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llcs'ce Vr:lcnrl cnt

l/cnncelJeze regels verschijnen is het jaar 1988 b:'-jnai voorbij.
li-t jarar br;1clrt ons de bi jeenkomsten in I t Kapellel<c en daar be-
vindcn wij ons gced. Ook voor 1989 is de nieuwe zaal nog niet in
l-ie'b ziclr'u of rncn zau een speciale inspapning moe-Len cl cenr Iïlaar dqar

Ucl!(rVol-r t"ri; rric-b meer in.
Vr:cir 19.,9 tvcnsÊn wij U vooral een G0EDE GtZCi.ltilf IrJ voor U en Uw

gezin, Vfi:L GELUI( en V00RSF0ED en dat a1 Uw wcnsJnr of $och eÊn

flrorJ-b lanta-1- cl aarvane ïïtoQen uítkomen. lrr/ij wensen U vrrcl cr níJg veel
verzamol-cenot en veel aanwinsten in Uw verzameling ( en ).
I,{at rtlzt l<i-ub betreft kunnen víij U mededelen Ca't rvij eiln voorver-
l<oo1-r i;r-cgcr-r 'Loegewezen, nameli jk op 3 en 4 juni j 9i9. Het betref t
eBn b:ijl<onrcncie zegel die niet in het uitgiftepxoUrarnrna was voorzien.
l"lc-i: is rri-rn zcge-1 uítgegeven ter gelegenheici van dê Euri:pcse parle-
men'r.svcrl<iez-ingen r .

lle -br:n'tr:rrngi;e-LJ.ing die gepaard gaat aan deze vooïve rl<oop staat in
he'b tcl<r:n van Europa. I^lij zullen enkele mensen uitnt.;ciigcn die ver-
zamc-1-:Lngcn ovcr Europa hebben opgebouwd. F1 ee r daarirvc:: in ond vol-
genci rnaanciirlad.

++++++++++++
Lrtjr,:n ciic rvcnsirn hun nieuwigheden buitenland voor
dcrcn of te vcrrninderen krijgen nog de tijd tot 1 4

-Lc mcJ-cicnl zoniet blijft alles hetzeLfde,
+++++++++++++

Zichit-:r cir: claturns voor onze bi j eenkomsten voor clu

januari- 14 tsn 28 - februari 11 en ZS maart {l en

25 !-. mír:L l3 er-r 27 juni 3, 4, 10 en 24

++++++++++++
'? lJj-e U'iiin-.1.;1cht is sterker clan wie boos wordt il

" ,',-l.si dc j cugri maar. wist en de ouderdom ma.ar l<on

ii0gcn zijn bc-i;rouwbs6rder getuigen dan oxen rt

19.;9 te vermeer-
januari 0m dit

ce rs'i:e 6 maanden:

25-aprilBen
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CLIJ.ïIPRÏ J5I(AiiP 1 988 l989'

De corste inzencling velwachten h/ii uitexlii k 1 4 j anu eli i het betref i;

een nclgischc ze gel nx.1 684 lvluziekinstrumenten i

Voor cle 2e zegel he.ef t U tiid tot en met 11 f ebruaxi i deze keer

gaat Iet (]ver een zegel- Van de reeks Tentoonstelling Van het tnlater

te Luil< rxs r 4u4/97

De ciercle zegel ciie handelt over de Jeugdfilateiic Van Voor 1980

kan 'tr:t 11 naart af gegevËn worden

!ilij Verb/acllben méér deelnemels dan verleden seiz0ÊÍ'le tocn ttalen er

,l4 J-eclcn clie clejelnarllÊFl ' De kring heef t een pIiizenpr3l -ber waetde

van 2.Ll[.,i; frber beschikking 9esteId.
DI.E IiËT J]Í.:Ë tqEE DOE MEE DOE IqEE DOE MEE Di:[ iiEE DCE MTT

+++++++++
TÍjclcns onzc l-aatste bijeenkomst van 10 december vexschafte onze

vrienri Firr,rin Thiis on€ Ënig inzicht in het Epacar*rnistcrie' Aan de

hancl van voorbeelden kon men het vetschil zien in drul< en papier.

Voor cjr: E-Lstrlmverzamelaars een zêêr leerzame u: te enze-Lting.

++++++++++

i::::::i:
0ns l-id l'ïcvr.Scheffer-Peeters zoekt a11es wat me-i; l<ant1:e maken

lrecf-L: zege-i-s, 6fstempelingenr F.D.C.rs1 êoz1 Ïn verbinciing treden

me-i: Suhcffer 1"1. rrp onze bijeenkomsten.

++++++++++
De Rcgic clcr Posterijen geef t voor 19S9 opnieuw ecn placlrtige

P05T,^,Girl'l),i uit met daaïin in vierkleurendrul< cie in l tBB uitgegeven

Ee-Lgj-s.iËl"te zegels. Bovendien een qpaït uitscheurbaar velletje met

cie urricl<c zr,vart:wit reproductie van de B elgischc zegeJ- Í311À/iNL'ANDIT\':

van 21 /-í/Ig'ig; clj-t velletje presenteert tevens de cir.:ogstcmpel van

clc Rcgic, Tevcns vindt U in deze postagenda alle pc-rstinf orrnatie 'en

enl<c-1,e hi:ciendc mooi gefllustreerde aspecten vatl dc ruím-Levaart

Dc Frijs bcclraagt 3U0 fr en is te bekomen op iedex pnstl<antr:or of

bij Uw postbncie op bestelling'.
++++++++++

ï5 U:t Lï. tiILi] i trÊB-1 gs9 AL BET/,ALtl ? Z0NIEï i5 ]JÏT l-lIT L,1^T5TE

l'1Í\-i{ili:}L,".jl Di T U illiÏVANGTI
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l\lfjÊD nf [iViRfli]ED wordt bel-oond

Een zci(ere mijnheer Harris van NorthfLeet in Kcn'b (G,8. ) wou op

21 iuli laats-bleden gaan inkopen toen hij plotseling ccn overval
zatJ gci:cLlucn ctp een postauttr, die geparkeerd stc.rncl voor ecn post-
l<ant'lor. llij sprong direkt terug in zijn auto en ramdc de wagen

Van cic ovBrvallcrs venschillende kerBF 1 zoriat zi j gee; n gcbruik
mecr l<cnci cn mal<en van hun vluchtauto. Gecl wongen daar ccn revolver
rnocst l'lj.s-ber l-larris zijn wagen in veitigheid brengcFr.

De dric clviiïvaffcrs kaapten daarop een andere wegcn cn sloegen op

clc vi'uch-i:, achtexnagezeten door diezelfde [1. Harris irr zijn erg
bcsclrad.igclt; auto, De xovers ontsnnpten dank zíj iret cnorm druk
vcrl<Jeïr
De hccr l-larris wiens wagen slechts voor 1,/3 detl gecielct was door
cle vcrzcl<cringl ontving uit handen van de directie dcr pcrsterijen
Dcn chccl< van 2,{,j00 pond (ongeveer 1 35.000 f r) als tegcmoetl<oming
jn c.lo gcJ-ocien l<nsten.

(tne Post 0fficc 4/,:/l9tjB)
+++++++++

l/.rs-i; U rii:'t :

, . in Ëroo'L--iJri ttannié de 'l 500 vooxnaamste postl<an-to-ren gcnrachtigd
zi.;'n orn jraspoorten af te leveren aan Engelse onci crci anun. De

rnccs"tt: larnclcn van tn/'est-Europa, lalest-IndiC, llang-l(ong cn yoegosla-
vid eiJ-s cnigc in het 0ostblok zi jn te bezoel<en rnct clezc BVPf s
(llri'i;-'r-sh Visitotst Passports ).Fle n rekent voor Z rni-i.joen jlVp t s te
tc mnc-tcn r-ri treiken.
cic EngclsettRoyal Mailttp*" d.g 51 miljoen bricvi-:n jrrix clag ver-
t^rcrii-i:, br€iarvan 90 iL de volgende .lag de besternme_i_in,J bcreikt en

9íi ,'l<r:mt bj.nnen de 2 dagcn aan, zelfs de Iangc afs-Lancien.

. dc Pos-i; Cfficc voox het financieeL jaar 1gB7/BB ecn winst behaal_-
r-ir:1 znrrdcr a'l'houcling voor de belasting, van 21 Zr2 nr:-J-joen pond
(1 lronei is nngcvBer G7 fr), Het is één van de wcin:i.gc posterijen
irr cic wcre-'ï-ci die geen subsidie ontvangt Bn sincis 1Z jaar schter_
LlLjn uins',: maal<t,

+++++++++
Sccicrt il( gctrouwd ben,
Ja r bra'b vincl j e dan uit
Smccsj cs I

voel ik mi j cen cuh-bc ui -tvinder.
?
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i.5.il. Vi-rrmingswerk Lier brengt op vrijdag { 0 fcbruari 1 999
(lcral<usvcrlcf) een geleid bezoek aan het diamantccn-i;rurn te Antwer-
pclr r Onze r;icls is Firmin ïhi js die volgend progrÊimnc hecf t samen-
gcs-Lulri : Van 10 tat 12 uur Bezoek aan de Hcrge Raaci van i)iamant;
lrc-b,jcrti'i'icatenbuxeau Ën het Gemmologisch Instí,cuut
liidci.tgjlauze Ct 13 uur bezoek aan ecn wcrkp.laa'cs v,raali diamant
bcl.rcrl<-b wr;rdt, daarna bezoek aan het DiamantmusL:um gcvoJ-gd door
ct.rl'l l<ortc lvahcieling door het diamantcentrum cn gclcgcnhcid tot ÊBn

c-lr;rnl<io. Dcze geleide bezoeken zijn grstis. Eventucle l<osten zijn
irc-L vcrvoeï naar Antwerpen en terug per trein, i.re-b vur]:ruik tijderr:.
clr: inic.ldagpauze en de drank achteraf.
Inschrijven bíj F.Thijs Bosstr.38 Lier of telcfonisch 480,66.?B

+++++++
De i,jcclorlanrjsc PTT houdt op den staatsbedrijf tc zijrr cn wordt
vanaf I ianuari omgevormd tot Ëen naamloze vcnnon'i;si;hape namelijk
PÏÏ i'iccicrl"and I'lV. ler dier gelegenheid wordt ccn zegel uitgegeven
crir 3 januari. Deze zegel stelt voox: Ben bricvenbus, DCn sortder-
nachinc, rcn pi:stzak en een postbesteller, cVeDarls ccn toetsenbord
vall celr te-1 efLronr een glasvezelkabel, een straal-zencl cr en een te-
J-cfoonhoorn. En dit allemaal op één zegel ?

++++++++
To-b 1 tt, j anuari kunt U 5 pos togrammen bekomcn vocix líj0 f r in alle
poe-i;l<an-tr.rrcn Van Belgig; di t is eBn voorcjeel van str f r.

+++++++++
rlc Ucf-1.-l.us-Lrccrde themamap Van cJe zegeLs rBoekcirulcl<unstrl zijn in
:i.ccic:: pi:s-i;i<antoor te verkrijgen aan de prijs van TU fr (prijs der
zcgc-1-s 59 r"r ) .

+++++++++
Ncci,i dccJ, aan nnze clubprijskamp 198B-1 9E9t en víifj L,cn mooie prijs.
Icdcïírijn l<an dculnemBn, de eisen tot declname zijn zcrrienig gesteJ.rl
da'b zeJ-f s ccn lee k ecn pri j s kan winnen. D0E MtE -. ilUE 14tE

+++++++++
ttlJct l-evcn is een geschenkl ffiaar wij krijgcn het nie,c cadeau,
riVo-Lharding is een teken Van krachtr koppigheicl is crcn tcken

van zwalk-tc It
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Bes'Lc Vricndcn.p

De voorvcrkoop van de zegeI, di,"e uitge.geven
j .: ,

wordt'ber gelegenheid
vai'r cic Europese Parlementsverkiezingertr op 3 en 4 juni lgïg komt
s'6iJ-ean op zijn pootjes terecht. rAlhoewel wij nog niet weten wat
cie zegeL zar voorstelJ-en, hebben u/i j toch a1 apsprsl<en gemaekt

mct 0scar lJonnevaller de ontwerper van zê,éx vecJ- zegelsc overa.}
tcr wcre.l-cl .^ Deze gekende Gentse schildex gol dc tentoonstelling
cpJ.r-ris'ccron met ontwerpen en zegels door hem getcl<encl tijcJens de

yclc jercn. ïevens is hij bereid de datumstempel vcror ons te te-
l<cncË;

htat cie zaaÏ betreft hierovex nog geen níeuws. l4/ij lrebben aan het
Staclsbcr;tuu.r dc feestzaal van de Stedelijkc Ácacjcmic voor Schone
l(unst.:n ter ,beschikking gevraagd l maaï hierovcr is nng geên be-
sl'issirrg gevallenl gezien de werken (hernieuwcn van v-'l.uoren) dÍe
l<cr-leJ-i-ngs a.Ldaar gaan starten. In ons volgend mcírncibJ,ad zullen
vtij ai- rncer wten.

&&&&&&&&
E5-jccnl<nnrstcn Voor de maanden maartl aprir en mei 1g;ig

zaterdagrï1 maart vanaf 1a uux
za'berciag 25 maart
za-bcrciag B 6pri1
zaterdag 25 april
za'tcrcir:U 1 3 mei

zerïcrdag 27 mei
CIp vrijcjag 26 mei $taan wij op de markt die ingericht
gc--r-egcrh.hcici van Lier-kermis, en waar aJ.le ingeschreven
mogcn ailn dcclnemenr afi waar wij U ,ALLEN Verwachten.

&&&&&&&&

wordt ter
ve reni gi n g en

r? iJe Licfcic is

rr iic-b hart van

tva-L eï z oal
tr Vricncic zijn

een soete droomr_.

een mens is als
insteek t , "

zê,êx nuttig 1. tehminstê

huwelijl< ecn ulcl<lcer !tt

worstl nicrnancl wect precies

het

aBn

als incn zc nict nodig heeft tr
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iJe 3c zetjuS- namelijk Jeugdfilatelíe van voor 190t] lcan 'bot lt maart

irrgcJ.i,rvercj u.rorden terwijl Uw 4e zegel een Belgise:hc spooI.wegzegel

is rnc't ri;clrtlroel<ige stempcl en te kiezen uit dc flr$r 336/3548r die
l<an afgegcven worclen tot en met 25 april.

S$+ + + + + + +

Cp dc 1n-bi.:rnationele postzegeltentoonstelling te New De-thi (tndie)
belraalcic onze j"ugdafdeling J.rÀ.R.P.0. zilvcr, cl.tv,z. -Lussen de

7o à 75 ',',' 0nzc gelukwensen r vooïaI aan onze vriend Frans Ítlertens

de bezielcr van onze jeugdafdeling, Deze jeugd6fclcJ-ing is momenteel

z-6i::r l<arj.g bezet en doen wij €en oproep tot alJ-e $cden om propa-

Uancia tc mal<en hij de jeugd. Jeugdleden mocten to-L lB jaar GEEN

-licigeJ"ci bc'cal-e n Bn worden bi j gestaan door alle bestuursleden om

cijll vcrzamcling CIp te bouwen.

++++++++
Dc Fransc posterÍjen zijn vanaf oktober 19l,lB postzcgrfboekjes aan

hct ui-i;gcvcn onder hun waarde. Voor €en postzcgclblakjó van 6 X

2rlr + 2}Q + 2 X 1r50 of een totaat van í:Q.ZA FF rnoc'b U ean de

ar*'bonr'aatvcrdeler 20 FF betaJ.en of een reduktic Van | ',',.

' :\'t + + + + + + + +

ZuLlcn cic Fransc postzegels die in 19SB overcirul<t lverclcn met een

rvaarcl:e .in ECU (de Europese mun tecnheid ) de voorlopcrs ulorden van

cen Eurcrpese zegel, die vanaf 1992 in aIle landcn Var de E,E,G.
uÍtgcgcven zullen worden in ECU waarden ? De waardc van 0r3ï ECU

:r.s ecn ovcrdrul< op eÉjn zegel Van 2rZA Franse fx. cn stemt overeen
iiiet dcze waarclc, De 55 miljoen zegels clie ovcrclrul<t wr.irclcn stemt
overocr') rnct I zegeL per Franse staatsburgex.

++++++++
De l'lossclba6ir aan de Zuid-il,frikaanse kust, was in vroe$ere jaren
dc r:nr"qe plcisterpleats aan deze 5.080 km lernge l<us'L waar de zee-
vaarcl ers naelr Ïndi6 vers vlees en water aan boorcl l<ondcn ncmen om

hun rcj.s vcrdcr te zetten. Boven de baai verhicf zich dc zogenaamde
rïPostl<an'i;torboam ). ,Aah een tak ven deze boom hing cen J-aar-s waarin
cie zccJ-uj- hun brieven wiqrpen aJ.vorens hun rcis rond dc l(aap De

Gooclc hoop aao te vstten. 'De sc.hepen die in tcgcnovÈrgestcJ-de ricl-
-bing Pnr'cugal Vaarden haÍrefl deze brieven mac en vclrs-Luurcl en die
-i:r:cn zíi in Europa aankh.tamen" Nu nog bcvincit zicit cr)n brievenbuse
in dc Vclrlï Van crn laarsr op dczelfde plaats, Dc postclícnstcn Van
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licrss-:l-.-Bayr f,apii provinn...;* f,epub].ic of South ,^,fríea) vcorzícn deze

bricvcn V;fl qcn bij.zo,fl;d.exe. datumstempel.
(Tony Earling - Gazc.! van Anfwerpen )

, rj.. ++++++++
Dc op 2 jarnr"ra4i 1989 uitgirgcvGn blork van 4 x 5 f r cloor cli: Franse

Pos'ccri jon bcvattcn'r'bexxkkxx du 17 artike-l'e va clc Vcrklaring van

cic Rcclr-i:cn van dc [1cns cvcna].s hct vootwoord. Dezc bloÍ< worclt ook

aan0ilLJijncl cm cic 200stc. verjaardsg te viercn van clc Fransc Resol-utie.
)aza vorjalrdaU wordt tcvens gcvierd mct Phil-c)( 69 cir: grootste tot
hicrtr:c Uchaucicn tcntoonstelling mat 6.000 (zcsciuizcnd) l<6dersr.

121.1 s'i;ancis van clc buitenlandse postadministrati.:s, 250 lranciclaarsr

Dczc,-bcn"t,JCnstclling gaat door Van 7 tot cn mc-b I / ju:l.i j-n het
Tcntnons-tc-'1-Língspark Porte cle Versailles P ari j s cn waalr wi j n indien

t 
"hri 

j vingcn z ecn bczcui< gaan brcngen *rjr gcir.:i;g inschrijvingcn zijnr eVcneen

tlp írLn Vair clc voJ.gcndi: bladzijden vindt U cun Írrv'Lr.tt"r;tiïulicr vaFr

':t-lZ{-.1 sccrct.arisr niet aIlecn Voor Parijs, ïTraar c;ol( Ltrn cnig i-nzicht
Lcr !<r:l. jEcn j.n dc verlahgens vaFr onze lcdcn. ïNVULLEI,i l', "tJrBr

++++++++
['inzc l<ri trU is gcabonnecrd op Timbïoscopicr {ict-} Z,,L:.t i n',;ctcssent
mnanrib-l.aclI ini;-i; a1lerLei filatelistische rubrir:l<,;n, nicuwigHibclen,

i:fs-bomiru-1,'ingunr cnz.Voor diegenen die het Frans ccn buctjc maËhtig
zijn crn zcaT a:an0cnaarn Inaa['r dbIad. De uitlccnclicnst, Llnzc vricnd'.
Franr 14crtcns, zaI U graag helpcn.

++++++++
0p 1B L.'n 19 maart 1989 wordt de 19e Postzegc-l-- cn Muntenbeurs ge-

lrr:uricn in hírt Bouwcentrumr Jan Van RijewijckJ-aarr tc Ántwerpen; de

-i.nl<ot'r bcciraag'b 7A fr.
++++++++

l-lc'r: b,;stuur zoekt iemand met, zêér veef tijd crm crnzc bibi"iotheck
tcrug op urclc tc brcngtsn'. l,r/ij zijn in het bezót van talloze arti-
l<r:1s ci j.L: wi j graag gecatatr ogise crd zouclen wi-lLcn hcbbcn. Dit werk
l;i:n'i.lruis gubeuren en is niet gebonden aen cnigc'c:Ljci. Eventuele
l-icf iti:i:]:crs s-Lc11en- zich in verbinding Fn€t hct bcs:tuur.

,, r,r"c*icr., n kereo ,l'.".0i n* =*or; ;'rl""man,, dat rrc.i; sc.r-cJ .rcsenwoor-

::lr-rrdig nicts rneer:wËËrd is, maar aJs Ík cr ccns cijlt handuol
vaÍ-l uitgccf worclt hij rezend-,tt
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Cm oon ovoxzicht te krijgen in het

clat Ll volgcnLls vxagcnlijst invult

ledenbestand hacirlen wij gxaag

en het ons tcrugbczorgt.

NÁÀI'l I
v l [, fï l'J ,r. i,

ÁilRE5 :

PC5ÏiIUi;í,TR

ïl( VaRZ,;"il"i,:L : (land )

lle I t t l a l I l a a a a a a t a a a a. a a a r a o. a a

ll o o I t a a t a a a a a a a a a a a a a o a o. r a a a

ar a l a l t a a a t a a a a t t. a a a.. a.. a a a a NR. i ttrr
PLÁATS .. r r... . o. r .... r i. r . r i.....

GEBijirnï;:-iÁl-Lll'l I ... r.r................

í"\ (thcma ). .. r.r. . r.. . ... . .... . r. o r r r . . . . . r

ïk bcn (nict) gclrntcresseerd in tentoonstellingen in c-'i-ubvcrband

Ï l( b,:n (nic i; ) gefnteresseerd in tentoonstellin gcn j.n l<ornpctitie
Ii( r"cc/t)sc nict mec aan de clubprijskampr aventuclc rccicncn

t aa a a a la l. t a o a a a c a a a r r a a a. a a a a a a a a a a a a a a a a t a l t a a t I t a a a l

li( hcb vi:igcndo ideeê'n voor de clubprijskgmp !i...rrr.arrrr.,.......
a a I í a lot. a a a.. aa ! a......a a aa a aa a. e a !e aa a a a.. aa I t a ae a a t r a.r a a..a r a.

ïk hci-.r vcl gonci l icl cedn voor het vragenuurtjc .... r ó r í........,... n,..
l al t a t t a t a a r o a a a a a a a a a ta a, a a a a a a a a a a a t a a a a ó a a a a a a a o a a a a a a at

ll( r'rii-i:-..latcJ-istische wurken ontLenen ja/nee over.rrr,.r..o.r...r
t I i I a a a t a ! i . . a .. a a a a o t.a.D a a a a a a a a a a a . a a a . . a a a a a a t r t I r 6 . a I a a a a a a a c

ïl( bon gcfn-bcrcssecrd om mee te gaan flaax cle inturna-i;icnaJ-c tBntoon-
stcl lingcn Van i

P,',RïJ3 19i'9 ia,/neen 1 dag I weekend A/p juli 1gB9
L[Nrtlj 199C ja/ncen 1 dag Z dsgen .,r clxgcn

( 
'l ntum naart 1 990 )

Evcn'buc-'l-u ancicrc opmerl<ingen ! .....ó.r........r...r.rrr.,rrrr1..r....
l 

" 
i a 

' 
o a a t. t a a r. a a a. a a. t a i r r r o r aa a a a a a a a r a a a a r t a a a a. a a r a r a r o a a a a

a t a l I a I a I a a a l a a . I . . a a a a a a a t o o a a a a a.a.a r a a a i a a . a a t a . 3 a a r r t a a a a a a a r a
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Bestc Vrienciun,

De vrjorverl<rcp van de zebel Europese Parlernentsverl<iezingen en de

daaxr:cn gcl<oppe-lde tentoonsteJ"Iing nadert net rasse sshtreden.
l-let gehecJ. ireeft plaats in de mooie feestzaal van de StecleIijke
,Àcaclenie voor Schone Kunsten, Vismarkt te Lierl cl:-e ons ter be-
schilcl<ing lverd gesteld door het Stadsbestuur, waarvooJ: oflze har-
teJ.i j l<e cianl<. De tentoonstellin g staat grotendecls irr het kader
vci'l [JsL;6r Er-:nnevaIle die zíjn ontworpen zegels zaL tcntoonsteJlen
die 61-i.ctr vc.rband houden net Europa. Tevens worcit or cen provin-
c"i-alr l<ornp.etitieve tentoonstelting vooE rlc jeug.i g"Lrfaniseerd.
Dc reccp'líc i'reeft plaats 6p vrijcJag 2 juni tc ï t.3Ë u en !Íaarvoor
lrii lJ aticn uitnodigen. Hulp kunnen víij gebruil<cn cloncierriagavond,
Vrijciagr za-!ersiag en zond6g. 3e afbraak heeft zrrndagavc,ni plaats
gezi-en mnancJagmiddag de zaal terug ter besr:hil<l<íng t,rr:ct staan van
cic r/ii<6clemio vcror hun eindeschooljaartentoonstulling, ljp een van de
bi-arlzi j dun vj-nclt U een invulf ormulier om Uw hulp tc bovcstigen.
llcrlt U sl.soh'cs 1 of Z uur ter bEschikking, ool< goccl, alLc huip i.
z ó ur lvc .1-l( crro.

++++++++-F
ïcr afslrriting van het fitatelistisch seizoen organisetcn k/ij ecn
gcze-1-J"ig saman:i jn in t t Kapelleke op vri jcrag 9 jurnJ- -bc za uur.
Dczc l<co:: opteren wij voor een koud buffet ê.ran c,ie ciemocratische
pri.ic Vall 3stJ fr. De aperitief wordt U aangeboclen cl'or cle kríng.
clr hct ncnu ziet etr al-s volgt uitr kipcocktail - gevr-rJ-cir:: eitjes-
rosbic{' gcbraad groentenkrans -êardappelsl-a È sauscn I
Inschri.jvr":n 'trrt en rnet onze tentoonstelling clus 4 jurri uiterlijk.
l'loc il;.;.rr ziclen, hoe meer vreugdrmoet hier ool< ilns rnntto zijn.

++++++++
t;p cii.r l<otnpctitieve tentoonstelling te hJetteren cl:l.e hancieJ.cle over
íi5;:uorwi:ge;nÍi i:chealcie Í{aurice Verhutsel 57 ,: terwijl Lrnze seCre-
's6xi-s ,.jirris Anciries 50 ',:" tóegewezen kteeg. Cnze gciullLrlcnsen I

++++++++
Zi;rr U b:l.jvu-Llingen'Davor Lindner of anderc aI bcstcicl? Zo niet,
vinci'L L; no( ctli-l invulformulier op een van dc bl-ccizijccri of kunt
U tjezc bcsteJ..!-en bij onee tnaterieelmeester Clrris ÀnriricÊ,
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Bi j cenl<,::i,rsten

zatc rcia U r

vri j dng_,

zatcrclsgt
vrijdatt ,

zatcrcjelir
z r:n cl 6,',1 ,

za'i:cr-'icgr

zn-i;cxcl ;.,
zaLr: rcla[J I

v(]0 r
13 mei

26 mei

27 mÊí

2 juni
3 juni
4 juni

1 0 juni
24 j uni
I juli

2.
de maendcn mei, juni en juli !

vanaf 1 4 uur
AV0NDMARKï venaf 19 uur

in I t l(ape1leke
REctPTIE 19.30 u tClrDENï[ g:ilCNE t<UNSïEN

VOORVERKËOF EN TTNTOONSïELLÏNG

V0CRVIRK00P EN ïENïCI0NSïELLIt{G hfbra€k t B u
in I t Kapelleke

It

ll

fi

il Laatste bijccrrl<omst van het
seizoen

++++++++
Ui'tsIag cJ.ubprijs[<amp l ste inze nding
== 
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Vcrr"rarst A2r$ )Jupont 8t Íïevr"Ceulemans.-Becluc-L El,rS Stc.rmmels
0Li van flcut 77 - vermijle en H.ceulemans T6rs iJorrnc Tz
lc Ir"rs ,ítl
U:l-tslal Zu inz.encling I Íyevr.f,eulernans-Bequc-b1 5tt:iirrneJ-s on R.f,eu
J-cr,rans i)ip 5 iupont en !,terwcrs-ij BË - Vermj. j1e 7S - ,llunni: 7Z

Van iJ ntr'c 67 ,5 iie Vos b0, s

Ranr;st:lril<l<Íng na 2 inzendingi:n :

Vcïr'/r)r$ ''; 152r5 Oupent en Flevr.f,euLemens I 6ï s-bommcls l60rs -
f,cu.-omanri R" 157 - Verrnijle 151 ,S - Van llout 144r: - Ilunne 144
lJc Vls 11ti,5
Jc ;'c ;:::i.jsl<ampzcgel e{in gelopen postwaardes'Luk rnct als onrJerwerp
rrlJc-b l(j-nelii van voor 1 985 moet u:-tcrli j k ZA af gcgcvln vrorde n

++++++{-+
ilp rlc nllaÍJ vall clc Postzegeltrin het Districtsiruis vfln Borgerhout
l'lrrorl<ci-lsp.r,.cón . outci-gemeentehuis fuare$ arp ?Z on ZJ a;:ril clc meeste
i<ringci: ui'L onze provj-ncie aanwezig met inzcnclingrJrr vcr) 6un ]eden.
l'iij wi'rgn vcri:egcnwoardigd dr:or Firmin Thri.js rnc.L Natuu.rrchoudl
I'lau::icb V;;::huj-sen met z_ijn Spooxwegen en Jarpo ti.tc.b itr.r-i; l(ind.

++++++++
0rr cic rratirnalc tentoonsterring te cr:uvin rip 5 cn 7 r,tri zíjn onze
dcc:incrilcll$ l'l-iJ":ty Ëats met 6 vlakkenrt,^utobussclt;rcn Frans f,iertens
mct 5 v-'r-alrl<cn ;tZcilvaartn. Good luckg
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Zalerdag 3 cn áondag 4 juni V00RVERK00P en TENT0CNSïELLIi\lG
5ïEDELïJl(E Ái:ÁDEMIE V00R scH0NE KUNSTEN, Vismart<t te Lier.
van lu tut 17 uur. Cafetaria met geurende koffie en frisse

- t.
lcn oncler jullie al hebben opgemerkt is de Regie der Pos-
Veranc.lerd van afstempelmschinesl Vooral in cle grote sox*
flusr De datumstempel is nu verplaatst vên rechts van de

crnpc-1. Daar links. Het gevolg is nu dat de zcgcls ontsiert
et golvende Iijnen terwijl de datumstempen -1-inl<s van de

aat. Gedaan met mooie afstempelingen of men moet naax een

stbureel gaan waax men nog wil afstempclcn met con hand-

cier Posterijen houdt weer geen rekening met de talrijke
stcn . i'len zou weI overwe gen om tussen de gclvcn ecn datum
rcn gen . hlai t and s ee !

++++++++
gin I 9CI9 hebben de Franse posterijen de straf;:ortzegels
-ta)(e) afgeschaft en zullen deze ve.rvangon t-icor een etiket.
u1l-en de'Franse zegels die tot 3t december aIs opschrift
l<regcn vanaf I januari 19Bg rtla posterr verrnclcien

++++++++
e boncl voor postzegelverzamelaars meId,,: tlat zij in i gSB

nta]. had van 82.000 of 1.000 meer dan in 19Ë7,

De iilecicrj-andse PïT heeft ,"=r rU, ;"" nieuw rel<orcl gcvestigd inzake

naar ,i 24. r,rj--.'.j . in 85/86 en dan 1 32 milj. in g6/g-í ' 14g milj. in
ï'f /8[ na ax 164 miljoen in l988/89 of 10 fl méÉr cian hc,c jaar ervoor.
Di'b maal<-t cct-l gemiddelde VaFt ongeveer 13 wensen vcror iccjere inwo-
nex uit i,lccjcrl-and, 85 ;l van al die wÊnsen bereil<tcn voor Kcrstmis
recc.ls hun bcstemming. De groei van 1 0 í schi jnt te w5- jtcn te zi jn
ean dc l<or-bingzegel die op I clecember 19BB uiil<wam en waarvan ï 5S

miljocn Van deze zegels werden verkocht tegenover 141 rS milj. in
1947 ' llii ons in Belgid schijnt de Kerstmis- en Nieurvjaarswcnsen
ecrci er af te nemen r

======
VRïJDAG ?6 ïr'lei !anaf l g uur d,VONDn4riRKï der verenigingen. Breng
ons ecn bezock I

in de

0p en

pintjes.
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Eryn t)Í}i't;rzL)(dí llcr.c+r b.ot, grrhru.ik var. ,.Jrí'1.-.t:2e,,.;i-1 ].s i n il :.;.-l .'1^"'- , I vlr

Franl<rijli J-ci:rt onsdat momentË.rl slcchts 15 ",'. irr,r'L pos'i:zegírJ-s r, .

franl<ccrdc post in Nederland wordt afgeLevcrd cin 25,: iit Frankrijk.
ilc franl<cermachines neven in Nederland eveneL)n$ 15 ,'. v.ror hun rÊ.

lccning en 55 ;' in Frankrijk. De rest 70 ,l in l{cclcrlonci cÍ'r ?A -i,

Ín Floni<ri;l< wnrden gefr6nkeerd met port bctaa'lci daur afzcnder.
Zijri er corJ-ang nog wel postzegels nocli g ?? Voor 6E;,1-giíÍ z:l jn cr
get:n gcUi--vcns beschikbaar.

0p dc V.l.r:a'cbasis tc Zeebrugge heeft ar op 14r 15 cn i6 j't'i:- een

pos-bzcgcJ-'r;cntr:onstclling plaats n-,et als them a ttZci-:vi.tnr-Lrr, 0nze

Vricnci Frairs [']ertens stelt hier ook tentoon. Ben'c lJ -b:i.jLiens d:'-e

clagcrr mc-i; vacan-Lic Ëlan zee, breng eens een bczoi:l< lei,.'lr- vJ,not-
basirj vat'l 7ce'nrugge,

=======
Dc zcÍc] clj-c vcxschijnt naar aanfeicJing van dc Ëurnpi-ec r.:. -,,-rirr

vcrl<iczirrgcn cin die te koop zaJ. zijn np unzc \/11 nu\1 erl(c'ci zzI i.j-'r:,

primcur wr:rclcn in Belgj-d. De zegel j-s namoJ-ijl< zcvcn ( I ) cent:
mi:-tcr brr:cci cn str;lt de voclrnaamste gebour/JÉjl-t van Brussc-,'- voor.
Dc z!.t:r rn.-;nic S i:cmpel is van de hand Vefi t.lris Iíu:,r,'tsr grafisch
en'cH,.rpcu clic zijn opleiding verkxeog in St.L.ucas PaviJ.ji:cn f,nt-
i\,orpcit ní'r,u"'l.ing tnegepastg grsfiel(. dan dczc jongo U.ii)ïr.)ltasr onze
lrar-i;c-1-i j l< c clank .

[lnzc jcr-rr;cirfcicJ-ing Jarpn, die zilver beha6lc.lc ol] cl : b/orcl'ccntoon-
s'ce-]"-l.iniJ in Inciiar is doar dc l(o:r.Lnndsbond aenUC'"..r.;Zr.,rri i-riï cieel te
ncrflcn -i;r: rJussulclorf van 2n tat 24 j uni ,? gg0 mct dc vc::zri"rcling
*[1c-b l(:nc"]rr; jJc uitstraling van ,^,rpo en Jarpa, dorrr irun -i;a1ri jke
c.lcclncnrl aan tcntoonsteilj-ng begint vruch-bcn t-c d:-.gc;r.

)

[incicrgctnkcncic

n,.,?m't rjcc--!- aatl

,;\an'cn1 PSrscrncn

3 ............. ..... Litjnr. r.,. q

iret gezeJ-f ig sanrenzi jn op 9 j uni j.rr {'lr l(:11::J .cllr:

l'llricitel<ening I i,

n\fErvcrr vLrtrr' 5 juni

c !&Èrtao I o ! r . . rroa . c
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Zieirier eitl(eJ-e Uegevens voox de reis naar pari-js;

Ï.-qi""llï,1:;':,ti""u.:,lir"u"."t-{P{<. vri jdag-ngmiddas (-Lur;serr 
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,,;*,,:Jï1"Í",1..ii,:,,U,,ïïT ;.i,"*Fi l.. in- hp.ter .yiscot - Bcn -ïr-l

r,!f,iii="..,'Ï,Tnl".ï.,,F-pqlt,r.""hp' eP,d: 5e"ine' in de pri js bcar.
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_ Lvcrr tuc-t"c ]-iefhci:bers schtr-i- j,, -J" r"'*.,ï" u_... \/,,,,ïà,i:Y€.|,, Ë-ol Ylu.g- m'oge.r'i.jl< in
r:vc,t Lui;J-.r J-.-.cí-rl:bl_l ,l,ta sr*.lijt*.r= a.-_\..= ,,r

Cp crnze laa-ts-be bijeenl<omst mo_chten wij
..harne.'ri j l< l,levp.V,e plo"url ; 
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'cr::ii iiuz.--rr. [rusthurrn,

t!ï:ï i:',",iÏ"? ']'.31+".7a!'.,v7,or de best gegravcerci t: zrt;r:J. ".icai-r i'c:rni
,i],t:li!ï tlr""'"].15,Ti j 9 t I,r:,4 -.t*ld toe.sekcnd ean cLln rí:;oí:J. Vcr; :ipaans
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Eoir rti-cur.ri: vitgel
b.i.autrborstjc van

heeft
iX fr.

o

het licht gezien. Di-bmaai- bc'tru'i't hct Deir

Voorziet ften ecn pïiisvorhoEinci ?7

Dc tr,vcc zcgr:i.s cn hct vell-etjc uitgegeve:n -Lur geJ-cr1;nhcir-l

ttProl,ri.;-L:'-; Vap cjc Filateliet?zuflen in eBn them;'cisi;ltr map

-be vr;rl<r:ijgr:rr zijn à 140 fr in al dc postl<an-turcir'

ll,-: iry;clrUcircstclijke kompetitieve tentoonsteLl-irrli';u3sci'l dc

Vaïi Vr-.Vr;..rlc] cllJt.iortmeerbeok, Anton Spinoy en l(a::cJ' -rJrncl<r:ls

J-cn,l(ctib;rr!irnr14,rpo Lier en I'l ossegem heeft p-1-e1"l;s ol,;? on:i

l-:ct:. iJczc l<cii'nltcticve griipt plaats tusscn 2 vnJ-LvnsscllL)n '''

ii'rl i)D:l l<::ing; 2 >< 3 vlakkcn {= 1 x 2 vl-al<l<cn )" [\'en'btti':'"].''r ;l

.l s-tcJ-fcn zir:lr i-rr verbincling met het bestuur.

L, n r-l c rg u'i:c l< cn 'i c : L,irlrrïq i " o " " n

juli. 'i tË9 ::c-bncom-t rlcr;J- ean cie reis naar Parijs op 7

Vclrschc'i; I rrr.r.. fr

Handtekening:

Vclur 0 r:ri:i inzenden ,AUn.

[nci criir:tcl<cnrii: 3 !ro c r..i r... !......... c.. r ,* o ' l-icl nr' à " ' ! t '

!<lr,i-t zi- jn iru-;.p aanh j-eclen ter geJ.egenhcid verr cic ten-i:ocns'ct"1'lin "

',p l:r 3 .:tr zi. iuni 1 989

rlc.rtrclr:rciergiivonc.l vsnaf 1 9 uur

Vrijclag Vourrni rJcl 3g

Zatcrci;g Von ri;ticiciag

nam-iCcJag

ZonCaif Vlr.lrrriddag U na,nnidclag u

vafi d::
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l<r-.-ng,,,
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nanj-ddag $.... n..:r u

Hancjtekening 3 o...6r.. .r!.'::'""
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22ste jaargang
j u-'.i-augustus 1 989

rr rs .25 9 26A

!es'Le Vriendene

ï n de eerste plaats dank aan allen die onze vcrorverl<oop en de

claaraen gekoppelde tentoonstelting tot een grocrt succes deden
uitgroeieni Het sucees was zo groot dat wij zondagnricidag reeds
zr:ndr:r officiËJ-e FDE t s zaten. Dank zí j de hulp van zovelen staat
cl e c-.1-ubl<as cr weer iets b eter voor.
Llp de plechtige opening was de heer Minister van P.T.T. aanwezig
svsflals Llnze l ste schepen als afgevaardigde van hct Stacisbestuur.
Na citr vÍrrtvcll<omings- en dankwoorden Van ondergctel<encje nanl Herman

f.erl-J-&Ïs{natÈe,g,s bet Êtedsbestuurr het woord. liij benac.lrul<te het
ar-Lis-biel< l<arakter van de filatelie en bracht cle gelul<wensen
ouejt vanliege het 5tadsb.es-tuur. Hinieter Do1le ve.sfigrie cle a-anclacht
up cie cconr,rinische betekenis van dat klein stuk j e gego.nncl papier
en 'tcvcns aJ-s internationaal komrnunika{i.iemjddel. Ëen l<leine !E-
ccp'tin l-re sJ-c.rn t deze 26,êx tarriijk bijgewoonde opening. Zoals
reecis 'cot vcrvelens toe wordt gezegd: lt D" afwezigen haclclen een.g

tc rnrcr ongelijk.
V;nijideti .sa <le uoaf,verkoop hadden wij ons geplanrl cierrlje in ons
i-okaa} -1t Í(apeJ.leke, Een Iekker koud buf f e-b aan cen z óÈr ciemo-
cratisiltl pri jse maax .. r. te weinig leden die ingescirreven had-
cien, Dc hcJ-pers op onze tentoonstelJ-ing klegen dít ctentje gf atis
6srurej.aod{rn, tenuij1 de helpere die niet aanwezig t,raren een bon
l<regcn onr benodigdheden te kopen"
lJit e-L'entje besloot het seizoen ï9BB-1 9Bg. Wij h/ensen U a].len
eBn goccjl zonnig verlof en hopen U terug te zíen op onze I ste
bijeenl<omst Van het nieuwe seizoen, namelijl< np 27 augustus in
I t l(apcJ-.i.el<c, MechelsesteenwGgo

++++++++
tr Vr:rzarirclaars zijn gelukkige mensen tr (Goe-Lhu )

ir Vcrzarnelen eist geduld en kennis r? (Frecierii; cje Grote )
tt l.lic bi j eenbrengt wat een ander wegwerFtr hcerot rater een

scha-i; traarop men jaloers is.tr (Leonarcjo cla Vj-nci)
...ttEcn verzamelaar moet twee eigenschappen hebboflr rrarnelijk

irrzir;h'r; en uithoudingsvexmogen tr (Lincoln )
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Bijcenl<orfls-ten Voor de meanden juli augustus en september:

zaterdag 0 juli was de laatste bijeenkomst

zaterclag 26 augustus vanaf 14 uur
ze-berdsg '.9 september

zaterdag 2g september d\LGEÍ\4ENE J,A,^RVERGADERING te ,l4.30 u

figcnda Vah dc algemene jaarvergadering :

1) llclkumslvoord door de voorzitter
2) VcrsJ-e:g werking seizoen 1988-1 989

3 ) Fin ancic e-l- verslsg
4) Verslag ruildienst
S ) CJ-ubprijskamp uitreikíng prijzen en voorstellcn priiskalnrP

6 ) Bestuursverkiezing 1 9il9-1 990

7 ) Despreken reis Londen 1 990

C ) ;'.1J-e rlei
Volgenrle bestuursleden zijn uj-ttredend en herkicsbaar : Thijs
Firrnrn, j:la'i:s l"Jillyp Dupont Rene' Nieuwe kandidaturen vilol'een
bestuursfunctie zijn van harte welkom bij onzEr secretaris pievr.

De Groof-i.incirics tot en met.23 september

+#++++++
0p dc in-LcxgcwesteJ.i jke kompetitieve tentoonstellin g tc Nossegem

ofr Z en 3 september zaJ- onze kring declnemen met Frans Mcrtensr

l'laurice verhurser en ons jongste jeugdJ'id f'n De Gr'of'

Voor cle 15e Feclerale kompetitieve tentoonstellinU tc l'iaasmechelen

op ZA U en 22 oktober zoeken wij nog kandidaten voox de kompetí-

tieve- alsmede cle propagandatentoonstelling. Eventuele l<andidaten

ne:mcn l<r:tal(t op met het bestuur,
++++++++

l-let bes'i:uur rverweegt een speciale inspanning -be clocn oir méér

jeugciigu J-ccien aan te trekken.0ok van U verwachten urij enige

lrulp (-rrit-Lo l<unnen slagen ín deze poging. ldii voorzicn cen zater-
dagnri.cidarg wanneer ex geen bijeenkclmst is. Leden dic ÍJoIns nog wat

materiaal- te Vecl hebben kunnen dit 6fgeven op onze bi;eehl<omstenl

onze speuialc doos voor de jeugdladen is nagenoeg leeg. Probeer

oolc in Uw orngcving jeugdleden tc vinden die ziclr aangeltrokken

vcrelen trrt cle fi.Iate1ie. Dank bij voorbaat !

++++++++
It Een vcxzarnelaar heef t een zesde zintuig r' (t<cizer Hi4ohito )
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het * 3'
cic Rcgie der Posterijen kregen wij uitgiftcpxcrgramma voor

500ste verj aardig eerste postverb,incling I nnsbruck-l,lechelen

1 x t3 fr
Promotie van cle FilateIie (Rozenvan Rccloutó)

2 zegcls 1 3+7 en 24+1 2 I blaadje 50+2CIfr
Fl.oraIié'n van Gent en Charleroi
3 zegels 1 x9 + Zxl 3 fr
ïnternationale dag van de Vrouwen

1 zegel I x24 fr
Spor'c (Cehandicaptensport en voetbal )

3 zegels 1 xg 1 xl 3 en I xZA fr
ï/ater is leven (7Se verjaardag Nat.Maatsch,h/a'cervoorziening
Deg van de Postzegel (SchLIderij,'Vincent van Gogh

ri b ri elrpnberteLl e rtl )i zegel à 13 fr
I fiei (l0Oste verj66rdag rrFeest van de ,trbeicit?)

I zegel à 24 fr
Eurr.rpa (0ude en moderne postgebouwen )

2 zete-'l-s 1 xl 3 en 1 xAA f r
í B.'daagse veldtocht van 1948 ( 5Ustc verjaarci6g )

I zcgel à 13 fr
DeJ-gica 90 (Rozen van Redouté)

1 bla;.rdje met 6 zegels 3x1 3 + 3x24 fr Verlcoch-i; aan ZZA fr
51ag om Waterloo (tfSe verjaardag)
1><24 fr
ïoeristische (dntwerpen-Dendexmonde-Gerpinncs.-Lornnrer en

2x9 en 3xl 3 f r l/atermaal-Bgsv6orde )

lJatuur (vissen:bitte rvoclrnr stekelbaars, baars Ën errits )

pcrstzegelboekje 4x13 fr
B-1 0-9tl culturele (Jeugu en Muziek-Laffioraaf--Graaf vnn Eg;;tont en

J.Iantré)3 zegels 9+Z - 1 3+3 en 24+6 fr
15-1 0."9rii Jcugdfilatelie (Lucky Luke )

I zogcl dr 9 fr
5*1 t-tn 5int,-Bernardus (gO0everjaardag van cie

I zcgel È, ?.4 fr
I 2-11 -ti. Kerstrnis en Nieuwj aar ( winterl6ndschap

gcbnortc )

pos'Lzegelboekje.B zegels à 9 fr tdordt
3-í Z-gC Iic.l-gische kunstwerken in het buitenl-ancl

3 zegcls I x9 t xl 3 en 1 xZA fr

van J.Lucas
vcrlcocht B0 fr
t^tbcnl-dcxl_Jen

iJ . ïeni ers )



Dij de 6e zer1el-Itldater is
Dc rccl<s Be!-gica 90 wordt
De to'balc uitgiftewaarde
hoge l<ant J"igt.

4.
Leventr de waarde van t3 fr bijvoegen.
uitgegeven buiten het proQrafimar

bedraagt 913 fr, wat n.ii wel aan de

++++++++
Na cic plcclr'r:ige openin0 van onze tentoonstelling irr de Stedelij ke

Acadenie had BnzB Federale voorzitter Firnrin Thijs cen ondcrhoud

mct dc hccr lli.Collar Ít1inÍster van P.ï.T. aan0eandÉ de nict-toeken-
ning valt ccn voorverkoop aan de vrienden van Maasmechclen die de

15e Federale tcntoonstelling inrichten. De hecr tiinis-Ler beloofde
d:Lt te onclerzocken en het resultaat is dat onze vricncicn Vah 0rvaI
Maasmcchc-1-cn toch een bijkomende voorverkoop mogen inrichten.
Bravu vrienci Thijs! 0ank Ministcr Co1la!

++++++++
0nzc stcunkaartenactie met gratis tombola is van s-Lart gegaanr

l(aartcn à 25 fr zijn te bekomen bij de bestuurslcdcn en op onze

bijccnl<arnstcn. Stcun de Federstiel za steunt U ool< onze l<ring!
Talrijkc mooic prijzen te winnen, waaronder enl<e1c weekcnds in
eBn toeristische omgevíng.

+++++++++
Onzc vricnd Lcruis Carrez heeft ons een lijst i:ezorgd mct werken

die u:itgeJ.cr.:nd urorden aan onze leden. Deze filatcListiscirr werken
zi j n tu bel<omen bi j onze vriend Carrez thuís I l,l atighcicistraat 5

ZBU0*l'lcchclen na 17 uuxi telefoon 0t 5-4ï B63B

Bocrcnkrijg 2 dele Engels- Katalog.0flag en Sta1ag 2 delan EngeIs-
',{ill alasse l(ornplce t Frans- De P ostzegel ï 979-1 9B 3 4 dclgn

1CIO jerar ï jslanci Enge1s- hl.Balasse Congo I cjcel Frans- Duitse Ét:n=

suurrilcrl<cn I dce-L Nederlands- Puntstempels BelgiA 1 deo-L Neder.Iandl
Zcnsuxfros-L r.lcm 3e Reich 1 deel Duits- Etappes Fron'L Ciuast,l 4/18
'l deci Frans.- Le'cterkunde en muziek CIp zegcl I dccJ. trlccicrlands-
Lustrum llefj-s 1978 Nederl"ands- Streepstempels iieJ-gi0 - Texvuren
Post Enl<cl cirl<elstempels BeIgid - Belgische s'lraf1:nten spoedbe:
stclJ-ing - PJ-aatnr. type Elstrdm Belgische encJ-avcs in lJcclerl-ancl"-.

FcJ.dpnstrir'. op de Poolcirkel b/.0.ïï
Geintcrcssircrcicn nemen kontakt CIp met Loriris Caxrez CIp onze bijeen..
l<omstcn r:f tcJ.cfonisch bij hem thuis.
Vrienc.i Lrruj.se 0nze dank!
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gLtlnPRIJSl(iiliP i 9BB/1 989 3e it.zending.Jerugd.f i LateJ.ie
E= ==---Ê*=-<:€€:--=

Stamrncl'-s []6 De Vos en Mevr.Ceulemans-Bequet 83 Verworst 82t5
ceurernans R.clr5 - Bonne 81 Dupont 80 verrnijl.e 70rs van
l-laut 7 4 ,5
Opmcrlcing Varr de jury; over het algemeen goede inzendingen

4e inzencling Spoorweg zeget hrse 336,í354 B

Dupont BZ - Bonne 81 - lvlevroCeulemans-BequBt en StomrneJ-s 7Sr5
De Vos en van l-lout L. 75r5 ceulemans R. 69 verworst bsrb
Verrn:LjJ.o hcef t ccn verkr: erd e zegel ingestuurd, namclijk nr.3B3

::::1=::=1=::::::::::: :

Dupont 323 Stommels 322 filevr.ceulemans-Bequet 3i 9rs - Ceule
mans R. 3u7r5 - Bonne 306 Verworst 300rs Van Hout zgz De

Vos 26615 cn Vermijle 230

Tussen I en 3 is Br slechts een rrerschil van 3r5 punt
lÍat dc 4.e ze ger betref t doe t de j ury ons opmerken dat de hoedanig-
ircici vi.:Fr c.ic zegel soms nogar te wensen overraat cn clat er nogal
vec.l- ;-.,un-bcn zijn voor af getrokkerr ; één inzenciing bchaaJ-de 0 (nul)
pun-i:cn voor dc hoedsnighej.d" Hier kan iedereen van juJ.j.ie toch wat
aan cioen i in de eerste plaats GilED af'wekert.
De 5c en l-aatste inzending is iceds gej ureercl maar voor cieze uit-
sJ-ag ve1'14i jzcn wij naar de algcmene jaarvergadering h,aar de pxi j-
zen vlorclcn uitgedeeld o

bJist U dat '.r.r
..3e Spaanse posterÍjen zíjn reeds gestart met zegels ten voordele

van cle 0lyrnpische 5pe1en i 992 te BarceLona
IJ ctcr tc vroeg dan de laa-i;f

-.- 0e ectts'ce intcrnatioFale pcstzegeri.tentoonstelling in Frankrijk
vonci p-Laar-Ls op ï 5 september 1B9Z te Parijs
ïn dc Duítse Bondsrepubliek en in ï erland verschi jnÈ r deziÈ.fÉe

zcgelr gervj-jd aaD de 1300ste verjaard6g van de tragise dood van
de ïcrso nrissionarissen Kiliaan l(oJcnat en ïotnan.

, - iJe Vcrenigde Naties zullen vanaf 1989 r Gn cïit gedurcncle S jaarr
eÊn scrj- c zegels uitgeven met dc 30 artj.keLs Van dc Uníversele
Rcchtcn varl de [4ens
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Vanaf hcdcn starten wij met een aparte kroniek voor jeugdige en

aan l<nmcndo postze gelverzamelaars.
In Jarpr; hcbben wij een tiental jongexen en h,ij zoudcn graag dit
aantal zien groeien, !/ij doen hiermee een oprCIep tot alJ.e volwas-
senen orn ons in dit opzet te helpen.
i\ls eórste punt willen wii kontakten leggen met iil de Licrse jeug-
dige postzegelverzameLaersr Deze bijeenkomst is gcpland in rtHet

Katuurrt hst huis van de Jeugd. De datum is nog niet gel<end maar
zal- in ons volgend maandblad en in de Lierse pexs bekend gcmaakt
worden.
Vcrvr:lgens zul.Ien hrii trach ten éénmaal per maanci ccn bi j ee nkoms t
te lroudcn die niet samenvalt met de bíjeenkomsten der voJ.wàEiseDÊh1

alhocwel- cle jeugd hier ook welkom ís.
l-let J-ídrnaatschap voor jongeren onder de 18 jaar is gratis;

++++++++
Tcr gc-l.cgcnlrcici van Belgica 90 organiseert de Kon,Lancisbond cler
EcJ-giscltc Postzegelkringen eBn kompetitiove tentocrnsteJ.ling vsox
dc Icrgischc jcugd. fr,Ile jongeren die op 31 /,1 z/1 ggt: gEcn zz jaar
zijn m.,gÊlt hicraan dee.lnemen.De inzendingcn zuJ-Ien worden tentosn-
gestclil op lleJ.gics 90 van 2 tot { 0 juni 1ggil.
/ï11c inlich'Lingcn te bekomen op anze bijeenkomsten;

++++++++
ldistcn juJ.lic dat .rt.
vroe$cr dicgcne die de brief ontving port moes'b betalcn en niet de

afzendcr
cia'b cis kleinste zegel ter wereld is uitgegeven in C o-lombia (t Ogg-
i 866). jlc afmetingen waren I x grS millimeter tcrwijJ_ c]c grCIotste
zcgcJ- is vcrschenen in Ehina; hij mat bijna Zb bij T cm

Vanuit Evcrgem werd in 1982 de grootste bfiefkaart ter wereld Ver-
zr.:ncicn nËrar Duitsland. De kaart h,as 244 r2 cm breccl t l?Z cm hoog en

1tZ crn ciil<; lrij woog 25 kilo en er moest voor '|261 BeJ"gische fran-
l<cn aan :roFtzegels CIp (Groot Guinness Record bocl< )

++++++++
/,11c bcnodigdheden zoals insteekboekl album, loopl pincct, plakkerse
cataloUusr Êïtzt zijn aafi zééx voorclelige prijs tc bel<orncn op onze
bij eenl(ornsten (rninstens Zg f" goedkoper dan in cle win!<cI)
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Evcn c:en xccil tzetting:
De intcrgcr.rcstelijkc kompetitieve tentoonstclling gaat NIET door
tc |{osccgcn maar wel- te H ever-station in Zaal Tri anon op Z en 3

s cp -b cnrb c r,
++++++++

Dc Canadcsc Posterijen willen het verzamelen bij rlc jcugd sterk
propagcrcn, Ïn aIle scholcn krijgen de onderwijzcl:s informatieve
pakcttcn uraarbij het vi:xzamelcn en beetuderen van prrstzcgels
wrrrd'u aartgcmr]cdigd. De nadruk worclt echtcr gclegcl op thematisch
verzamclcn' Dc rirap;cn zijn gestructureerd voox vorschillencle
nnclerwijsnivcaus en zijn bedoeld aIs voorbereiding tlij de Iessen.
Een twccrnaandelijkse uitgiftc vermelclt de clc'cai1s rvcr cle nieuw-
s'be zcgcls. D e leden ontvangen een album, ecn pincct oneËr.l loep,
Latcr Vr:j.getr deii rlog albumblaclen Voor deze nir:uwe zcgels. De
f,anacicse posteríjcn denkt nu reeds aan zijn tocl<omsti0e _afnemers
cn lrecft daar een financiêLe inspanning Vclor clver. Brnvag

++++++++
ï tr cic J-ocrJr Vi:lrt 1 9BS heef t Pro-post ínges,r;aah Voor herc Verzenden
Van 1 I 5 vetzamcJ-ÍngÊnnear internationale tentoonstellirrgefl. Het
vcrmcJ-dcn waard g

++++++++
Zni:J-s iecicr je.lar kan men nu ook weelr de nieuwe ketn-Logussenl die
b cgin scptcrnb',-'r verschi jn en, bestellen met cnciere -Laand f r:rmulier.
d,fgcvcn op onze bijeenkomste Varl 26 augustusr

f =======:====r======= == ===== ===== ========== == ============ =.======== === ====

[nclcrgc'bclccndg! r.. r .. r r. . r r....,. r...,...Lidnt. l r r. l
u,rcnst vo-lgcncle katalogus ( scn ) te bestellen
ilfficislc lla-tnlogus vah BeIgid : x
i\Jotta l<:rtalagus Van BelgiC i x

Yvert: dccJ. .rr x deel ..r x deel r.. x cleel ..i )(

finci cre l<atar-l-ogus r.r.rr.r...r..rr.r.... (naam en lanti vcrmelden)
Vucrsclrott ,.r'.rr fr Hancltekgning ..rr..rrrrr..rrr.rr....r
insturcn voor 27 augustis
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Beste Vriencienl

IJij dc stnrt Van een nieuw filatelistisch seizocn lrouclcn wij op

zatardiU 2g september onze jaerlijkse Ledenvergeclering. I,r/ij hopen
U a 1-lcn to .*ogcn begroeten.
Àlaast de iaarlijkse verslagen hebben wij nu ook wccL. crnzc bestuurs.
vcrl<iezing, fdij zouden grelag ons bestuur aanvullcn mct enige ïheD*

sol'l r Flct zou hct wcrk Van onze bestuursJ-eden enigszins verlichten
lilict dat er zovcel werk in het vooruitzicht lig'c, macr vcle hen-
dcn rnal(cn lret ncrdige werk nCIg lichter.
Tcvcns vcrwachtcn wij CIp die ledenvergedcríng vcn u cnl<cle nieuwc
voo rstc]-Icn om de clubpri j skamp op nieuwe banan tc lciclcn, De

lants'tc jarcn is de animo bij de meeste J-eclcn vcrcJwcncne nlhoewcJ
dc op0nvcn toch niet te moeilijk waxen.

Ïn vcrbi'nd rnct de eanstaande plechtige open-ing van hc-i: i'l(arthui-
zr:rshlfrr, r-i c nicuwe naam Van ons vroegex lolcnaJ- $ile voaruitn,
hLrcf i; hrt bcstuur bes.Loten om t t Kape lJ.ukc tc bchr;utlcn i;rIs club-
lnl<aal. ilc commercië1e vooruitzichtcn van hct l(ar-i:huizcrshaf lcte'
j-mmnrs nict tac Dm zaterdagmiddag club te houdon r,velnnccr t s avond
cLln o'Í' ;1nclcro fr:.:stelijkc gcbeurtenis moet plna-Lsvinclcn. Jevens
is cr gcen ruimte voorzie n om ons mstouii.*a1 qp tc bcrgcn. Ívlcn heef 1

r;r:boui.,,ci zrrnder aEn de telrijke kringen te dcakcn cli-c vrocgBx cle

Voorui'b [:cvr:11<-Len. Spijtig I
Jc opL-rnj-ng vrn hst Karthuizershof is vcorzicn rjp ZO LLI<tober.

tS tfr tÈ tÊ r'F *

Bijei:nlcarnstcn vcrur de maanden september, ol<-bobcr irn nnvDmbex ï 989'
zat,urcing 23 scptember Venêf 14 uux riLGEl.lENE J,i,.,RViRii,,,DERïNG 14..
z ltcr-ciag | 4 nl< tober
za-bcrciag 28 ol<tober
zc''ccrcli:r U 11 novcmber

za-Lcrdrig 25 november

JÊ.)Êtstt*iÊ

t? Vc';-!. jr:ngc mlnsËn hebben het tegcnwoordig zti clluk nrct clc oucler.'
tc vcrLc-'l-Icn hoe aJ.les moetl zodat zíj gecn tijcl hcbi.:en om zeLa

ic-bs tc Icrcntl.
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,Lgi:ncl il Vi': Ft dc ;1-lgcmenc jaervergadering :

1) !"/cJ.l<ornslvnord door de voorzíttcr
2) Vcrsllg rv,.;Iking scizocn 1 9SB -1 989

3) Finanr:icr:1 vcrsl;1g
4) VcrsJ-eg ruildicnst
5 ) CLub;:ri jsl<2rnp uitreiking pri jzen e n voors-bcl.J.i:n priisl<amp
6) llcs-i;uuxsverl<iezing 19A9-199O

7) icsprclccn rcís Londcn 1990
0 ) ,inii--1'c rLci

Volgcncic bcs'Luursledcn zijn uittreclcncl cn hcrkicsbiar ! Thijs Firminl
Ba',,s ïJiJ-15rr Du;:ont René. Nieuwe kandidatcn zijn ven har-Lr tvclkom

bij onzc $cËxctnris F1evr. De Groof 
^ndries 

to'u cn r,ic-1, c.ic vcrgade-
ring vLi n 23 sup'ccmber.

ts .)È +T J$ r$ tF

0nzc v::j-cnclcn Bnts lrllillyr lvlertens Frans en Thijs Firmin numen decl

ailn ric 1 5c f:crlcraJ-c tcntoonsteLling te M aasmcchc-lcn op 2A , 21 en 22

ol<toi:ur cvcnal-s ltlcvrrscheffer-Pceters; zíj clocn clit in clc l<r:mpeti-

ti cv c vrc cls'i; ri j 11 .
tÉàstft$tê*

64 pr:s'taclrnin:-straties waren vertcgcnwoorcligcl op Phj-.1-c><fran.cc: B9 tc
Pari js r"Jaerr r'rcn zelf een elektronísche bricf lcaart l<irn vcrsturen;
'c.t*21 vr.ror {E FF l<on mBn een briefkaart intypun r-lr mae}}'f-icfst
5 vc;rsi:hiJ-J.cndc talenl hafielijk Franse Engclsr Spaanse Dui'us of Ín
hc'r; I'baJ.i.:lans' lJuitcn de bestemmeling en dc afzendsr l<rn mcn l<ie-

zen 'bussi:tt vicr vcrschillende groeten uit Phi-'1-c><francc. ilc:zc l<aar-
-i:cn tJerïi.rn rc,.cls gefrankeerd met een ingedrukte wataxcic var-l 2r?n FF

cn dc cia-trLrn cn uu.x Var'r afgiftc werden autr:matiseh ingecirul<-t.
. ttJ+àËJfJfJ(.r+

Eij hc't vclrscirrjncn van de nieuwe catalogussrin vfln Ecj-gj-C valt op

tc ïncrl(ijn dar b sonmige uitSif ten aen lvaardesti jginfi irebl:i:n r-:ndcxgaan.

lli-j.illbi-iir is dc irnpasse van de vorige jaren aan lrct uveJrr'Jaaien en

zi'utrn dc;:rijzcn weer in de lift. ïir/el valt te ni:tercn clat de prij-
zen in tlc vclrsciri.LJ.ende catalogussen h/tlRDEN BEPA,ALD door de hande-
lnars un n---c't rirur de filatelistcn.

+F tê +Ë t+ t+ .t+ J+

tlGctl.-or,r rvcjc ri'lcnscn zeggen elkaar in eÊn wecl< solïsj rnéór r-raax-

irccicn clan ccn vrijgezel in jaxEn te horen l<rijgt lr

t' l(oppigc mcrnscn maken de aclvokaten ri jk tr

)
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Í,p clc lnJ-3n[Js fle]rouden kompetiticve tcntoonstcJ-l-ing',:c Zcabrugge,
irrgcrj.cir-t rlr;i:r lJautica ap .1 4, l $ en 1 6 juli 1i:ngsJ.cc.lcn bcheialcle

rrnzD vr:-crrci Fri.:ns I'icrtens B5 ;1, met zijn inzcndiirg ri[jcschiec]enis van

cic ZcíJ-va,rr'cii. ïcvens ontvi-ng hij de Ercprijs gcscirr:nl<cn c-ipor dc

5-brf cir cf van cic Zccmacht, vice-eclmiraal- F r:uJ-lc-1.

Prai"icj-at Fr:ans !

* -x. * .)+ tÊ lf

0p.i scl-.-lcrnl,rcr vcrschijnt de uitgifteItNatuurii. l'ic-b is ccn pnst-
zcgcj"i:ucl<jr inr:t 4 afbceldingen van ecnden. LossL) zcgr:J_s l.rordcn NïfT
vcri<ccit'L' G'zicn r,'tij niet weten wat dc víilrvaarcl igcrs Vi.,: l-'l postzugel-
6i-1-lluiï5 viin zins zijn, r3den wij onza -l-ccien aan om cla-t tr: vtorzien,
Er z:-;rr '*ius 6 n,ugcrijkheclcn, namelijk Hct bocl<ju, J"osstr zcgels (uit
irc-t bncl<jr gescl-rL:urd), 2 horizóntale en 2 vcrticalc s-tr-iDpiln.

)ê +Ë it +È t+ t+ 1\Ë

iJi: nii:ur^ro l<a-i:aj-ogussi.jn liggcn ter bcschil<king van c.lo lucicn; gelieve
ciczc zt) viug lro0elijk te komen afhalen. Dc vrinl<clorijs bcciraagt
ri35'ir- vr)lm rlc L.lfficiÈ1c en de nettokat6logus. Dank Zíj Uw cIuLr

Uaerr ciaair- inÓór derh 100 f r af , Uw lidgeld is aL iri;no -tc::ugvDrcliend.

-F )Ë * t+ tt +s +t .)+

l,,Jcgcns hct zË:ux grute succes hcrneumt TonccllcrinU TIiTEfï Licr
0PEl'J l'lu:iELïJK op 15 en l6 september te z1 uur in clc gcJ-agzaal
Vrcclobcign Dczc satirische komedic wordt gcspccJ.ci clrror Dcnise
Vcrr,vurft cn Frans Vercammcln en het artistiek acjvics l<aiirt Van [4arc
Lauwrii s. Dc ini<nrn bedraagt | 50 f r en men ken kaartcn rcscrvcren
op -bcJ-nr. 'J3/43O4e27. Een p:-ezie rige en bocienclc 'i:oncoJ-avoncl is
ocvJaarbcrgrl.

.)+t+1Ër$**.Fl{.

Cnzc vi'i cnci Frans Cruys is na enkele weken l<.Iinicl<
hrsnssn hcrn ccn spi:edig herstel en hopen hcm binncn
in r.rns rniciclcn tc ircbben.

WCC I

cni gc

-Lhuis. ldij
t:..jd wcËr

t+rêií*J$+e**

Vcrni'ts \,vi j ui:slcten hebbcn ons crubLcrl<aaf j-n t -b Kaper.lckc -te be-
hcrucicn, ir,ri:f "L hct bes-buur besLj_st , het lol<aa1 op irct I ste vcrdj.ep
iji.in opl<naptrcurt tc geven. Plafond selrildcren, muïcn l-:ci<lccjcn en
ocn garclijir-tjc aan het vBnstcr. Eventuel-c licflrobi:crs onl cen hancije
te l<or,tcn-bccs-i;cl<cn zijn altijd wclkom. Ter gcpastc tijd zullen wij
ci an bcrocp op U cJoen. Gecf nu Uw naam op itan t)nzí) sccïc-terris.
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Steunl:a.;rten ven onze Federatie zijn nog altijd te koop op onze
bijeenl:onrten" Zê6t mooie prijzen te winnen met ooso verschillend"e
weel:;ends in toerj.stj.sche centrars, V/anneer U onze Federatie steunt,
d;rn ,steunt U ool', onz,e lrcr,nq.

Uitsle,6 5e inaendingi cl-ubrnrijs];inrp lc)AB/B9 rrPostwaard.estuk

Vei:ni,i}"e 76 - llonne 7+ - \rerworst en Ceulemans René 72 - Stommels

68 - Iuierrr"Oeulernans-Bequet 66 - Dupont 65 De over-'i.gen hadden
geen zep,eL ingesitutr::d "

Prijsuitrei.l:rng tijdens onze alg;eraene jaa.rverg:derinfl, oa 2t septem-
her, waar wij nu nieuwe voor,stel-1-en j"n verb.nC met cleze clublr-ijs-
lrann verwech'ben.

Wist U :

Canadu kwi-'n oo 7sC juni uÍt met een postze6iel-boel:;ie net 12 zelf-
lqlevende ze gel-s

In fri.nLlrÍjk vei:scheen in "ienurri een zegel ten vocrdele vnn de

b-]-inden" Op die zegeJ- i.s een sturl<je echt Brai-l}c-schrift voelbaar
Hon{ïariie heeft ongeveer móár dan 600"OOC onverl:och.te zeqSels uit
de ;reriode 19+7-1982 ve::niei,-igd; het betrof zepels die niet m.eer

vocr fa,nl:erinfr bruil;baa:: rv.reno
Vanaf 'l september zt"rl.'l en de $roenland.se zeírels nu ook wer"keli jh in
$roenl.rnd vet?vaardiEcl en uitgegeven worden" [ot nu toe w.?s de post-
zegeld,::u"lqke:rij en de .,-dministri:tie rn Deneml,rJren gevestigd en heb-
ben veel zegels van groenlend dj.t land nooit gezien.
In de Verenigde ,ljtaten verscheen een postzegrel-boel.."ie net zegels
zon.Cer vJCer<le;,:.:nCuid.ing, dit in r,'erblnd nnet een níeul,re tirief ver-
hcging" De peneemde F-zegel (alleen voor bÍnnenlrnds gebruiJ';) *n
een ennvr,rLl-ingsr,*aarde (on het versch.il tue"sen de vrocgere wearde

en het nieulre ti,.rieÍ aan te vuLlen) m;.}:en. deel u-it va.n dj.1,, boek""ie.

De lJegeIi:nd"se VerzamelasrrsC.:g heeft ola:.ts oD zoudag 24 seatenber
van 9 tat 1l Llur rnrde Staclsfeestzaal Demervall"eÍ te Aarschot"
De toeg.:pg j.s vrj.j en er is een gr::'ote prrlieerolaats vocrzj-en"
Beperkte plaatsen zi;n voorbehouden voor ruiferÍ1"

y Hebt U een g'erna.1i3;eli.*i!,; vrerli ?

Niet te geloven; i1r -lren pr.rlitesch mezelf baeso r,s l'torgens begin
ik voor $ uur ?, o vï"oefi als il; r.rj.} en t s ilvoilds ga j"li na zes uur
1í€$r za Jaat aLs ik vrel. Ge ziet vrijheirl is toch i-'J.l-es hé !
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Jullie vel?zamel-en postzegelst l4ooi zot

Zieiníet^ dan enkele raadgevingen die men niet uit het oog mag

verli êztêr7

A1s eerste ptrnt*gcof lk ju11ie de raad om alJeen postzegels van

GOEDE KWAT,,ï$EI T te v€r?:àrnêlen. Dit wil- zeggen dat de postzegeL
niet beschadigd mag zijn. Al-le tanden moeten even groot zi3n en

vier moole hoeken vertonen. Bii zéér veel- zegels is het beeld

omkadert. Welnu d.e vieraritte randen moeten even breed z;-ln wat

bij oudere zegels soms moeiliik te vÍnden is' De uegel mag niet
gekreukt zijn of plooien ver'r,onen. Dij ongebruikte zegels' men

noemt clie posTFRISSfi{ zegels moet de achterzijde een onbeschadig-

d.e gon b ez:-ft en .

) Gestempelde zegels moeten àan dezelfde voorl/Íaard.en voldoen, maar

d.an zonder gom. Bi.i zegels die afgestenpeld z:-Jn maakt men onder-

scheid. wat betreft d.e plaats van de stempel"

ïíanneer men zíclt een zegeJ- aanschaft, biivoorbeeld men verzameJ.t

bloemen, dan is het beeld., cle bloen, het voornaamste. Dan zoekt

men naar een af stempeling, b.v. een hoekstempel die het beeld
zo weinig mogelijk schaadt. Wa.nneer het beeld geen belang heeft
dan is het aangeriÍeu en om een %o goed mogeliike, leesbare afstem-
peling te zoeken. De stempel mag niet te vet zí3n en moet recht
staan, in h.et. mldden van de zegeL.

fn een volgend maandblad zullen wii het hebben over het bewaren

van postzegels, het afweken, een watermerk zoeken, ewJ.

Hebben jullie .intussen vragen dan zullen die beantwoordt worden
) doo" cle bestuursleden op onz,e bij eenkomsten, waarvan de datums

op een van de vorige bl-adzijden te vinden zi3n.

Belgica 90 dat vol-gend jaar te Brussel georganiseerd wordt heeft
een belangrijk d,eel voorbehouden aan de jeugdfilateJ-ie. Het be-
treft een open priiskamp voor alle jongeren van minder dan 20
jaar, over een filatelistisch onderwerp naar keuze. All-e inLich-
ti-ngen kunnen bekomen worden bij onze secretaris i{evr.De Groof-
And"ries op. onze bijeenkomsten of bij Belgica 9O afdeling Jeugd-
fiJ.ateJ-ie, Korte i{inimenstraat 2 te 1000 Brussel.

========
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0p d.e intergei,resteli jke tentoonstelling te Hever eïl georganiseerd"

door "DE PSSTIIJ0lï BOORTI{EERBEU{rr behaa!,d.e*..onze kring een eer-
volle 5e plaats. Winnaar werd Ltoott Splnoy l{echelen met 1g5 15

punten, gevolgd door Boortmeerbeek 19o t Karel Denckens it{echel-en

186, Vilvoord.e 185 15 t Keerbergen 182 en als 7 e Nossegem met 156

punten. gnze vertegenwoordigers lÍaren Frans iviertens met 62rt),
I{aurice Verhulsel eveneeris 6215 en ons jeugdlid An De Groof met

5Or5. 0nze d.ank voor hun deelname en gelukwensen voor hun uit-
slag. Baron De Coubertin, dê grondlegger van de Olympische spe-

1en, heeft eens gezegd t' Deelnemerr is belangrijker dan overwin-
nerttt o

========
1nze tentoonstellingsbladen ziSn bijna op. De niêuwe bladen d'ie

nog besteld. ngetcn worden zulfen echter op een ander formaat
afgesteld zr-Jn, na.melijk A4 formaat. Quarto-formaat is niet $eer
te verkrijgen evenmin als de plastieke houders, waarin deze

quarto-bfaden kunnen i-ngestoken word.en. led.en die eventueel eeïl

zekere reserve van deze quarto-bladen rnril-len aanleggen kunnen

die nu nog bekomenr maar stel dit niet te lang uit'
-:=======

0p een van onvre volgende bijeenkomsten nal onze vriend Firmin
Thijs, aan de hand van dlars, een eiteenzetting houden over de

pri jska,mpzegels uit het verled.en en hoe het zou moeten zí1n.

Heeft U tijdens Uw valcantie nog ruil-boekjes samengesteld? 0nze
ruilmeester Frans Mertens vraagt U om die zo spoedig mogelijk

, 1n te leveren" Bij goed. semengestel-de boekies en niet overdreven
vraagprijs is succes gegarandeerd!

=======
U komt toch ook rLaar anze jaarvergadering op zaterdag 23 septem-

ber in 't Kapelleke. Een tombola met 5 insteekboeken wacht op U.
Tevens zaT iedere aanwezige kunnen genieten van een gratis drank-
je. WEES AAN1'rEZÏG !

0p de Federale tentoonstelling te Maasmechelen op 2o, 21 en 22

oktober te I'laasmechel-en is ons J.id Willy Bats uitgenodisd om in
het Erehof plaats te nemen met z:-Jn verzameling trAutobussent'

evenals Onze jeugdafdeling met hun verzameli-ng "Het Kindr"
=======

" Denk aan véél dingen, maar dge er slechts één tegelijktt

" De gescirie denis is het verslag van andermans fouten rr
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***

2l en 22 oktober 1989
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"SOLIDARITEIT"
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***
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Ruime parking
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CONINGS Ivo B.V.B.A.
Rijksweg 380 - 3630 MAASMECHELEN

s 077/76.18.69
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Bes'Le Vrii:ncien e

Ip dc cn-]-atngs geh ouden vexgsd ering Van de l(on. Lancisbcnd der Bel-
gischc ;:ostzegclkringen afdeling,,a,ntwerpen wcrr] onze vricncl
Fir'-n:-n Tirijs uitgeroepen tot laureaat voox de provinciarJ-c meclailLe
vtror fi-l-atelisóische verdienste. Zijn kandiriatuur werii voorge-
cirilgcn rlrror onciergetekende die de verdiensten Van Firi-n:-n op een
:cijtje had gezetp en die zijn ex heel wat.
Vrieni; Filnin, onze hartelijkc gelukwensen Bn clcl zo voort t

Íq .5.
++++++++

0nzc j"ugclafdclingttJarpotí werd uitgenodigcl om dceJ- uj.t-Le maken
van hr:t erc*.hof met de verzamering nHet Kindtr op Junc>< g9 te Gent
op 6, J on B ol<tober jongstl-eden. De inrichting bcrusttc bi j cle

jcugci cltnrní€is-ile Vah de K.L.B.F. en de verstancl lrouc.linr, cl er Gentse
;r o s t z e g ril.l< ri n g e n .

ïcvcns zaJ- onze j cugdkring dt: elnemen aan ecn tcntoonstcJ--Ling te
Dus$olcio:-'f Van 2D tot 24 juni 1990

++++++++++
[-]j, ï'2 ni;vi.rlrllrirï Vah 9 tct l7 uur hcuden onze vr.ii;nci crr valt Lisp hun
r'Ïn-bcxnet:i-anli-c Ruildsgtt in het V.ï. f . Kruisboi;r,nhirf s-Lr. te LÍer
nc'b r)on grotc vciling ts middags.

++++++++++
Tijcl;.ns cnzc biji.ienkomst zaterdag 1 4 ok.Lobc:: íi*cf1I-Fi$fr+ifl_ ThijsVah

cL.in uitcrnzctbing houdcn met diaf s ovcr de prijsl(ar,rl:zcgcJ-s. Hoe

Gcir prj- j:;lí;rmpzegel er moct uitzien; wat ffiefl Van [.j vcrl6ngt. idi j
lrr.ri:r:n U eur,t'cis geLeetcïrgïdrcÍrttsn en te vens doc ii< n(_rgríraa.J.s een
oi)lrÍrirlr c,ïn rnassaal deel te nemen aan deze clubp::i js:líi mp. JJe opgaVen
zj.jtr rccjrl:-ji< !cm61kkclijk en de opsomming Vah cic gí.:vraagcl e zegers
virrr-l't U ci,) cli: volgende bladzijde. Bij iedcrc gcvraagc.lc zarleI zaI
'tr':vi:nu cr.rh VlaaQ gestelcl worclcn die zéér gemaÍ<ilcJ-i;l< j-s. 0nze

PIirzcnl:rt"t za)" aangepast worden aan het aanta_j- lerci ,;n tiic zu-l-1en
cicc-'l.rr ultuit. llj. j re kenen op U t

++++++++++
r?ilc 1::otc lcr6cht Vah de vrouw is: clc zr,vakrr;iri Valn clc Eanrr
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0p ctLr onJ-antjs gcl-rouden algemene ledenjaarvergaclcring l(wamcn geen

noci'ilcnswírarrLi igc veranderingen aan het 1ícht. Na ccn cl anl<woord Va[]

clc vco rzit'ci:r aan al diegenen die op een of anci cre nanier de naam

van c)nzc l<ring hiclpen hooghouden, hcrorden h,ij clc voorLrijc wÊlking

cjoor onzc sccuo'baris Mevr.D,e Groof-,Andries dic'Levcns cl r: -bockomst

bci.ioht-i;c cn cic voorziene reis naar de tentoonstoLling tc Londen

in dc tïae:nd mcil wad,rvan zíj echteï nog niet cie vcrJ-lcciigc gcgevens

l<on drrorgcvan, Het financieel verslag door Firmin Tirijs 'r;oonde ons

aan ciat zc.rncler ccn voorverkoop het steeds mocilijl<;r wurrlt cie eind-
jcs aian cJ-i<aar te knopen. Het verslag van de ruilrnccs'ucx Frans lvler-

tcns iíiis ccn r^/cclxgaVe VaIl dc vori$e varslagenr flaml;J-ijl( cen verlics.
Gczi;n clczc dicnst eÉn werk is naar de leden -toe rrtaU clj-t. Daarna

l<rcrcn r.vij ui-Lrciking Van cle prijzen van onzc clubprijsl<arnp lgEB/89,
CIc namLrn Varn dicgenen die hieraan deelnamen vinci-t U lrit.,lrondi;r, Er

l<r,varncn gccn nicuwc voorstellen uit de bus, wsJ" ecn discussie tusscn
c.ic i.ccicn, Dc bcstuuxsverkiezíng kcnde het traditionci,-l- vcrloopr trê-.

mi:J.ijl< gcr;n trir:uwe kandidaten zodat het bestuur nnEcii-i-jzj-gd bLijft.
Dc Uri:tis tornbola kende aan vijf leden ecn instcr:l<bool<'tac cn na

cLrn gra-tis c.irankje vanwage de kring liep deze jaarvcrgaclerj-ng ten

cincic.
Ziclricr ri,.r ;inclrarrgschikking Van onzr: clubprijsl<arnp I gijU-1989 z

1) 5-Lcrnriiis-l-s Jozef B0 + B0r5 + S6 + 7515 + 50 = 390 p

2) Dupon-b Rcnc Bt + S0 + B0 + 82 +,i5 = 3BB

3) i'iuvr.fii:ufcrnans B0r5 + B0r5 + 83 + 75rli + 56 = 385r5

4) Xtlntre l-lubort 72 + 72 + 81 + 81 74 = 380

5) [curJ-crnansRenó 7615 +8015+81 r5 ,{69 +-i2 =379t5
6) Vcrvrcrrs'i: Jof B2r5 + B0 + 82r5 + 55r5 + 72 = 372t5

7) Vcn,r;rJ-r: Gommaar 76rE + 75 + 7Br5 + 0 + ïl = 306

e ) Van lli:ut Lc.iuis 77 + 67tS + 7415 + 73 + U = 292

9) ile Vls ,itrV 6U + 5CIr5 + 83 + 73 + tl = ?66t5
,Ál-1cn nLliri-r-i;ctt ecn geschenk in ontvangst ncmcn.

l./j-j cir:cn nLr rccds Bcn oproep om massal aan cie vn-1-g;nr-ic clubprijs-
;trirn;: cl ;cJ-'[o ni-]mcn. Probeer het eens ! De Coubcrtiit, cl c s'i;ichter
Val-t du rnoclc::nc ulympische spelen e hee f t ef:lns gczegci ! rrDcclnemen

is liDJ.angrijkcr clan overwinnenrt.
llir;uwc lct.icn die wensen deeL te nemÊn aan dezc c-!-ui:pri j sk;.rmp kun-

ncn ;1J-1c in..l..ichtingen bekomen op onze bijai:nl<crrnstcn. ilCE tqEE t
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cLUDPni J5l(,ll,1P 1 989 1 994

)

Zíci'ti-c:: cje íJLrvraegde zegels :

ïn1cvr;J:rrn 'Lr.:-i; 9 dccember 1 ) Elstrlm nrs.1501 tnt Bn mct 1587

gewoon papier - níct PrJ-Yval.cnt
ïc'r: 27 januari 2) Brandbeveiliging nr.l 660

ïot 1 tl lfle;.rrt 3 ) Europa nrs .1891 /92
Tc-b ;:s a1:riJ- 4) 0nafhankelijkheid urn Congo nr.'1 131/4íi klcin
ïo'c ! jurrri 5 ) 0nderwerp rrEen postkoetstt van wcll< lanci

De zcge,'l.s r,rocten allemaal vÓór 1 980 afgesternpcld zijn.
Gooci J.ucl< t

f ormaa t
oo t<

+++++++++
Bi j eenlrornstcn vooï de maanden novembe r en deccmbcr ;

zatt:rd;1g 11 november vanaf 14 uuï
zar-bcrciag 25 november

za'telLia(j 9 dccember

zaLcrclnrl 23 cicuembcr

Unzi: i,ra-Lul:i'a:i,r.]-rneester EhrÍs Andries heeft nog talr:Ljl<c bcnodigd-

lrrrcicn aan s:tcrl< verminderdc pri jzen voor de komr:nclc f c;s'cciergen !

Scircnl< cun irrs'beckboek of 6lbum1 pincet en -'l-Lrcilr cLjn l<ristalsnijdert
r:'í' ic'ts clcr[jcli.j ks.

++++++++++
5j-rrds Z nl<-tr:i:r:r is de Regie der Fosterijun gestari; mc-i; ccn reeks

junior-.pi.rs-i:,ugrammen. Men kan kiezen tussen BotIic cn Bil--iic (van

Jcan Rci.:1), hlcrc (lvlarc 51er:n), Lucky Luke (Ít4orris) on Susl<e en

ijisl<c (Vanclcrstecn ). Het onderv,/erp zijn zowcl op i-tut trn$-Logram aIs
t:ir di: r:rnsJ.ag gcdrukt.

++++++++++
ilnzc l<:ring l<rccg cle Fecleralc Kompetitieve -Lcntoonstc''--ling toege-
wozcn vanvJirUÉ dc 5oc. Federatie van Postzegelkringcn. Dcze rnani-

fcs'[atic zaL dnorgaan in de 2e hel.ft van 199A. !L:t:t dir: rnanifes-
tat:-c hi:Lrbcn l.rij ren voorverkoop aangevraagd irij tic lrc;r- f',inister.
l-lc'L bc-i;::cf-t cic l(crstmis en Nieuwjaar zegell l,ir.:ij,hopcn oir ccjn posi-
-Lir:f antl.,rr':orcl . /,f wachten maax !

+++++++++
il Ei:n clcsl<unciigc is iemand die voox elke op-Losi-in11 ccn

moeilijkhuid wcct rr

iror, J-s clc jcugci maalr wist en de ouderdom nog kun It
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Zcal.s bcJ-oofc.i zuJ-len wij het nu hebben

te bcva.ron,Irrr tc beginnen plaatsen wij
niitl(; j.and bij land1 thema bij therïê. ïlil

zcgcJ-s z:i-jn noli:en wij die eerst afwekc
bocl<cn bclvaar'c mcn rechtog:!e3!9. lr/anne

rncn dc l(e,ius tla-b daor het gcwócht de zeg

hct bar-rcijc r';aartussen de zegels geklemd

zagc\s van ccn larnd heeft kan men dic o

ïn clc hancle-1. bcs-baan er verschiLlende s

bcc-l-'i;cnis vcllr ric zcgeJ- is vclorg ed ruk t,
l(an bcvcs'bj-gcn. ,ilbums mct witte bladen

wat vcc-l pJ.czicriger is cn waaruít mcn

zcgcJ-s beua.',rlt men tussen !gi:!SlpgpfSf
al-l-c nr:'ti.ln. fics'cempcltle zcgels worden i
rnct n:.?i::!::ip,!ehbeggr ook egler!]griJg
cij-c irrzalijr:s VeiFt duizend te vcrkrijgen
gcpJ-c;oic1. l.ict smafste decltje: aan de ze

4.

over dc rnan:Lcr orn zcgels
de zcgcls in ccn INSTEEK-

annecr hct gcs'Lurnpclde

n (uitlcq vl-l..gt). ïnstcek-
er men zc pJ-atlcg'L hceft
cls indrulcl<cn l<rijgcn van

zijn. l/Jannler rncll 26,ér vecl
ok verzarneJ-en in ccn g]!gU.
oorten; a-Lburns lvaar de

zodat mcn clc zcgeJ" daarop

dic mËn ze,'-f lcan rnakcn,

veel kan lcrcn. Egg.!Ifi:gg
dqt tc vcrl<rijgcn is in

n ÊÊn aJ.bunr vastgcl<lceft

: genaamcl. Dezc pJ.al<l<ers

zijn warcicn rlll vourhand

g:1 en hc'[ Uïr]t:ts-i;c gedeel-
'i;c ,.rl) hct aJ-i:uinbJ-ad. N00IT plakband (tape) getrruil<en.

5r;;,tnrj-g* a-'l.l;unrs ircbben ook bLadcn met kristalpapicr op cic voorge-
cirul<-bc zegt:3-e zod6t men zijn postfrisse zegcl Djc ïnaalr tusscn de

s'i;cl<cn hcef'b. llj-t is de semakkelijkste manÍexrIg3.{..ggI".9ti"-!!l!]BgIE.
Vn,:r:: alJ-c raacl en inlichtingen kunnen jullic terclr-L ilj-j rlc bestuurs-
-'J.ccicn {.ril c)nzc bijcenkomsten. 0nze kring kan alLc bcnoclj-grihcclen
J-cvcrcn rni.;'i, i-riln sterke korting np de winkclpr:i-jzefi.

++++++++
I,r/airnoir:r nrcn zcgr-:J-s verzamelt Van een land cn men [.1 aa-i: dit cl oun op

J-ussc b-1.i,;iit:tt, ri6n moet men dit in volgordc docnr Zl1-l-s cl cze zcgels
zi- jrr ui'bgcl<otitcn. iJi t doet men aah de hand Vah ccrn cata.l-{-rgus, die
uj-'bgci-ci,nci t'.,rrrcl órr door de kring. 0nze club lsczi-'b catal-'i.r:rJussen

t';aaxill 61 cic zcgcls vqn de hel"e wereld zijn bcschrcvi:n rne-l ile
waarc-ic V;11') ui-tgif tc a de klcur en de waardc clic rJeze prs-!zcgel
lri.:cf-t lrcricn -tcrr dage, zowel postfris als gos-bcm1.r,:-Ld. p,.rstfrisse
zegcJ.:; hr;i:li:cn rnucstaf een hogere waarde dan cjc gcs-i;crn;-iL:Idc.

ilic cataJ-L;gusbraaxrlc is dafi nog fictief, want nic;sterl r",nliicn post-
friss;,; zr.gi:J.s aar-l b0 à 60 I Van dic rr/aarde vcrl<or:lrrc cn gcstcmpcl-
r-ic zecJa:.s zi jn mces taf tc vcrkri j qcn à 30 tnt 4a ,', van ciir: waardc,
Voi"g.:nc.iu rnaal zu-l-lr:n wij het hcbbcn over het afuvL:l<;n val.r zcgels,



| 4 n _= 5,

Lip clr: t 5c Fecicrale kompetitieve tentoonstelling tc iiaasmcchelcn,
ingcrich-L docr de vrienden Vah rr0rvalttrbehaaLclen vcrJ-gcnclc leden
mooic rusultatcn. Voor zijn ItEvolutic van cle zcÍlvaiertrr bchaaldc
Frarns lt'lcr-Lcns B6 7., Fi.rmin Thijs met zijn'rNaruurbcschcrrning en
bchrucl van hr,'i; leefmirieu, 6T t3 í terwi jr f,hris dndrics 66 ra ïl
bcl-raa-lclc mu'c haar treintjesr aLre drie in dc afclcl-ing,,Tlrematische
Fi-i..-Lclic' ïn clc afdering rpostgeschiedcnis bcha;,r-cic Louis f,axïez
65r5: metItCcnsuu.rtr. lrdilly Bats speclde nict mcc rní:iaï stoffeerdc
Ite'c Erchof rnc't zijntt,^utobussen.'evenars onzc jeugciafcic-l-ing Jarpo
r;rct r?llc-b Kindil.
riall a-l.-lcn {lnze hartelijke gelukwcnsen en volgcnclc l<cur nrg beterg
[lnze vrir:nd Frans Mertens mag eehter volgenclc l<ci,r nic-[ r.nccr mee-
clr.,cn uczicn hij mÉcï dan B0 )tn behaalde en cnl<cr- n'u in hct Erehof

) vun Dnze Fcclcratie mag vrrrtoeven I
++++++++

Tijciens ciczc Fcdcrale tentoonstelring hacl ool< cic trcl<l<ing plaats
Van dc uratisl tambola van cic steunkaartenal<ti-c. Vclgonclc nummers
z:-jrr j-n crnze l<ring verkocht en mogen hun prijs l<ornen aifhc&en bij
Ferrrr-in ïirrjs op onze bije.nkomsten, Nummer AUT6 wint een cetservies
'tcrr'vj-j'l vílgcndc nummers eveneens uit de bus vielcn I g CI6 (cle J_etter
Vat't Ur,v l<a;:rt on de twee laatste cijfers) wint ccn ilrucscrvics;
5 52 tvint crn flcs tt/'fter shavefrr R 1a wint cun pilar r;1rcens1 R s7
con arrtbj.j-i:sr.r-t1 A 4S een koffieservies en S 64 ecn scrj_c tinnen
pcjt-Lcl-1 |

++++++++
fr:rnculliring TiriïER speert ook nog op 3 en 4 nrvcrnbcr 3Jo,-., Rap en
zrjn rnaatttccn l<l-currijk en prezierigp maar taclr aanu:-.Íjpcncl toneel-
s-i:ukt In dc rcgic Van Door Van Boebkeil spelen iJ.caJ-,t-cnsr L.claese
l-1 'l(ri:a'Lp il.Scircffcrl L.5crons, K.Theuwis, K.Uicncxs, G. Van stíjvoort,
F' Vcrcarrlnlcnr C.Verwerft, P.lr/aegemans ejn p.tl/uyten, ïnl<r:nr i su fr
crr varlaf 2o piixsi{rncn 120 f r. Kaarten telef onisch -i:c br:s-Lcllen CIp
Dr. n3/4í"'A4827 0f bi j clrukkcri j pallieter Kolvcnicrsvcs t 7 Lier,
Tonlc-L oJr zijn bcst in het ttVrerJebergr op 3 en 4 nr:vumi:cr,

+++++++++
lCii virrllamclr het overlijden van Mevrouw l,laria pcn, nrocclcr van ons
''iti Gr:tnnti:ar ve rrny-1e. lrl amens cl eze weg biecl cn r,,ri j nogmaa-'l-s onze innige
cili..:.1-rrci',tj-ng aí.rn rlc familie Vermyle_Donckers.
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i,. .Weekend Blankenberge 1L835

2. lteekend Blankenberge 04008

3. Elektrisch mes OB4l-9

4" Elektrische deken L3539

5. Draagbare radio met alarm 02965

6, Eetservies O2L76

7. Horloge 03746

B; Gourmetset 4 pêrsonen 0531"6

9. Koffiezet Severin 1-5135

10. Theeservies Q06 52. Ba.rset AM 05

1L. After shave S 62 13" Frj-etsn'iider D 73

l-2. Lakens R 12 5'i' 'ir;ii:r;si:r:jcïei' AJ 70

13. Deuralarm AC 61 55. Wi';nkoeler I 5l-

l-4 ToiLetdoos U 83 50, Peper en zout 54-oot V O9

15. Elek. Broodrooster V 75 57. Ïnox fruitschaal c 94

)" ontbijtset R 87 58. Servi.e';-be:-rhouder AC 0B

17, Fondueset T 54 59" Roornspuii AI 87

i-8. Handdoeken AJ 4L 60. Fruitse:'vies S 1-9

i9. GÍftset Toilet AG 99 61"" Pud<ling oÍ' f:-:-ritset AB 33

20, Haardroger lJ 72 62, Serie t:i-nilcn potten s 64

21. Lektuurbak marmer AG 75 63, ELei<" ;ilulcaii1; X 07

22. i\tessenslijper J 95 04. Teierfccnr,er:oi.t'e AA 35

23. ïjscontainer AM 52 65" Ci-icli-ttirp Z 39

24" Campingkoffer gevuld z L4 66" lli-:<,, iir':,i:,1;!.rers F 63

25. Rasp A L3 67, !'::'i:;]"rsrlflv-i'r:esbo:l P 66

26, lrlessenset A 28 68" Roli:tj..1 i::ervies D 1-O

27. Keukenklok F 90 r3'9" p';"r':'ri;"v Í:r"ï Ar 05

3[.]., I{eutd.,nixer AB 26 70- Cas+t1jí-,tr<lx M 98

;á., iiofÍ':ieservl"ec Q 45 7"i.." Kculter::r;:':'tjes met rek AK Bo

,3C. ïri.r:.lChglaaeJeo P B7 72-" y,is:h. ','rater"pei"cr:l-a'hor AL 27

91"-- TaartscgoteL AA OB 7iJ. Iiarr:Jtlccl'iil.:riger c 92
.'f,
3p. 

'Àsbak panter K 43 '14.' Fi'e::È':''t'ital AL 7t

33'. Candle snap O 29 ',.75. \r':Jfrt:jí:1::ií-lt'J'iilag"'i AE 24

34":,.Klokradio L 1l- 76. i?.ei<enm;.r,::hiel|tje'iirrietsnijder AN L7

35. Rookverdrijver W 62 77. Slaservi'rs T 34

36" Tafelkruimeldief O O1" 78" Ch:inese bceldjes AE 5L

37" ïjskrabber+Handschoen (auto) X 95 79. Opiaacl?:r::^e l:--rikc';reni:r AN 75

38, Keukenweegschaal H 86 8C,, 3is.c1{ ir leci':ersni jiler W 64
1,/,

39. Autokuisset B 28 81. Automai:icch krui.denrek B 1-O

40" Lampedaire AD OB 82, Fr,l,;ïeirs;iscile uitgave E 45

41_. Frutolla L OO 83" I'lancidc,exeI'j Y 36

42" Limonadeservies K 28

i)ri-izen af te halen voor 1 februapi 1S90; -liifS 5 j:r'.-nir'r , iSass'ttraat 38, 2500 LIER

43*

44.

45"

46.

47.

48.

49"

50"

5i"

Frui'lsaiii>cmper J 58

Vue i:i.rc;i'p M 92

Schi1:let':i.j H l-3

Bonbc,:ll:rie:,:'ê cp voet AK 28

Bloeirrp':t clovtn G 46

Kru:Ldenrek AH 07

Elek. sbonins'crijkijzer AH BO

ï.{inj. cgn'bainer Pic-nic I 92

TeleÍ'acn AD 24

ri
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22ste jaargang
december 1989
nr. 264 bis

Beste Vrienden,

Dit bijvoegsel van ons ttreemaandelijks tijdschrift geeft ons
de gelegenheid om d.e ledenrdie veranderingen wil-Len aanbrengen
1n hun buitenlandse nieuwighedenr €T aan te herinneren dat deze
veranderinsen $91=gg=gg!=?=ggggg!::_word.en aanvaard, De buiten-
landse a.bonnementen en ook de themaf s lopen va.n 1 ianuari tot
en met 3l december. Indien U niets laat weten blijft afles zo-
als het besteld is" Voor veranderingen vindt U op een van cle

bladzijden een formulier.
+++1-++

De lste bijeenkomst van januari 1990, namelijk zaterdag 13et

hebben wij aan worsten- of appelbrood gedacht, dit rond 16 uur
na onze bi j eenkomst in I t KapelLeke. leden die wensen ín te
schrijven dienen dit wel voor B ianuari te doen bij i'{evr. De

Groof-Andries, tel. 489 . 14 " 1 4 .

Uw levenspartner is eveneen welkotl. De príjs bedraagt B0 fr.
per persoon, koffie inbegrepen.
Hoe méér zi-el-en, hoe. méér vreugd ! SCI1RIJF IN - SCIIRIJI' I\f

++++++
Scindafil 90 de provincia].e kompeti-tieve tentoonstell-ing heef"L
pla.ats op 21 en 22 april in lokaral Ruggehof te Deurne, Frans
Van Dijckstra.at 46" Gezien de voorlopige inschrijvingen uiter-
liik 3l december noeten ingediend" wordenu is het nu de hoogste
tijd om dit te cloen, langs Ur^i club om" De deelname is gratis,
gezien IIïi kring de kad-ergelden en de verzekering voor zj;n re-
kening neemt.

+++t-++
Bijeenkomsten voor d.e maanden je,.nuari en f ebruari 19go :

zaterdag, 13 januari vanaf 14 uur ÏrlORST-en APPEIBR0OD te 16 u
zaterdag, 27 januari
zaterdag, 1O februari
z*terd.ag, 24 februari

++++++
tr volharcting is een teken van kracht, koppigheid is een

teken van zrraktett



2.

In het kader van propaganda tot de jeugd heeft onze kring een

afspraak gemaakt met d.e Jeugdraad van lier om op zaterdag 20
januari 1990 te 14 uur een OPEN DeURclag te organiseren in I t
Karuur, het huis van en voor d.e jeugdr op I t Schapekoppenplein"
Iedereen is welkom, Afle ondêrwerpen zullen aan boci. komen, zoaLs
rrrat u"rá^^"len, hoe'oer.+aren, het afweken van zegels, watermerk,
enz"eyrz. lgen kleíne tentoonstelling zal Lten tonen hoe een ver-
zameling tot zJ-Jn recht kan komeno

Bij een eventueel succes is een 2e J eugddag gepland op 17 febru-
arle te 14 uur, maar d-a"n in 't ?iapelleke, mechelsesteenweg B te
lier, \tad.T eveneens ieclereen ltelkom is"
Eventueel lidma,atschap bi j "JARPO ï,ierr' ,ionbo'. j'bfugdaf ee13.h$;' ís
tot 1B JaaT GRATIS.

++++++
Onze l ste inzencling van de nleune clubpri j skam ,noe t uiterli jk
9 december ingeleverd- lrord.en. Fiet betref t een Elstróm-zegeJ- nr.
1101 tot en met 1507 gewoon-papier. Bij inleveríng van de zegel
zult U een vraa,g krij€;en die beantwoorcl moet rrord"en bij inl-eve*
ring van Uw 2e l?ri j skarnpzegel.
Uw club heeft talrijke mooie prijzen ter beschikking gesteld.
Alle deelnemers ontvangen een prijs j-n natura. D0:0;ltEll - DOE itïE

+++-t-++
Ti j dens de oor1o61 1914.-1911t-, ook irJ erel-doorlog I gena,amd, werd de

Belgische gemeente Baarle-ïl ertog niet bezet door de D;"itse troe-
pen" De reden hiervan is dat Baarl-e-llertog in feite een eila.nd is
gelegen in Nederland., een enclave. Terwijl méér clan gg15 7L van
Belgíê beze t ïías, genoot Baarle-FIertog eeïI zekere vri jheid " De

Duitse troepen moesten om Baarle-Ïiertog (S;elegen tussen Turnhout
en tsreda.) te bezetten de neutrrliicit schenden van Nederl-and.
Gezien de we inig strate65ische redenen en om Neclerl-and niet in het
vi j ande 1i jk ie i-.irip t c j a.gen, lict en cl.e Duits ers Baarle-ïl ertog onge-
moe icl" Brieven uit die ti j d, le omend e en gaande van en naar Baarle-
ïIertog zr-Jn tarnelijk zeld"zaam en mogen in een themaverzameling
WerelrloorJ.og I zeker nie'c ontbrcken"

++++++
Vergeet niet in te sbhrijvèn voor het Worsten- of Appelbroocl op
zaterd.ag 13 januari te 16 uura I'n tt Kapelleke"
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Ondergctekencle :

wenst volgende zegels -be ontvangen:

. ooo X i-nplaats
.oo X inplaats
oc. X.inpla"ats
rcc X inplaats

I,iclnr,

land :

la.nd. 3 o n 6 o o o o o o o o o c o . d o

land : " . o o o o o o o o o . o o . o o

Thema:

lnsturen tot 'en met 9 decenber

Ií and t ek ening

van
van
van
van

X

X

X

X

a o 3 o e o oo o a

==-j

0nderget ekende : Lidnr 
"

wenst deel te nemen

zaterdag 13 janua"ri

Aantal. personen o o o oX

hI0RSTEN- en

uuï'"

ldorst enbrood
App elbrood

APPEI,BROODdag op

X

X (Z per persoon)

aan de

te 16

Afgeven voor B januari of telefonisch 4.89. 14.14 (i;levr. De Groof-
Andri es )

Handtekening


