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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
voorzitters en/of afgevaardigden.

de

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

Planning vergaderingen 2020 !
Statutaire 15/02 Algemene 20/06 Algemene 26/09 Algemene 19/12
Woord van uw redacteur
We starten dit nummer met een logo, gespot op een Duitse omslag, gefrankeerd met
een Francotyp-Postalia machine en meteen ook met kerstwensen want het eindejaar
komt er zeer snel aan!
De herdenkingen volgen elkaar op, nu is de val van de 'Berlijnse Muur' en de
hereniging van de beide Duitslanden aan de beurt. Uw redakteur is een
'ervaringsdeskundige', dus geniet even mee van een reisverslag vanaf 1979, postaal,
filatelistisch en toeristisch.
Wij gaan ook nog naar de Elzas, naar het kasteel Haut-Köenigsbourg en de
kerstmarkten van Colmar, Aachen en Neuburg an der Donau. Prettige reis gewenst.
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. Het tijdschrift is ook te downloaden via onze website !
Jan
Alle afbeeldingen in dit tijdschrift komen uit eigen verzameling tenzij anders vermeld.
© van alle afgebeelde postzegels zijn eigendom van de betreffende postadministraties.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Komt dit logo u bekend voor ?
Zou hier enige gelijkenis te bespeuren zijn met een ons zeer bekend logo ?

Gepersonaliseerde kerstwensen met aangepaste standaard pub op FP type Postbase 100
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

WISSELBEKER OOST-PHILA 2020
___________________________________________________
De inzending moet op een ter beschikking gesteld formulier geschieden.
Met het oog op de jurering wordt slechts één poststuk in optimale staat gevraagd en worden
maximaal vijf inzendingen per kring aanvaard.
De deelnemer zal het poststuk met twee kristalstroken, op volle breedte van het poststuk, op
het formulier bevestigen (niet-conforme inzendingen zullen uitgesloten worden !)

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.
Aan elke inzending zal een fotocopie ervan toegevoegd worden,met vermelding van het
nummer van het formulier.
De gevraagde postzegel is een vogel van Buzin met dubbele waarde (BEF & EUR) op poststuk gefrankeerd met één zegel met onderstaand O.C.B nummer :
2885 = 16BEF / 0,40 EUR : brief
2931 = 16BEF / 0,40 EUR : brief
2966 = 8 BEF / 0,20 EUR : verkiezingsdrukwerk
3011 = 16BEF / 0,40 EUR : brief
R 94 - R95 - R96 = rolzegel 16BEF / 0,40 EUR : brief
De enkelvoudige frankering moet een correct port zijn.
De postzegel moet afgestempeld zijn met een ronde handdatumstempel of een mechanische
datumstempel van een Belgisch postkantoor (geen bijzondere datumstempel !) tijdens de
gebruiksperiode.
Het poststuk mag maximaal 14 cm hoog en 23,5 cm breed zijn.
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.

ER WAS 'DE MUUR' - 30 JAAR TERUG 1989!

Foto door Günter Peters op donderdag 9 november 1989 - publicatie Ullstein Verlag Berlin

Herinneringsblad uitgegeven door de Duitse Posterijen op 6 november 1990
Eerste verjaardag van de opening van de interne Duitse grenzen
Stempel 1000 Berlin 12 - Eerste dag - 06.11.1990

EEN ONVERWACHTE ONTMOETING MET HET VERLEDEN - 15 JAAR TERUG
Toen ik op 9 juli 2004 met de fiets vanuit Gent vertrok naar Barlinek in Polen dacht ik aan het
zilveren bruiloftsfeest dat gepland was op 24 juli. Als alles goed verliep met mijn project zou ik
na zo'n 1.300 km en zo'n veertien dagen later hopelijk op tijd aankomen.
Een ontmoeting met "De Muur" had ik helemaal niet verwacht, maar toen ik in de omgeving
van Stapelburg ( in der Harz ) het Schimmerwald verliet botste ik figuurlijk op het verleden.

( © Jan Lannoye )
De grensovergang tussen het westen en het oosten lag hier in het dun bewoonde gebied van de
Oberharz en het Eckertal, aan de rivier de Ecker, tegenover het dorpje Stapelburg.

←

( © Verlag Esterbauer GmbH 2003 )
De Euro-Route R1 doorkruist 9 Europese landen van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk tot SintPetersburg in Rusland. Het Duitse gedeelte van de fietsroute kan gevolgd worden van Arnhem tot
Berlijn en verder tot de Poolse grensovergang in Küstrin-Kietz.

DE OPENING VAN DE GRENS IN HET ECKERTAL - 30 JAAR TERUG
Op zaterdagnamiddag 11 november 1989 werd onder druk van de aanwezige bevolking aan
beide zijden van de versperringen, de grens geopend om 15.00u. Twee dagen na de val van
"De Muur" in Berlijn. Het volledig openen van de grens was echter technisch niet mogelijk
daar de DDR-grenswachters in stilte verdwenen waren. De chaos was compleet.
In 2004 waren deze resten van de grensovergang tussen West- en Oost-Duitsland nog
zichtbaar. Rechts ziet u de kiosk aan Oost-Duitse kant 'Rast an der Grenze'.

( © Jan Lannoye )

Op 6 oktober 2017, tijdens de voormiddag werd de kiosk, links op de foto, door brand volledig
vernield. De oorzaak werd nooit gevonden !

Foto door Helmut Gleuel op 6 oktober 2017 - publicatie Nordharz Portal 15 november 2017

( © Jan Lannoye )
Fragment van postwaardestuk Deutsches Reich met stempel STAPELBURG - 24.05.1903

Stapelburg behoorde tot het Deutsche Reich tot het einde van Wereldoorlog II en werd in
1954 geïsoleerd door het 'sperrgebiet' in het Eckertal op het grondgebied van Oost-Duitsland.
TERUG NAAR HET VERLEDEN - 40 JAAR TERUG
Dat bracht mij ook terug naar 1979, het jaar van de bruiloft, toen we met de auto naar
Barlinek reden en het 'IJzeren Gordijn' moesten kruisen tussen West- en Oost-Duitsland in
Marienborn (oost) bij Helmstedt (west) en de Oostduits / Poolse grens in Frankfurt an der
Oder en Slubice.
De intimiderende kontroles van en door mensen, van documenten en voertuigen zijn voor
altijd in mijn geheugen gegrift.

Kontrolestempels van de DDR op 05 10 richting Marienborn - Frankfurt a.d. Oder en op 09 10 in de
andere richting. Voor het éénmalig gebruik van het wegennet moest 5 Duitse Mark betaald worden.

ER WAS 'DE MUUR' - 20 JAAR TERUG !

Herinnering uitgegeven door de Duitse Studiekring voor filatelie en postgeschiedenis
Ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling op 3 september 2009
Twintigste verjaardag van de opening van het 'IJzeren Gordijn'
Gelegenheidsstempel 39365 Marienborn - 03.09.2009

( © C.B. & A.K. )
De postzegeltentoonstelling had plaats in de 'Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn'.

( © C.B. & A.K. )
De 'Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn' is nu een toeristische attraktie annex museum.

De overdekte kontrolehal is sinds 1979 weinig of niet veranderd. U ziet op de voorgrond de
beruchte putten om de onderzijde van de voertuigen te onderzoeken naar eventuele
verborgen ruimtes om mensensmokkel tegen te gaan. Niets nieuw dus vandaag !

Het centrale marktplein
van Barlinek in 2004.

Poststempel Barlinek op
13.10.1979.

( © C.B. & A.K. )

Het huidige Barlinek behoort tot het 'woiwodschap' of de provincie West-Pommeren en telt
ongeveer 14.000 inwoners. Tot het einde van 1945 maakte het echter deel uit van Duitsland
onder de naam Berlinchen - Landkreis Soldin - Provinz Brandenburg. Op het einde van de
Tweede Wereldoorlog werd het stadje zwaar beschadigd, vooral de omgeving van dit plein.

EENHEID

RECHT

VRIJHEID - DUITSLAND HERENIGD !

Herinneringsblad uitgegeven door de Duitse Posterijen op 3 oktober 1990
Duitse Staat herenigd in vrede en vrijheid
Stempel 5300 Bonn 1 - Eerste dag - 03.10.1990

Genummerde herinneringsomslag uitgegeven door de CDU op 2 december 1990
Eerste gezamenlijke Bondsdagverkiezingen in het herenigde Duitsland
Stempel 5300 Bonn 12 - 02.12.1990
Met vermelding van Deutschlandia '91 - 20 en 21 april 1991 - Tentoonstelling voor de jeugd

CHÂTEAU DU HAUT-KÖENIGSBOURG
Op 15 mei 1999 geeft de Franse Post een prachtige postzegel uit in het formaat 22 x 76mm.
Ontworpen door Serge Hochain naar een luchtfoto van Airdiasol / Rothan.
Gemengde druk offset en gravure 'taille douce' door Claude Jumelet.
Realisatie Charles Bridoux.

Eerste dag omslag met zijde uitgegeven door La Philatelie Artistique
Stempel 67 Sélestat - Eerste dag 15.05.1999

Gratis prentbriefkaart uitgegeven door La Poste - mag niet verkocht worden !

( © Jan Lannoye )

De hertog van Beieren, Frédéric le Borgne van de illustere familie Hohenstaufen was de
bouwheer van dit kasteel uit de 12e eeuw. De eerste naam was 'Château d'Estufin'.
Gedurende vele eeuwen kende dit kasteel steeds andere eigenaren maar de basis van het
kasteel zoals we het nu kennen wordt gelegd in 1865 toen de ruïnes eigendom werden van
de stad Sélestat. Als gevolg van de Duits-Franse oorlog van 1870 wordt de stad Duits
grondgebied en het stadsbestuur beslist om de site aan Keizer Wilhelm II ( Guillaume II ) te
schenken. De keizer maakt er zijn persoonlijk prestigeproject van onder leiding van de jonge
architekt Bodo Ebhardt. Gedurende zeven jaar wordt er hard gewerkt ( 1902 - 1908 ) en dit
nog tot op vandaag om deze parel op 755m hoogte met grandioos uitzicht over de vlakten
van de Elzas voor het grote publiek toegankelijk te houden.

Verzonden omslag met speciale herdenkingskoerier per koets op het Keizerlijk traject
Stempel 67 Sélestat - Eerste dag 15.05.1999

Kerstmarkt Colmar
Foto door J.M.Hedoin © Pictural Colmar
Voorgefrankeerde omslag met permanente geldigheid voor een zending tot 20 gram
Stempel 68 Hésingue CDIS - Haut-Rhin - 2004

De kerstmarkten komen eraan - Allen daarheen ?
Deze twee juweeltjes op Pitney Bowes type Connect+Serie, maken publiciteit voor
de kerstmarkt van de stad Aachen (2013) en de stad Neuburg an der Donau (2017).

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 januari 2020. Misschien
kan u mij ook uw tijdschrift toesturen ? Denk er eens aan ! Met dank Jan Lannoye

OOST - PHILA
Algemene Vergadering
5 oktober 2019 – 15.00 uur
Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – ZWIJNAARDE

OOST - PHILA
Voordracht: Alain Pierret - Bargepost

Verslag
1-Welkom.
22 aanwezigen.
Lucien Van Hecke, Oswald Demeyer, Marc Van Der Haegen, Jacqueline Bekaert en Leo Declercq
hebben zich verontschuldigd, evenals de kringen van Lokeren en Geraardsbergen.
2-Goedkeuring van het verslag van AV van 22/06/2019: goedgekeurd.
3-Financieel verslag.
Overzicht: gezonde financiële toestand.
Lidgelden: uitnodigingen verstuurd - blijft 15 €/kring - betaling vóór 1/4/2020.
4-50 Jaar Oost-Phila.
- Zie voorpagina en artikel Oost-Phila Kontakt.
- Ontvangst op Provinciebestuur: Paul De Dobbeleer - Reina Beeckman - Mark Bottu.
Diploma circuleert.
Ook diploma’s uitgereikt aan Ertfila (Luc Rondas) & Lokerse Postzegelkring (Guido Lantheere).
5-Oost-Phila-wedstrijd 2020.
- Lucien Van Hecke heeft het reglement aangepast.
De gevraagde postzegel is een vogel van Buzin met dubbele waarde (BEF & EUR) op poststuk
gefrankeerd met één zegel met onderstaand O.C.B nummer :
2885 = 16BEF / 0,40 EUR : brief
2931 = 16BEF / 0,40 EUR : brief
2966 = 8 BEF / 0,20 EUR : verkiezingsdrukwerk
3011 = 16BEF / 0,40 EUR : brief
R 94 - R95 - R96 = rolzegel 16BEF / 0,40 EUR : brief.
De enkelvoudige frankering moet een correct port zijn.
Gezien er geen regionale tentoonstelling is en vermoedelijk ook geen voorverkoop in O.Vl. dient
gezocht naar een gelegenheid om de resultaten te exposeren.
Datum van inlevering wordt bepaald in functie van deze gelegenheid.

6-Oost-Phila Kontakt & Archieven.
-

Jan Lannoye verzorgde eens te meer een zeer geslaagde Oost-Phila Kontakt.
Lucien Van Hecke bezorgde een aantal documenten van Leon De Winter voor het archief.
Hij blijft in contact met mevrouw De Winter.

7-Ruildienst.
- Functioneert goed.
8-Website.
- Mark onderhoudt regelmatige contacten met Rik Dessers.
- De Oost-Phila Kontakt nummers zullen regelmatig volledig op de website worden gezet.
2019/3 staat er nog niet op.
- Alle kringen worden verzocht hun gegevens nogmaals na te kijken en wijzingen door te geven op
mark.bottu@telenet.be.
- Er komt weinig informatie binnen over activiteiten. Graag tijdig meedelen.

9-Varia.
- De voorzitter herinnert aan de Statutaire Vergadering van februari 2020 met verkiezing van een
nieuw bestuur. Hij doet een oproep tot kandidaturen.
- Mark Bottu werd aangeduid als hoofdredacteur van ‘De Postzegel’.
Gent, 9/10/2019.
Mark Bottu, Secretaris
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

( © Rik Dessers voor OP )

http://www.oost-phila.be/
Het bestuur doet een beroep op alle kringen om hun gegevens na te zien op deze site.
Indien er aanpassingen nodig zijn, gelieve deze per mail te melden aan Mark Bottu.

Algemene vergadering K.L.B.P. OOST - Vl. zaterdag 5 oktober 2019 te Zwijnaarde.
1.Verwelkoming door de voorzitter.
Aanwezigheidslijst ter beschikking bij Mark Bottu.
Met eerst enkele mededelingen, ons aller gekende Gustaaf D’Hondt is overleden enkele maanden terug.
Voor Fisto zal de heer Mark Bottu de vervanger worden van de heer Walter Ronsse.
2.Het verslag van 22 juni wordt unaniem goedgekeurd.
3.Kasverslag.
Roland geeft financieel overzicht, vermits wij bijna telkens negatief staan tegenover de vorige maal dient
er misschien eens aan gedacht te worden om een voorverkoop in onze Provincie in te richten als K.L.B.P.
Oost -Vlaanderen. Ons vorig positief dateert van na de Nat. in Temse 2012.
4.Terugblik Fila Leuven.
Er waren deelnemers die geen 6 maand gewacht hebben om opnieuw deel te nemen aan een regionale
tentoonstelling, wat wel voorzien is in de reglementen.
Men stelt vast dat dezelfde juryleden telkens opnieuw worden aangesteld en men vraagt dan ook dat
juryleden op een regionale tentoonstelling waar zij jurylid zijn niet zouden deelnemen.
Blijkbaar was de opstelling nogal wanordelijk, zaal was positief.
5.K.L.B.P. nieuws.
Voorverkopen voor 2020:
27/1 te Gembloux - 16/3 te Lommel - 15/6 te Luik - 28-29-30/8 te Antwerpen - 26/10 te Ganshoren
-

Op de laatste Nat. Statutaire vergadering te Zaventem waren slechts 64 kringen vertegenwoordigd.
De voorzitter vraagt toch eventueel een volmacht aan een andere kring te overhandigen.
Oost Vlaanderen was pover aanwezig.

-

Website: deze wordt nu goed bijgehouden en gebruikt.

-

bephila trekt de waarborg op voor het gebruik van de tentoonstellingskaders naar 300€, reden
hiervoor is dat er veel kapotte plexivlakken terugkomen maar ook dat niet alle geleverde materiaal
terugkomt ( sleutels) en dat scharnieren niet meer bevestigd zijn aan de kaders.
De subsidie van 375€ die je krijgt als inrichtende kring van een Reg. of Nat. tentoonstelling wordt
maar uitbetaald na het inleveren van het materiaal.

-

Kringen die VZW. zijn dienen de nieuwe aanpassingen tegen 1 jan. 2020 in orde te brengen.

Secretaris

Voorzitter

Luc van Bogaert

Ivan Van Damme

KLBP-OOST-VLAANDEREN - OOST - PHILA
14 december 2019 – 14.00 uur
Sporthal Hekers – Ter Linden 29 – ZWIJNAARDE

UITNODIGING
Geachte Heer/Mevrouw Voorzitter – Geacht Bestuurslid, Geachte Afgevaardigde,
Hierbij nodigen we U graag uit op de Algemene Vergadering van de KLBP – OostVlaanderen en op de Algemene Vergadering van Oost-Phila.
Met vriendelijke groeten,
Mark BOTTU
Secretaris Oost-Phila

Luc VAN BOGAERT
Secretaris KLBP – Oost-Vlaanderen

14.00 - Algemene Vergadering KLBP – OOST-VLAANDEREN
1-Verwelkoming door de voorzitter en verontschuldigingen.
2-Goedkeuring van het verslag van AV van 5 oktober 2019.
3-Kasverslag door de penningmeester.
4-Provinciale verdienste.
5-Nationale verdienste.
6-Medaille Paul De Smeth.
7-Internationale tentoonstellingen.
8-Varia - o.a. de mooiste postzegeluitgifte.
9-Sluiten vergadering.

15.00 - Algemene Vergadering Oost-Phila
Voordracht: Oswald De Meyer - De Tweetalige Militaire Afstempelingen
1-Welkom en verontschuldigingen.
2-Goedkeuring van het verslag van AV van 5 oktober 2019.
3-Financiëel verslag.
4-Datum inlevering van de deelnames aan de Oost-Phila wedstrijd.
5-Oost-Phila Kontakt & Archieven.
6-Ruildienst.
7-Website: oproep aan de kringen voor nazicht en melding van de samenstelling van hun bestuur.
8-Melding van de data van de AV in 2020.
9-Oproep voor kandidaturen voor het bestuur Oost-Phila 2020 - 2023.

