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lles-br: Vrir:nclcn,

In hr-L vooruitzicht van een V00RSp0EDïG l ggD wcnscn rv:!.j U cn Uw

farniJ-io {.-riiIr GELUI(l(IG NIEUhiJirr,R'. lvloge l ggu voox U i,un guccl jaar
worclcn in vi:Llc GEZ0NDHEID en wij hopcn dat clc mclstc van Uw wen-
scll rlogLrn bcivaarlrcid worden. Ldij h/ensen U nog vóéJ- vcrzermclgenot
mct V órJ- aanwinstcn in Uw collectie (s ) en v/i j hcpcn U za dikwi jls
t'iogc-'i-íjl< -bc mogcn begroeten op onze bijeenl<ornstcn.
Hct jaiiir 1l9n zat in met lli/0RSTEN- of ,^FPELAR00D op zatcrclag i 3
januari in tt Kapclleke vanaf 16 uur (na crc bijccnl<omsti), u kunt
nog insclrrijvcn tot en met B januari lrij onze socxctaris Mevr.De
Grr-rof *;inclrics tc1. 48g.1 4.'1 4'. De pri js bedraagt B0 f r, ool< voor
clicgcncn ciic U velrgezellen.
l-ict lr oogt,;punt voor 1 990 zaL onze reis naar Lonricn zi jn, tcr geJ_e_
gcnhciii van dc vucrcldpostzegeltentoonstellj-ng. t/ij vcr-[:rcl<ken te
Detrrn c pcx v.'-iugtuig en verbli jven 3 dagcn (Z nach.Lcn ) in rjen ho_
tcl--Lc Lc;ncicng bezoeken de tentoonstell-ing cn Lonclrn. Een pxograrn-
ïia zaJ' opgclilq6rl<-i: warden voox cJiegenen clie rle tentaons,ccl-ling wil-
-l'cn bczt'rlili:nr al-s voolc diegBncn die niet gcintrcssccr.ci zijn in die
tcn-Lounster-ling' De prijs bccrraagt 7.000 fr rcis cn rro'tcJ- (ite kring
i-cg't clc rcst l,i- j ). Ïnschrijven ten spoedigstc lri .,- l'lcvr.Dc Groof-
Ánr.iL:-i-r:s; ccn vourschot van 2.000 fr zaL gevraagd vtorcicn pcr in_
sclrrijving.
l-l oc rnLraï J-cci cn cl c rr.:is mecmaken, hoe voorcl eligc:: lrc.i: rvarci tg
i''ia cli: r,:is r-lí,.ar LonrJen hcbben vilij van Z tat 10 juni Ilc_t-gica ,gn te
FrdrsscJ-, cli-'b far gelegenheicl van het hondcrcJjarig bcstaan Van de
l(oninlll"íiicc Lancisbond van Bclgischc postzugeil<ringcn, lJc .boegang
'i-s vr;''""1-c''lig gxatis. Bii volcJocncle declncmcrs zuli-un wij voo.r geza-
nic-Liji< VcïVucr zorgcn. ÍYeer cl aarover in onBe Vr.rlgcnc.j u uitgaVenr
Tctrs"-0t'l;c hcbbcn wii nelar het cincle van hct jaar irc-L inrichtcn van
c'lt., Fcr'lcraJ-c l<crrnpctitie ve tcntoonstelling in t t Kar.bhuizcrsiraf .
Flr-r1:clijl< l<r':ljgcn wij eLjn vclorverkoop toegcr,-r;zcn vnnr.rrg,, dc hcer
rnirris'bcr-. jJuimr:n maar ...1

Vattlvu gr: Pri:-pr:st mochtcn
on'tvilngcn, tvaalVr'lor onze

wij voor de jaren 1987-1 ,^US cirr.r subsicjies
hartclij kc dank.
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januarir fcbruari cn rflaaït 19901

14 uur lÀ,0RSTEN-cn ÁFPÈLXR00il tc 16 uur
Dijccnlcorns-bcn
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2e cn 4e zaterdarg van de iflaahd r

0ol< i.li'c jaar gccft cie Rcgic dcr Postcrijcn ccn PCI5ï/,GEliJDrri uit.
Dazc P05T,',Gi:[J]1i". rcprorlucccr-b in vierkl-curcnclruk cïc in 19Sg uitgc-
gcvcn postzcgcls en tcvcns ibcn apart uitschcurba.iar vcI-l-ctjc mct

ccn uui"cl<c zvJelr-L-wit rcproductic van clc zt:,ga.l.r?Vr,:rl<irzing van het

Europccs ParJ-crncnt mct dc droogstempel van clc Rcgic. Dit is toevaf-
J.ig clc zctlc). dic wij in juni in víroxverkcal: rnochtcn uitgciTen,.

Vcrclcr vint.it U a1lo postinformatic cn in-lichtingcn bct:ccffencle

iJclgicn 9[). Deze postagenda is te vcrkri j gcn tcgcn 3!0 f r in allc

;:r:stlran-Lurcn, bij Uw postbode op bestelling.

Dc Jin.",Rl''l,i,[: 19t]9 is tc koop in alJ-e postkantcrcn mc'r; i.run filatelie-
-'l-r:l<c-b cn bcvn-b a-'l-1e Belgische postzcgels van hct jaar 1t);9 Ucpxc-
l;en-!ccrr-i olt l, lu"sccrkaarten.r Éen blerirdjc met hc'r, rJvi,jïzii:h'r, van het

JrrotJr.rmÍ;rn 'l 99Ur ÍrDn zwart-witdruk van dc Eurr.i;-l a--zcgcj.s t B9 mct de

rcl-icfs-Lcr,rJ:rJ- vcn cle pnst en de prijs bcdraagt TtJD fr. ilc aplagc
is l.rupcrl<t 'i:nt 30.000 excmplarcn r

l-ii.; l-r c-L v;i.1-inr;huis Christic I s tc Zurich hccf -i, r.rcn cni-:cl<i-:nclc ve rza-
r,ri:-'l-ari,ir 62 mi-1.jr:cn Bclgische frank geboclcn vool- 2 rr:r,ïc 1 pcnny zegels
Val-r I'iau.,-'j-'L:-usr uitgcgcvan in '1847. Van clezc fi;ut gccirul<'bc zcgels
irpc.ls-;'l crfficcrr in plaats van ttpo=t paicJtt bcstaan slcchts 15 stuks.
Dc i'rilrlui-r:mc bi-cclcr l<rccg cchte:r dezc zeqels nict ',:r,icgcrJczEn gczicn
tic rni-rrir,ra-1-ii verl<oopprijs nict bchaalcl wcrcl.

(Gaz.t vatr Àn'Lv;i:xpcn )

To:b 14 jenurri l<unt U op Ur,v postburecl
dc prj-jG vnn 2CI0 fr; ecn bcsparinU van

5 Fos-bngranr:i eranl(opcn aan

50 fr.



0nzc v.,:icncl Frans lvlertcns die deelnam

Prrr-to (FcrrtuUalr namclijk rrDcscobrcx

t-'i-c vcn c.l c Zcilvaartrt zilver..
Fransy 1:roficiat

?9a

aan ccn tcn-i:rlonstclJ-ing te
B9tt bchaaJ-cic rnct zijn rrEvolu-

+++
inschrijvcn vocï hc-'c [dnrstcn- of
Kapbi-i-eke tc 16 uur',

[r1 cvr. De Gronf-,,nc]rj-'s oil nummcx

+++++++
Vanr'JCUC Louis Eacten mcchten wij 2 x Ben gift on-Lvangclr vuox de

jcugci, Lcuisr onze hartelijkc dank.

+++++++
Vnor :inzc c,1.ub;:rri j skamp 19Bg-1 99A mcchtcn wi j 12 inzcnc.iingcn cnt-
vangcn r ,',-'l.J-,-; cl ccJ-nemcrs kregen bi j af gif tc val-'r hun zcrlcL 2 vragen
clic moctcn íngcJ-cvcrd wr:rcien samen met hun 2c pïijsl<arn;:zcgc1.
Dczc 2c p::j-jsl<amp zcga:.. betrof t nr.l660 Brant-ibirvci-i.iging on moct

ui'ccri-iji< 27 januari ingeleverd urorclen. Voor dc 3c zatrcJ- hcbben wij

I gci<rzctt vr.rrri: irr.l B 91 /92 Europa cn deze zegcl r,root tcgi:n 10 maart
in t;ns bazí-i; zi jn.

ïc"i: cn rnc'c

*i;:pcJ-b::,-;tril

Tc-.cfotrisc:lr
4i,9 ,1 ,!, .1 4

++++
0 januari kunt U nag

van 13 januari in rt
i:ij tnzc secretaris

+++++++
lJit ji,:ar is lrc-b 'l 50 jaar gcledcn dat de l stc pos-i,zcgci 'rrcï r.,icreld

lctvatrr nalïcj.i-jl, op 6 mci 18110. 5ir Rowland Fli-tl za-L nlr:i-b vcrmoed

hr:]:bcn c.l a-t zíjn systecm van vcorafbctalig za ccn v-'l-ui:llb zlu neme:n.

.'Juizcni-lcn rrn ciuizenden zegels hebben sinds rlcriPcnny llacl<rthct
J.j-r;ilb ,:Jr:zicn cn clc'uitgiften volgen eLkaar stc;r,is rfl.-iaï snclLcr op.

V'-tc-' r sni;rrnigl ,l-ancicn is het uitgevEn van postzcgcJ-s; uor) zolccre bron
valr ini<rLrns'i:unr vr)oral voor dc kJ-eine staatjcs dic rrtcl"l oir ccn wereld-
l<;:ar-b nj-e-t vindt.

+++++++
Dc Roi:crt 5-LriJ-z trofec voor zcgcls dic bc'Lrr:l<l<inU hcLrbcn op muziek
wcrti ti:Lt ji.r:r clcr-rr de Lnndcnse PhilateLic l'iusic CómdIc'tr:cgekend
act-r c.l c gcb::occ1 r;rs Lenz uit ZwitserLand voor hun i,tirr:'-a-luursct
rrZt";i'bsc:,-'sc llinnczangersrr en bcstaende uit 4 zcgcls.

_+++++++
r?Gccf nnr.rit {,llr !

ilc't is bc'ccr altijd te hopcn, dan ééns tc uranhoircn rr



JtUGrKR,.,i'lT JIUGDI(R,..NT JiLJGI]I(R,'.NT
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Ji:UGUI<;],'Nï
l:- I t.- , I / n . r I TJÈt:t: !i.ii?.ii I

.,tjt/c.;l<-i:" Zo LjLjlt p

Zsa:i-s bci-oofci zul-l-Dn wij het ditmaal hebbcn ovcrr l-ii:t erfwckcn van

'rus"zcE;-l-s, licclcnl< cchter dat NIEï ttLLE ZEGEL:, i;[riTi:il ,',FItllELl<T
'lLíltEl'J. Scnnrir,c af stempBlingcn zí jn véé1 in"br:rcssen-LLrx Llan clc zc-
{icf zcJ--i, vr:oràI voo.r dicgene n cl ie eerr thcma vL rzdttcJ-cn. Soms vinclt
rflcll'lll cLl-l ÍJIi1 sJ-ag ccn c.i oor dc post aanEcbraclr-bc sJ-ogan tlic bctrcl<-
i<ini cjr ccn r-rf aficl cr ondDru,/cïp. Zo ocn afstcmpc_'l-inl, ocll< vlam ge-
n;rat-rttj, br:t,la;i:rt rnc.n mnt zegcl en alo 0ok $c gclcgcnircir-isstempcls
clic gcbruil<-t urorc.lcn bij bijzonderc !eleUcnhcdcn zi-;r'r rlil<r.",i$$s nut-
-t-;-r. cl-t sÍ)nJ 3cr..tunst in cen themavcrzemeling.
ilc r,cicncttltcic-iss-i;i:mpc1s zíjn cp í:ranvraag tc vcri<rijgcn iu cic club.
Zc5c--'-s ri-i-i: zj-cl-i oi-r zóêr oudc trricven bevincl cn v.,crrri ;n .-r ril< nict af-

i-r stwaardastuk l<an van gront fil-a'bc-"1-is-t-i-sciri uraar-
Z-1- Ji) ,

l/e,trn;',-lr r'r:i j zcrlcJ-s gaan af w;l<cn, dan gean rrri j ai-s vi:-r. 1i 
-b tc ,r;crk;

i(n j;, ri i; zc:jui L-r it dc brief onr s13g maar lae: t wcJ_ cillt rnnll Van onge-
vccx ', /l ,jcn'i;intLrï 16il-l dc 4 zijcjcn Van cle zcgcJ-. Inclicn clc itrnsl;g
cfii-rlc vr-'|cr.i ni;ri::;-bcn bevat dan haelt mcn cl ic etn cilïs'! a-i', \',/anncer

dc i;',t;J-ng bcstaer t uit hcvig gGkl-eurd papicr r:f rvailncr,l cl u inl<t tc
rlir;lr'u ]rij cic zcrlcl is, dan lcgt men die apart.
L.,; c.i c zc'-l u-'l-l rnc-L hct br:;lcl naar bi-rvcn in ucn l:aci nrc-b l<lurl nf
i-lur.i :.,a-tcr. iii t,iiïï \riarnt water gcbruikcn. Laat ci c zur;lJ-l; vitrzelf los-
!::,:::1 v:iir irc-b papir:r; NIET L0STRtKKtN.

iJírrrttijiir ci i: zctc-r.ri zíjn 1i:sgeweckt is; hct nog nrcgcJ-i;l< Ll ar 
-t rcstcn

V,tlr !ut,'t t'u-;clr !;r c.l c achtcrzijci c klcvcn. De zcgc_l-s iian slrlclcn met
lCitrrlll lJlr-Ll;r.

Jaaïna -.'.cr;-b i,rcn cl c zcgels oFl fil-trcurpapicr of r,vi-b vJ-i,c:'-papicr
(ll-'!-eci pllriCIr); oclr ancl cr filtrccrpapicr rrr ovcr rjn lel-L:.:n cirogcn on-
rlcr -'1-ii:lt'bc tirul<. Gccn zwa.rc bockcn of iets clc::gcIi-jl<s gubruiken.
iic-i; is tir;cr -l;c ztíJeTC druk c.lat zegr1ve11ctjcs, b-r.ol<l<i.:n of strippen
v.n cJ-jier ;r.r.l.r:sl<(lrilcn. Papicr zet uit in watcr cn l<r-i ,,rpt bl_j hct
rlrtlgctt, z,;tir'L '.i c tancl cn dc spanning nict aan j(unltí,n cn ir-t-cl us ci e

1_ur;u-:..J V,.lt rj_,-

r.Jcfliluc-r-' ric zcgcls gocd cl roog zi jn, cpbcrgen por .l-;nil c.f "thema in
ins-rclrl<botl(,,rr rrf omslagcn, Vrag onrzovee l- a-'l.s rnoUC..,-i jl<, r,.r;::ci cn op-
liiJ-os'! r)li ilhZC i:ijccnkomstcn
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Tijci.;nc cic LraantJ januari kart

brrcl<cn L:cl<lrncn.,!n de prijs
125 fro l-laas'b U !

5.

mcn bi j ['i cvr.Dc Grrro'fl-,Àrr.lr:'-cs 'i nstee k

van 1tlO fr (tZ bJ-2.); rlaarna is dc prijs

')

.)

+++++++
Nc (rTl .'!.li'tgs ovtrJ-cci cn voorzittcr van dc [(on. Landsbrrnc] varr Bcl-gischc
pi.is"tzcgcJ. llï-i.ncjcnr do hcer f.0ostcrlynck, wcrd opgovcr-i.gci ci loï cle

hcr:r Van cicr llr-r11cn (1"1r:rtsel). liJij wenscn c.le lrccr Van clcr f,luJ-len

lrc i; aJ.lcrbcs-bc j-n zijn nicuwc f unctic cn hopcn op ccir hccir-borc sa-
mcrn,"JCrl<-irr I ac'b r:nzc Fcdpratic.

++++++++
llot;r clc zolUCn vern Frn-Post wcrcien in 19ï9 103 BcJ-giscirc inzcnciingpn
,i,nUcstrturri Llr.r clc 5 kcmpe titievc intcrnationaf c -l,cn'Loons-tcJ-l-irrgcn;

r^JCni.,'lrticr "l 2 icu,Jcij-nzcndingen. Dezc tentoanstcJ-tínicn r.Jingcn c.,li:or

in Dcn iiaag rtFilarcopt?r India 89 SofiattlluJ.ga_rris S9 Franl<furt
riÏ;tlt-"er i.lt clt -lc Peri js rtPhile xf renc e B9 i
!i-t rtndr:.::s-i:rcclrt nogmaals de inbrcng van Fro-P;sf in lrc't filatclis-
-b:i-sch l;i.:it,-luïcn1 naest hct qebruik Van de kacicrs vLlr..ir' 'ccntoonstel-
.'l-:Lngcn, c-ic -irLa-bclistischc propagands, hct vcrJ-cncn v,-n subsiclies,
CllZ.CUtZ.

++++++++
LJj.'t ltc-t jaar-vurslag van dc Kcn.Landsbond notcrcn riij clir"b 378 l<rin-
rlcll l/íllli.lir ar,hgcsJ-r.:tcn. llintlvcrpen tcJ-dc 59 krirrSChr l"l r-nbi:n-t 68,
Lini.:urc; 32t i:rrs-b-V.laafldcren 50,rrJcst-Vlaancicrcn 45, Luil< 3s, Hcne-

.'oLn.Jurl 55 cir Lu><cinburg 1n kringcrr.

Vcrgcc"! ulrs li;inSTEN-

níi cl u Irijr-.:ni<or,rst,

+-l-++++
sn ,iPt'tLBRC[D

-t+
nict op 13 januari tc 16 uurt

++++++++
r? ijcnl<cn j-s gcnal<kelijk,

lirndcJ,cn is mrcii-ijk,
Zijtr gcci;rclrt;n in dadcn crmzatten is hct moci-'i-ijkstr'!

(Goc'tlrc )

rrDc (lr,lsrjirj-cr.lcnis is hct vcrslag VeFt andcxmans fcu-bunir
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2flstu jaargang
rn qart ap ri I I ggO

n ï:i r 267 -268
Eeste Vricndcn;

Ïn dc ecïs'cc plaats wiL ik hier 2 artikcls beiir:htcn dic vErschen. n
nen zijrr in I'Tj-rnbroscr:p,ie!l het Franse tijdschrifi; da-b'bijciens onze
bijcrt:nil;rns-bcn ti:r Uwer beschikking staat.

ïn Fratrl<ri jl< wr:rdt de dag van de Postzegcl op I7 cn 1 B niaart t 90
guvicrt-i mct or:n zegeL en een postzegelboekjc ín maax Liefst íï 3
s'Éecien; ni-t r,vil zeggen dat ex ook l ï 3 verschi-LIencie af stempelingen
zu-.,l$n gcbruil<t worden" Tevens geven 34 stedcn nog cen lolcare
111s><irnulnl<aar.t ui-b. ldanneex een liefhebber cii-b kci'np.l.ce'c wj.-l Vepzame-
ien Ínr:ct hii maax Iief st 3.290 Franse f rank jes ne crtollcn of om-
gr:rclccnci lngcveer ?1 "508 Belgische f ranken I t Mcrc-L {:rr gÊen zand zijn?

De 0l;rmpisehc hJinteu,spelên I ggZ starten op B f ebruijri i 990 te
Albcr-tvi-t,-t.c (Frankrijk ) met 2 zegels.
ldist U, cia-i" vror de 0lympische 5pelen van i gBS in Secui er 'l42 J.an-
dcn r';árcn ciio ï I 63 verschillende uitgaven hebbcn uitgcUcrvr:rn ein dat
c'tczE ui-Lgi.f'tcn reeds in 1985 waren begonnen.
ïusscn cic 160 cler:lnemende landen hebben 105 lanricn in hct geheel
677 zcgi:-i.s uitge: Eeven, 196 blokjes en 6 postr"laarcicstuillcr:n. De ovBr-
ige 284 u5--1.;iftcn werden gedaan dcor lanrjen clic nii:t clcelnamen aan
dcze 0lympisclrc 5pelen of door lenden rlie niet íran(_iceJ.ltcn bi6rerlr
Zal in \992 dit rekord gebroken worden ??

Bcstc v:::f-rnclcn, b"seffcn de vcrschiJ-lencle posterijcn nict cla,t zíj
oir dcze ntcnicr de filatelie aan het vc;rmoorden zi-jnl lÍ,tiÊ gaat er
IltJ Ilo[J br:giltncn aaFl een thema rr0]ympische 5pe l-cni? rf t,ï,,., van de
Fas'tzegcJ-r3o lr/eIk beginnende jangere Lleschil<t over vr:l-clucnde cept-
Jcs (.lri clorgcrJ.ijke verzamelinU aan te leggen. |'iun -besclrr.rurrt-t de
rn-:--l.joLrnen vcrzamelaars nog altijd als meLl<l<ocicn $l Sornmige landen
Itci:Lrcrr wel ccn evenlvicItig en verantwoorc.i ui-Lg-ifte]rrbelcid maar zíj
lvo::dcn cvcrhBCï€it cir:or cle landen die het uitgeven Van zege-1s ais
ccn inllrrms'i;enbcl"cid beschouwcn.
Hs" is tie 'caal( van de vBrenigingen en de buncien c)nl hj"crtegen'hun
s'bctn t; vurheffen crn sarnen te werken clm de fiJ-atclie te bchoe'den
tcgen allerlei ui-bwassBt'le
Een gczr;rycle r? Du fiLatelie is de koning der hi:bbyts t: n cle hr:bby
cler i<nninUen" zal-, indien dit za verder gaatr wclcira: wcrl(elijkheid
wurc1en vilol hc'b 2e gedeelte van deze aprcul(:

++++++++
Vncrr ciíciicnun riie het nog niet wisten i Dnze lcring is cioor de heer
f'linistcr vÊrlr PTT aangeduid om de Kerstmis en Niuu,nrjaarszegel in
vcrc)ïVurl<oo;-r uit te geven tijdens de Federale Tontoons-LeJ..r-ing op
1 C clr 1Í nnvetnJ:er 1 990 in t t Karthuize rslrof , Dozc zegel wnrcjt 

,

cvi-incr:rnri aangebr:den in een postzegeJ-boekje van B zegels. De zegel
stcJ.t cun Winter,landschap Vocr van de hand Vah J.Lucas

+j+ + + + + + +
ItAJ.s rlc jrugd nlaar Wíst, en de ouderclom maar l<on l"



2.Bijeilnl(oiÍtsten voor de maanden ffiaart,
za-ter:ciaO 10 maart vanaf {.4 uux
zat,eriing 24 maart tr

za-lcrdarg | 4 apxiJ.
za'cercl6g 28 april
za-Lc:rr-l;19 12 mci
z aLc::cia 1 26 rn ei

april en rnei !

++++++++

1r

CLUJ]PRI.J5KÀMP 1 989/1 99A
======= ==Ë=============
vonr cic 3e inzenciing BelgiË nr.! Bg1 /gz Europa heb-i; u tijd tot en
InE'ti 10 ritatat-i: om deze in !c leveï€rrr Dà 4e zegel Cnafhafi!<r:lijkheicl
van f,rJngo nr.\139/44 deze moet uiterlijk ZB apriJ. in ons l:ezít zLJn"
UitsJ.ai,; l ste inzencling Elstrlm 15S1 -1 5gt
Bnnne iJ4r$ Eoquct Maria 80r75 - Be1lekens TBr75 Bacten L, 77rTs

.,.IJu;:on'i; R, 'ï7 r5 Vernrijle T6tS - StommeJ-s 76175 Vqn Hout L,75
Boonen T; 71 verwnrst 69rzs ceuremans sslE cn carrcz L. 4a
Dc -'r;t""cc 1aa-Lste zegels waïen niet de gevraagde zegcls cn wcrcl en
i:-l:i'cctr clcr;r clc 2 juryleclen genoteerd op tanclingrccn"Lragr En afstem-
rrclín1i
Ilc vxaaC ciio na afgifte van deze l ste inzencling s,;hrif-[cIijl< werd
ges'LeJ.'dv -LL.iicicie :c) !/annecr is cle lste Elstrlm-.zege1 ur-Lgel(omen ?
(iuis{:c ui'i:gi-fteciatum) ; b) Hoe noemt de ontwerper(stcr: van de
FcudcrvijfiZege-l- i-ra de Elstrlm ?

Àntr,vuord l a) 7 se;:rtemher 1 970 b) r,ievr.fr.t/isnieu,rska*ve-i*ghe
++++++++

0p za'Eerdsg 24 Dn zondsg 25 maart lgga worclt cle t0ste NatÍohale
Postzcgc-í'-' cn I'iuntenbeurs georganiseercl ín he'c Bouwcentrunrr Jan
Var'r Ri j slvi- jcl<laan 1 91 tc Antwerpen. I nkom 7a f r. 0ngcvcr:r I 30
stancien zuJ-J-en U hun koopwaar aanbieden.

++++++++
0nzc vricnden Van Liep lrouclen hun InternatioFale Ruilclag op zóndag
B a;:riJ' van 9 tot I / uur in rle loka1e n van het V:ï;I. l(ruisbogen-
i'rrif s-b:r' te Licr. Tr: 14 uur veiling van postzcgeJ-s, lïuntcn, poet-
l<aarterr r siíJarcnbanclenr Einzq. Inkclm Z.g f r met cen mooie herinnering
vcrtrl cle bczr:el<ersi P-laatsbespreking tbfeJ.s en iniir:htipgen 03/
455.71 ;ng l-l;,Van cier dà provinciestwg.4B0 Boschout

++++++++

l
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Van zi:-terfiaq 2 'Lat en met zbnd:aqJ 10 juni worci-t BELGï{:A 90 ingerichtr-
clj--L ter geJ.egsnheid Vah de 1d0ste verjaaiclau van cle r(nninl<li jke
Landsbnncl dcr Belgische PostzegelkringeD.,,0ol< onzr lcrj.nC is bij die
LanclsIrLllci arngeslnten. Deze tentoonstelling gaat dc-:r.rr in de tentoon-
stcilingsza-'l.en op de Hcyzel te Brussel. Een groot gcclci:1tc van die
cncrrrílLr oi)pcrVJ-erl<te is voorbehoudcn aan de jcugd. lrlcn zaI c]r de Ver-
zaritr,ll-:'-ngcn Van leefsgenoten kunnen bewr:nci eren maar men kan ook ken-
ni.s ntal<cn mct cle postzegcldrukkerij uÍt lrlechelen clic alciaar op Ben

a-btrai:'t,ievu marrier za.;-' laten zien hoe de zegeJ-s tc:r wcrcld l<omen+

ïevons za-L v(lurf de eerste koer aen belangrijk guclcclte vah de Vef-
zamcJ-inq van l(aning Boudewijn te zien zi jn. vcrclcr zulJ-cn rnder dan

200 l<aclcrs ons dc wcreld van de postzegel ín 1890 openbaren met

zóór zcJ-rJ,zame exempfaren. Een overzicht van cle veÈschitLcnclc..disci-
pJ-incs i.n cic f ilatelie zal j uIJ.Íe aantonen hoe men l<an VcrzameLen i
0a!< vc-1c bui-ti:niandse pastbesturen zullen nanwczig zijn mct hun

Ia:rt:;tr.l ui'ci;iften en ook de handelaars zullcn talrijl< aanwczi_g zijn
oF cJj-t.in-bcrnationaal postzegelsaLr,;n. Een tentoonstclling in de

tcn-i;'b'ans'bclling zal het Erehof zijn met cJe meesi bcfaamclc verzqme-
J-in1cn van clc.Laatste tien jaar en die de grootstc onclcrscheid{ngen
hebJ:cn bnhari:Id op internationale tentoonstellingertr Nng vele andere
aËtivitL:j-tcn zijn gcpland.. fiELGICTi 90 is opcn van -1 0 io,c i tj uur
cn clc tcrcgíjrn! is GRiqTïS. Ze ker een bezoek waarcj I t

++++++++
0c opcndcurc-lsg van 2A januari in het jeugclhuis tÍ t t l(aruurrr l<cnde
ucn red cLi j l< suci:es i E cn 1 5 taL j qgeren, a1 of nio,r; vcïgezeld van
hurr oucicrs brachtcn ons ee;n bezoek. Naast clc velc raaclgcvir;lgen over
hcLc cn wrt vcrzarnclen, benodigdheci en, afwcl<cn1 cflZr i<crn-roon nok
zegc-'l"s uj.-bzccken clie ter beschikking lagen vooï cle jet-rgcJ. Dez opt:n-
dcur.i;19 ztf hcrhaaLd worden, maar dan in ons Iol<aal- tt l(apelleke
iÏ ech cls cstccnu"reg B Li er op zalerdag, 3 maart vanaf ï 4 uurn AI die-
gsne n clii: aanv;czig waren in I t Karuur on$vingen ecn uitnnciiging.
AIJ.c jupgcrnnz2$jn,we1kom. Ercng jullie vriencljei; mce I

*'":F * + + + + +

P05ïZtGELS VERG{iREt{ I5 KENNIS VERG/AREN !
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om dc aanvul1j-ngEn
-formÈ1Írr.

betaaJ-cl te worden.

filaar jaarlijlcsc gev/nonte is het nu het moment

1 989 van Uw album te bestelJ.en met CInderstaand
Bij iur-icrc bcstelling,dient wel ecn voorschot

++++++++
Dc Il"g Vah cic Pristzegel heeft clít juar pJ-aats

B april; Deza tcntoonstelling met voorverkoop
CoI-Legc Ëollcgistraat'46 te 241A HeientaLs.

+++++++++

tc H crcn tals
heoft pJ.aats

op

in
7en
het

y'can clc Prcvincialc Kompetitieve Tentaonstelling scindavirr g0-.*e

Dcurne op 21 cn 22 april in zaaf Ruggehofr Frans Van Dijckstraat
45 l'larncn vcJ-gcnde leclen deel : Maurice Verhulsel. rnct zijn Spoorwe-
gcnr Mcv::*/,nciries-De Grcof met tt fvlet de trcin zou jc ex aI gewee*
zi;n I Louis llarrez met ItCensuur op bergerli jkc en rniJ.itaire post
h/;0"Iï; Jcf Verwoxst met reUítgifte lB84 nr,4Sr Frans lqi:rtcns met
ttMct ooit.lcl<kingsreizigers CIp 6Vohtuurtr en Firmin Thijs nrc'b,tNatuur-
behr:urJ {rn bcscherming van het Leefmilj.eu. Tijclens clcze twee dagen

Zai. ccl-1 f "anl<ccrmachine 
(fr.F. ) fungeren jn het vacr-'l-apiU pr:stkan-

tc c.: r;

tl ftJ- r-Jatriit vrout{en Van

n-l.t_J vijn ,,

++++++++
glasr dan zouden ze toch ondnurzichtig

0niLergetel<cnclc

wcns'b. vol.gcnclc
ara rlt

a*a'b a a t o I t a a . r a t . { o r r o . a . a.

aafiVullingen

.r ó | l a a a r a a lt t. a t a

€*a oaata I !

... .. .... r r .. ... . o r e o... Lidnf ; i

D/'V0 !

5/iFE r

nr,V0 i J.t-t><c

Exci:-1.Ient

Linclncr i

ttlaara aaata!laa

. lt a t a a i t a a a a.I I

ir r r r a r t a a. r a t o a a

1 989 te ontvangen i
(land ) r. ,.. -...., r i r .. r ! r .., o (land )

(]and) luxe .r..o!r.rli.i" i.,. (lar{d1

(land) àór......r. rcr.. {...... (land)

(Iand ) .... o . ! o r r . à | o, r r,. r... (land )
;

(land ) ... . . . . r l. r . r . . r r 6 r o . .'. (Iand )

(land ) a...... . r t.. r.. r .. r o.,; (Iand )
S'f, H,, UE E il l(

Voorscho'u

Handtekening
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Beste vrlenden,

Belgica t90 staat voor de deur. Di.t internationaaf postzegelsalon gaat door

van zaterdag 2 tot aond4g LO Juni, van 1O tot L8 uur, op de l{eizel in de paleÍ-

zen 3 en 4 te Bmssel. Belgica rg0 staat ln het teken var 1OO jaar KOt{.L€nds-

bond der Belgische PostzegelkrÍngen. Belgica t9O zal enkele unleke verzamelÍngen

tentoon stellen, onderneer een deel van de verzarnelingen van Z.M.Konlng Boudeunrijn

(indien hij geen gewetensbezwaren heeft). Het Postrrusetrm za1 enkele urielce shr?dren

tonen dle nog nooit eerxler te zien waren. Èrze aandacht gaat vooraL naar de

afdelÍng Jeugd. NÍet miinder dan 75O vlald<en zullen voorbehouden zíJn voor de

') jeugd en dit zonder enlge selectle. Orze jeugdafdeli.ng is verteppnwoordÍgd net

de verzanrellng |tl{et Klndtr en rrPoezenrtr/an An De Gruof. De toegang zal gnatis

zi.n.. DÍt is de eerste rnmifestatie iJl de Heizelpaleizen die nen gnatls l<art

bezoeken, dit dank zlJ alle verzalrelaars door aankoop van de uitgiften ilPnorntie

voor de filatelie't en het blaadJe dat ter gelegenheid van deze tentoonstellÍng
verschijnt, De leden dle in groêp ilBelgica r9orr wlllen bezoeken lcrnnen dat op

zaterdag 2 Jurri en zaterdag I junii. qr 2 jurri kan rrnn gratis meerijden met erkeLe

'oestr:ursleden; op I juri l€n rÊn rnrt een bus voor + 2@ fr nraerljden, dit in
sarrxanvrerking met de ldon. Postzegelveraarelaarskring Lier.

*.**'r+{+*rÉ*J{.11.*tf {(* *rt*{+lÉ*lttllf lt** **rt.l{.*l+J+***JË*{+ltl+rt*

Ile ProvincÍale l&npetltieve Tentoonstelling Scindafil r 90 die plaatsrond op

2l en 22 aprll Jl.werd een groot succes voor onze krlng. frrze vriend Frans lvler-

tens behaalde n'et zÍjn verzarrrrlÍng trl,bt ontdeldcingsneizÍgers op avontu.rrr de

-) eerste prlJs rrpt 8fió(groot verguld zilver). frrze andere leden deden het ook

prachtlg. ll.Verfiulsel 55% ret [$poonaiegenil, Chris Ándries 69/, net ttlbt de tn:in
aou je er a.l zi jnrt, Firnrin lÍhys 73/o net 'rNatuurbesefiermlng en behoud leefl'nllieuf l

in de ïhernatische klasse. ftrze rnienden Jozef Ven,lorst Íret "1884 nr.45n en louis
Carrez rret rt0ensuur op h,rgerlijke en nllitairc post tiJdens W,O.IIrr behaalden

respectievelijk 63Pá en 66% in de noeilÍjke klasse der postgeschiedenis.
.**tf *lÉ{-.lt* **.tÉ*Js**{t*r+tf*{+r({sJtlt.lÊ**t+**lt*Ji{i**l0l(***l+

JEIËDAFDELT}C IUAT1POII

Bijeenkonst L9 nei van L4 tot 16 uur in ons lolcaal rt lkpelleke, l'bchelsesteen-

ureg B te Lier.
Prtrgrarnna : hoe stel tk een albuntblad sanen en ruilen.

**** *rf .t+*tt*lf **tt*r(. Jr16lÉit.,ê.1+ J+lt

Loulsa SCIïEFFER-PEEIERS, kinderren en klelnkinderen
darrken U 1/oor de bliJken van deelnarÉng betoond bÍj het heengaan van de heer

MAX SCI{EFï'ER, echtgenoot, pa ên opa.
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MAX SCHE F FE R

echtgenoot van mevrouw Louisa Peeters
geboren te Amsterdam op L4 maart L922
en plots overleden op 20 maart 199O
De burgelijke begrafenisplechtÍgheid
heeft plaatsgehad op 26 maart L990.

-Ere-l-eraar
-tid van verdiênste van K.B.V.B.
-Ere-voorzitter SOLEO

-Voorzitter ARPO

-Beheerder v/d Soc. Federatie voor Postzegelverzamelaars vzw

-Beheerder rt Kartuizershof vzw

-En lid van vele andere verenigingen

Onze kring werd diep getroffen door het overlijden van onze Voorzitter. De

leegte die Max bij ons nalaat zal niet op te vullen zijn.
Wat Max tijdens zijn beleid voor onze kring heeft gedaan,kende geen grenzen.

Zijn talent om de beste beslissingen te nemen en eenieders standpunt te

verzoenen, was legendarisch.

Steeds was hij bereid om zijn beste krachten voor onze kring in te zetten.

Het is vooral onder zijn beleid dat onze kring standvastigheid heeft ge-

kregen en vooruitgang heeft gemaakt.

Max, wij hopen dat wij de kracht zullen vinden om de door U íngeslagen weg

verder te gaan; want U bent voor ons, en vooral voor uw nabestaanden, veel

te vlug heengegaan

Max, wij waren met velen om op die 26de maart afscheid te nemen, maar

dit afscheid is slechts lichamelijk. U zult steeds in onze geesten verder

blijven leven, daar staan uw verwezelijkingen voor onze kring borg voor.

Mevrouw Louisa Scheffer, kinderen, kleinkÍnderen en familieleden, mogen wij
nogmaals langs deze vreg ons diep medevoelen aanbieden bij dit smartelijk
verlies.
Wij weten dat de pijn en het verdriet dat U treft geenszinste vergelijken
is met het onze. Wij kunnen enkel hopen dat de vele goede herinneringen

aan Max dit enÍgszins kunnen verlichten.

Namens de leden en het bestuur van ARPO

THYS Firmin
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BIJEENKOI4STEN VOOR DE I4AAI{DEN MEï,JU}il en JULI

zaterdag 12 nei vmaf
zaterdag 26 rnei v,anaf

zaterdag 9 juni vanaf
zaterdag 23 junÍ vanaf
zaterdag 14 juli vanaf

CLUBPRIJSI{AI{P

í.,4 u.:r
14 tar
14 tn:r
L4 u:r
L4 uur

Uitslqg van de tweede inzending

O1. Bonne .87125

02. Boon :84,25

O3l Verworst 282,25

04: Baeten i9z
05: Stomrpls :8O,25

\ O6.Van Hout :79,75
)

07. Vermijle 279

OB. Ceulemans 276,75

O9. Bequet :73,25

L0. Bellekens z7O

l^1. Carrez :651 25

L2. D:pont :61,50
l(lasserent

o1.

02.

03.

04,

05.

06.

Bonne

Baeten

Stonrnels

Vennijle
Boon

Van Hout

L7t,75
L59,75

L57

155,50

155,25

I54,75

Brandpnerrentie

07. Bequet

OB. Venvorst

09. Bellekens

L0. D-rpont

LL. Ceulernans

1-2, Carrez

154

151, 50

L4.8,75

139

L32,25

LoS,25

AGENDA

ïnternationale manifestaties :

O3-i-3 nrci Starp ldorld london 90

02-LO juri Belgica gO

2O-24 jtni ïnt.Jeugdtentoonstelling Drsseldorf

Belgische rnanÍfestaties :

l-3 ntei De verzam:laar l,lsp : I&r-risbogentrofstraat 7 Lier
1O juni De ver^zanelaar Lisp l{ruisbogenhofstraat 7 Lier
Door onrstandigfreden is de agencla wa.b korter uitgevallen, maar we beloven
beterschap voor het nqjaar.
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Wist U (Jeugdkrant)

In de D;E;R. lwden de zegels net politieke notÍeven niet ileer aan het loket
verkocht, tenzij op aanvraag van de klanten. De nog aanwezige zegels dienen

zo vlug rnogelljk intem opgebn-rikt te worden. Een te volgen zaaY? Hoelang

gaat de D.D.R. nog eigen nostzegels uitgeven?

* {s.t+ JÈ * JT J+ *lf ts*.,+* Jt*

i\aar a.anleiding van het van Gogfr-jaar worden er vele zegels uitgeg,even, ook

cloor de stadspost van Apeldoom. I-let betreft vier waarden van 4O, 50, 95 en

1L5 c. Oplag,e : L@O vellen van L5 reeksen gr,eperfoneerde zegels en 1000 FDC'

Van de Nederlandse P.T.T. rnag het woord .tlederland niet meer voorkot'nert op

-stadspostzegels, zodat men op de zegsls Holland gedrukt heeft i.p.v.I$eder-

'land. De zegels i,r.rrnen besteld worden bÍj StadspostdÍenst Apeldoorn,

Bosweg 49A en bij de afdeling Filatelie llosboornstraat L.

lf J+ tf Jf J+ r+ t+ t+ t+ l+ JÉ.,+ lr t( tf l+

Een vlaggesteirpel over van Gogh wordt uitgegeven door het Franse Auvers-

sur-Oise vanaf 2loL tot gi. ll-21 f sso.

{êtf JÊ ** t(* ** J+* ** tT* lÉ

'De oudste postdiensten ter wereld ontstonden onrstÍ€eks het jaar 40@ v.C.
in cïrina en oinstr"eeks 3(ffi v.C.in Egypte en Assyrië. De onder de Dercie

Qnrastie in Egpte opgerichte dj.enst werd, evenals de Chinese, voomarielÍjk
gebruikt door hofarrrbtenarr:n, maan de Assyrische diensten stonden vernrrede-
,lijk ook open voor kooplÍeden en staatsdienaren. Er bestaarr sterke aarrwij-
zigingen dat er een goed ger'egelde dienst beston<l tussen Egypte en gyrrië

(waarvan cle vorsten vazallen waï\ln van de farao{s) en tussen de heersers
van Assyrië en Babylon. Van de comespondentie tussen de koning van I'{itami
(in Opper-Syrië) en de EglptÍsche koning Arnanenophis fV is nog een brief
bewaard gebleven met condoleanties bij het overlijden van de \,",der van de

farao.

.)(ltJ+ J$* JtJ+lêJf J+Jf JÉ.t+tÉJ$t+ Jt

t-Iet oudste bekende voorbeeld van het gebn-rik van zeestronLingen voor het
overbrcngen van berichten dateert uit 3OJ v.C.,-boen de Griekse fÍlosoof
T}'reopttarstus van Eresus flessen net boodsclrappen irr zee wierp en daarbij
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bewees dat de Ullddellandse Zee haar water rnerendeels uit de Atlantische Oceaan

verkreeg. B;Franklin onderzocht het verloop van de g,olfstroom door flessen

in deze zeestrrnnirng te laten meevoeren rnet boodschappen voor de vinders.

In 1550 werd in E^rgeland een Koninklijke Flessenontkurker aangesteld met de

speciale taal< door het water neegevoerde boodschappen te onderzoeken. Deze

bealnbten bleven in dienst tot tÍjdens de regering van George de Derde

( rzso-reeo).

Lady Grange, die door haar rnan op het eiland St.l{ilda werd achter g,elaten en

,,-,daar vm, 1734 tot 1..742 verbleef , Ï:racht al haar tijd cloor ret huilen en met

, het schrijven van brieven die zij om ronde stukjes }<t.rrk i{ild{elde en iiet garen

vastboncl, 1n de hoop da.b:;een goedgurrstige g,olf ze naar een Christen zou dragen

om een welderkend rnens te berichten waar ze z:.cYt lrevond. Een op deze wijze

verzonden brief rret datum van 2GO1-L738 werd pas ín L74Q bij de ontvanger

afgeleverd. Ileze zeepost was afharkelijk van de Noordatlantische zeestrorning

en de heersende westenwinden.

In 1876 gebnrikte J.Sands, die op St.Kilda een land was gezet en daar 7 ilaan-

den doorbracht, uitgeholde stul<lccn wrakhrout(St.Kilda maatbootjes) om boodschap-

pen naar de buitenwerefd te sttrep. Zijn eerste nnalboot die in decenber LB76

zee koos, wer,"1 in septerni:er LB77 bij Schotlarrd op de lofonen gevonden. Een

ti,veede exenrplaar spoelde echter al na enJ<ele dagen bij Poolewe op de Schotse

Iarst aan. le bewoners van St.Kilda maakten van 1-885 tot 1-930 (toen het eiland

geëvacueerd wer:d) regelmatig gebruik van deze rnethode en vanaf 1906 be'baalden

de posterijen 2s-6d aan cle bezorgers van deze maalbooten. Sinds de irerbevolking

van St.Kilda door rnllitairen irr 1956 Ís van tijd Lot tijd post verstururd in
tinnen blikjes waan/oor een speciale sten4rel werd gebruikt.

Jr Jràrjf *J€ JÍ*.-)É *.r*JêJ€.r+Jf 
'+J(r+ 

*tt *J+rt*

L\: langste iVederlancise ;rlaatsnaarn op een poststen4rel is Al4STffiDAl4 ZUID-OOST

ACADHv1ÏSCH IÏEDïSCTï CEI$TRUM en in Bel.gië CITAUSSEIi-iVOTRE DAilm*LOtMIGNÏtri.

De langste tekst op een postaal datunstenpel is waarschijnlijk FIELD BRAI\ilCH,

BLlIiliAU OF SUPPLIES AAI0 ACCOU'ÀïTS, IIAVY 1-0020 SiTA,CLIïIEIÁI\D, 0{ÏO en heeft
dienst gedaan in c1e jaren L960.

lle larrgste tekst ín het Verenigd l{onlnkrijk was hct nu gesloten kantoor van

BARRITVGTON COLLTERY BEDLïNGTON NORTijtiMBERLÁlrD ( +e tetters).
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ste jaargang
juli-au6g. -sept. 199O

nrs. | 27L'272

Beste VrÍenden,
Belgica '9O heeft z]-jn deuren gesloten. Dit filatelistisch salonr salnen

met de viering LO0 jaar K.L.R.P., was een manifestatie, die de reputatie
van ons klein landje, op flaltellstisch gebÍed, alle eer heeft aangedaan

Iedereen die een bezoek gebracht heeft aan deze tentoonstellÍng zal het

zeker met mlj eens zijn.
Onze krÍng was in het jeugdsalon vertegenwoordÍgd met onze verzameling
I'Het Kindtt en door Ann DeGroof met 'rPoezenrt.
De verzameling trl{et Kind'r van onze jeugdafdeling Jarpo is ondertussen

reeds opgesteld op DUsseldorf ' 90. Dit is een internationale kompeti-

tieve jeugdtentoonstelling van 20-06 tot 24-06 - L990. Wii hopen dat

onze jeugdafdeling Jarpo volgend seizoen onze verzameling terug onder

handen neemt. Wij hebben ondertussen nleuwe vonsten gedaan die deze ver-
zamelln4 zov kunnen verbeteren. t4ischien krÍjgt onze ieugd ook het idee

tl
om een hieuwe verzameling te starten????????????????????????????????????

t* * Jr rÉ J+ * * * * * ** lf * * * * * *

Ondertussen heeft Uw bestuur aI kelhard gewerkt aan de voorbereiding van

de 16de Federale Kompetitieve Tentoonstelling. De organisatie hiervan is
zoaLs U zeker weet, in onze handen. De inschrijvingsfortnulieren ,,*v

verstuurd. Wfj wachten nu op de eerste inschrijving,en. Onze leden dÍe
wensen deel te nemen I{OETEN eveneens een inschrijvingsformulier invul-
len. Deze zijn te bekomen bij het bestuur op onze bijeenkomsten.
Waar tevens alle inlichtingen ter uwer beschikking staan. De inschrlj-
vingen moeten gebeuren voor L5 septenrber en het bestuur hoopt op

een sterke deelname van onze kring.
Wlj vragen aan onze leden volgende data nu reeds vrij te houden' want

er zullen vele handen nodig zijn om het VELE werk llcht te maken.

Op B november worden de tentoonstellingkaders( 125 kaders 250 vlakken)
gelrracht rond L1 uur. De zaaL moet dan in orde gemaakt zLJn, want de

kaders moeten tegen 14uur rechtstaan; dan kan men de verzamellngen konren

opstellen. Op L2 november rond LO uur worden de kaders terug opgehaald.
Zondagavond moet de zaal terug in orde zijn.
Tijdens de tentoonstelling zijn er vele mensen nodig, zeker niet
te vergeten nachtwakers (slapers) voor 3 nachten. Wlj hopen op vele
medewerkers.

* * * * * * {. * * * * Jf * * * *.rÊ JÊ Jr *
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Zaterdag:
Zaterdag:.
Zaterdagl
Zaterdag:
Zaterdagz
Zaterdag:
CLUBPRÏJSKAIvIP:

Ultslag van de derde inzendlng:
z 245,25
: 237, 5O
:236
t232
:23L
t226
z 226
z 2L6
t 2L4
: 2OB, 75
z 2O5 ,75
: 18L, 25

AGENDA

VaX4tlemaanden zíjn eigelijk geen goede postzegelmaanden. Toch hebben
we nog wat manifestaties gevonden dle jullie filatelistische honger
'nisschien kunnen stillen tijdens deze dieetrnaanden.jen je in Duitsland rond de kanten van Regensburg, dan kan je het daap
:g tot en met 29 jufi de tentoonstelling bezichtigen in het kasteel't. Emmeran rr500 jahre post ín Mitteleuropa - 5OO uahre unternehrnertum

ihurn und Taxisil.De expositie geeft een volledig overzicht van de
post van het begin totdat de familÍe Thurn en Taxis het postmonopolie
aan Pruisen moest verkopen.
Wie naar Zwitserland gaat,kan daar in Genève een nationale tentoonstel-
linggaan bekijken die daar loopt van 5 tot en met 16 september.
Een beetje verder van huis, maar met globetrotters weet je nooit, ln
Auckland, Nieuw-Zeeland loopt van 24 tot en met 2 september de wereld-
postzegeltentoonstelllng rfNew Zealand 9O'r.
Voor llefhebbers dle het wat dlchter trij huis gaan zoeken hebben we ook
nog een paar data:'2 augustus Lier Lisp V.T.I. Lier 9 tot 12 uur
9 september Lier Lisp V.T.ï. Ller I tot 12 uur

7-8-9 juli Poortmania 9O Kultureelcentrum Mechelen
3-4-5 augustus Zeebrugge Marinebasis de Vlootdagen

met de verzamelÍn van Frans lilertens
I september St. Niklaas Stadzalen Int. ruÍldag

van I tot 16 uur.
23 septernber ïnstituut St. Victor l(asteeldreef Turnhout

Internatlonale ruildag van I tot L6,30
22 juli ) polusirama zaa)- trForumrr
26 augustus ) J. De Cordestraat L9 Beerzel
23 september ) van I tot 13 uur

*{.*tf tt**.*** *.lf** t * ******

LO en L1 november L990

16de FEDERALE KOMPETÏTIBVE POSTUEGELTENTOONSTELLING

MBT VOORVERI(OOP VATI DE KERSTilUS-NÏBUWJAAR ZEGEL

ÏN I t KARTUIZERSHOF kartuÍzersvest 55-57 25OO LIER van LO tot 17 uur

L4
25
OB
22
1.3
27

Ol.Verworst Jef
02.l3equet Maria
03.Van Hout Louis
O4.Boon Theo
04. Ceulemans llene
O6.Camez Louis
OT.Dupont Rene
0B.Bonne Hubert
O9.Vermyle Gommaar
10. Stornrnels Jos
1L.Bellekens Eduard
12 . Ilaeten Loul s

juli vanaf L4 uur
augustus vanaf 14 uur
septemicer vanaf L4 uur
september vanaf L4 uur ALGEMENE, JAARVERGADERïNG
oktober vanaf 14 uur
oktober vanaf 14 uur

EUROPA BELGIB 159L-1592+Klassement
:86
278
277,5
r,76,5
:76r5
t76
275
:73,5
z7L
;69'5
t67 r5
i46

01. Bonne
O2 . Verworst
O3. tsequet
O4.Van Hout
05. Boon
O6. fitommels
06 . Vermyle
OB. BeIlekens
09. Dupont
LO. Ceulemans
11. Baeten
L2.Carrez

,25
,75
,5
,5
,25



tdïST U (Jeugdkrant)

Bij het drukken van de Nederlandse zomerpostzegels, die op
3 apriL '90 ziHc énobtbt:tc; nr tte _nruié/ vcorollc, àto
betreft de zegel van 55c.+ SOc. (spelend kind in het gras,
symbool voor een warme zomerdag). 0p elk linker drukvel van
1oo zegels ontbreekt op êên zegel de aanduidlng s5c. . Naar
schatting van P.T.T. zelf ztjn voor de ontdekking van
de fout tussen i.soo à aooo afwijkende zegels Ín omloop ge-
bracht.
De rnisdrukken maken deel uit van de zendingen die vroegtijcllg
zijn verspreid onder postzegelhandelaren en plaatseliJke ko-
tees van het fonds zomerpostzegels. uit de vellen van
55 cent, dle naar aL.re postkantoren en agentschappen zljn
gezonden, werden de misdrukken verwijderd. ook bevatten de
reeksen, bestemd voor de klanten dle blj p.T.T. Filatelie
zijn geabonneerd op nieuwe zegels, geen misdrukken van
de 55 cent, beweer:t de Nederlandse. p.T.T.. I,Ju maar afwachten
wat de handelaren gaan vragen voor een afwijkende zegel; en
voor de Nederland verzarnclaar zoeken of het zegeltje toch
niet ergens tussen de fJewone opduikt,.... ..........

* * * * Jf * * * * * * *{t *..tÍ * ** **

De eerste Nederlandse lrostwet werd onder Franse invloed van
kracht op 1 jull 1"807, Deze wet stelde eenheldstarieven voor,
vast te leggen voor het ganse land, afhandelijk van de af te
Ieggen afstand.

*ll *lf *tlí* * * *.t,***Lll.* ***lf *+**

De eerste luxlrtpostdlenst per straalvliegtulg vond plaats
meÍ 1952 per cornet-L van de B. o.A. c. tussen Londen
Johannesburg.

4

in
en

t+**** ** *lí* *tÉ *******

KATAPUtrPosr was een methode ter versnelring van het trans-
atlantische postvervoer. Iiet passagierschlp rle de France
had llchte vllegtulgen aan boord die blj nadering van
de Franse kuet per katapult werden gelanceerd, waarbij een
dag op de overtocht werd bespaard. op B en tz augustus
L928 werden experimenten uitgevoerd zonder speciare stempels,
waarna 2 speciale zegels verschenen met opdruk j.oFr. voor de
sP' 23 augustus uit te voeren vrucht. Hoewer de Fransen het
ldee niet verder doorzetten, werd het overgenomen door de
Dultsers die er op zz juli 1g2g voor het eerst gebruik van
maakten op de Bremen, toen dit schip op een dagreis van New
York was en 2 augustus op de terugreÍs naar Bremen. ïn beide
gevallen werd de post van speciale stempers voorzien, maar
er werden geen speciale zegels voor uitgeven.



lbtaputtpost werld later vanaf de Eremen verzonden naar Nelï I

York, Amstendam, Cherbourig en Southarnpton. In 1930 werd dit
systeem ook toegepast op de Europa en in 1930-3L tevens op de

Colurnbus. Het werd gestaakt in deCember 193L, iÍt de zomer

19gA tiJdelljk hervat e4 op 5 julÍ 1932 beèinOtgd (Europa).

Katapultpost werd ook verzonden vanaf de Westfalen op de

dienst naar de zuÍdelljke Atlantische Oceaan en vanaf de Scha-

benland voor de Amerikaanse en Afrikaanse kust. In 1936 werd

de dienst uitgebreid met de Ostmark, dle speciaal voor
dit doel was uitgerust. Deze katapultdiensten vormden de

schakel met de Dornier-Wal-watervlieg.tuigen van dc Lufthansa
en Syndicate Condor die dienst deden op het voornaamste tra-
jekt van de zuÍdelijke atlantische vliegroute. De katapultpost
eindigde met het uitbreken van de tweede wereldoorlog.

* ltl+ ** $ * * *+ * * * ** * tÉ * * * **

Het rekord voor de fljnste druk op postzegels Ís in het bezit
van Cuba, dat bij verschillende gelegenheden postzegels met

microscopische druk heeft uitgegeven. Ïn januari L961 ver-
scheen een serie van 4 zegels (Yv. nr 563-566) voor het
jaar van het onderwijs met op elke zegel een citaat van de

vrijheidstrijder José llarti Castrors rrVerklaring van Havannarf

over drie waarden verdeeld. De tekSt was gedrukt in het Spaans

Engels en Frans. ïnjuli L964 werden twee postzegels uitgegeven
ter herinnering aan de elfde verjaardag van de revolutie
(Yv.nr. 73Q-73I) met de beeltenis van Raul Gomez Garcia en

Fidet Castro, waarbÍj de achtergrond bestaat uit uÍttreksels
van hun publikaties. De Publikatie van Castrors frTweede Ver-
klaring van Havannarr werd in december 1964 herdacht met een

serie van tien waarden (yv. nr. BO9-818) in strippen van 5 ze-
gels met de volledlge tekst van de verklaring clrca 25.OOO

woorden over een kaart van latiJns Arnerika gedrukt. Voor het
drukken werd de Lithografie methode gekozen. De teksten zljn
te lezen met een zeer sterk vergrootglas of met een mÍcroscoop

** JÊ * r+* * * *.r* * * * ** ****

De eerste postzegels net een reproduk'tle van een schilderlj
(geen portret) waren twee Amerikaanse zegels van LB69 (Yv. nr.
35-36). Het schlLderÍJ van Vanderlyn bevindt zich in het capi-
tool in WashÍngton; dat van Trumbull ln de Yale Art Gallery
te New Haven tn Connecticut.

**** ** *'* ** ** t * ** * * * *

16DE FEDERALE COMPETITÏEVE TENTOONSTELLÏNG 1-O-11" NOVEMBER

MET VOORVERKOOP VAN DE KERTSI'fiS-NIEUWJAAR ZEGEL IN HET

' t KARTUIZERSHOF Kartulzervest 25OO LIER open 1O tot 17 uur.

|l
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Nrs. z 273-274

iies i,e Vriend.en) ,
ili: n_cpen dat d.1t maand,blad trjd.ig; it' u'rnr brie',revlbrrs mag belanden. Den panne

.r:;n de' schri jfmachine van uÍ/í di-enaar i s c1e grote boosdoener. Ons Bestuurs-
_j-.i,j. T:',.rans lvleitens heef'cnons mei; :'eservc ui'b Lie nood geholpen' Waarvoor
vt-zë hartelijke dank
(,)r-..cier.tussen komen de verschillend,'e ma;:1.:-fesbaties met rasse schreden
r:aclerbÍ j .'ite urr'rie 1n i.ij i-s orLze jai:rv-er:gatlering d.ie pj-aats heeft op zaterdag
22 sep'bember'1990 te 14"30 t"r'rt:""
À6;er:d-á van d"e algemene jaai"'vcrgad' er:"'j-nÉoj :

t ) Weftomst.wooi'd- door de voor^aj'tter'
2i Sekretariaatsverslag en werkin6lsv-e-:elag 1989/9O
"J) Financieelversl.ag
4) Ve:rslag rui.idienst
5) ,:es tuurs'ver'1ci.ez:ng'6'. lf..rroprf Jgkaurpr, Lr.itreiki.L.;.g; -valt de qr"ril l'en en rroorstellen 1990/91

i', rrlr àíi"ï- (:voárb"rel ding i'eclera.-:, e len'';oons belling 1 0 en 1 1 nov" ' 90

Vol-gencle Bestuursleden ztJn uj.ttr"ed.enti en herkiesbaar:
,lie,"'io liL' Groof'"'And-ries Chris
.;1i:'í" i;eiiri Frarts
Iiilri;kn1.2Y19 IOUiS

-il :-.j.rii"/il .itarrui-ba'6't1i'en voor een bes'c'r-r.;-'-'si'''-irirtle ziin van harte welkOm blJ

i,.Ír,:+ ':ek::eta:'ís to'i; en met 22 septerrrrrer'
ii..-; 

'r,."p"ïr 
op eeri zeer gro-ie cpki,net op ,tí'zc algeilene jaarweSaderiLng..

r.rp 2r; oN-br,ber.Tr,ilrd.eíL .T\ze jer-:.|tilec1e,: uitgen.i;C.Ígd vanaf 14 uur ln nfg l-okaal
ti; Ka-uel--l.eke l4echel-sesteeni''req B 2500 LÏI'P. 4

:'i.:: i;ir..,r.^.-q', i:, o'[er;l:-]i.aa.,-.i;e:,ar<*.i]ê'-:-J 
'ïàt'Ji,il:t1È-S"Ëàiiiï"" Sïeitiraarten ziJn te

,;,;.i,;.;;:;"";;"';;-';;^ ;;;-=ïur. 
-,,rro,rr,*" 

s-r;e,"I-:rrÉ u níet at-len de fetleratie
i.-{. uok onze kr1n.p; A1L d,i: i;i;r:uilllaa::'i;r:::.:'r.!tt-ie i-s een gratis tombola ver-

:,i,.iiaÍJn, de-i;::ekk|ng hj.e:..va:t 5aa]; :lo:-li u.u B iece'nber ' 90 te IIER in het
I 1 ;(3;"jfr.r-izers,.ii;f há:':-f i;ii.ei,;':;t; cFj'i'; 5, ''ji +"2 L Ler:i "
i:r i-.anidd"agS:e eï e(,1r- feciÍ;t'ri.iC:"u:.-lCa61 ',i''j1..;-l:1.ie.i1r iirgefiCht d'OOf OnZe

r';r,,:,."r.:l-g:-ngl lcd.el<"e.,:i :i.S Wc-ll{;.ill i':,: -:.u{'l-ul--*Ci'' :l-ielg :.nimatefiaal meebfengen

!-.r f c'I:; z-Ijn 1,er ',csch:i.it--iii.'rg 
z- LL-"nr'l Jc 'rou,i:iaaC s-brekt.

'ji-r'je i.aar;s bc b-lrldz j fed.eral e tentoonetel-
-t:,-,r;; 've,n 10 er:. i 1 'lJYeni'.ríj-r; 'vi"l.i il.iliJ-:ilir\r Ï-$-L,,.ri TIELÏTINDE }IANDEN NODÏG.

d.e ',ii.:r.i, c iJ i' e i, ;f 'J.lii';liila vÍJ lr órtze

-ll,: I
J. JA [>

tini'i
.i-scne ka"ua,i.:ge.t I j. j:i -i;e -r"li'h::-'.1';-i't eriaalmeester And.rie s

ere katalogen.
ur-, ^Lze mat

se nen kan er 'fe'rrens I'lcr,l-i'',;'ll':ïlgell'r- J t)elat ,,'trO:l' anO.

orrl 9*.eO en z6-27 oic-c;,r:e-r sriïc1ï''í;ïe;?;r kf :ï';{-ilg;5'rlFTÏpnrr ''LfÏ,I en UIARI,EEN",

uc.;: iïi ï;;,td.j-e v'a.n tr'rra.l-ber van tle vielil-e j-:i c]-'c z'aaL Vred-eberg t9-tlier-.
iijc;, iran d-e vocrsiel.ling be?'-ie.r-t,,; iír (:1.--f-''.''';'U)tci, voorstel 19 Oktobef, alS
.,;:" 1;r,rint,g tLeeil-r.lcme:rÍl ài.;n .ir-'i^i-;i1r,':;r ":'e PÍ iis-ven:iintj'ering"
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BïJnITilKOMSTEII vOCR DE IrÍAAsÍDE]f SIIEIE]tsUR OIi?CtsXR en NtrT]tsEA 1990.
-2-

zaterd.ag: 0B septenber vanaf 14 uur
zaterdag: 22 septenber vanaf 14 uur A}GI'I{ITNU JAARV]'RGADIIRI NC

zaterdag 13 cktober vanaf '!4 uur
zaterd.agt 27 oktober vanaf 14 uur
10 en 1ï noVenber Frderale Tentoonstelllng rt líartuizershof
zaterd-ag: 21 november vanaf 14 uur

zoals ju11ie hêbbchebben wij d.e twred.e zaterd"ag van november vrijgehouden
en dit-ult red.en en niet d.e onbelang,rljkste dat op dat noment orlze grote
Fed.erale Tentoonstelllng za! nl:aatsvi"nden met voorsrerkoop van de Kerst- en
I{ieuwjaarszegel. Dus niet vergeten om d.at week-end rrrii te houden'

AGNIIDA

Vakantietljd, korokommertii; dit ge1-dt ook voor de postzegelverzamelaar die

monenteel- nog wat vitaminen kan op doen alvorens tenrg aan de slag te gaan.

ïnternationaal gezien hebben we maar één tentoonstelllng gevonden waar we

het vliegtuig voor kunnen gebruÍken, namelijk in Bulgarije. Ïn de week van

1,)trt Zj oktober wordt daar de vierde lnternationale tentoonstelling voor

oJ-ympische en sportfilatelle gehouden, d.us de voetbalfans die Ítalia t90

misten lnrnnen mlsschien hier hun hart ophalen.

Ivlaar laat ons li-ever een beetje dichter bij huis blijven zodat we ook rnet

onze fiets naar d,e voJgend.e fi.lat€]-istische hoogdagen Inrnnen rijd,en. (afe-

geRen die nog niet te lijden hebben onder de Golf-crlsis mtgen natuurLijk ne

met de wagen gaan. )

09 septeàber ller llsp V.T.Ï. -lier '9 tot 12 uur.
14 oktober l,ier lisp V.T.Ï. -trier. 9 tot 12 uur.

25 september Polusirama ZaaL r'I'ortmrr Beerzel
28 oh0uber J. oe cordestraat 19 8 tot 1J uur.

14 oktober Wase Ruilclub
') 7'aa1 Renova H. HeYmanplein , 'l

st' Niklaas 9 tot 1? uur'
l4et deze wi1 ik een opxoep doen aan bevriende clubs: als jull1e gratg uw

ruildagen 1n ons blad. zien verschijnen J.aat het ons weten. Wii w11len dit
altljd in ons blad opnemeïl.

NID]TFI|IJi STTIUNKAARTENAKTÏT MET GRATÏ$ TOMBOI'A 25fr. PEr KAARI 4 VOOT 1OOfT.

Trekking van d.e feclerale tourbola op I d.ecember r 90 ln d.e ?,aal- t t Kartuizers-
hof te 2500 IIER.

10-1 1 noveuber FtsDEI{AIil! KOMPIITïTïUVI P0[iTZEGU],1EI[T00NSTEI'T,ING met Y00RVER6-

EOOP VAI{ ICIRSTt{IS en NïEi,'!ÍJAARSZEGIIIT. in de zaal- ' t I{ARTUIZBRSHOP

Kartuizersvest 55-57 2500 LIER open van 1O tot 17 uur. Toegang gratis.



l,HfjT U íf I (Jou,rdhrrnnt) rlf

Crn lct namnken van postzegels te bemoeilijken, heeft men van bÍj het ont*r

staan ervan naar middelen gezocht om dit te voorkonen. Het eerst gebrlikte

nid"del was het watermerk. Andere middelen zijn: een schutohderdruk, een

in het papier geweven d.raad., diagona1e laklijnen, watergevoellgg,lcleuren,

postzegels voorzien van een opd.ru]< en het huidige gebruik vail fluoresce-
rende stoffen (aent aan fosfor zegels en de geU'ri-iitte witmakers van het

papier),en hierme samenhangend.c de speciale papiersoorten. I

Laten we beginnen met wat te zeggen over het watermerk. 'Het eerste water-

merk was een kroontje, waarvan er één per zegel aangebracht werd. op de En-

gelse Black penny en peeny blauw van 1840, Van d.an af hadden alle lJngelse

zegels een watermerk tot tn 196'1, meestal- een per zegeJ-. Uitzonderingen

waren de vier herald.ische bloemen bij d.e zegels van 1856/57, de halve penny

van 1BT0 (Yv. nr. 49) met de woord.en half penny over 3 zegels verdeeld en
\

-b groot formaat pondenwaarclen van '1 882-1911 net 2 of drie ankers of krorrn

nen.
Voor België velschenen de eerste en tweede uitgave van".leorrold 1 met

het watermerk lL in kader en de uitgiften van 1851 nrs. 6 tot B met het

monogram lL zonder'kader . Daarnà heeft rnen i-n België geen watermerk meer

in de zegels gedaa,n voor de gewone ui-tgiften. De Belgische spoorwegen

hebben wel de eertse zes zgegeJ-s zond^er watermerk uitgeven' naar vanaf

1Sj1 tot 1899 werd papler met watermerk gebruikt, dit wi1 z,egger., dat in e
1"

een vel van iweemaal 50 zegels in eIk paneel van 50 zegels éénmaal een

gevleugeld wiel- voorkomt met de tekst r'Ohemin de ler l-rÏitat-fioyaume de

Belgique". Vanaf 1t3g1 is het watermerk groter en omvat het eenmaal per vel
het wapen van 3elgië (Leeuw met spreuk L,t Union fait la Force. ) onder de

'koningskroon en in het nidéen een siermotief. Daar het waternerk zidn ril-+.rc

slechts over een ged.eel-te van het vel uitstrekt, hebben de meeste zegels

geen watermerk.
Watermerken zijn gewoonlijk het reeultaat van een geringe verdunning van

het papier, maar zeld,zame voorbee lden van verdikking van he$papJ"er door

het watermerk zijn de Russische 1 0-20 en J0 Iiopeken van 1 858 (Yv. nrs 2-

4)end.eeersteuitgiftenvanfannu-Touvavan1926en27.Verschi].lende
Duitse uitgiften van T.1933-194O zíjn op zogenaamd. "gesteken papier" ge-

drukt, waard.oor het watermerk niet egaal van dikte ls.
De eertse uitgaven van Nederland. van 1852 zíi.n uitgeven met enkelvoudlg

watermerk posyhoorn en met het watermerk Postzegels op de velranclen.



-4tr
volgend,e uitstfb{rn }ÍEf\€rll zGÊd.e} wat€Rn€rk tot de p€flÊ8rrÊrtt+ e€r!*l rrËr Í926

(vl-iegend-e duif en koningin I,ÍilheLuina) met het watermerk ringen, dat

d.aarna ovey."hÍegenc1. voor de koerserencle zegeis in gebruik bleef tot en net

de serie'rJuli.ana ln profielr'van 1953 -67. De laatste Ned.erlanse zegels

met watermerk waren de liuropa zegels van 1967 op fluorescerend papierr'

ïmltatie watermerken zijn opgednrkte of i-nges$empelde tekeningen d1e het

watermerk moeten veï.vanéïen. Zr.ritserland (1862) en lLoemenÍë (ta8g+1890)'

atsmecLe Argentiniê (tgZZ-yv,ny.265A) en 11 Salvador (1935) naakten gebruik

van q1r" nethode. De 1/2 d van Queensland van 1996 (yn. nr. 75) heeft+.P

d.e achterzijde een blauwe netopd.ruk over een deel van de zegeL.

Foutieve watermerken. De meest voorkomende variëteíten zijn gesplegeld,

kopstaand of gekanteld watermerk. Deze ziin afkomstig uit postzegelboekjes

en roLlen zegels. Echte watermerfouten lutrnen onsta.an door het we5,nrallen

-)an een d.eel van tler, watermerkvormer en vervangin$ er van d'oor andere

vorm dan de oorsornkelijke; dit };ornt voor bij Engelse zogels van 1856-57

met watermerk her:aldisehe bloemen waarbij d,e dlstel- ls vervangen door

een roos. Bij de uitgifte van 1950-52 van de Bahama Eilanclen, Johore,

St-ï{j-tt}Nevis, Singapore en de Seychellen ontbreekt bi,:,j sommige zegels

de kroon in het r,+atermerk CA, terwÍj} uitgiften van 1957-58 voorkomen met

d.e kolonlale kroon ín r>plaatsvan de St. Ildwardskroon in het waternerk.

Diagonale laktijnen werden aangebracl:t oi) OosberuÍjkse zegels van 1?01-07

(ïv.nrs . 6j-76 , 81 *94 en krantenzegels 12-15 ) le zegels hebben in 1n9t'

algemmen twee lange en één kOrte' soms ook twee lakstrepen.
rríatergevoelige kleuren, cl1e loslleten wanneelf men probeerde het ontwaar-

d.ingssteurpel te nerwijd.eren, waren ecn patent van De la Rue en werden vanaf

)1BLjj gebnrikt vooll het d.rrrkken van fiscale zegels en vanaf 1855 voor Dngel-

se frankee::zegels.= In d.e jaren 18Br-191 0 r^rerd.en dlverse zegels uitgegeven

in lila en groen, waarvan d.e kleur behalve watergevoelig ook lichtgevoelig
{q

10 en 1 1 november 1990 FEDI|RALD KOI/IPETITïIV]] POSTZIIGEITENTOOS TEIrIÏI{G

ïN HïT tr KARTUIZuRSHOF kartuÍzersvest 55-57 25oO T,IER met V00RVIRK00P

VAN DJI BÏJZONDN}TN UITGÏ}'TIi''TGRSTI{ÏS-NTETIIÍJAAR.
.1!

.ar
FED]'RAIE S TEIINTilARIUNAKT ÏN

25fr. PIljR STUK 4 voor 100fr.
1l,rËS" FlrDliRAl,E RUIDA(i ..E

TJIET CRA'IÏS TOI{BOIA I.*.AIiT]'N TE IIJJTIKNÏJOEN AAN

TR]'KI{IIVG B D}TOEMBTR ÏI{ H1ET I'I(ARTUÏE$RSHOT
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Naam: lid nr.:
Wenst volgende taken te verrnrllen op d.e Federale tentoonstelllng met voor-
verkoop van de Kertsmis-Nieuwjaarzegel op 1 0 en 1 1 november.

Klaar zetten van de zaaL vanaf guur tot + J 6uur-t
Vrijdag 9 novemberl receptie om 20 uur, iecler l-id is uitgenodi,gd.
Vanaf 1 9 uur: 6 mensen rond.gaan .,.....

ingang
tombola....
Toog
Í)lapers

Zatevd.ag 10 november i

+
ï
,l

I
z

1 ingang 9;
1 tombola 9.
2 Toog 9.
2 Verkoop 9.

verkóop oud naUarlaaï,'9;

30-13
30-13
30-11
30-15
3a-11

9.50
9.10
9.70
9.30
9.30

uur
uur
uur
uur
uur

17 - 17 uur .....
13 - 17 uur.
11 17 uur .....
13 17 uur ..,..
13 - ??'/uur

Zond,ag 11 november:
1 ingang
1 Tombola
2 Toog
2 VerkooP

1 verkoop oud.l materiaa.l

1J uur ,...
13 uuy . ...
1J uur r ..
15 uur
13 uur ...,

17 17
13 17
15-17
13-17
13-17

uur
uur
uur
uur
ultr

Yanaf vljf uur na.uiiddag prljsuitreiking gevolgd door afbreken tentoonstel--
ling en in orde zetten zaaL.

I{aandag 12 november : vanaf 10 uur ophalen mater:iaal Post 15 pers.!.....

Aaanknrisen wann€onlU::wonsti.Èei;hê.lpen: : !! l!!l ll!l! !!! !!! !!!l!!!!!!! !!!!!

U wehst uw abonnement voor nieuwigheden te verancleren voor 1991 onderstaan-
d.e bon invullen en binnenbrengen V00R 1 NOVEM\IER voor BUÏTENLAIIDSE UÏTGÏF-
TE en V00R 1 JANUAïïï voor BÏÏ,GISCI-IE.

Ond.efgetekend.e: ... .,.. r ..... ..... lid.nr.3 ..... t...
wenst volgend.e zegels te ontvangen:

3elgië: X inplaats
X inplaats
X inplaats
X inplaats
X inplaats

van
van
van
van
van

Y

X
X
X
X

Land.:

Handtekening:
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b'Ln. 2 , ; L: tC jti'i:i:'11;.'.1i,3
'ti).r.*cicc 1i,'.lfl

,,: :,'-'s . i , .'1".'j-' .'[ í-,

le: t,c v"r-':lcilrl e:a,
!,ir1i(\. jii.i,ï,Vergad.erj-ng, d-ie cioo:.:ging op ?-?- Septemberr}iende een rUStig
verloop.:ïa een vueJÈomswoord váv.t i[e Voorzltter en een minuut stilte
voor anze overled.en leden. ;; in het bijzonder yoor onze overieden
voorzitter lrra.x Sóiieffer, Baf anze sekráta,ris Ghris And-r-ies het wer-
Xi"Áávurstag van onz,e i<íirig. Dit-bewees, ïlogmaals dat onze kring een

4ruk f ilatelisiisctr. jaalr aËntó,: ae rug heef t ' Daarna volgde liet ver-
slag van de penningnreester án Oe ruilóeester: gaf verslag van de ruil-
d.ienst " Dit al-les leercle ons clat d.e kassa, er áezond' uit 7'Let en dat
d.e ru.j-l,d.ierr.st-in-stijÊ;ende lijn is, naar rlit Ëan nog verbeteren' trilii

z,i1n er van o"ó"tuiÁí"g"t *r. áog -vóe] te vreinig 1n de aangebod'en

rir-Llboek;es worát gdkeken: li:ta dó beotuursverkiéz1.ng-volgde de.p:rijs-
uj.treik1rrg ,rr*á-.àó 'diur:prijskamp en traditioneel weiclen er mooie prii-
zen ve:r1oot ond.er: d,e aanl+ózigen" ln zij die steeds bereid is de dor-
suigen te laven werid naalr tráOiti'e in áe bloemetjes.gezet, iïaria' wij
fr.ip8" O"i wii nog lang.gp.uw hulp kr,rqnen relienen'3ii tlebestuu'nsver..-fiàui"g 

werclón--áE Èatrdiaá.teir die"r.r.ittredencl waren, opnieutr verkozen.
Op de schare,tiàn*o leand.id,lrten z,it"ben r'rij nog altiid te wachten" Het
3antal u"r,*"rj-.0.e leden l^/as normaalr pàí;l,1' naar onze nolmen is d-art veel
te r,,,ieini6g, u"r'"j*á"vár6actering is áe vergadering.y?n. en voor alle
led.en, Irïen ,ori áít kr.rnfron besóhouvien als-een fanriliebijeenkorrtst-?t
clirar rrrag ni-emátá-op onttrel.ón' Volgencl JàaY hopen wij op een voltal-
f.i.g,e o irkomst.
I'iur v;e het toch over aanwezigheiri. hebben: Ii'lii hopg1. tenininste a'l- onz'e

l_ed.en te kunnËn-begroeten áï onze federarle Èompótitieve tentoonstel-
f.i-ng rrret rroor"Ë"liàdp.va* cló""i{Àr-bsmis-Nieuwjaaitt zege7" op-1.0 91^11
novciirber: j-n tle naa1 t'b 1{a::i'"r1263shof kartuiàersvest 55 57 25O' f ier
-i)e -ben-boo:rsteiting is open va,n 10 tot 17 ullr. I{elpers zLJn nog steeds
v/eli(om , zie ons vorig rnaanrl-blad- 

"

ft"rr*lJ aácembe:: is er óen open v,;ïr--l ':ing-van de -il'ede::a'tie. rs i'licl:rgens

.is er opci.]. .,rr u,t,o"*i'inp, met trektr<Ïng van 'de tombola verbonclen aan de

-rjcderale steu.niiaa::ten.àktj-e. ts .|trar.mÏddags richt onze ï{ri3g;^een federale
,ri.iOu.S i-n, riár" IIt-'DïlnE:Fli.d u'el}com is. Dít moet eeit kontaktdag; worclen
;;;i pástzó5telvÀr:zarnelaars" LlilER.ltir'lii rrrag r:uil-rnateriaal rneebrer:gen'
.3ezá ruilda,[ il**t door in d.e zaar tt i-(aituizershof ka-rrtuizers'rest

=1:* 
2 5oc) il,iàr oe cleuren zí1n o.pel vanaf 1+ rrur o

-iri' cie neram,r*À hut tt kartuÍàers.hof reeds verschillende malen is ge-
*;.aI1en, f.unnen wij U meded"elen clat onze bijeenkomsten t'anaf 1991 zul'
Ien d-ot-r::r::ar,arr in het t t ]iartuizershof vzw "
Í: i cl-ie al.anhrezeig r,,iaren*op cle algenene jaarvergadering hebbe' daar
al iets overi ve::ilomen. llr wercJ- ons med.eledee1cl-door_d"e vzw tt Kapel-
:iËr"-'it1-t uii de hr-rur van het gebouw_niet zouden ver:lengen. Daarom
..;a.ren wij gónoodzaa.kt om een ánd-e:: lokaal- te zoekenr een loka"al waar
vrij ook óns- materiaal zoud.en kunnen bewaren. I)e nieuwe zaal vein
ii"i,,ar::tuizershof lalg rioor d.e iralnd, maar deze prachtige zaal is ?ell
dr,;rÈ bezette naal. }Ía een gesprek'met -rj.e bestuurslecien en een af-
iiáàiAigirrg oa,n de-vzwtt Kártuiaershof is er een overeenkomst uit cle

Ous g*Ëoitrón. ])e tweed-e uaterd.ag van-de-maand bliift behouden' maar

"á""i vol_genr1*3aar zar de vj-eráe zaterdag cte vÍerd-e }OI{IERDÀG van de

máánC u,,ord"n eà A-tt var.:af 19 uur. In ons volgend maanblad meer

hler: ovcro

tr'iI]]]ii]1ÀI]ï STI'i]NKÁARÍ]T}TAKTTII UIÏJT GRATIS IOI'{BOIA KA,il1TE]I IIE KOOÏ' ,II-AIIT

:t>ri. p:rrn sCiir--q.-Íóon t00fr, sr:nulï oNzE rlatnïiÀTt-Ll tní sï!ïiïir urLI KFl.lvG!
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-Bi.jeenkoms'ben vocr cle ma.anden : ncvembeï en december t90

Zaterdag 1O en zondai': 11 novembe:: Jlederale kompetítieve tentoonstel-
llng iir zaal t t Ka.rtuizershof kartu.tzersvest l;5-57 2.500 Irier met voor-
verËoop van d-errl(ertsmis--iil'ieuw.jë.artt zegel. open van 10 tot 17 uur.
zaterd.aii ?-i november vanaf 14 Lltlr.
zatercla[: I cler:embe:: vanaf 14- uur in I t .K-a"rtuize rshof Federal n-i.i.ldag
zatetdagz ?:,'. december: vanaf 14 tlur
Zoals ju1]-ie zren hebben. rvij de t,;;i:ede zaterct-ag van.novembe:r vrijge-:
houclen en dit r:it reden'- èn nÍet de otr.bel:lngreikste dat dan onze
grote feclerale tentoonstelling za'L plaabs vinden met voorverkooi: van
áe Kerst * i:,iieuvrjaarzegel., Ius niet.rergeten om dat week-end vrij te
houclen
O-lGEl]lT I december fii,l,DllR.A..ll RIlI.f,l].Ii.G in tt Ka.r-buizershof kartrrizoï:sr/est
55-57 25OO .LIEI) vana_ï 1tl Lrur" IIlDïjn.nÏlln I:i \dlll,,I(oili,

Niu'lp4
1Je p::obe::en zoveel mogeli.jle orrz,e a11enci"a uit te breiden zodat jullie
op Ëoogte glehoud.en r,uoid.en van v*:it àicn in postzegelland- afsl:-eelt.,êlu
jr-r11ie'"híeio.re:: ::eacties, zowel goecte a-l-s sl-echte, trttvij-b will.eit; ik
vermoed cta-b ju,l-lie mij wel we'ben tc vind.en.
Anze vricncl-eà van lisp hor-rrlen volgende ilaavid hun fnterna"tÍonale ri.ril-
d-ag en orl het gernakkel-ijk te mi:.ken gebeu::t clit_yijderrs hetzelfdé
vreók-end all-s c ue federál-e teri'boons-be11.ing. Jullie kunnen clirs tuiee
vl.iegen in órin klap slaan en voor of na r-iv,r bezoek bij ons de zonclag
lang;s het \r.-'ï1.I. gaern, he t is zek.ev eeïl aanrader.
rlerà.er kunnetr vre wat d.e ande::e J-,Íerse klr-rb betrefl;, &1 i:nelden d.at
hun 80- jar::lg bestaian gevier:d zal lvord.en op 24. arp::il-1991 en met de
.j.ir.ríchtirig en iroorve::kóop vau. d"e Dag van de postzegel, zeker al uote-
jlb'1'I 

o

_'De Klelse llostzegelkring h.eeft onii ook oF de hoo6te gebracht van hun
voorv'erkoop ín decentber"
14 oktober -l.'ier I'isp ]/UI -Lier 9 tot 12 uur
11 :oovembe.r lier -!-'isp i/{ilT* Lie:: 9 tot 12- uur
'.,1'l oktober lí'-on. l"ostzegelkrin I'ie:: 2-0 u.u.r
I rroveinirer iía.e",L Llasi-no .[reoi.:o]tl"plein l'i.er

í:8 oktobe-r' -i'o,Lusirprnio 7,a.a7- rtÏ\orumir Ieerzel
25 noveinber i. re Cordestraa.b 19 8 tot 15 uur
1'',t ohtobcr K"V. il.-Lr. studj-e}<ring
l4.oktcrbe:r: De ke::n ker:n 1B irtll-rijle
17 novcmber I'os'bzegelkring; tr I t lrlaarts l].oofdre
18 novenber ,St/ .\nnacolle g1e 0" d-e Gmyte:rlaan Antwerpen 1.0.
1 rlecernbcr: l:ion. Kielse ?ostzegelltringen
2 ctecember !rL(i-elpolderrí .A.u,S" l"reyweg I .Álnttterpeu-Kiel

irEDjjli!!,j:,Fl ljTl4tlliíKMRTI))I.AÍ(Tïtr lliEill GtuLTiS TOtLBOL.i-\, KLlARTlIjï llE KOOll AAj..:

?5fy. ,l).nll SliiiK 4 V00ll lOOfr.STlluïi Ot\TZli ï'il.DLlriA.Tfll STï,1ïii\ 0iriZil KllIlïG'!i !

1O cn 1 1 novembe r IIEDIIRÀLE I{Oli.P]1}l}ITIIl'/11 POSTZEÈIILTELVTO0]$SI]]II.LI|G i'iET
VOOltVEttI.(KOP Vnji;r D-i.,,' I'KERTI.Slqï8-1;iï.ïl"rl''iJA.Ailrf ZIiGllÏ, Irï ri[ K/]RTtïÏZI|RSIï0"1.r
ïil,iTTJIZillRíjVtr'jit 5\-5"1 ?1500 I'Im1 OPE}\T VAN 1O tot 17 uur.

FFl.DIllALil F.Uïï'D.êrG' I D:liCïlliiBtr!). ní 'T KABlliiIZIlllSlïOF KA]ïTÏIÏZEBSVEST 55-57
.t5oo III;.Ê. vÀ\T.AjF 14 ul1ri. Iii.D'L.Rlt]liii ISi 1,{ELK0ï,{ I4l,ï IEDr:l}i.01lLii tïAG RIIII i-
iiÁTIllRILA.I, l,tEri.LlilEi\rGïilt{ T/\llFl's rlillicl{IK]ia.rrR Z0ÏAiriG nir \r00P'1,'RA.l liii!!!!!
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U + ! glg g=ggg *gLgiiÉ0s=*!g eggSgÊi*gsg= g9g !E ge!c

0'l .
o'2,
a'5.

04.
05.
06,
47"
08.
oel
10.

.llon.ne ]lr'"bert
Dupont Renó

)3equ.et Ula::i.a

Bae ten irou.is
Ceu.l-emans il.enó

,itomrnel,s Jos
Soon llheo
Bellekens Ïdu.a::d

Van Ïïout -[rouis
t/ermyle Gommaar

Kï'.ASSEliiEliTT:

Bonne Ïíubert
Secquet rïaria
lito-nrnels Jo,s

Dupont lïene
jloon Theo
ilan .[{out lou.is
Ceuiemans ïl,ene

]/er:myle fiommar

Rellekens Iidr-rard

Baeten l,ouis
Verworst Jef
Carrez loui-s

zB7 r5
"a(
a óA
o ( ).rL

;BO

:BO

'?o
277 r5
z7?: t5
272 r5
:ro1 ,5

416 ,?.5
408,50
5Bg),54

385
,JB1 

r',;:.5
on/ ór21oe 12
?s77s 

t-15

364
i6'?- '75'559,75

,:.57 ,54
1ti1 rí!5

\

01 .
/\ /)JLo

45.
04.
05.
06,
07.
a\ c)V(J o

novJc

10.
11 ,

i ) 4,)
) rl- a

1

I,'iïEUi'í.ll ïï1r 1990/91 s

decer:r]:er : ,Belgi'é :a?-.3O 19{36 Belgiscir bier
afgestempeld voor 1 989

2-, januari 91 t Relgië 7?.4A tot 7?+1{ 1946
afg;esteml:eld voor 1 950

Opdrut< -10Í

5 febr:iia"r:i 91 : België 13p-l 1965 P. Hymans
afgestempeld voor 1 968

4. maart Ct1 . $chrlderij van rubens met vermelding van titel en
af $estempeld voor 19t)7

België 1068
afgestempeld voor 197O

5. rnej- 91 : 1960 Soudewijn met bril
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llif:3ï U ? (,Ïeugdtr<::ant)

yïilítaire portrrijdornzegels, op grond" waarvan milltairen Ín

aktievedienstbrieven,kraatenenpakjesmogenverzenden,
we:-den voor het eerst uri'bgeven d.oor llrazilië tijclens de oor-

logl vap 1Ílro5-1S?O teger: Paraguay. T)e zegeis waren voorzien van

cie onci.r:ult rrEX11F.CIT0 llil OPER.A.C0I1$; ^ ?AI"1AGU-AYII (leger in oper:e-

ties tegen Paraguay). Tijdens d.e ílpaanse exped'ities in i'laro]<ko

(f,qZ-lflg4) mochten mi1-itairen in aktieve dienst hun brlevert

portvrij verzend-en. Pa..r:tikulier gednrk-be etii<etten rnet de tekst
i,Iitj,A'ilí).,JLCïr\. j?0sfArj lisjlAiilA co'i1.1'' ElO, llJrxLcjIT0 Ir(?]lDICTÏOlïrt-T-l"IO

tiïïlIJÏ],|ll 1 tl!)jrr (Ïor-bvrii, Spaanse iJost,'iÏxped'ition'iere mac]rt

lleli]la 1593) wercien kennelijk met toes'bemmin'3 van c1e Spaanse

regering, gra.tis aan flz soldaten uitgereikt. lnda'nks hun tr-;list

waren d.i-t zuive:: oncff:1icië1e en nie't str:ikt noodzakelijke eti-

ket.ben, maar ze \,'raren erg poplll-air vanv/ege hun aaritrekkeliike

vad.er:]aird"slievend.e motieven. Yoor elk reginent wer:den aparte

ger.ies uirgegeven, al-soolt voor" cle oorlogsvloot'

llen uit 6rie vignetten bestaand.e reeleso clie in 1l.j98 tiidens de

Íipanns-Amer:itrcaa:rse oorl-og clcor d.e bestaaln.reester viln het /\me-

rj-hn-anse vrijl';illigerslegero i\iaioor Srevrtrer Cox flenyont was

e",/el1eens niet off-i,cj-êel-, ook a] bestond. het zegelbleed ui't de

jr.rneriliaanse aclel-aar: met schÍld en de teks'b í?*ARlfy FRAIïI(/ O-I'F-[

Clrrï, RUSTl,lLi,i;i OiTLYrr (L,eger porbvri j/a'11een o:ff iciële stukken) '

.rnd,ere irllf-\'fi'fic.iele zegels zijn cle 'zeeT t;ll::ijke uitgiften
van het Zwitserse leger, c1e door de ..rerschillende Sritse regi-
menten Ín ,,'cord--Ierlinid. rr.itgegeven vignetten -in iie jaren 1970"

llrankrijk geeft sind.s 1901 t:osi;zeilels uit met l:et inschrift of

d"e o-pclruk ll.i{. (Fr:arrc}risi l"iilitair:e). I)enemalrken gaf in 1917

postzegel_s urit met d.e o'i:d.nik S.1ï. (SOln,lf.fri -Fi1Ït.ïAtrIiÏ - Solda-

te' postzegel). lportvrÍjdornzegels voou mÍ1ii;airen zijn verder

uitgegeven door Finland, ]Jrritslancl, Japan en Yietnail. Zweden

ging tn 19,)-9 oven tot het afgeven van portvrije omslagen voor

d.edi,enstplichtiee liil-itairen rnet olr de achterl;a: t een voorge-

drukt, gegomd v. Snet llaar het mod-el van de koerserende postze-

gels met h.et ri.jkswapen. Deze vign.etten h.acïden geen waardeaan-

duÍciingrinaar be.,'atten 1j-nks en rechts d-e -bekst teF.AI,!)?OSTtf (Vefa-

post) en onderaan het vroo::d 'tSV-4LR,S}LA,RK:IJ|| 
(Àntvroordzegel)" Dr:

ontvanger knipte dit vignet d.an u.it en rrlaitte het op cle antwoord-

omslag voor portvÏ-'ije verzending'
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f.ijden:; de Tr,veed,e I,Je-r:cldoorlog klegen Duitse soL'iaten aan het frout
zeSrels zond.er waard.ea.anduidi.ng 1,roor: Dor"b'rrije rrerzending van pal"jes

naar hurj-s. \'oor ftet afritrra.treofps rrí€rd de ]:ekende rtDad.e]pa,lirl rnet ha-

kenlcruistt j.n een Grielcse rir.nd- afgegc.ven. Troepen aan a,nclere -fj:ontcrt

rne'r-, nane ingesloten eenheden aa,n het Ooostr-::ont, k::egen vaua'f 2()

cLpril 1y4? o"a. lllcr1)-!/e zi:ge..l,s zonílíir waa:r:d-eaanduicli-n'' met <i-e tekst
i?l,1Tl:rT\i-ilIli1.-'OÍitÍ? VQor' porv'r.ije vel?Zend.ing van correspon'd"enr,ie pell

rrtie gtuig, of toellr,-i:iitg;izegels (eneneens zonder waa::cleaanduidlng)
'roor vcr:zending v,:Ln i:alrjes bot een gcwicht van :.: liil-o" In lg|i',

Ê_javen cle i.inerika.a.nse postei?j-jen een postzegel van 1 dolla:: uit rne'L

de tcl.,st rrÀInl:,ï.Fïl li'0r:ï 0Uïï .SniiVïCl,lirÍ,,"Íiltr (f,uLchtvrrcht voolr onze nili-
taÍrer.) voor -íerzencli-ng tegen rrerinindey:d tarlef vàn paltlte-bten d.oor

in /rl.ilshl., op lía.vlai'i en Ï'uer:'i;o jlieo gestationee:lcl-e eenhed-en van

J.cgcr en ntai:j-ne.

ltiamir.-oostzcgcls::;ijn'cijcl.ens cle t;tec rverell-door1o,7-en d-oor ltrijf-{sBe*

vangen.eil gedrulet voor' l:et in-berne ilostveikee::' binnen de }ca-mpen,

ctat i1ein mee;stal oncler bescherml.rrg varL )-ret ïittarna'b"ior-r.ale iïocle I-(::tt.-ls

stoncl . 'i(,ë rijr: uit 1'"15 bekend. van de ,lr:itse tcrijgsgevangenk'amp in
ïi.uh.l-eben bij 13er1ijn vriiar e:iDrros,qe-, dienst- en po::tzegels werden

'r'eC-r'ur.r'c, 
r-rj-t 6e Duj-tse geven,Tenkeriapen )tlÏoCKl::LC..i op ilanil (O.ie slechts

enl.cel-e cl.ag1en in ornloop zi.jn geweest) en uit he-i; kamp Bando bij fu-
kushinta in Japan. Íli-jcïens d.e tr,ieerj-e werelti-oo:rJ-og zijn rloor loolse

kx,i jgsger/angr:n off :'ciei:en in cle krrmpen if ï1,ï:i;Al-t, GRCIiiS-BOL:ï}:I' l'll4ill.lR./rÏii

.p;;iii;:'ir1lí,r, en ri0ljDtriiiRïiil.G vele tienta.l.len postzcgel"s en zel:fls blolcken

uitgegevcn. .De ljr,ritse:rse poste.ci;1en gavevi in 1il'/O portvrijdoneti-
ketten r.ri-i; me'b cle tehst rtl::-[lïTi.,-iË-ilsi LiïiÁ.]TC.AIS/ I:r'ill.ERNI]'3 irl.iï SiL'Iii,Si:-lÍl

i"ratis o oc,ooooooooooocoooooooooooooo

;:iederland stelde oT'5 feb::r:arj- 1915 ten behoeve van gevanqen ge-

Dorierl] lou-i-tcnla,nclse mj.Litairen (hoofdzakelijk Belgische) ptakzegels

ter: hesc.likfting;, tegen cle pr"ii-q Van 1 cent pev: i) stuks voor lrort*
.urije ve:y:zerncl.ing I'an 1;:rievên en b-r:Íefkaa::ten. Deze Interneringszegels
wcrd.en ï1oïpct€;-]- a-fge,s-beriipeld en klregen daa:rnaast Êen stempel met de

tei<*l"i; r':rtoJiTlrl1I;r/ rrR:lc Dirl llOR'I/ Hl:I,ïTAï.n":iS -ETRlrltG.l4RS Ïl{TF-,ltT]tÍl }-Á}ÏÍl

ïlli.lS -l,.,,lYii-P4.lire. l)eze ]loc strltr()ien werclen echter mees-bal als ontoelaalt-
'ilaar terug gezonden d-oor de Duitse censuur, omdat er ontler 'Je rrrij
grgi;e zegels misschj-en mil-itaire gehei-raen }<onden zijn geschreven.

De reecl-s ur-'r-tgeg;evcn groene zeflels werden daarom binneu een lveelt

e} teruí{ ingetro}iken, tenrijl een reeds É{edrukte bruine zegel
(eve::eens zond.er waai:d-eaand.u:i.cling) niinmer in onloop -t8 gei<omen.


