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Ruildienst 
 

Maak ruilboekjes met uw dubbels, 
omslagen en stempels die je kwijt wil.  
Vraag ruilboekjes aan bij de ruildienst van 

Oost-Phila!  

 

Wendt u tot :   Devlamynck Maurice 
Kapellestraat 15  9960 Assenede 
 

Een kruisje in het vakje!  
 
 

             
 

Uw  vereniging heeft het lidgeld voor 2019 
nog niet betaald!  

Hierbij een overschrijvingsformulier 
 

Indien uw vereniging de bijdrage 
reeds betaald heeft, beschouw het X 
als niet bestaand! 
 
Wij sturen dit tijdschrift aan de 
voorzitters en/of afgevaardigden. 
 
Indien het tijdschrift niet bij de juiste 
persoon terechtkomt of u wenst een 
adreswijziging te melden stuur dan een 
mail naar de redactie: 
 

jan.lannoye@telenet.be 
 
AGENDA VERGADERINGEN 2019: 
 
2 maart - Statutaire Vergadering 
 
22 juni - Algemene Vergadering 
 
5 oktober - Algemene Vergadering 
 
14 december - Algemene Vergadering 
 

 

mailto:p.dobbeleer@skynet.be
mailto:mark.bottu@pandora.be
mailto:roland.deswaef@skynet.be
mailto:reina.beeckman@skynet.be
mailto:jan.lannoye@telenet.be


 
 
 

 
  



               
 

Reserveer deze data in uw agenda en allen daarheen ! 
 

              

Wenst u uw geplande activiteiten 2019 in Oost-Phila Kontakt, stuur tijdig uw flyer of 

een ander document per mail naar de redactie en dit vóór 1 februari 2019. Misschien 

kan u mij ook uw tijdschrift toesturen ? Denk er eens aan !     Jan Lannoye 

 



Uitslag wisselbeker Oost Phila 2018 
 

Behaalde resultaten 

    1 Van Hecke Wim S.R.G.T. Lucien Herlant 96 punten 

2 Haegeman Freddy Postzegelclub Het Volk 95      " 

 
Noterman René Renaix Philatélique Ronse 95      " 

4 Van de Wiele Willy S.R.G.T. Lucien Herlant 94      " 

 
Jouret Pascale S.R.G.T. Lucien Herlant 94      " 

6 Pierret Alain S.R.G.T. Lucien Herlant 93      " 

7 Van de Sype Richard Het Volk 92      " 

8 Ronse Walter S.R.G.T. Lucien Herlant 91      " 

9 Decorte Donald Postzegelclub Het Volk 90      " 

 
De Brackeleir Pierre Postzegelclub Het Volk 90      " 

 
Van Der Haegen Marc Postzegelkring Ninove 90      " 

 
Van Der Steen Etienne Postzegelkring Ninove 90      " 

13 De Ruyver Arlette Renaix Philatélique Ronse 87      " 

14 Wulleteputte Marc Lokerse Postzegelkring 86      " 

15 Fack Robert Sint Michielsgilde 82      " 

 
Van Der Steen Koenraad Postzegelkring Ninove 82      " 

17 Blancquaert Dirk Renaix Philatélique Ronse 81      " 

18 Vercruysse Achiel Postzegelclub Het Volk 80      " 

19 Scheerlinck Hans Postzegelkring Ninove 77      " 
 
Waren niet in orde met het gevraagde : 
 

 
De Jonge Danny frankering 1969 

 

 
De Bock Albert zegel 1058 B - uitg. 

 

 
Dragonetti Jacques M1 uitgegeven 17.07.67 

 

    Totaal aantal deelnemers : 22   

Uit de hiernavolgende 6 kringen : Postzegelclub Het Volk 5 deelnemers 

  
Postzegelkring Ninove 5 deelnemers 

  
Renaix Philatélique Ronse 5 deelnemers 

  
S.R.G.T. Lucien Herlant 5 deelnemers 

  
Lokerse Postzegelkring 1 deelnemer 

  
Sint Michielsgilde 1 deelnemer 

 

Toekenning Wisselbeker 2018  :  S.R.G.T. Lucien Herlant 

 
Dank aan alle deelnemers en van harte proficiat aan de winnaars en de winnende vereniging. 

 
Verslag van de jury 
 
De opdracht in dit Jubileumjaar van Oost-Phila bestond uit een postzegel uitgegeven in 1968 - 
stichtingsjaar van Oost-Phila en afgestempeld in hetzelfde jaar. 
De opdracht bleek moeilijker dan verwacht gezien het beperkt aantal inzendingen. 
Enkele inzendingen konden niet beoordeeld worden omwille van een foutief uitgiftejaar of foutieve 
afstempeling. 
 

De jury : Paul De Dobbeleer - Pieter Cosyns - Mark Bottu. 

 



Winnaar wisselbeker Oost Phila 2018 
 

Inzending van Wim Van Hecke voor S.R.G.T. - 96 punten 

 
 

De geschiedenis van de winnaars en de wisselbekers Oost-Phila 

 
De verkoop van het Jubileumboek Oost-Phila 50 jaar door Lucien en Jeanine 

 
 

  



 

REGLEMENT WISSELBEKER OOST-PHILA 2019 
________________________________________________________________________ 
 
 
Art.   1.  : De wisselbeker wordt jaarlijks toegekend. 
 

Art.   2.  : De wisselbeker is verbonden aan een prijskamp. 
 

Art.   3.  : Het onderwerp van de prijskamp is gekozen door het Oost-Phila bestuur op de 
 bestuursvergadering op 8 november 2018. 

 

Art.   4.  : De postzegelkringen, in regel met hun bijdrage bij Oost-Phila, kunnen deelnemen 
 aan deze prijskamp. 
 

Art.   5.  : De wisselbeker wordt toegekend aan de vereniging met de drie best geplaatste 
 deelnemers en bij ex-aequo de vier best geplaatste, enz.... 
 

Art.   6.  : De vereniging welke in een tijdspanne van vijf jaar driemaal de wisselbeker wint, 
 wordt definitief houder van deze wisselbeker. 
 

Art.   7.  : Slechts één persoonlijke deelname is toegelaten en de juryleden zullen niet aan  
 de wedstrijd deelnemen. 
 

Art.   8.  : De jury zal voor elke wisselbeker bestaan uit twee door het Oost-Phila bestuur 
 aangeduide juryleden en een persoon aan te duiden door de klub die de mani- 
 festatie organiseert waar de inzendingen ten toon gesteld worden. 
 

Art.   9.  : Als secretaris van de jury zal de filatelistische coördinator van Oost-Phila 
 fungeren en hij zal op voorhand de foutieve stukken van jureren weerhouden. 
 

Art. 10.  : De prijskamp voor het jaar 2019. 
 

 10.1.   Algemeen. 
   

  10.1.1. De inzending moet op een ter beschikking gesteld formulier ge- 
   schieden. 
 
  10.1.2 Met het oog op de jurering wordt slechts één poststuk in optimale 
   staat gevraagd en worden maximaal vijf inzendingen per kring 
   aanvaard. 
 

  10.1.3. De deelnemer zal het poststuk met twee kristalstroken, op volle 
    breedte van het poststuk, op het formulier bevestigen. 
    (niet-conforme inzendingen zullen uitgesloten worden !) 
 

  10.1.4. Op de rugzijde van het formulier wordt enkel een nummer 
    vermeld ; dit  nummer  met de naam van de deelnemer  en 
    deze van de  vereniging  wordt vermeld op een bijkomend 
   blad. 
 

  10.1.5. Aan elke inzending zal een fotocopie ervan toegevoegd worden, 
   met vermelding van het nummer van het formulier. 
 
 



 10.2.   Onderwerp. 
 

 10.2.1. De gevraagde postzegel is een poststuk gefrankeerd met één 
   postzegel van Z.M. Koning Albert II, donkerblauw, 17 BEF, 
  uitgegeven op 16 december 1996  (O.C.B nummer 2680). 
 

 10.2.2. De enkelvoudige frankering moet een correct port zijn. 
 

 10.2.3. De postzegel moet afgestempeld zijn met een ronde handdatum- 
stempel of een mechanische datumstempel van een Belgisch 
postkantoor (geen  bijzondere datumstempel !) tussen 16.12.1996 
en 15.12.2001. 

 

 10.2.4. Het poststuk mag maximaal 14 cm hoog en 23,5 cm breed zijn. 
 

  10.2.5. De inzendingen moeten in het bezit zijn (of overgemaakt per post- 
   zending met datumstumpel) uiterlijk op 20 mei 2019 van de heer  
   Luc Van Bogaert, Veldstraat 75 B te 9220 Hamme. 
 

  10.2.6. De bekendmaking van de volledige uitslag, de uitreiking van de 
   wisselbeker en de prijs aan de eerst geklasseerde deelnemer 
   zullen plaats hebben tijdens “Oost-Vlaamse Dag van de Post- 
    zegel”, op 15 juni 2019 in Expo Gowalt, Kwatrechtsesteenweg 114 
    te Wetteren. 
 

  10.2.7. De inzendingen zullen terugbezorgd worden aan de afgevaardig- 
   de van de kring tijdens de algemene ledenvergadering van Oost- 
   Phila op 22 juni 2019. 
 

 10.3. Beoordeling 
 

  10.3.1. Poststuk : staat en frisheid .......................……...20 ptn 
 

  10.3.2. Afstempeling : 
   centrage .......................................................… 20 ptn 
   stand  ...........................................................… 20 ptn 
   leesbaarheid  ……………………………………20 ptn 
   zuiverheid…………………………………………20 ptn 
                                                             ______________ 
 

                                                              Totaal  : 100 ptn 
 

           Het bestuur van Oost-Phila. 
 

               
  



WAT GA JE VERZENDEN MET KERSTMIS ? 
 
                                                                                                                 door Jan Lannoye 
 

 
 

Wat ga je verzenden met Kerstmis ? En bij uitbreiding de eindejaarsfeesten en het nieuwe jaar ! 
 
In tegenstelling tot de periode rond Pasen was en is het versturen van wensen voor de 
eindejaarsfeesten nog steeds wijd verspreid en ik zou zeggen, gelukkig maar, er gaan bij de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen al genoeg tradities verloren. 
 

 

Royal Mail Centre te Exeter - 17-12-2015 ( internationale zending Engeland - België ) 
 

In Engeland werd je zelfs verwittigd door de posterijen: "Het is Kersttijd ! Laatste dag voor afgifte van 
eerste klas zendingen is 21 december, voor tweede klas 19 december". 
 

      

 ↑  Voorstelling geboorte Christi op het altaar retabel van Krainburg ( Michel nr.2114 Oostenrijk ).                             ↑ 

          Voorstelling Kerstmis op tapijt van Ferdinand Nigg, grafisch ontwerper en kunstenaar ( Y&T nr.677 Liechtenstein ). 
 

Maar waar komt de traditie van Kerstmis vandaan ?  
Wat is de oorsprong en de betekenis van al die 
symbolen ? 
De afbeeldingen van het kerststalletje, de kerstboom, 
de engelen, de Drie Koningen, de kerstman, sterren, 
klokken, hulst, maretak, kerstroos, enz. ? 
Je vindt ze in ontelbare variaties op postzegels maar 
ook op de standaard- en gepersonaliseerde 

tijdelijke pubs van de brieffrankeermachines. 



 
Kerstmis - Kerstfeest, de geboorte Christi, vervangt in onze cultuur het heidense feest van de 
winterzonnewende, het geboortefeest van de Onoverwonnen Zon, Natalis Invicti, het joelfeest met zijn 
oud Germaanse invloeden. Vermoedelijk gebeurde dit rond 330 nà Christus in opdracht van Rome en 
het verspreide zich snel over het westen. Vanuit de christelijke religie werd sterk de nadruk gelegd op 
de historische geboorte in de stal van Bethlehem, kerstkribbe en dieren inbegrepen. 
 

 

Aanbidding door de koningen, naar het altaar retabel van Ortenberger ( Y&T nr.730 Deutsche Bundespost Berlin ). 

 
 
De figuur van de kerstman zou afkomstig zijn van Nederlandse emigranten in Amerika op basis van 
hun Sinterklaas samen met de invloed van Duitse en Britse gebruiken rond de kerstperiode, zoals het 
geven van geschenken. Vanaf het begin van de negentiende eeuw evolueerde deze traditie tot de 
Amerikaanse Santa Claus die dan terug naar Europa kwam en vandaag wereldwijd geïntroduceerd is.  
 
De kerstman op standaard pub van Francotyp-Postalia. Hier zie je de drie mogelijkheden van wensen 
tijdens de eindejaarsperiode: "Vrolijk Kerstfeest - Gelukkig Nieuwjaar - Prettige Feestdagen" 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
BCHF 81292: 
 
Francotyp-Postalia type OPTIMAIL 
 
Rode afdruk - Euro 
 
 
 
 
 
 
BCFF 80507: 
 
Francotyp-Postalia type T 1000-S 
 
Rode afdruk - Euro 



 
Kerstman & Happy Christmas op standaard pub van Pitney Bowes aangepast met firmanaam. 
 

 

Pitney Bowes 6900 series - PBG 16364 
Bi color: blauwe afdruk voor pub en rode afdruk frankeerstempel. 

 
De kerstster voert ons terug naar het kerstverhaal in het evangelie van Matteüs. Deze ster toonde 
aan de drie wijzen de weg naar Bethlehem, de plaats waar Jezus, Koning der Joden, geboren was. 
 
Het ontsteken van kaarsen verwijst naar Johannes die Jezus het "Licht van de Wereld" noemde. Maar 
het licht en het vuur was reeds lang een oude midwintertraditie om in die donkere dagen het 
vooruitzicht op het lengen van de dagen te vieren. 
 

                
 
 

 
 
 

                                      
 
 

                                           
 

 
MG 6214: 
 
Havas type "M" 
 
Rode afdruk 
 
Vrolijk Kerstmis 
 
Gelukkig Nieuwjaar 
 
 
 
 
 
103972: 
 
Hasler type "F 88" 
 
Rode afdruk 
 
Warme kerstwensen 

LIC PB 230514: 
 
Pitney Bowes type 
ELECTRONIC 
 
Rode afdruk 
 
Gelukkig Kerstverlof 
 
 
 
 
BBHM 68M7M: 
 
Frama type Matrix 
F4/F6 
 
Blauwe afdruk - Euro 
 
Vrolijk Kerstfeest 



De kerstklokken luiden in de christelijke wereld om de geboorte van Jezus aan te kondigen, maar 
ook hier is er een oudere symboliek aanwezig. De klokken die geluid werden om de demonen of de 
duivel  te verjagen "Daemones Fugito", maar ook vuur en storm, kwamen in handen van de engelen. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Francotyp-Postalia en ook andere fabrikanten hebben hun eigen ontwerp van standaard figuurtjes die 
op vraag van de klant gepersonaliseerd kunnen worden en tegen betaling van een eenmalige 
vergoeding per item mechanisch op of digitaal in het geheugen van de frankeermachine geplaatst 
worden. De klant kan die naar behoefte activeren en afdrukken als publiciteit. 
 
 

FT 545765: 
 
Francotyp-Postalia  
type T 1000-S 
 
Rode afdruk - Euro 
 
Vrolijk Kerstfeest en 
Gelukkig Nieuwjaar 
 
 
 
F 75 9703: 
 
Francotyp-Postalia  
type T 1000 
 
Rode afdruk 
 
Fijne kerst en Gelukkig 
Nieuwjaar 
 
 
 
F 737498: 
 
Francotyp-Postalia  
type T 1000 
 
Blauwe afdruk - Euro 
 
Fijne kerst en Gelukkig 
Nieuwjaar 
 
 
 
 
FR 52500: 
 
Francotyp-Postalia  
type T 1000 
 
Rode afdru 
 
Prettige Kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar 
 
 
 
BCDB 24957: 
 
Francotyp-Postalia  
type T 1000-T 
 
Rode afdruk - Euro 
 
Prettige Kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar 

 



Het plaatsen van een kerstboom is toch wel één van de populairste gebruiken in de kersttijd. Dit heeft 
echter niets te maken met het christelijke kerstfeest maar gaat ook terug op oud Germaanse 
gebruiken en zou pas door Duitse invloeden in het begin van de 20ste eeuw heringevoerd zijn. 
 

 
 

 
 

 
 

Nog een toemaatje uit Engeland en Frankrijk met niet standaard wensen. 
 

 

Pitney Bowes type DM 225/300 - PB 374507 - Rode afdruk - Vrolijk Kerstfeest 

 

 

Satas ( Neopost ) - SM 505749 - Blauwe afdruk - Vrolijk Kerstmis 
Gebruik van alle posities: vrije tekstmode - publiciteit - servicestempel vertikaal LETTRE. 

 
Bronvermelding: alle afbeeldingen uit eigen verzameling - catalogen Y&T en Michel 
Winkler Prins & Winkler Prins Vlaanderen - Wikipedia - International Postage Meter Stamp Catalog Wikibooks 

 

 

 

000722275: 
 
Frama type MailMax 
Digital Postal Mark 
 
Blauwe afdruk 
 
 
 
 
 
 
2104855: 
 
Frama type Matrix F4/F6 
Digital Postal Mark 
 
Blauwe afdruk 
 
 
 
 
 
H 501431: 
 
Neopost type IJ 25 / IJ 65 
Servicestempel vertikaal: 
PÄCKCHEN 
 
Blauwe afdruk - Euro 
 
Fijne kerstdagen 
 



DE INFANTERIE TIJDENS W.O. I 
 

                                                                                                              Guido Lantheere 

 

Op 4 augustus 1932, juist 18 jaar nadat de Duitsers ons land binnenvielen, verschenen 

2 zegels ten voordele van het gedenkteken ter verheerlijking van de infanterie. De 

toeslag was niet min, want het moest een groots monument worden te Brussel. 

 

                                                           
 

                       afb. 1                                                           afb. 2 

 

De waarde 75 c. kreeg maar liefst een toeslag van 3,25 fr. (nr. 351 – afb. 1) en de 1,75 

fr. een van 4,25 fr. (nr. 352 – afb. 2). Ze werden enkel verkocht bij inschrijving van 4 

augustus 1932 tot 31 maart 1933 en daarna onmiddellijk buiten gebruik gesteld op de 

1
ste

 april van hetzelfde jaar. De gravure was het werk van grootmeester Jean De Bast 

en de oplage bedroeg 40.000 exemplaren, toch niet weinig. Had de infanterie dan zo 

veel weerklank bij het publiek; we zullen het straks zien in een bredere context. 

 

 

Het majestueuze gedenkteken met bovenaan de Koninklijke kroon werd onthuld op 5 

mei 1935 op het Poelaertplein, nabij het Justitiepaleis van Brussel. De beeldhouwer 

was Edouard Vereycken (1893 – 1967) en het is vervaardigd uit graniet van de 

steengroeven Merbes-Sprimont, te Merbes -le -Château in de provincie Henegouwen. 

 

 

Bij een stelling- en loopgravenoorlog met de toen bestaande krijgsmiddelen en 

strategie is het vanzelfsprekend dat de infanterie eenheden een hoofdrol speelden. 

Uitvalspogingen, bestormingen en het proberen om terreinwinst op de vijand te 

maken vergde een massale inzet van infanteriesoldaten. De talrijke linieregimenten 

getuigen ervan. Ook andere infanterie eenheden, zoals de Jagers te voet en 

eliteregimenten zoals de Grenadiers werden bij de linieregimenten gevoegd om aan 

de gevechten deel te nemen. Van deze regimenten verschenen nog postzegels in 1983 

bij de serie “Militaire uniformen”; namelijk nr. 2108 – Jagers te voet (afb.3), 

opgericht in 1831 en nr. 2110 – Grenadiers (afb.4) opgericht in 1837. 

 

 

De Jagers te voet, onder andere het 2
de

 en 5
de

 regiment waren daar in alle hevigheid 

bij betrokken. Op 26 augustus 1914 bevond het 2
de

 regiment zich bij de “Verbrande 

Brug” te Vilvoorde. 

  



Het is daar dat soldaat Trésignies zich vrijwillig aanbood om het mechanisme van de 

ophaalbrug te Willebroek in werking te stellen, ten einde de Duitse opmars te 

vertragen. Hij sneuvelde daarbij onder het geschut van Duitse mitrailleurs. Zegel nr. 

1726 uit 1974 (afb. 3a) is hieraan gewijd. 

 

                 
 

               afb. 3                                   afb. 3a                                  afb. 4 

 

In oktober 1914 nam de eenheid deel aan de IJzerslag, Diksmuide, 

Oudstuivekenskerke en Pervijze. Bij het bevrijdingsoffensief werden de 2
de

 Jagers te 

voet eerst op het defensief front Nieuwpoort, Pervijze gehandhaafd. Op 14 oktober 

1918 ging het in offensief, dringt Oostende binnen en helpt de kust bevrijden. Het 2
de

 

en 5
de

 regiment dragen nestel en kleur van het lint der Leopoldsorde. 

 

Bij het uitbreken van “De Groote Oorlog” was het regiment Grenadiers ontdubbeld in 

een 1
ste

 en 2
de

 regiment. Ze namen deel aan de gevechten ter verdediging van 

Antwerpen,waar ze zich onderscheidden bij verschillende uitvallen in augustus, 

september en oktober. Door de grote verliezen die ze leden werden de regimenten 

terug samengebracht tot één. Daarna speelden ze een belangrijke rol bij de slag van 

de IJzer. Te Tervaete werden ze ingeschakeld bij een tegenaanval om de Duitsers die 

over de IJzer waren geraakt terug te dringen. 

 

Vervolgens zijn ze in april 1915 betrokken bij de hevige gevechten te Steenstraete, 

namelijk van 22 tot 25 april. De datum van 22 april is de “Dag van de Grenadiers”. 

Het regiment biedt heldhaftig weerstand en kan de bres beperken die het Duitse leger 

op de rechterflank van het Belgische leger heeft geslagen. Het is ook de dag waarop  

de Duitsers te Steenstraete voor het eerst gebruik maken van gifgassen. 

 

 

Door het gebruik ervan kan de Duitse infanterie het kanaal tussen Steenstraete en Het 

Sas oversteken en aldus de verbinding tussen het Belgische en Franse leger 

doorbreken. De bataljons piket en rust moeten ter hulp komen. op 23 april is er weer 

een Duitse aanval maar de Grenadiers kunnen die met vuurkracht en stormaanval 

stoppen en de vijand terugdrijven. In de nacht van 24 op 25 april worden ze afgelost 

door het 3
de

 Linie regiment.  

 

  



Tijdens het slotoffensief weten ze in september 1918 de hoogten van Passendale aan 

te vallen en kunnen de vijand tot aan Roeselare terugdringen. Als erkenning voor hun 

moedig optreden tijdens de oorlog krijgt hun vaandel in gouden letters de namen: 

Antwerpen – Tervaete – IJzer – Steenstraete en Passchendaele versierd met het nestel 

en kleur van de Leopoldsorde. 

 

In 1981 verscheen in de serie “Solidariteit” zegel nr. 2032 (afb. 5) ter herinnering aan 

de oprichting van het Regiment Karabiniers 150 jaar eerder in 1831. 

De Karabiniers vinden eigenlijk hun oorsprong op de 

barricaden van Brussel tijdens de Belgische revolutie van 

1830, de gewapende eenheden met de legendarische 

blauwe kiel. Vanaf het begin van de oorlog zijn de 

regimenten betrokken bij verschillende heldhaftige 

veldslagen. Bij de uitvallen van Antwerpen lijden ze zulk 

danige verliezen dat de ontdubbelde regimenten terug 

worden samengevoegd, juist zoals bij de Grenadiers 

gebeurde. Bij het verder terugtrekken van het leger komen 

de Karabiniers eveneens in de Westhoek om er opnieuw 

front te vormen. 

               afb. 5 

 

Het IJzerfront is hun gevechtsterrein gedurende de verdere oorlogsjaren. In de 

verschillende frontlinies nemen ze deel aan talrijke gevechten en bestormingen. Het 

verloop van hun verdedigingen en aanvallen is voor een groot gedeelte gelijk aan deze 

van de Grenadiers, die we zojuist bespraken. Een verdere detaillering van de frontlinies 

zou ons te ver leiden. Bij het bevrijdingsoffensief van 1918 komt er voor hen ook nog 

Westroozebeke en Rumbeke bij. Hun vaandel eveneens versiert met het lint en de 

kleuren van de Leopoldsorde krijgt ook de namen: Antwerpen, Tervaete, IJzer, 

Steenstraete en Passchendaele. 

 

                                                          

                      afb. 6                                                                afb. 7  

 

De infanteristen werden nog vereerd met twee zegels in 1964 bij de serie voor 

“Vaderlandslievende werken”, nr. 1293– infanterist 1918 (afb. 6 ) en nr. 1295– klaroen- 

blazer van de Grenadiers . 

 

Met dank aan Guido Lantheere        Het vervolg in ons volgende nummer 

Dit artikel verscheen in het tijdschrift van de Lokerse Postzegel Kring nov./dec. 2018 ! 

Alle afbeeldingen © Bpost 

  

 



 

 OOST - PHILA  

Algemene Vergadering  
 

20 Oktober 2018 – 14.30 uur  
 

    C.C. De Ververij (Lokaal 105)- Wolvestraat, 37 – 9600 RONSE 

 

Verslag 
 

1-Welkom en verontschuldigingen 
 
2-Goedkeuring van het verslag van AV 23 juni 
 Wordt goedgekeurd. 
 
3-Oost-Phila is Koninklijk 
 De toekenning van de Titel "Koninklijk” is goedgekeurd. 
 De uitreiking van de Oorkonde door de Provinciegouverneur gebeurt later . 
 
4-Oost-Phila wedstrijd 
 Jury:  Paul De Dobbeleer – Pieter Cosyns – Mark Bottu 
 De podiumplaatsen gingen naar:  
 

Van Hecke Wim S.R.G.T. 96 punten 

Haegeman Freddy Het Volk 95 punten 

Noterman René Renaix-Philatélique-Ronse 95 punten 

   
Zes kringen namen deel en de wisselbeker gaat naar S.R.G.T. 
De prijzen werden uitgereikt tijdens de receptie Filateliefeest 2018. 
 

5-Oost-Phila Kontakt 
 Het vernieuwde Oost-Phila Kontakt  is verschenen onder redactie van Jan  Lannoye. 
 Het oogst algemene bijval. Proficiat Jan. 
 
6-Ruildienst en Bibliotheek 
 De reglementen zijn gepubliceerd in Oost-Phila Kontakt. 
 
7-Website 
 Dhr. Rik Dessers was aanwezig op de vergadering en is bereid de website op punt te stellen. 

Tijdelijk werd alle informatie van de website afgehaald en vervangen door de informatie over het 
Filateliefeest. Nadien wordt voorlopig de oude informatie teruggeplaatst. 
Mark stelt voor in november contact op te nemen met Rik i.v.m. nieuwe vormgeving en inhoud. 
 

8-Financieel verslag 
 Roland geeft het financieel overzicht. 
 
9-Varia 
 
Gent, 5 november 2018 
 
Mark Bottu 
secretaris 
 



    Algemene vergadering K.L.B.P. Oost – Vl. zaterdag 20 oktober 2018 te Ronse 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter de heer Van Damme. 

 

2. Kasverslag. 

    Roland geeft een deskundig overzicht van het tot heden in kas. 

    9 kringen hebben reeds betaald voor 2019, hij vraagt dan nogmaals zeker de juiste 

    overschrijvingsformulieren te gebruiken. ( er kan soms verwarring ontstaan met de 

    overschrijvingsformulieren van Oost-Phila die verschillende onder jullie ook ont- 

    vangen). 

 

3.Terugblik op Philexnam. 

   Overzicht, problemen met geboekte hotel kamers , dit was een fout van het hotel. 

   Men gaat hierover rond de tafel zitten om een goede regeling uit te werken. 

   Proclamatie was nogal rommelig. 

   De organiserende voorzitter gaf in zijn moreel verslag een meerwaarde aan deze 

   manifestatie wat door deze algemene vergadering zo niet werd aanzien. 

 

4. Praag 2018. 

    Enkele opmerkingen over deze Int. Tentoon.13€ inkom voor catalogus eveneens 13 

    Handelaars op een andere locatie, 3 metro haltes verder,  kaders te klein waardoor  

    een stuk van de verzameling niet te zien was. Palmares diner 100€ voor beperkte 

    aanbieding. De nat. com. Jef Ghys had 35 aanmerkingen maar hierop gaan we nu 

    niet verder. 

    Er wordt ook over een nieuwe discipline gesproken van de laatste 20 jaar 

    Vb. 2000 tot 2020. 

    De F.I.P. aanvaard de richtlijnen voor prentkaarten. 

    Er is tevens een gesprek geweest tussen de heren Moreno en onze voorzitter, over 

    Het zo weinig aanvaarden van Belgische juryleden op internationale tent. 

    Blijkbaar is zijn antwoord dat de juryleden nu meer dan één discipline moeten  

    kunnen jureren. 

 

5. Varia. 

    - voorverkopen 2019 zijn toegekend, voor Oost-Vl. te Wetteren in juni 2019. 

    - Website, Rik Dessers hier aanwezig zal snel beginnen aan het volledig op punt 

       zetten van de K.L.B.P. Oost- Vl. website. ( volledig NIEUW ). 

      Als u vanaf heden een aanpassing wilt doorgeven ALLEEN  aan Roland Deswaef 

      deze zal alles regelen dat het op de juiste plaats terecht komt. 

      Wij stellen dus nu de vraag dat jullie allen jullie volledig bestuur via mail wilt 

      doorsturen naar hem. 

      Hij is dus vanaf heden de contact persoon tussen de webmaster en K.L.B.P Oost – Vl. 

 

 

      de secretaris      de voorzitter 

      Luc Van Bogaert      Ivan Van Damme 
 
 



KLBP-OOST-VLAANDEREN - OOST - PHILA 
 

15 December 2018 – 14.00 uur 
 

Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – ZWIJNAARDE 

 

U I T N O D I G I N G  
 

Geachte Heer/Mevrouw  Voorzitter – Geacht Bestuurslid, Geachte Afgevaardigde,  

           

Hierbij nodigen we U graag uit op de Algemene Vergadering van de KLBP – Oost- 

Vlaanderen en Algemene Vergadering van Oost-Phila. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Mark BOTTU                Luc VAN BOGAERT 

Secretaris Oost-Phila     Secretaris KLBP – Oost-Vlaanderen 

 

14.00 – Algemene Vergadering KLBP – OOST-VLAANDEREN 
1. Welkom. 

2. Kasverslag. 

3. Lidgelden. 

4. Filateliefeest Ronse. Beginnersklasse. 

5. Voorverkopen 2020. 

6. Nationale Tentoonstelling 2020. 

7. Bibliotheek bpost. 

8. Regionale Tentoonstelling Wetteren 2019. 

9. Eventueel KLBP nieuws. 

10. Sluiten vergadering. 

14.30 – Algemene Vergadering Oost-Phila 
1-Welkom.  

2- Lezing door Willy Vande Wiele : Postverkeer Groot-Brittannië en Europa voor 1816. 

3-Goedkeuring van het verslag van 20 oktober 2018. 

4-Evaluatie van de Oost-Phila wedstrijd 2018 

                  Voorstel van onderwerp 2019. 

5-Evaluatie van het Filateliefeest 2018. 

6-Oost-Phila Kontakt. 

7-Website. 

8-Mededeling van de data en plaats van de algemene vergaderingen in 2019. 

9-Financieel verslag.  

10- Varia. 

 

Graag het op de viering van 50 jaar Oost-Phila te Ronse voor de vereniging ontvangen exemplaar van het 
“Jubileumboek 50 jaar Oost-Phila” meebrengen voor bijwerking met het ontbrekende blad (na het tweede groene 
binnenblad) van de eerste acht bijzondere datumstempels . 
 
Met dank bij voorbaat voor de medewerking en verontschuldigingen voor het ontstane ongemak.   
Lucien Van Hecke - Erevooorzitter. 

 
  



 

 
 
 
 

 


