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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 2020 
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


OOST-PHILA WORDT KONINKLIJK 
 
Nadat Donald Decorte een dossier voorbereid en ingediend had voor de erkenning van Oost-Phila als 
Koninklijke Vereniging, liet Chantal Cooreman, Directeur van de Dienst Verzoekschriften en Sociale 
Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning op 8 september 2018 weten dat Zijne Majesteit de 
Koning de vereniging “Oost-Phila / Verbond van Oost-Vlaamse Postzegelkringen” machtigt vanaf 
heden de titel van “Koninklijk” te voeren. 
Op 1 juli 2019 ontving voorzitter Paul De Dobbeleer een uitnodiging vanwege waarnemend 
gouverneur Didier Detollenaere om met twee van zijn bestuursleden deel te nemen aan de receptie 
op 18 juli 2019 in het Provinciehuis te Gent waar het officiële predikaat “Koninklijk” zou overhandigd 
worden.  
Vergezeld  van Secretaris Mark Bottu en Reina Beeckman nam Paul De Dobbeleer, samen met een 
twintigtal andere Oost-Vlaamse verenigingen die ook de titel ‘Koninklijk’ mogen dragen, de oorkonde 
in ontvangst uit de handen van de gouverneur. 
Gedurende de plechtigheid zijn er nog twee kringen van Oost-Phila gevierd met de overhandiging van 
het officiële  Koninklijk Predikaat, namelijk de kringen van Lokeren en Ertvelde. 
De voorzitters Guido Lantheere voor Lokeren en Luc Rondas voor Ertvelde namen het predikaat in 
ontvangst.                                                                                                                                      Mark Bottu 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

NOG ANDERE GELUKKIGE VOORZITTERS 

 

             

 

KONINKLIJKE LOKERSE POSTZEGELKRING 

                                                        KONINKLIJKE POSTZEGEL- EN HOBBYCLUB ERTFILA 



Woord van de redactie 
We starten dit nummer met een drievoudige hulde, koninklijk nog wel, en aansluitend nogmaals 
hulde met de zetelrede 'René Reynaerts' opgesteld door Willy Vande Wiele, afgevaardigde van KVBP 
Gent. René Reynaerts, een groot filatelist die ook in de 50-jarige geschiedenis van Oost-Phila een rol 
van betekenis gespeeld heeft. 
 

De herdenkingen aan W.O.I zijn nog niet achter de rug of daar is W.O.II met de Slag om de Ardennen 
eind 1944, 'Remember Bastogne'. Aansluitend een sprekend tijdsdocument uit 1933 van Lima naar 
Parijs, een voorbode in de lange aanloop naar W.O.II. 
 

Wie de nieuwe nummers bij het verschijnen ook digitaal in full color pdf wil bekomen stuurt mij een 
aanvraag met het mail adres waarop het mag toekomen, wij doen het nodige voor u.                      Jan 
 

Op vraag van Reina doen wij een oproep om geen berichten en/of tijdschriften van 

leden van Oost-Phila meer te sturen naar haar adres. De volledige redaktie en alles 

met betrekking tot ons Kontaktblad berust bij mijzelf. Gelieve dan ook mijn mail- en 

thuisadres te gebruiken, zie pagina 2.         Met dank van Reina                   Jan Lannoye 

 
 

  

! 



         
 

Vanaf 8 juni 2019 werd Postzegel- en Hobbyklub Ertfila - Ertvelde door Koning Filip gemach-
tigd de titel van “Koninklijk” te voeren en op 18 juli 2019 werd in het Provinciehuis te Gent het 
officiële predikaat ter zake overhandigd door waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. 
 

Ter gelegenheid dit 50-jarig bestaan zal in ’t Schooltje, Pastorijstraat 1 te Ertvelde, op zondag 
1 december 2019, van 9 tot 17 u. (doorlopend), met kosteloze inkom, een postzegeltentoon-
stelling door de leden, tentoonstelling van frankeermachines door ons lid, de h. Jan Lannoye 
en uitgifte van een Mijnzegel, georganiseerd worden, naast een begeleide wandeling, met 
gewezen ruilmeester mevr. Jeanine Huys, “Door het Ertvelde-Centrum van vroeger en nu”. 
 

Tevens zal, in eigen beheer, in voorverkoop, een boek uitgegeven worden op A4-formaat : 
"Inventaris van de "Blaster"-loketstroken (3e reeks : nieuwe vormgeving)", door ons lid de h. 
Jean-Pierre Claus en erevoorzitter de h. Lucien Van Hecke. 
 

Sinds 1 augustus 2007 was er geen non prior-tarief meer voor  frankering met postzegels (en 
ook niet voor de loketstroken).  De Post maakte van deze gelegenheid gebruik om de vorm-
geving van de loketstroken te wijzigen, waarbij de landsnaam in het waardekader opgenomen 
werd.  Aldus werden de stroken met deze nieuwe vormgeving de derde reeks. 
 

Deze "inventaris" is dan ook het vervolg van de twee vorige en is volgens dezelfde werkwijze 
opgemaakt, zodat andermaal vooral geopteerd werd voor het opnemen van afbeeldingen op 
ware grootte van de verschillen die bij deze derde reeks van loketstroken aangetroffen 
werden. 
 

De ongewijzigde gedeeltes van de vorige studies, vooral inzake "Materieel" en “Benaming 
van het postkantoor”, alsook bij "Beschrijving van het inhoudelijke van de loketstroken" de 
details van de "zones", werden niet opnieuw in opgenomen, maar wel bijgewerkt. 
 

Met de bedoeling om de inventaris ook thans tevens het karakter te geven van een manco-
lijst en de mogelijkheid te bieden de gegevens van eventueel nog bijgevonden stroken aan te 
vullen, werd een poging gedaan - om volledigheidshalve - ook de vermoedelijk bestaande, 
doch (nog) niet gevonden stroken op te nemen. 
 



Zetelrede René Reynaerts 
 

Mijnheer de Voorzitter, geachte leden van het bestuur, dames en heren, beste familie van René. 

 

Op de website van onze Academie lezen we dat aan het nieuw verkozen titulair lid een ‘Zetel’ 

wordt toegekend, deze ‘Zetel’ wordt genoemd naar een vooraanstaand Belgisch filatelist. 

Tijdens de Plechtige Algemene Vergadering wordt die zetelrede gehouden waarin de 

verdiensten van de naamgever worden geschetst en ik ben dan ook zeer vereerd dit vandaag te 

mogen doen voor de heer René Reynaerts. 

 

René Reynaerts werd geboren te Oostende op 14 

juli 1921 in een gezin van 9 kinderen. De oudste 

twee kinderen heeft hij zelf niet gekend, ze 

overleden ten gevolge van een bominslag in 1918. 

Zijn vader was geneesheer te Oostende. 

René volgde de richting Grieks-Latijn in het 

Koninklijk Atheneum te Oostende om daarna 

geneeskunde te studeren aan de universiteit van 

Gent. 

Diep getroffen door het overlijden van zijn moeder 

in 1941, de moeilijke oorlogsjaren en een ongeval in 

het Sint-Pietersstation te Gent maakten een einde 

aan zijn verdere studies geneeskunde. 

Hij bleef wel actief in de medische sector en werd 

medisch afgevaardigde. Diverse keren  is hij 

daarvoor in opleiding geweest in farmaceutische 

bedrijven in Glasgow, Liverpool en London. 

Zoals zoveel West-Vlamingen bleef René na zijn studies in het Gentse wonen en huwde er in 

1945 met Agnès; ze kregen 4 kinderen, drie dochters en een zoon, waarvan de drie dochters 

hier aanwezig zijn Christiane, Jacqueline en Nadine. Zijn zoon Michel overleed spijtig genoeg 

in 2017. Zijn echtgenote Agnès, die als een schaduw rond hem was bij al zijn filatelistische 

activiteiten, overleed op 21 juli 2014, ze waren bijna 70 jaar gehuwd. René zelf overleed op 5 

april 2016, hij werd bijna 95 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe zit het met de filatelistische activiteiten van René? 

 

Verzamelingen: 

 

Naast enkele landenverzamelingen,wat in die tijd gebruikelijk was, had René ook bijzondere 

collecties waarmee hij mooie nationale en internationale resultaten behaalde: 

Belgische en Franse postwaardestukken (verzilverd brons op de internationale 

tentoonstelling Belgica 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Pneumatische post van Parijs (groot verguld 

zilver op de internationale tentoonstelling in 

Helsinki 1995). 

De Burgerlijke post in het Etappengebied van 

het IVde Leger (zilver op de internationale 

tentoonstelling BELGICA 1982 en 

PHILEXFRANCE 1989; groot zilver op 

FILACEPT 1988 en verguld zilver op ESPAMER 

(Spanje) in 1987. 

De Postgeschiedenis van Gent (zilver op de 

nationale tentoonstelling Gandae II in 1978). 

 

 

Een paar publicaties van zijn hand: 

 

De naamstempels op briefwisseling gesorteerd 

te Gent (Fisto studie 12); 

Postmerken van Gent, uitgegeven in 1991 ter 

gelegenheid van de honderdste verjaardag van de 

“SRGT Lucien Herlant” (293 blz.). 

 



 

Hij was meer dan 10 jaar hoofdredacteur van het tijdschrift van de “Gentse kring voor 

Marcophilie en Postwaardestukken” en het tijdschrift Timbrologie van de “Koninklijke 

Gentse Postzegel- en Studiekring S.R.G.T. Lucien Herlant” waarin hij talrijke artikels schreef. 

Daarnaast schreef hij ook nog in andere clubbladen. 

 

In diverse verenigingen gaf hij lezingen over zijn verzamelgebieden. 

 

 

Misschien enkele van zijn filatelistische functies vernoemen: 

 

Gedurende meer dan 20 jaar was hij voorzitter of secretaris van de postzegelclub van Phila St 

Denijs te Sint-Denijs-Westrem, zijn woonplaats, en dit in afwisseling met zijn echtgenote 

Agnès. 

Hij was provinciaal voorzitter van de KLBP afdeling Oost-Vlaanderen (1970-1994). 

Hij kwam als afgevaardigde van de KLBP in het bestuur van Oost-Phila waar hij later 

voorzitter werd (1973-1982) en daarna erevoorzitter. 

Was algemeen secretaris van de KLBP (1979-1985) en  

Penningmeester van de KLBP (1988-1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op deze foto van  een KLBP vergadering zit hij links aan de tafel met naast hem: Patrick Govaert, 

Johan Caers, Marcel Van der Mullen, Emile Van den Panhuyzen en Jean Vanhingeland 

 

Voorzitter van de SRGT Lucien Herlant (1981 tot 2008) als opvolger van Lucien Herlant. 

Voorzitter van de Gentse Kring voor Marcofilie en Postwaardestukken (1981 tot 2006). 

Ondervoorzitter van de Belgische vereniging van Postwaardestukken. 

Nationaal commissaris voor traditionele filatelie. 

Nationaal jurylid in de traditionele filatelie. 

Stichtend lid van de Oost-Vlaamse Studiekring FISTO in 1983. 

 

Op Belgica ’82 maakte hij deel uit van het commissariaatgeneraal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar bovenal was René een organisator. Zo organiseerde hij diverse tentoonstellingen. 

 

In veel gevallen was aan deze tentoonstellingen een voorverkoop gekoppeld. Tussen 1969 en 

2006 was hij organisator van een 25-tal voorverkopen van clubs waarin hij voorzitter was 

Phila St Denijs, SRGT, GANDAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Tijdens de voorverkoop van de zegels t.g.v. “Jubileum Z.M. Koning Boudewijn” 

in het hoofdpostkantoor Gent 1 op de Korenmarkt (26 en 27 juni 1976). 

 

Als voorzitter van Oost-Phila of provinciaal voorzitter van de KLBP was hij ook betrokken 

bij voorverkopen en tentoonstellingen van andere clubs in Oost-Vlaanderen zoals: 

 * OOST-PHILA EXPO 1971; 

 * het “Provinciaal Filatelistisch Salon” in het Gentse Bijlokemuseum van 17 tot 24 juli 1983; 



 

* de tentoonstelling in het Bijloke-museum te Gent ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan  

   van Philagent (in het Gentse beter gekend als “Den Ijzer”) in 1983;  

 * de provinciale competitieve tentoonstelling GANDAE IV in 1994, enz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vlnr Gerard van Loo, René Reynaerts, Schepen Georges Bracke, Maurice Himschoot 

 en Minister Willy De Clercq 

 

 

 

 

 
 René Reynaerts samen met Raoul Vanderstockt 

  

 

 De opname werd op vrijdag 20 december 

 1985 gemaakt tijdens de opening van het 

 5
de

 Internaal Filatelistisch  Salon Gent 

 ‘Intelfil 85’ in de zalen van het EGW- 

 Propagandacentrum, Graaf van 

 Vlaanderenplein, Gent (archief G.F.B. vzw) 

 

 

 

 

 

 Maar hij was ook voorzitter van het 

 organisatie comité van twee nationale 

 competitieve tentoonstellingen: 

 

 

 

 

GANDAE II van 14 tot 22 oktober 1978 in de prachtige Gentse Sint-Pietersabdij, een 

nationale tentoonstelling met circa 1000 kadervlakken en meer dan 180 inzendingen. Een 



 

aantal leden van de Academie namen competitief deel: o.a. Mevr. Lea Sauer, Claude Delbeke, 

Walter Deijnckens, Albert Luyts, James Van der Linden, Luc Van Pamel, …. 

 

En van de nationale tentoonstelling GANDAE 1991 van 19 tot 22 december 1991 in het 

Internationaal Congres Centrum te Gent, een tentoonstelling met meer dan 1100 kadervlakken 

en 50 deelnames in de literatuur afdeling. Daarnaast was er een eresalon van de inrichtende 

club de SRGT Societé Royale Gantoise de Timbrologie waarvan René toen de voorzitter was. 

De SRGT vierde ter dezer gelegenheid ook haar 100
ste

 verjaardag in aanwezigheid van enkele 

andere honderdjarige clubs zoals de Société Philatélique Union de Strasbourg, l’Union des 

Timbrophiles de Luxembourg, de Nederlandse vereniging van postzegelverzamelaars en le 

Cercle Royal Timbrologique de la Sambre! 

Hij was toen wel wat ontgoocheld omdat hij toen geen voorverkoop van een bijzondere 

postzegel kreeg, maar kreeg toch de voorverkoop van een reeks bijzondere postkaarten met 

o.a. de Grande Boucherie (het Vleeshuis in Gent)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vele werk van René en Agnès, zijn echtgenote, werd oprecht gewaardeerd wat mag 

blijken uit dit fragment van de menukaart ter gelegenheid van GANDAE 91 met felicitaties 

van oa dr Stibbe en de heer Frank Daniëls voor de organisatie van de tentoonstelling. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie herinnert zich nog dat tijdens GANDAE 91 onze Academie haar 25
ste

 verjaardag vierde 

met een eresalon waaraan meer dan 30 leden deelnamen, goed voor bijna 150 kadervlakken? 

 

En nog in verband met onze Academie, René organiseerde ook de tentoonstelling in oktober 

2006 te Gent met de voorverkoop van de postzegel ter herdenking van het 40-jarig bestaan 

van onze Academie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het zal dan ook niet verwonderen dat René reeds in 1971 de medaille voor Provinciale 

verdienste kreeg en in 1978 de medaille voor Nationale verdienste. 
 

René werd corresponderend lid van de Academie in 1987 en nam omwille van zijn hoge 

leeftijd  in 2014 ontslag (hij was toen 93 jaar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mijnheer de Voorzitter, geachte aanwezigen, beste familie van uw papa René, ik meen dan 

ook dat René zeker zijn plaats verdient in de rij van verdienstelijke filatelisten die wij binnen 

onze Academie willen blijven onthouden en wiens naam wij aan een zetel verbinden. 
 

Willy Vande Wiele 

Brussel, 6 april 2019 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

Reserveer deze data in uw agenda en allen daarheen ! 
 

                 
 

Wenst u uw geplande activiteiten 2020 in Oost-Phila Kontakt, stuur tijdig uw flyer of 

een ander document per mail naar de redactie en dit vóór 15 oktober 2019. Misschien 

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

 



EEN MERKWAARDIGE BRIEF UIT PERU IN 1933 
 

door Jan Lannoye 

 

DE BRIEF VIA LUCHTPOST VAN LIMA NAAR PARIJS OP 16 OKTOBER 1933 

 

Waarom een merkwaardige brief met inhoud ? Om twee redenen, enerzijds een uitzonderlijke afdruk 
van een brieffrankeermachine en anderzijds een veelzeggende brief, een tijdsdocument in de lange 
aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. 

                                      

De brieffrankeermachine is van de fabrikant Francotyp, model 'C' met as afstand 77 tot 79mm tussen 
het center van de datumafdruk en de frankeerafdruk. Dit type is gebaseerd op het ontwerp van de 
Anker Werke in Bielefeld en aanvaard door de Posterijen van het Duitse Rijk in 1923. 

Deze machine werd niet vermeld in The Meter Postage Stamp Catalogue van Barfoot en Simon uit 
1953, gedurende de volgende 50 jaar het standaardwerk op dit gebied. 

Wat was er aan de hand ? Wie goed kijkt ziet onder de zwarte datumstempel van Lima op '16OCT.33' 
het alfanumerieke registratienummer " U 1 " staan, waar men " F 1 " zou verwachten ! 



The International Postage Meter Stamp Catalog van Hawkins en Stambaugh uit 2005 brengt nieuws. 
Het blijkt dat alle machines die sedert 1927 in Peru door de posterijen aanvaard werden van de 
fabrikant 'Universal Postal Frankers' waren tot die ene Francotyp daar verdeeld werd door Universal 
met de registratie " U 1 " die later aangepast werd ( zeker na 8.1.1936 zie afdruk IPMSC ) tot " F 1 ". 

Voorzeker merkwaardig maar naar mijn expertise ook één van de zeldzaamste frankeerafdrukken. 

 

DE MERKWAARDIGE INHOUD VAN DE BRIEF 

De brief is met potlood in het Frans geschreven op een vel zijdepapier en bevat naast de private 
ontboezemingen die ons niet ontgaan zijn maar privé blijven, enkele opmerkelijke uitspraken van 
iemand met een verantwoordelijke functie bij de "Banco Central de Reserva del Peru". 

Hierbij een vrije vertaling van een gedeelte van dit opmerkelijk tijdsdocument: 

"Lima, 16 oktober 1933, 

......mijn dagelijks werk dat geweldig is wordt nu gecompliceerd door de internationale situatie; 

Je hebt zeker in de kranten gelezen – en er vooral over gehoord in Parijs – dat de Duitsers 
opgestapt zijn uit de Liga der Naties en de Ontwapeningsconferentie; iedereen spreekt over de 
volgende oorlog; dit beïnvloedt vooral de wisselkoersen, de valuta’s dalen en stijgen en dit 
alles vereist veel werk om nog maar te zwijgen van de nervositeit waarin we werken, voor 
mijzelf en alle anderen, ( la Ligue des Nations et la Conférence du Désarmement ). 

De hele wereld lijkt gek! Aan de crisis en de algemene ellende kunnen we de oorlog toevoegen, 
en de dreiging van oorlog maakt de zaken alleen erger..........." 

 

   
© Delcampe - auchineur 

 
Bronvermelding: eigen verzameling, M.P.S.C., I.P.M.S.C., Delcampe en Wikipedia. 
 

  

 

De Volkenbond - De Ontwapeningsconferentie 

De Volkenbond werd opgericht in 1919 op 
aangeven van de Amerikaanse president Woodrow 
Wilson. Duitsland werd pas toegelaten in oktober 
1925 door het Vredesverdrag van Locarno. 

Op 2 februari 1932 werd binnen de Volkenbond de 
Ontwapeningsconferentie geopend door de Brit 
Arthur Henderson, conferentievoorzitter. 

Adolf Hitler werd aangesteld als Rijkskanselier op 
30 januari 1933. Een voorstel van Duitsland om de 
ontwapening vast te leggen op gelijkwaardige 
basis voor alle landen werd in eerste instantie 
afgewezen en later genegeerd. Hitler wou de 
inperking van het Duitse leger niet aanvaarden en 
Duitsland verliet de Ontwapeningsconferentie. 

In oktober 1933 verliet Duitsland ook de 
Volkenbond. De weg lag open naar ......W.O. II 

 

Dit historisch feit werd dus bevestigd in 

bovenstaande brief van 16 oktober 1933 ! 



 OOST - PHILA  

 

Algemene Vergadering 
 

22 juni 2019 – 15.00 uur  
 

   Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – ZWIJNAARDE 

 
 

Voordracht: Mark Bottu - Reorganisatie van de Belgische Post na W.O. I 
 

Verslag 
 

Ordemotie : KLBP-Voorzitter Ivan Van Damme hekelt het feit dat de aanvang van de Oost-Phila-
vergadering om 14.30 vermeld staat en er dus maar 30’ voorzien is voor de vergadering KLBP-O.Vl. 
De Oost-Phila-secretaris antwoord dat de bedoeling hiervan is dat de vertegenwoordigers van de 
clubs die enkel bij Oost-Phila aangesloten zijn, tijdig zouden komen. Hij stelt dat hij graag bereid is 
om de uitnodigingen voor de gemeenschappelijke vergaderingen door iemand anders te laten 
verzenden, maar is eveneens bereid dit uur aan te passen.  
 

1-Welkom. 

Roger Van Der Veken (St-Gillis-Dendermonde), Alain Pierret, Willy Van de Wiele hebben zich 

verontschuldigd, evenals de kringen van Lokeren en Geraardsbergen. 

 

2-Goedkeuring van het verslag van de Statutaire vergadering van 2/3/2019: goedgekeurd. 

 

3-Financieel verslag. 

-  Gezonde financiële toestand.  

-  Positief saldo van Filateliefeest: de subsidies van KLBP en Bephila werden overgedragen aan 

Oost-Phila. 

 

4-Aanvulling Bestuur. 

Marc Van Der Haegen, Voorzitter van Postzegelkring Ninove, wordt voorgesteld als nieuw bestuurs-

lid. Hij wordt met unanimiteit en applaus aanvaard en  opgenomen in het organigram als Lid van het 

Bestuur. 

 

5-Oost-Phila-wedstrijd.   

- 17 kringen zonden 39 inzendingen in. 

- De inzendingen werden gejureerd door P. De Dobbeleer, M. Bottu en D. Decorte. 

- Ze werden tentoongesteld op Wetterania. Hier werden ook de prijzen uitgereikt. 

o Eerste  Prijs: Chr. Baequelandt  van Phila Zelzate met 100 punten en algemeen applaus. 

o Tweede Prijs : René Noterman van Renaix Philatélique Ronse met 98 punten. 

o Derde Prijs: W. Eechout van S.R.G.T.  97 punten. 

o De wisselbeker gaat naar Phila Zelzate. 

OOST - PHILA 



6-Oost-Phila Kontakt & Archieven. 

- Jan Lannoye verzorgde eens te meer een zeer geslaagd Oost-Phila Kontakt. 

- Lucien Van Hecke bezorgde een aantal documenten van Leon Dewinter voor het archief.    

Hij blijft in contact met mevrouw De Winter. 

-  

7-Ruildienst (Maurice De Vlamynck niet aanwezig). 

- Functioneert goed. 

- Mark vraag dat er een ontvangstbewijs zou afgeleverd worden bij inlevering van boekjes. 

 

8-Website. 

- Mark onderhoudt regelmatige contacten met Rik Dessers. 

- De Oost-Phila Kontakt nummers zullen regelmatig volledig op de website worden gezet. 

- De gegevens van de kringen worden nagekeken en aangepast. 

- Er komt weinig informatie binnen over activiteiten. Graag tijdig meedelen. 

 

9-Varia.  

- Jubilerende kringen: Er zijn vier jubilerende kringen die 50 jaar bestaan: 

o  Postzegelkring Welle.  

o KVBP  Sint Niklaas.  

o Ertfila: een manifestatie is gepland op zondag 1 december met een receptie om  15 u.

 o Lokerse Postzegelkring. Deze kreeg de titel Koninklijke Kring. 

- Mark bericht over : 

 o Stockholmia (150 jaar RPSL) : drie deelnemers uit O.Vl. : W. Van de Wiele – A. Pierret – 

M.Bottu. ( 

 o Mondorf / Massari-prijs (Muziekfilatelie): drie Belgische deelnemers – allen goud (85-90): 

L. Op’t Einde – J.P. Suys – M. Bottu.  

 o Admont (A): Wereldcongres Gabriël: M. Bottu neemt ontslag als WB-president maar 

wordt gevraagd internationale betrekkingen te blijven behartigen als 1. Vicepresident.  

- Rik De Baets  vraagt een aanpassing voor De Drie Sleutels op de website. 

 

Gent,  26 juni 2019. 

 

Mark Bottu, Secretaris 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
( © Rik Dessers voor OP ) 



 

Algemene vergadering K.L.B.P. OOST - Vl. zaterdag 22 juni 2019 te Zwijnaarde. 

 

 

1.Verwelkoning door de voorzitter de heer Ivan Van Damme, op de aanwezigheidslijst zijn   

   eveneens de verontschuldigingen opgenomen deze bevindt zich op het sec. van  Oostphila. 

 

2.Goedkeuring vorig verslag. 

   Dit wordt unaniem aangenomen  

 

3.Kasverslag. 

   De heer De Swaef geeft overzicht, alles is afgesloten betreft de leden. 

   Er zijn 37 kringen in orde met hun bijdrage, goed voor 1055 leden. 

 

4.Wetteriana. 

   Na het positieve nieuws zal de subsidie van K.L.B.P. Oost-Vlaanderen gestort  worden 

   aan Themaphila Wetteren inrichter van deze Regionale tentoonstelling. 

   De voorzitter van het organisatiecomité de heer Koen Bracke komt aan het woord voor een  

   overzicht. 

   De kaders werden reeds op woensdag geleverd waardoor vroeg aan de opstelling begonnen 

   kon worden  + de opstelling van de zaal. 

   Verder is alles goed verlopen en zullen ze waarschijnlijk met een positieve balans kunnen 

   afsluiten. 

 

5.Website. 

   Op vraag van Roland ( verantwoordelijke voor alles door te geven naar het centraal punt). 

   Graag manifestaties doorgeven als clubs voor opname op de site. 

 

6.K.L.B.P. Nieuws. 

   -De medaille Nat. Verdienste is toegekend aan de heer W.Monfils.  

    Wij stellen vast dat er 3 kandidaten uit  Vlaanderen en 1 uit Wallonië, na 2 stem rondes 

    was de winnaar bekend. 

  -Nat. Lit. 2 kandidaten, de heer Rudy De Vos is verkozen. 

  -Nat. tentoonstelling in Nederland, Gouda, met Belgische deelnames, voor de grote 

   meerderheid zijn de Belgische deelnemers niet tevreden met hun resultaat. 

   -Voorverkopen 2020, aanvragen binnen tegen 25 juni 2019. 

 

 

Tot slot wenst de voorzitter iedereen een prettig verlof. 

 

 

 

de secretaris       de voorzitter 

Luc van Bogaert      Ivan Van Damme 

 

 

 



KLBP-OOST-VLAANDEREN -  OOST - PHILA 
 

5 oktober 2019 – 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 op de 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-Verwelkoming en verontschuldigingen. 

2-Goedkeuring  van het verslag van AV van 22 juni 2019. 

3-Kasverslag. 

4-Terugblik Fila Leuven. 

5-K.L.B.P. Nieuws. 

-Voorverkopen 2020 

-Data 

-Websites 

-Academische zitting. 

-......... 

6-Sluiten vergadering. 

 

15.00 - Algemene Vergadering Oost-Phila 
 

Voordracht: Alain Pierret - De Bargepost van en naar Gent in de 18de en 19de eeuw 
 

1-Welkom en verontschuldigingen. 

2-Goedkeuring van het verslag van AV van 22 juni 2019. 

3-Financiëel verslag. 

4-50 jaar Oost-Phila. 

5-Oost-Phila wedstrijd. 

6-Oost-Phila Kontakt & Archieven. 

7-Ruildienst. 

8-Website. 

9-Varia. 

 

 



 
 

 
 
 
 

 


