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Meldt u bij het bestuur !

20 juni - Vergadering afgelast

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 : Maurice Devlamynck
Kapellestraat 15 9960 Assenede
Een kruisje in het vakje!

Uw vereniging heeft het lidgeld voor 2021
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.

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 2020:
15 februari - Statutaire Vergadering

26 september - Vergadering afgelast
Rekeningnummer Oost - Phila
IBAN – BE 16 0013 3761 8074
BIC - GEBABEBB
Lidgeld : € 15

de

19 december - Vergadering afgelast

Beste Collega’s,

Voor verschillende kringen was het de start van een nieuw filatelistisch jaar, voor andere kringen
loopt het filatelistisch boekjaar ten einde op 31/12/2020. Om deze twee redenen achten wij het
moment aangebroken om de lidgelden op te vragen.
Het lidgeld voor OOST-PHILA bedraagt voor het filatelistisch jaar 2021

15 EURO per aangesloten kring
Mogen wij U vragen alle stortingen van lidgelden in verband met OOST-PHILA te verrichten op
rekening en adres van de provinciale penningmeester:
rek. nr.

IBAN - BE16 0013 3761 8074

OOST-PHILA
p/a Roland De Swaef
Groeneboom 11
1540 Herne.
Beste collega’s mogen wij jullie vragen uw penningmeesters er attent op te maken het OOSTPHILA lidgeld over te schrijven ten laatste tegen 30/04/2021.
Vergeet vooral uw bijwerkingen aan uw ledenbestand en/of bestuur niet te melden aan het
secretariaat fil.oostvl@gmail.com en aan de redactie van het Oost-Phila Kontakt
jan.lannoye@telenet.be, zodoende kan het Informatieblad naar het juiste adres gestuurd worden.
Wij rekenen op uw bereidwillige medewerking

Dank voor uw medewerking en filatelistische groeten

Ten geleide
Beste Vrienden,
Tegen het einde van de zomer leefden we in hoop dat het nieuwe filatelistisch seizoen min of meer normaal zou
kunnen verlopen. Enkele verenigingen die over een grote vergaderruimte beschikken richtten schoorvoetend hun
vergadering in. De mooie liedjes duurden niet lang. Met de terugkomers uit vakantie en het hervatten van de scholen stak de tweede golf covidbesmettingen de kop op. De feesten op de Leuvense Grote Markt en in het Gentse
studentenkwartier deden hun duit in het zakje. De horeca ging terug dicht en vergaderingen kunnen niet langer
doorgaan. Dat zal zeker voor de rest van het jaar zo zijn.
Dit geldt natuurlijk ook voor Oost-Phila en K.L.B.P.-Oost-Vlaanderen. De bestuursvergadering van 12 november werd
afgelast en dit zal eveneens het geval zijn voor de algemene vergadering van 19 december.
Ook voor de Oost-Phila wedstrijd bracht dit de nodige problemen mee. Er was een jury voorzien bestaande uit Marc
Van Der Haegen, Donald Decorte en mezelf. Daar je normaal maar één persoon thuis mag ontvangen stelde Marc
voor dat Donald en ik de klus zouden klaren. Dat deden we op 12 november. De volledige resultaten vindt U elders in
dit OPK.
Toch gaat de filatelie niet in een winterslaap. Verzamelaars blijven inderdaad in hun ‘kot’ en krijgen daardoor juist
meer tijd om hun albums uit de kast te halen. Oude verzamelingen kunnen bijgewerkt worden en hier en daar duikt
er misschien wel een ideetje op om een nieuwe te beginnen. We hebben tijd om onze clubbladen en wellicht andere
artikels door te nemen.
Diegenen die de digitale boot niet gemist hebben kunnen actief surfen op Delcampe en co. Veilinghuizen nodigen U
uit via digitale catalogi en live-bidding en realiseren mooie opbrengsten. Vooral internationale studiekringen hebben
de zoomsessies ontdekt, zowel voor hun bestuursvergaderingen als voor powerpointpresentaties. Ook voor de
doorsnee verzamelaar kan dit interessant zijn. Dat bewijst Koenraad Bracke met een lijstje van links die hij aan de
leden van Themafila Wetteren doorzond en die jullie elders in dit blad vinden.
Ondertussen naderen we het einde van het jaar. Sint-Maarten is al voorbij gekomen en Sinterklaas – die ik goed ken
want hij heeft mij 74 jaar geleden op 6 december uit zijn mijter getoverd – heeft mij
verzekerd dat er op de daken geen corona heerst en dat uw (klein)kinderen zich niet
ongerust moeten maken. Ook de Kerst- en Nieuwjaarsdagen komen eraan. Grote
familiefeesten zullen niet voor dit jaar zijn. Je zal je familieleden en vrienden hoofdzakelijk
via telefoon, skypen of misschien wel via een ouderwets kaartje een voorspoedig 2021
moeten wensen. De eindejaarszegel van dit jaar nodigt hier niet echt toe uit, maar
misschien heb je nog wel wat van die mooie oude kerstzegels in Belgische frank.
Mede namens het Oost-Phila bestuur - Donald, Jan, Roland, Marc, Maurice en Julien –
wens ik jullie

Een vredevol Kerstfeest
Een voorspoedig 2021
Mark, uw voorzitter

IN MEMORIAM
Georges Staelens - Wachtebeke : ° 5.4.1934 en + 26.10.2020
Van Phila Club Wachtebeke, gesticht op 1 oktober 1971, werd Georges de
tweede voorzitter en bleef dit ongeveer 45 jaar.
De maandelijkse clubbijeenkomsten zou hij voor niets willen missen hebben,
zelfs toen het de laatste tijd wat moeilijker ging. Nadat hij in december vorig
jaar meedeelde te stoppen als voorzitter, kon iedereen op hem blijven rekenen
en bleef hij de club verder steunen en begeleiden als erevoorzitter.
Georges en filatelie, het was een onafscheidelijk gegeven. Zelf verzamelde hij op de eerste
plaats de Belgische zegels. Ook maakte hij enkele thematische verzamelingen zoals een over de
Amerikaanse presidenten en een andere over de vogels van Buzin.
Tot tweemaal toe is hij erin geslaagd een voorverkoop te organiseren en lag hij aan de basis van
zes bijzondere datumstempels. Naast uitgever van het clubblad was hij ook de grote bezieler van
de jaarlijkse tentoonstelling tijdens de jaarmarkt in november.
Wij gedenken hem dan ook als een gewaardeerd mens en filatelist en zullen goede herinneringen
aan hem bewaren.

© Uitvaartcentrum De Sporen
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MonTimbrenLigne – La Poste France
door Jan Lannoye

LETTRE VERTE – FRANCE – Max 20g – (genormaliseerde brief enkel binnenland)

Joe Dassin
Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans Paris on dépasse les taxis
Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans Paris on dépasse les taxis
Place des fêtes on roule au pas
Place Clichy on ne roule pas
La Bastille est assiégée
Et la République est en danger
Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans Paris on dépasse les taxis
Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans Paris on dépasse les taxis
L'agent voudrait se mettre au vert
L'Opéra rêve de grand air
A Cambronne on a des mots
Et à Austerlitz c'est Waterloo
Dans Paris à vélo on dépasse les autos
A vélo dans…

LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE
FRANCE – Max 20g
Utilisable par multiple au-delà de 20g

© https://www.lyricfind.com

MonTimbrenLigne:
https://www.laposte.fr/mon-timbre-en-ligne
Het systeem om on-line frankeervignetten te bestellen is een service van de Franse posterijen. Via hun site
is het zeer eenvoudig om in vier stappen uw vignetten te kiezen, uit een zeer gevarieerd aanbod qua layout en tarieven, te betalen en thuis af te printen op zelfklevende etiketten. Het loont de moeite om via
bovenstaande link eens te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn !
Deze service bestaat tot nu niet bij Bpost.

Een korte geschiedenis:
09.01.2009
- start van deze dienstverlening op voorlopige basis (testfase na enkele dagen afgesloten)
05.02.2009
- definitieve indienststelling met keuze uit 10 categoriën aan vignetten en een blikvanger van de week
19.02.2010
- de geldigheid van de vignetten, oorspronkelijk 60 dagen, wordt verlengd naar 24 weken
23.08.2011
- wijziging van het ontwerp van het vignet
01.10.2011
- creatie van een nieuwe dienstverlening “LETTRE VERTE”
17.01.2012
- opsplitsing van het systeem naar twee rekeningen ‘Particulieren’ en ‘Ondernemingen’
06.06.2012
- wijziging van het ontwerp van het vignet bestemd voor ondernemingen
01.09.2012
-mogelijkheid voor ondernemingen om een logo of een slogan in het vignet te laten plaatsen
03.11.2014
-start van de dienstverlening ‘R’ en ‘AR’ voor particulieren
01.01.2015
- creatie van een nieuwe dienstverlening “LETTRE SUIVI NATIONALE ET INTERNATIONAL”
- aanpassing van de tariefstructuur voor particulieren met toepassing van kortingen
04.06.2018
- gelijkschakeling van het ontwerp van het vignet met nieuwe datamatrix voor beide rekeningen
Het gevolg van deze laatste wijziging was dat men visueel geen onderscheid meer kon maken tussen een
zending van een particulier of een onderneming. Dit kon enkel nog door het uitlezen van de datamatrix.
Met dank aan Luc Guillard, mijn correspondent bij A.C.E.M.A. France.

Een toemaatje uit Zwitserland:

Ook Zwitserland heeft een “WebStamp” systeem waarbij een onderneming een logo kan laten plaatsen in
het vignet: de fietsenconstructeur van o.a. speed pedelecs Stromer AG uit CH-3173 Oberwangen bij Bern.

Oost-Phila prijskamp 2020
Ook de jaarlijkse Oost-Phila prijskamp moest dit jaar tengevolge van Covid-19 hoofdzakelijk digitaal verlopen.
Gevraagd werd één postzegel met een vogel van Buzin met dubbele waardeaanduiding (BEF & EUR) op poststuk.
Het ging dus om de O.C.B nummers 2885, 2931, 2966, 3011, R94, R95 of R96 .
De nieuwe filatelistisch coördinator Julien Van Damme ontving 17 inzendingen. Hiervan kon er één niet beoordeeld
worden omdat de zegel niet beantwoordde aan de vraag. De mooie brief was gefrankeerd met een Buzin-zegel met
een waarde aanduiding enkel in Euro.

2020-02
2020-01
2020-13
2020-04
2020-06
2020-10
2020-07
2020-08
2020-14
2020-12
2020-15
2020-16
2020-03
2020-17
2020-05
2020-11
2020-09

808 Postzegelkring Ninove
805 Renaix-Philatélique-Ronse
805 Renaix-Philatélique-Ronse
801 S.R.G.T.
801 S.R.G.T.
801 S.R.G.T.
816 Koninklijke Postzegelclub Het Volk
808 Postzegelkring Ninove
801 S.R.G.T.
801 S.R.G.T.
808 Postzegelkring Ninove
805 Renaix-Philatélique-Ronse
808 Postzegelkring Ninove
805 Renaix-Philatélique-Ronse
816 Koninklijke Postzegelclub Het Volk
816 Koninklijke Postzegelclub Het Volk
808 Postzegelkring Ninove

Inzender

5 Hans Scheerlinkck
4 Ronny Bauwens
4 Dirk Blanquart
5 Walter Ronsse
5 Wilfried Eeckhout
5 Pieter Cosyns
3 Marcel Storm
5 Etienne Van den Steen
5 Jan Lannoye
5 Alain Pierret
5 Frans Van Rossem
4 René Noterman
5 Valentijn Van der Haegen
4 Albert De Bock
3 William Van Damme
3 Freddy Haegheman
5 Koenraad Van den Steen

89
87
86
85
84
83
80
80
80
79
79
79
78
77
70
69
0

De eerste prijs gaat naar Hans Scheerlinck van Postzegelkring Ninove met 89 p.

Classering

Clubnaam

Jurypunten

Club
ID

Aantal
inzendingen

Finaal
Volgnummer

Als jury waren aangeduid: Mark Bottu (voorzitter), Donald Decorte (ondervoorzitter) en Marc Van Der Haegen
(secretaris). Gezien de corana-beperkingen stelde Marc voor dat de jurering enkel door Donald en mezelf zou
gebeuren. Deze ging door op 12 november om 15.00 uur. Hieronder vind je de individuele resultaten.

1
2
3
4
5
6
7
7
7
10
10
10
13
14
15
16
17

De tweede prijs gaat naar Ronny Bauwens van Renaix-Philatélique-Ronse met 87 p.

De derde prijs gaat naar Dirk Blancquart van Renaix-Philatélique-Ronse met 86 p.

Het toekennen van de wisselbeker stelde ons voor problemen. Het reglement stelt: “De wisselbeker wordt toegekend aan de vereniging met de drie best geplaatste deelnemers en bij ex-aequo de vier best geplaatste, enz....”. Wat
de drie best geplaatste betreft geeft ons dit voor Renaix-Philatélique-Ronse 2 + 3 + 10 en voor S.R.G.T. 4 + 5 + 6. Dus
telkens 15. Ook wanneer men de punten van de drie eerste voor beide kringen optelt komt men telkens aan 252 p.
Rekening houdend met de 4de deelnemer betekende dit voor Renaix-Philatélique-Ronse + 10 en voor S.R.G.T. + 7.

De wisselbeker gaat naar S.R.G.T.
Tot slot een bemerking van de jury. Ten gevolge van de keuze van een moderne zegel vertonen alle poststukken
automatische afstempelingen. Daardoor waren de stand, de leesbaarheid en de zuiverheid bij de meeste deelnemers zeer hoog. De onderscheiden vonden we vooral in de staat van het document en de centrering van de stempel.
Mede namens Julien Van Damme en Donald Decorte en het ganse Oost-Phila-bestuur wens ik alle deelnemers – en
in het bijzonder de drie winnaars - alsook de vijf deelnemende kringen van harte proficiat.

Mark Bottu, Voorzitter

MERKWAARDIGE BRIEVEN DER KOLONIALE LOTERIJ
door Jan Lannoye
INLEIDING
In de huidige periode van controverse rond de geschiedenis en de erfenis van onze gewezen
Belgische Kolonie is een beschrijving van enkele merkwaardige zendingen van de Koloniale Loterij
heen en terug, naar en van Belgisch Kongo actueel.

Was het nu Koloniale, Afrikaanse of Nationale Loterij ?
Volgens de website van de Nationale Loterij is de Koloniale Loterij opgericht op 29 mei 1934 om
nieuwe financiële middelen te zoeken voor de verdere ontwikkeling van onze Belgische kolonie in een
periode van wereldwijde recessie na de beurscrash van Wall Street op 24 oktober 1929.
Op een briefomslag, afgestempeld 22 juni 1934, maakt de Bank van Brussel reeds publiciteit:

‘Intekenen op de Koloniale Loterij bij de Bank van Brussel’

© Delcampe 948825152

Aangetekende zending van Brussel 33 naar Parijs 8 op 22.06.1934
Tarief van 01.05.1927 tot 01.08.1941 – 1,75 tot 20gr + 1,75 aantekenrecht
Frankeermachine Hasler B 117 met vaste waarden

PUBLIBEL 1354

KORTRIJK X

28.12.1955

Met de onafhankelijkheid van Kongo op 30 juni 1960 verdween de oorspronkelijke doelstelling van de
Koloniale Loterij en deze werd omgevormd tot Afrikaanse Loterij voor een korte periode van 2 jaar.

VLAGSTEMPEL

GENT X

29.12.1961

Op weg naar miljoenen en miljarden franken in klinkende munt !
Eind 1962 werd binnen het Ministerie van Financiën de Nationale Loterij opgericht. Via bepaalde
verdeelsleutels werd met de winst steun verleend aan de ontwikkelingslanden en verenigingen van
openbaar nut in België.

900.000.000 Fr.

X GENT X

05.01.1965

1.700.000.000 Fr.

GENT X

30.10.1970

1.800.000.000 Fr

GENT X

11.1970

2.100.000.000 Fr.

GENT X

04.10.1974

Een persbericht in januari 2020 vermeldde dat voor het jaar 2019 de Nationale Loterij een
recordomzet gehaald heeft van 1,443 miljard euro, u leest het goed ! Dik 56 miljard oude franken.

PUBLIBEL 2279 F - Franstalig

PUBLIBEL 2048

WETTEREN

1.8.1966

PUBLIBEL 1923 - Franstalig

PUBLIBEL 2191

IZEGEM 1

9.8.1968

EEN EERSTE ONBESTELBARE AANGETEKENDE BRIEF
Deze brief vertrekt uit het kantoor Sint-Gillis (Brussel) 1 op 31.08.1937 met bestemming Nyonga.
Nyonga was een handelspost met postbedeling langs de rivier Lualaba in Katanga. De brief was
aangetekend gefrankeerd maar zonder luchttaks dus de reisroute ging via de scheepvaart naar
Lobito, de havenstad in Angola, via de spoorlijn over Dilolo naar de mijnstad Tenke en verder via het
lokale netwerk. Helaas was de bestemmeling overleden (DÉCÉDÉ) en de brief onbestelbaar
(REBUT). Aankomstdatum in Nyonga is niet gekend.

Briefport verlaagd tarief Belgisch Kongo tot 20 gram bedraagt 1,50fr.
Aantekenport bedraagt 1,75fr. Samen 3,25fr. Frankeermachine E 393.
Gefrankeerd met het type Timbrographe met 9 vaste waarden, gebruik van 1F75 en twee maal 75c.
RETOUR A L'ENVOYEUR
Merkwaardig genoeg heeft deze brief een volledig andere terugweg afgelegd, een reconstructie:
In Nyonga met rode inkt doorstreept en 'retour office Belge' en rechts geschreven 'Bukama' met pijl.
Op de achterzijde poststempel 'BUKAMA POSTES' op 28.9.37, doorgestuurd naar de luchthaven van
Leopoldville, Kalina met op de voorzijde geschreven 'vu à Kalina - paraaf' en 'Retour - pijl'.
Op de achterzijde poststempel 'LEOPOLDVILLE - KALINA POSTES' op 14.10.37 maar aangezien de
brief niet gefrankeerd was als luchtpost werd deze doorgestuurd naar Leopoldville 1.
Op de achterzijde vertrek 'LEOPOLDVILLE-KALINA' op 19.10.37 om 11u en aankomst
'LEOPOLDVILLE 1 POSTES' op 19.10.37 om 15u.
Van hieruit ging de brief via de scheepvaart terug naar België waar deze behandeld werd op 10.11.37
voor 'Retour Loterie Coloniale - Avenue Toison d'Or 56'. De brief was 72 dagen onderweg.

EEN TWEEDE ONBESTELBARE AANGETEKENDE BRIEF
Deze brief vertrekt uit het kantoor Sint-Gillis (Brussel) 1 op 14.10.1937 met bestemming Elisabethstad.
De brief was aangetekend met luchttaks gefrankeerd.
Volgens dienstorder nr.63 van 14 oktober 1936 zal met ingang van 24 oktober 1936 het vliegtuig dat
de lijn "België - Kongo" verzekert, in Belgisch Kongo de route Libenge - Bumba - Stanleystad - Kindu Kabalo - Bukama - Elisabethstad volgen.
Aankomstdatum op achterzijde 'ELISABETHVILLE POSTES' is 21.10.1937. Helaas was de
bestemmeling overleden (DÉCÉDÉ) en de brief onbestelbaar (REBUT).

Briefport verlaagd tarief Belgisch Kongo tot 20 gram bedraagt 1,50fr.
Aantekenport bedraagt 1,75fr.
Luchtrecht Belgisch Kongo bedraagt 3fr per deel van 5 gram maal 2 is 6fr.
Samen 9,25fr. Frankeermachine E 393.
Gefrankeerd met het type Timbrographe met 9 vaste waarden, gebruik van 50c en vijf maal 1F75.
RETOUR A L'ENVOYEUR
In Elisabethville met rode inkt doorstreept en 'retour via Leo Kalina'.
Op de achterzijde poststempel 'LEOPOLDVILLE 1 POSTES' op 25.11.37 en doorgestuurd naar de
luchthaven van Leopoldville, Kalina met op de voorzijde geschreven 'vu à Kalina - paraaf'.
Op de achterzijde poststempel 'LEOPOLDVILLE - KALINA POSTES' op 26.11.37.
Van hieruit ging de brief via de luchtpost terug naar België waar deze behandeld werd op 21.12.37
voor 'Retour Loterie Coloniale - Avenue Toison d'Or 56'. De brief was 68 dagen onderweg.

De staat van deze omslagen mag uitzonderlijk genoemd worden gelet op de klimatologische
omstandigheden, de veelvuldige behandelingen en de langdurige reistijd waaraan deze onderworpen
geweest zijn in 1937.

↑

↑

↑

↑

DE GEBRUIKTE FRANKEERMACHINES VÓÓR DE EURO
Na de Timbrographe E 393 werd overgegaan naar de erkende fabrikant Hasler:

Hasler F88 - B 2307 – afgiftekantoor Brussel 25 – 12.05.1966

Hasler F88 - B 2307 – pub met naam en adres – afgiftekantoor Brussel 25 – 08.04.1975

Hasler F88 - B 2307 – pub Logo – afgiftekantoor Brussel 1 – 27.04.1978

Hasler F88 - B 2307 - afgiftekantoor Brussel 1 – 29.06.1978

Hasler Mailmaster - B 7580 - afgiftekantoor Brussel 22 – 17.09.1982

Hasler Mailmaster - B 7580 - pub vernieuwd Logo - afgiftekantoor Brussel 22 – 29.04.1985

Hasler Mailmaster - B 7580 - pub vernieuwd Logo diameter 33mm – datumkroon en frankeerkroon vervangen
wegens slijtage - afgiftekantoor Brussel 22 – 07.04.1998

Hasler Mailmaster - B 9466 - pub vernieuwd Logo diameter 28mm – afgiftekantoor Brussel 22 – 19.03.1990

Hasler Mailmaster - B 9466 - pub Logo – vervanging datumkroon – afgiftekantoor Brussel 42 – 14.09.1999

Wie andere afbeeldingen en data heeft van frankeermachines gebruikt door de Nationale Loterij graag een jpg.
scan 300dpi naar de auteur jan.lannoye@telenet.be
Bronnen:
Alle afbeeldingen eigen verzameling uitgezonderd © Delcampe B 117
© Bpost alle uitgiftes Belgische Posterijen
Winklerprins uitgave 1951 voor © oude kaart Belgisch Kongo - Website https://www.nationale-loterij.be/
Studies W. Major en E. & M. Deneumostier

Interessante filatelistische informatie via de website
In een mail aan zijn leden wijst Koenraad Bracke – Voorzitter Themaphila Wetteren - op een aantal
alternatieven om jou met jouw geliefde hobby bezig te houden:
•

•

•
•
•

De verzameling ‘Ars Nova’ (over de Vlaamse Primitieven) van de Spanjaard Mikel Ugalde kan je online bekijken op
de pagina van de nationale tentoonstelling EXFILNA 2020 met alle thematische verzamelingen: https://fesofiexfilna2020.es/filatelia-tematica/ (ook deze van de andere disciplines kan je bekijken)
Op zaterdag 14 november was er om 16 uur een interessante lezing van de Oostenrijker Franz Zehenter (in het
Duits) over de opbouw van een thematische verzameling. Franz Zehenter is samen met zijn echtgenote Eva actief
bij de club van Montfort. Zij (en een aantal leden) hebben daar al heel wat verzamelingen opgebouwd volgens het
principe van wat men de 'Montforter Schule' is gaan noemen. Je kon gratis een ticket aanvragen om deze lezing
bij te wonen via de link https://www.eventbrite.de/e/bdph-online-seminar-ein-thematisches-exponat-richtigaufbauen-tickets-124383551551. Daar is het natuurlijk nu te laat voor maar de verzamelingen van het echtpaar
zijn allemaal te bekijken op de website http://philatelie.bplaced.net.
Je kan een van de voorbije ‘Online Seminare’ van de BdPh bekijken (in het Duits) via de website
https://www.bdph.de/index.php?id=85. Deze gaan ook over de andere klassen in de filatelie.
Je kan een van de lezingen van de voorbije ‘I venerdi filatelici’ (Filatelistische vrijdagen) bekijken (in het Italiaans)
via de website https://www.cift.club/i-venerdi-filatelici/ (en deze van Sébastien Delcampe in het Engels).
Je kan één A4-pagina (staand of liggend) opmaken in het Engels om mee te doen aan de virtuele
eenbladtentoonstelling van de BTA (doorsturen vóór 31 januari 2021): https://www.britishthematic.org.uk/btaone-page-virtual-competition.htm. Je kan zowel meedoen in de thematische als de open filatelie, alsook
prentbriefkaarten.

Mark, uw voorzitter
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Denk zonder verwijl aan uw wenskaarten !

MonTimbrenLigne en uw redacteur sluiten het jaar af met wensen !
© alle afbeeldingen in dit nummer verzameling Jan Lannoye tenzij anders vermeld.

KLBP OOST-VLAANDEREN en OOST-PHILA
AFGELASTING
Algemene vergaderingen op zaterdag 19 december 2020
Geachte afgevaardigde,
We hopen alvast dat u en u familie nog in goede gezondheid verkeren in deze moeilijke periode.
Rekening houdend met de richtlijnen van de overheid en de vooruitzichten inzake de coronapandemie, zijn de
op zaterdag 19 december a.s. geplande algemene vergaderingen afgelast.
KLBP Oost-Vlaanderen zal evenwel dit jaar nog een vergadering op papier / via e-mail houden – nadere info
volgt.
Dank voor uw begrip.

Ivan Van Damme
Voorzitter KLBP Oost-Vlaanderen

Mark Bottu
Voorzitter Oost-Phila

MEDEDELINGEN
Websites klbp-ovl.be en oost-phila.be
Geachte secretaris,
Gelieve de gegevens van uw kring na te zien op de websites van KLBP Oost-Vlaanderen en/of Oost-Phila en
eventuele aanpassingen te melden via e-mail aan fil.oostvl@gmail.com
Het provinciaal secretariaat gebruikt die gegevens voor zijn administratie en correspondentie en het is
bijgevolg belangrijk dat die steeds actueel zijn.
Dank voor uw medewerking.

Marc Van Der Haegen
Secretaris KLBP Oost-Vlaanderen en Oost-Phila

Kalender 2021
Onder voorbehoud van de verdere ontwikkeling van de coronapandemie en de overheidsmaatregelen terzake,
zijn alvast de volgende vergaderingen gepland :
Algemene vergaderingen op zaterdagen 13 februari, 19 juni, 25 september en 11 december, telkens om 14 u.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

