is echter niet verloren!!
We hernemen de lidgeldbijdrage voor 2022 vanaf de vergadering van december2021.
De bedragen blijven onveranderd : hoofdclub : €8,50 - bijclub : € 6,50.
De balansrekening en bilan 2020 van onze postzegelclub kan online geconsulteerd worden bij onze secretaris-penningmeester Oscar Lingier of bij de voorzitter. Er zijn geen
noemenswaardige transacties te vermelden en de resultaten zijn zeer goed.
Aan alle leden wordt gevraagd om hun gegevens die in het ledenregister opgenomen
zijn te herbekijken en eventueel de nodige aanpassingen te doen. Alles kan medegedeeld worden aan bestuurslid Joris De Snoeck (joris.de.snoeck@telenet.be) en de voorzitter (etimo38@telenet.be).
Er komt nog een maandblad om definitief aan te kondigen of de vergadering van oktober 2021 doorgaat en desgevallend ook de gegevens over tombola en wedstrijd Bank
ING.
Verder wens ik u allen toch aangename vakantiedagen en wees toch heel voorzichtig!!
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Ander clubnieuws
Onze ondervoorzitter Marcel SOETE heeft zijn intrek genomen in het woonzorgcentrum
De Zathe in Nieuwpoort. We wensen hem daar toch heel aangename dagen.
Bezoeken kan mits respecteren van alle voorschriften en dit vanaf 16.00 uur. Bezoekduur is gelimiteerd.
Om iedereen op de hoogte te stellen - We betreuren het overlijden van twee leden van
onze vereniging:
Raymond CARDINAEL
Geboren te Oostende op 6 juni 1933
Overleden te Nieuwpoort op 4 oktober 2020
Raymond was lid sinds 1992.

Jacques LEPEIRE
Geboren te Nieuwport op 26 juli 1946
Overleden te Veurne op 19 april 2021
Jacky was lid sinds 1986.

Nieuw lid
113.21EM DELANGHE Marc Leistraat, 18 8620 Ramskapelle (Nieuwpoort).
Van harte welkom. Mogelijks zien we u op onze vergadering van oktober.
Oproep aan de leden
Teneinde ons tijdschrift op peil te houden doen we een oproep om ons interessante artikels te bezorgen voor opname in ons tweemaandelijks filatelieblad. We doen heel veel
inspanningen om ons blad zo aangenaam mogelijk te maken doch daarvoor is de inspiratie van onze leden onontbeerlijk. Laat eens iets horen of beter….bezorg ons een artikel
dat iedereen kan aanspreken. Wij danken bij voorbaat en kijken vol verwachting uit !!
Een boek over postzegels
De uitgeverij ZENO publiceert een boek over postzegels onder de titel :
“Hoe rijk worden met postzegels?”
Auteur: Eddy Reniers
Formaat : 16/24,5 cm, 120 blz., Prijs : 19,00 euro (btw incl. en geen portkosten).
Kan besteld worden door storting van 19,00 euro op bankrekening BE78 0689 3905
3286 van uitgeverij Zeno te 1780 Wemmel.
Verdere info bij de voorzitter.
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Nieuwe uitgiften 2021 (na maart 2021 – tot 30 augustus)

14.06.2021 Belgian Deejays

14.06.2021 Boomvruchten
14.06.2021 Vrouwen op de politieke kaart

14.06.2021 EUROPA – Bedreigde dieren
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14.06.2021 Olympische Spelen Japan 2020

14.06.2021 EK voetbal

30.08.2021 Zwembaden - Architectuur
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30.08.2021 100 jaar WK Wielrennen

30.08.2021
Natuurlijke driekleur
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Filatelistisch nieuws
Bericht van Philately bpost
Eindelijk is het zover! Op vrijdag 27 augustus ontvangen wij u graag in de postzegeldrukkerij
te Mechelen voor de bsuprised day die zal doorgaan van 10u tot 15u!
Deze bsurprised day zal volledig in het teken staan van een multifunctionele drukpers: de
‘Degelpers’, die we vaak inzetten voor de afwerking van de uitgiften. Denk maar aan de foliedruk op de Adolphe Sax-uitgifte van 2014, of de plooilijntjes bij de uitgifte rond Jan van
Eyck vorig jaar. Kortom, het zijn echte manusjes-van-alles.
Op 5 augustus 2021 kregen we een bericht dat DEZE SURPRISED DAY NIET KAN
DOORGAAN!!!!

Nog heel interessant nieuws!!!!

Minister voor Post Petra De Sutter heeft een compromis uitgewerkt voor de uitfasering van oude postzegels met een waarde in Belgische frank. Volgens een oorspronkelijk
plan zouden die niet meer kunnen gebruikt wordt vanaf 2023, maar minister De Sutter wil
die termijn verlengen tot 2028. ‘Hiermee geven we iedereen ruim de tijd om deze postzegels, die hun functionele waarde zullen verliezen, alsnog te gebruiken als ze dat willen’,
zegt minister De Sutter.
Een paar cijfers. De laatste postzegels in Belgische frank werden verkocht in 2002, de laatste
postzegels in euro werden verkocht in 2011. Sinds 2011 worden in België enkel postzegels
verkocht met een frankeereenheid (1, 2, 3, …). Van alle brieven die nu verstuurd worden, hebben er 0.25% nog een postzegel in Belgische frank en 1% in euro.
Het is duidelijk dat de oude postzegels nog maar erg weinig gebruikt worden, terwijl het
voor bpost een erg arbeidsintensief proces is, dat tot fouten kan leiden. Uit de vorige legislatuur lag een plan op tafel om de oude postzegels te ontwaarden vanaf 2023, maar minister De Sutter wil die periode verlengen en de vele ongeruste postzegelverzamelaars geruststellen.
Twee paar maanden geleden werden de plannen om de postzegels te ontwaarden vanaf
2023 opgepikt uit een publieke bevraging rond een hele reeks hervormingen van BIPT’, zegt
minister De Sutter. ‘Er kwam onmiddellijk bezorgdheid van de vele bezorgde filatelisten en ik
heb daar begrip voor. De vraag tot uitfasering vanuit bpost is logisch – gezien de operationele moeilijkheden en de extra kosten om deze brieven te verwerken. Maar de planning was
te krap voor mensen die hun brieven posten met postzegels die ze in het verleden kochten, waarvan ze dachten dat die nooit hun waarde zouden verliezen.’
Compromis: 2028
Daarom legt minister De Sutter aan de regering voor om de ontwaarding van postzegels in
Belgische frank pas vanaf 2028 in te voeren. Postzegels in euro zullen hun geldigheid niet
verliezen kunnen ook na 2028 gebruikt worden.
‘Mensen hebben nu nog 6,5 jaar tijd om hun oude postzegels op te gebruiken’, zegt minister
De Sutter. ‘Als we kijken naar de andere eurolanden – waar enkel Frankrijk en Italië nog zegels met de originele nationale munteenheid aanvaarden – zien we dat deze overgangsperiode ruim voldoende moet zijn. In Nederland kan je bijvoorbeeld al sinds 2013 een brief niet
meer frankeren met postzegels in gulden. En voor echte postzegelverzamelaars zal de emotionele en historische waarde van hun collectie altijd die van de brieffrankering ruim overschrijden.’
Minister De Sutter zal eind juni het compromis voorstellen op de ministerraad. De ministerraad heeft ondertussen dit compromis aanvaard. Nu wachten op de publicatie!!
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Overgenomen uit tijdschrift van Postzegel- en Muntenkring Sint-Gillis-Dendermonde Nr 127 – 3e Kwartaal 2021
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1849 – België in de tijd van de postkoets…
Op 1 juli 1849, dag waarop de eerste Belgische postzegels werden uitgegeven, heerste koning Leopold I
over 4.300.000 Belgen.
Het jaar voordien braken opstanden en revoluties uit in verschillende Europese steden. Door de revoltes
werd de Franse koning Louis-Philippe gedwongen te vluchten naar Engeland. In België werd enkel aan
de Franse grens te Risquons-Tout gevecht geleverd. Enkele honderden revolutionairen werden gearresteerd. Voorts verliep deze woelige periode in België tamelijk rustig. Deze onrust was toch de aanleiding
dat ook bij ons politieke sociale wijzigingen doorgevoerd werden. De liberale regering onder leiding van
Rogier, in samenspraak met de katholieke oppositie, verlaagden het kiescijnsrecht. Met voorzag ook een
som van 2 miljoen als tegemoetkoming aan de door de crisis in de textielnijverheid getroffen arbeidersklasse….en in maart 1848 werd Karl Marx, die reeds enkele jaren in België verbleef, het land uitgezet.
De omwentelingen in Europa beperkten zich echter niet tot het politieke domein. De industriële revolutie, waarbij handenarbeid geleidelijk overgenomen werd door mechanische productieprocessen, was
niet meer te stuiten. De toepassingsmogelijkheden van de stoommachine breidden zich uit en een al uit
de kluiten gewassen spoorwegnetwerk verzekerde een snel en efficiënt transport van mensen en goederen.
Toch bleef de diligence nog tot het einde van de 19e eeuw het belangrijkste transportmiddel voor brieven. Langs de internationale routes hielden de postkoetsen halt aan de afspanningen. De postmeesters
boden hier de gelegenheid aan de reizigers om zich te verfrissen en er eventueel de nacht door te brengen. De staljongens verzorgden de paarden terwijl de meiden en knechten de maaltijden bereidden.
De landelijke afspanningen waren vaak rond een binnenkoer gebouwd, waar honden de wacht hielden
en kippen rondscharrelden.
De posthoorn, actueel herleid tot een elektronisch gestileerd logo van bpost, mocht enkel door erkende
postiljons gebruikt worden. Deze erkenning ging trouwens gepaard met en muzikale proef waarbij de
postiljon verschillende sonneries die hij tijdens zijn lange ritten zou gebruiken diende in te studeren en
uit te voeren.
Elke sonnerie stond voor een andere boodschap: andere rijtuigen verwittigen van de komst van de postkoets zodat de weg vrijgemaakt kon worden vermits de postkoets altijd voorrang had, verzoeken tot
openen van de stadspoorten, aankondigen dat er zich zieken of gewonden in de postkoets aanwezig waren die dringend verzorging nodig hadden, technische problemen met de koets, gevaren melden, de afspanning verwittigen van de aankomst,….
De koetsiers die de paarden menden zagen er wel heel knap uit met hun mooie uniformen: witte boek,
koningsblauwe jas met blinkende koperen knopen en het embleem met de Belgische leeuw en de kentekens van de afspanning. De befaamde postiljonlaarzen wogen meer dan 7 kg en boden door hun stevigheid bescherming tegen de het slaan van de dissel.
Op he einde van de 19e eeuw verdwenen geleidelijk de postkoetsen uit het straatbeeld en kwamen in de
musea terecht. Er klonk geen posthoorngeschal meer en de afspanningen verloren hun oorspronkelijke
functie en werden herbergen en soms vervangen door landelijke hotels.
Maar….de postzegel bleef!
Het eerste jaar van uitgifte van de eerste Belgische postzegel werden er 3.762.549 zegels verkocht. Tien
jaar later waren het er al 19.000.000! Met het invoeren van de postzegel nam ook het postverkeer toe
en werden de postdiensten uitgebreid.
Actueel zien we door de elektronische mogelijkheden een beweging in de omgekeerd richting wat het
brievenverkeer betreft.
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