pt."

fulste j aargang
januari februari tBt
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Des'r;e Vricnden,

Ëii c.lc star-b van een nieuw jaar past het wel even eens achteruit
te kijl<en rln te onthouden wat 1987 ons gebracht heeft.
Ile'b hoogtepunt was zeker Nethafil '87, de provinciaJ-c kompetitievL;
tentoonstellingr die zé,ê,r veel succes kende Bn aen grote uitstraling hacl.
0nze rcis naar r^msterdam was een meevaller en de diverse tentoons'ccllingen in ons.land waren voor verschiJ.J.ende van onze leden
eon zcl<ere bekroning voorr hun streven naar de top in dc filateJ-ie.
tlol< dc Lrcvcstíging van Firmin ïhijs aIs voorzitter van onze fede*
lra'cie kan ons alleen ilaar verhBugen.
,,tan de ncgatieve kant hadden wij het overlijden van ons lid Frans
ilaetcns cn ons bestuursrid Mevrouw ïrJijckmans-Van uytscJ-.
Jc a-i'braai< van Dnze zaal bezorgde ons veel kopbrekens, die geIuk".'
l<irJ oms-1"oogcn toen wi j de toezeggín g kregen om ( t l(apclJ.el<e te
rnogen gubr-uii<en. Ik denk we1 dat het een meev6Ilcr zaJ- wordenl
gczien clc positieve geluiden die wij hier en daax opvingen.
flnze cJ-ub1'lri jsl<amp met 14 deeLnemexs is echter te i.rcinig voor
een l<rinu lijl< de onze. Hoperijk zar de vorgencle uitgave., die ge*
star"i; is wanneer U deze regels lcest, méér succes l<ennen.
Tr:t hicr onze achteruitblik op 1987,
voo,i! 19,'i'l hr;pcn wij een verdere uitstraling van unze kring te
l<unncn mccnalccn, veel succes voor onze deelnemcrs aan cle cliverse
ten

-bí)on s -bcL J-in gcR
r

tííi wCnsi-)n [.J vcrder veel genoegen met Uw hc.rbby en wcnsDn U en Uw
f arnilic Dcn gtred e gezondheid toe I en wie wectr misscirien wel 6
juist in clc Lottor
f.,l.5 .

oo0o0ooo0
0nze Vrj.und Frans Flertens behaalde op rtFortus tBTrr ccn Grote
tindersclrcicii'g met zijn verzameling zeílvaart.
[Jnzc gc.1-ulcwcnscn Frans !

Eijccnl<orns-tcn vr:ar de maanden januaxi, februari

zaterdag 2J januarie,
tcll<cns vanaf 14 uur.

1

3 februari,

27

2

a--

maart l
februari, 't2 maart an 26 maart
en

oooo0oooo
Voor de Ze clubprijskampzegel heeft U tijd
l-let be-trcf'b cle nr'1 067 Boudewijn 3fr lilai

)

tot en met l3 februari.
arte papicrsoorten zijn

tocgcJ-atcn.
Dc dcrde zegDIr cen uit de reeks 458/65
Antitcring prinses Josephine
Charlo-i:-tc lrecft U tÍjd tot en met 26 maart..
Gsz:: en dc vuorbije f ecstdagen mogen
jurrie alsnr:g dc éérstc pri js_
kamFzcgcl rlclgic nr'{ 550 tt25ste ïnternationalc
Jaarbcurs cJer vlaandcrcn inJ-cvBrDn tot en met 23 j anuari.

oooo0oooo
t:*" hccft op zaterdag 12 clecember zijn N,, tto-cata-ragus
van
l":":
lleigif -iatcn 'liggen in r 1 Kaperleke. Misschien
hecf-L icrnancl deze
Nc-b'r;o-c;1-i;a0ol-us met daarin een pri j
skampzeger me e genr)r'cn r in de
vclondcrs'uc1ling dat het cie zijne was.
Kijk eens thuis af u geen
twccr iJc'L'to-cêtafogus$en bezit I

)

ocloo0oc.trto
Vnor cic ji:ugdvcrzaling ilHet Kindil dienen
ex nog 1Z bl.erdcn l<Iaaxge_
maalct -be r"'u'clcn indien wij internaticrnaar
willcn decJ-ncmen.. Leden
ciic hiorv::or nog matexiaal wilLen
afstqan zijn ar-tijcr well<'m en op
vrroriraau bcclanl<t' 0p iedere bijeenkomst
is ex gelegcnhcicl voor de
jcugci'.1'cr'lerr';'r aan die verzamering
te werken, maêir e.u.b, niet ar_
.lcmacl- -bcgeJ-i jk.

oooo0o0orl
Ïrad-i.Li'ncc-r- irebben wij ook voot dit jaar
een etentju ucpJ-and.
up za'Lcr.iau 1ó april is dit gezellig
samenzijn voorzj-en ciitrnaar in
t -b
llarncicl-sirr-rf Leopordp-rein. Houdt
nu ree ds die craturn v:::- j, ook
nict-J-cdcn zijn rver-kom. De prijs becrraagt
600 fr vii{.rr _rcdcn en 700
vcLrr nj-ct-Icrlcn. Hct menu ziet er
als volgt uit :
apcri-Lici" tnrnatenroomsoep parerhoafll
vecnbe6sen cn r<roketten
sa'aj/on nru-L ijscxcme koffie; de

wijn tijdens hct etcn js in
drank na hct eten is vrrox eigcn rel<ening..
Erjn invul.furrnuJ-ier vinclt U np ecn Van
de volgenclc l:l.arizijdcn.
prijs:r'n'cgrcpcn.0e

de

,l

Een niuu!"r j aar wil ook zeggen nieuwe albulbladen,

VuI hct antwoDrds'Lrookjc zo vlug mogelijk j.n en geef het af bij Í\levr,De Groof
y'indrics dic instaat voor de aankopen.,.
0oi< b:i.j haar kunt U a1le benodigdheden bekomen aan zeer voordelige
pxijzen.
00ooCIcoort

1

12 cn 1 3 maart hcef t te Brussel op de HeyzeI rtFila I BBrr plaats r een
Ïntcrnationalc postzegcl- en Muntenbeurs clie ingcri-ch-b wordt door
vzvt , I'Jipa, i.veIl<c reeds bi jna 30 dergeli jke manif esta'i:ics ingerj-cht
lrecf't ín hc'b Bouwcentrum.te ,",Dtwerpen. De toegangsprijs beclraagt
10tl fr, tnaírr indicn wij ZA entreekaarten beste-t-1cn l<ornt cle prijs
maar op 6C f r. IJu l<aarten zi jn echter op datum, of r,,rel zaterclag 1Z
,;f vrcJ- zondag 1 3 maartr rnêar mogen samenge-bercl wort-icn.
llicr.nclcr vindt u ecn invurformulier clat wij voor,l rna6rt graag
zoudcn tcruLrz-1en. ïndíen het minimum niet gehal-lcl wr.rrclt gaat deze
vcrrnindcrirrg nict door., Flet genoeg deelncmers zr:uclcn wij evcntueel
ool< illt grocpsrcis kunnen inrichten.
e:

oooo0oooo
Lip 5;;it 6 maart hccft te Nossegem clc intergswcsteJ.ijl<c l<r.rm;retitieve
tcntoons-tcJ-ling pcr kring plaats, ldij mogen vor:rlo,rig mocicdingon
rnc-b 2 >< Z vl-al<ken vootf vol-ro0assenen en 1 x 2 vlal<kcn vcox de jeugd.
Tczr:J-f ricrti j cl lreef t de voorve rkoop plaats Van clc zcgt:,J- rr Dynamiek

varr cji; rlctícstcnÍe , Z zegets van 13 f r.
Gczj-en ric zóer l<orte periode heeft het bestuur bcsl-o-tcn orn clc klaarfitJticnclc oncicrwcrpen Van Mcvr.De Grocf-,4ndrics cn Frans t.j ertense
cvcnal.$ dcza van Jarpo in tc zencl en.
oo0D0oooo
Tr:ncc-'l-1rocp T{-ratcr Lier mer.dt ons da t, zij ap 1z
1 3 - I g cn 2o
fcbruarri i.i\rr l<crncdie opvoexen in staci sschoulvburg vrcdebcrg Van
tr iii jne sci'rtrrjlrzrron is ncn ollanderrr
met Jan Lysscns_paul l,Juyten,

Van

Grcc'L Vair 5-LiivoortrDenise Verwerf t, Jeannine ,liscoplllans
l(raat en
Ílarc Dc lBi:J-ciur. Deze komeclie dic weken vol_lc za_lcrr trr:l< (Antwerpen
)ís
Ruuci iJL, Ridclcr en cle regie is in hanclen van Door van lcecl<er.
l(aar-i:cn '? 5il 'ir tc bekomcn telcf oonnr.4BB4BzT díc vcox Ll reserveert.

4'
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Beste Vriendenl

Bent U al ingeschreven voor ons etentje op 16 €priL in het
l-landeJ.shof te Lier (recht over het station).
Voor de Frijs van 600 fr voor de leden en 700 fr voor de niet.J.eden krijgt U volgend menu voorgeschoteld;
aperitief
tclmcrten roomsoep

parelhoen met veenbessen en kroketten
sabayon met ijs
l<r:ffie
drank (wíjn )bi3 het eten j.nbegr'pÊ;.i
De dranl< na het eten is voor eigen rekening.
De inschrijvÍngen hrorden afgesloten op 9 april, zoclus heeft
nog de l<ans crm in te schríjven op onze bí jeenkomsten vafi 1Z

tj

an

26 maart en deze van 9 apriL.
Ereng Uu'l f amilie en vrienden mee; hoe méér zielen hoe rróér v:euEC,.
+

Bijccnl<onrsten voor

++++ ++++

de maan

zaferdag 1 2 maart vanaf
'zaterciag 26 maart

d

en

maartr april en mei l9tl8

14

uur

:

zaterdag 9 april
zaterdag 23 april
zaterdag 1 4 mei
za'cerdag 2A mei

+++++++++
CJ-ubprrjslcamp

1

987

1 988

De derde inzending betreft de zegeL 438/65 Ántitering prir,,us
Josepirine Charlotte; deze zegel moet uiterlijl< 26 rnaar-b j-nge*

leverd zijn.
De 4e zege-l die ingezonden moet worden is een EeJ-gische zegel
afgcs-bempeld met een puntstempel van Antwerpen of Brusi:elo
VcrJ-gcndc ci jf ers zi jn toe gelaten | 12
TA 60 ". 61 62 6:
64 41A 415 416 of 417.
Doze zegel moet voor 24 april in ons bezit zijn.

2.

UitsJ-ag prijskampzegel ï
Belgid t 550 ZSste Int,Jaarbeurs cler
Vlaandetcn
Ceulernans Rcne B6r5 Dupont Rene 81 rS Verworst CIO * De Groof
lln 79 licvr.f,eulemans-Bequet Tgrs ldijckmans Louis 7B
tJuibrechts,Albert 7l Bonne en Cop 76 Ruts Tsrr loon Eddy 75
evenaJ-s Van l'lou-b Louis en Baeten Louis - Stommels 74 Ên Boon Theo
55

15 declnerners dit seizoen tegenover {4 verleden seizoen is toch
nog te wcinig voor onze kring.
+++++++++
De "iJag van de Postzegeltt 1 9BB en de daaraan gekcrppelcle tentoonste.ïling l'rcef t plaats op 1 6 en I T april in het Distril<ilruis te
Bcrgcrhcut. Voor onze kring nemen R.Dupont en F.Thijs dee_l met
rBsfrccticveli j k lrlielersport en Natuurbescherming en behrucl ven het
J.ecfmiJ.icu"
lJet D:'-siril<'chuis is het oud-gemeentehuis van Borgerhout cn is ge"r.cgen Ilnr:rl<cnsplein (zi jstraat van ïurnhoutsebaan )

+++++++++
De Rcgic clcr Posterijen neemt deer aan de internationale tentoonn'ue J'linrl "7'llricfmarken-FlessErf te Essen (Duitse BonclsrËplubiek
)
van 1 4 tot 1 7 up ril t 98B r met een verk oop- en inf orrnatiestand.
Ti jdcns die tentoonstelling zal op 16 en 17 april cle vooxvcrkoop
plaatsvinclcn van de zegel ttD"g Van de postzegelu mcrr; een speciale
afsternpeling*

+++++++++
t 9BB is vrjor Licr ,het zimmerjaar; het staat voor de t 00ste geboortej aar van van Louis Zimmer. ïer clier gelegenheicl r:rganiseran de
Kon' Postzegelvexzamelaarskring Lier, de Arbeidcrs-p ostzcgelvexz
amel.aars Licr cn rnisschien cle Verzame]-s;rsclub Lisp een gczamelijke
ten'bconstc-LLingrVermoedclijk in de maand september af olctober, aI
naer 9e:Lang r'rij cen aangevxaagde vooxvErkoop door he-i; Staclsbestuur
vair Licr mogcn j-nrichten. !ilii wachten nog op de clcfinitieve clatum.
ÏngevaJ' wj-i ÍiJcn voorverkoop mogen inrichten houcJen r^/ij toch een
[]cz ancJ-ijl< e -i;en toonstelling.
Lcde.:tr rlic h/cllsen ten tooh te stellen geven dit cloor acn onze secretarj-s l"lcvr.De Gïoof-,nndries. Een onderwuxp iluuRiírRl(EN,pLANEïEN,
5TtRRil<Ut'l.Jf rcnz. zou z6ér welkom zijn.

3.

I 9BB heef t op de Heyse]. te Brussel de I nternationale
Postze gcJ-- an l.luntenbeurs plaats, Deze [:eurs vuordt ingericht door
vzwi tJipa die icder jaar beursen ingericht heeft te Í,ntr.verpen in
het Douwcentrum. Een bezoek overwaaxd voar cliegenen clie regelmaiig
clcrgej-ijke beurzen bezoeken.

0p 1 3

)

rne:.',rc-'r;

+++++++++
11 sil 12 maar-L opvoering van rr De Drie Jeannes il in chalet Lyra door
tr:n eelgrocp Teater. Fita Lodewi jckx, Denise Verwerf .L en Liliane
vekcrnans staan borg voox een gezellig avondje uit,
l(aarten à lSC fr zijn te verkrijgen in chalet Lyra, bij glashandel
van Licrcie, Lisperstr.Lier en terefonisch op 480.04,30.
+++++++++
0p ccn van dc volgende bladzijden vindt U een invui-furrnulicr om de
nicuwc a-1.buml:ladcn 1987 te bestelJ-en. G elieve c)eza za vlug mogeli jk
're l:czorgcn flan Chris De Groof-+4ndries clie instaat voor cle aankopen.
Tcvcns vindt U r:ok een formulier voor in te schrijven voox ons eten$i" op Í 6 april in het HandeLshof te Lier h,aar ool< nict-leden kunnen
aan dc:.;.Lncmijni Schrijf in, schrijf in, schrijf ín, schrijf in.
+++++++++
Voar rer:cntc speciale Belgische afstempelingcn l<un-t U steeds terecht
h:Lj trnzo ruil-meester Frans lvlertens die ock nCIg efgestempclde Belgische
zegeJ-s nc-L toeslag bezit afkomstig van de ruilciienst en waarvan de
cpbrengst cjien-t om het tokolt van de ruildiens.b enigszins te beper_
kcn.

+++++++++
0r, 25 alrril vcrschijnt de nieuwe uitgifte genaamcl í Frcmotie van de
Fiia-bc-i.ic " zzcgels met toeslag l3 + 3 en ?4 + 6 cn ccn blaaclje van
5U -F 'í 7 f r. of een totaal van 1 08 f r. Van een propaganr.la ge sproken !
+++++++++
VoJ-gcns clc gBgevens die h/ij bezitten hebben de landen clie Europazege-Ls hebbcn uitgegeven ([Epï 1 gB7 ), dit zi jn 35 J.anclerr in totaal
14 waarcion J-aten uerschi jnen. Euxopazegelverzame-l-aars telren maax;
cic Iijst mct uitgtgeven zegels en waarden Ii$gen ter inzage Bp onze
bi j ccnlcorns'bcn.
+++++++++
tlcn'L U rc:ds ingeschreven voor ons etentje op l6 april aanstaande,
To-b Bn rnct 9 april kunt U nog inschrijven.

* 4,
r0B
Van iC trt cn m€t 23 oktober'1988'heeft'rHollanci
Eulropa
Filacept
plaats j n hct f,ongresgebouw te Den Haag,. De tentoonstelling staat
onclcr clc auspiciSn van de FIF. Een groot aanial pr:staclmÍnistraties
zulJ-cn vcr-i:cgcnlvoordigd zi jn , of we I met eí-rn verkoop stand of wel met
ocn inzcnding uit hun postmuseum. 24OA vidrkante rncter kaderruimte
vrordt tcr bcsclril<king gesteld. 0p 23 februari 19Sg zijn 3 zegels met
tr:esJ-ag tritgogevcn namerijk 55 + 55 ccnt, 75 + 7c, ccn-t on nogmaals
75 +70 csnt" Tcvcns zaI op 1 B oktobex 1 9BB ccn speciaaJ- tcntoonstel.'l.ingsb-1-ol<jc uitl<ornen. b/aarom blijven onze noordcrburen s-Lcccls maar
lrun bi jzrbrrdcre h oge toeslag vïagBn 7
{F++++++++
l-lct tircrna van clc Europazegels 1988 za]-, zoaLs door cic Cep'L aangegevcn, zri-jn i rirocjcrns middelen van transport die relcening lrouden met
dc ecoi-ogjicr alsmede moderne communicatie.

+++++++++
Do Rcgic dcr Postcrijen geeft een nicuwigheid uit; narneIj-jk cen
tlrcrnatisclrc mitll van dc zegels die onlangs zijn varsehcncnttDc Zeetl
Dc pxijs bcclrang-t 100 fr en is te verkrijgen in a1.l"c pastkantoxen
r:-fl cicol ovcxschrijving of storting op nr,0D0-205b630-06.
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Handtekening
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ïe bczurgcn vcor 10 april

+++++++++
" Vrr.'urJcn zijn vccl moediger dan mannen om de pijn te vcrclraEeni
al-thans volgens de schoBnfabril<anten tt

5

Zc zijn cr h,ccr, dc nieuwe .r.. steunkaarten.
Dc stcunl<aarten met gratis tombola liggen op U te waclrten tijdens
'.')nze bijccnl<omsten. zeer veer mooie prijzen te winncn Llrêrmeercl ere
wecl<etrds in tocristische centra, Trekking 25 jurri inrt0ns Huistt
nc.lar-Lmccrbccl<.

Stcun onze federstiei zo steunt U ook Ur"t kring.

++++++++
anzc vriendcn van VerzamelaarscLub Lisp houden CIp B mci hun 37ste
Intcrnationalc ruildag in het V.T.I. Kruisbogenhofs'braat Lier
Ïaf elbcspxol<ing ten spoBdigste bi j H,Van cler ira Provinciesteenweg
4BA tc ZS3n Boechout tel. g3/45S.71.09

+++++++++
0p 23 en 24 april in het Bouwcentrum Jan van Rijswijcl<laan,intwcrpcn 1 Bc lila'cionale Postzcgel- en 14untenbeurs. ,0pen Van 1O - Í g uur.
+++++++++
Dc annVuj,-l-ingen 1987 Van D,ÀV0 zijn aangekomen. Voarlcpig alleen nog
Iïlaair iJcJ-gio; cie andere landen zullen eerlangs verschijncn", Voor de
anderc mericcn zult U nog even gedurd moeten uitoefcnen.
+++++++++
Vcrguyb nÍct in te schrijven voor ons etentje van 1 6 apr:il in het
Hetr}cielshr:f (rocht over station ) te Lier. 0ok Uw f arnr-l-ie en vrienden
zijn v.reli<om.

+++++++++
Dc zcgc:J.s dic uitgegeven worden onder de naamrtsol-iclariteitrrzijn
toegcv'lczcn aan L)nze vrienden Van 4nton Spinoy Flcchelcn, dit ter geJ-egcnhcid VaFr onze Federale tentoonstelling op ZZ cn 23 ol<tobex
1 9BB,
Voor dic -i:cntoonstellin g zoeken wi j nog deelnemcrs. Eventuele gega_
ciiglcicrr l<unncn zich melden bij onze secretaris l,,icvr,Dc Groof-Ándties.

++++++++++
I'lat is hct vsrschil tusscn een wielrenner, eÉn hcngeraarr een duíven-

r cn cí.ln p ostzegelvexz amelaar ?
Een wiclrenncr trapt door, een hengclaar vangty Êcn cluivcnmelker
zj-ct ze vlicgen en een postzegelvexzamelaar heDft ze niet aJ.Iemaal.

r,rcJ-l<e

+++++++++

riEen vr:i-jgczcr is een souvenir van een
Vrouwp rrir: op irct r.aatste
agcnbJ-ik icmand beters vond

I
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1 9BB

Vr:l-enLien t

0p de Erlgerne ne jaarve'rg6dering Van onze Federatie op 12 maart
t 90S is anze vriend Firmin Thijs opnieuw afs voorzitter gel<ozene
tert'ri"jJ- Dnze secretaris mevr, Chris De Groof-{Sdries opgenomen
is itr dc beireexraad. Langs deze weg onze r,velgemecnde gelukwensen
fungeert nog steeds in het dageJ-ijl<s bestuur
0ol< LJlv voorzitter
Van anze federatie.

r

++++++++
.Ilijeenl<omsten voor de maanden ap rilt
zaterci ag t 23 ap riL vanaf 14 uur

zt:terdagt
zaterdag,
za'lerdagr
za-berdsg,

14 mei
28 mei
11 juni
25 juni

mei en juni

n

il
lt

il

++++++++
Dp \6 en 17 april heeft te Eorgerhout in het Distril<'Lshuis
(oucl'-gernëcn'i;ehuis) Moorkenspleín de tt Dag van de Pos'bzegel rr
plaa'i:s, Firmin Thijs neemt hieraan deel met zijn verz6lnreling
iia-i:uurbesclrerrning en behoud van het leefmil-ieu tcrv,rijJ- Rene DuFont cl eeJ-neemt met rrïrr/ielersportrr.

++++++++

::::ï:i

f

:::::=::11== =1113:
De 4e áogcJ, cjic ingc2ondcn moct.uiordcn is ( .,
zi:!:r. mct ,;
bcfl liun'Lstcmpel. van Antwerpen of Brussel; volgencle cijfcrs zijn
-toegci-atcn ! 12 60 61 62 63 64 7A 41 4 41 5
41 6 of
jke
41-l ; Uitcrj.i
datum van af gif te 23 april 1 9BB
"
++++++++
De s-be unJ< a;. rten van onze Federati e met daaraan de cJratís verbinden
tcrntbclr J-iggen op U te wachten op onze bi j eenl<ci,rs-bcn. Z6êr veel
mooic prijzcn te winnen orêr verschillende wecl<-encis in toeris=
-tische.en-LI-í.r. De trekking heeft plaats op zs juni te Boortmeerbeeko
STElJi.i ijNZE

FtliERil,TïEr ZA 5ïEUNT U 00t( Uïtí KRïNG

t

2.

Van onzp sccretaris Chris,Andries mochten wii volgcnd artikel ontVcn0on :
Sincls t 985 hebben \^/e er een nieuwe f rankeexzcgel bij; na de wapen-

schiLclcn en de leeuwtjes zijn wij nu toe aan de vofers'
ZoaJ-s hct oeroucle Belgisch gebruik voorschri j f t hebbcn lre al meteen
vensclriLlen wat papiersoort betreft, om dan nog te zwijgen over
de l<J-curvari6nten'
De cerste i.;aarclen waxen de 3 F appelvink en de 9 F pu-bter op polyvalcrFr-i: papier. In de loop Vah t B6 veranderde Hen van papiersoortl
nu lverd hct typopapier met droge gom gebruil<t. Bii Vroegere plocedit is nu niet meexr enlceL nog een
ci6t s lracl men eBn blauwe teintl
mat uitzieht van de g0mo
van de tot hiertoe verschencn uitgaven.
l-liernnclcr vo-'l-0t een lijstje
lÍc-i uiiL il( nug even stilstaan bij de op B-9-'1 98S veïschenen postbl-adcn en geJ.e briefkaErten.0m het financiecl aantxckl<elijk te
mal<en (vocr de post ? ) heef t men het nodig geach'c aJ- de mogelijke
te gebruiken; zodat het hele zaal<iB vcnr '|3CI F kan
taalvariaties
zijnl NederJ-ancls Frans
aal"tgcllr:cir-i; rr,rorden, Deze taalvariaties
F rans - l'.lederlands
F ran s
il ui't s
F

rans

lJecierl.ancis

ïl< wect denl<elijl< a1 wat U gaat zBggens ttl.lsn zou noU mói'jr versehill-cndc variaties kunnen drukken. Misschien heeft inen ool< CIp de
r"ros-L bngrDpen dat wij nog steeds in crisis
zi'bten.
In cl.l< gcvaJ. wil ik positief eindigene war-|t als men een nj-cuwe
cn nic-i;'Lc dure verzameling wil- opzetten is dit inissclrien een goede
start, temr:cr omdat er, in de toekomstr hog meeï vogcls znuden
l<unncn konen aanvliegBn r
3C*9-.tCI5 3 F Appelvink polyvalent
postblad

9 f Putter

9*6*rBó
12-t"-t'ii
25-0-rB6
15-i2'-rBó
7-9-t aT

polyvalent

B-g-rii5 13 F Fluut
ïlriefkaart

3 f Áppelvink typopapÍer
g F putter typopapier
0-g-rii6 13 F Fluut
3r5 F Roodborstje typopapier
B F ïjsvogel typopapíer
7 F Pinrpelmees typopapie.r
Voorafgesternpelden r eind rB6 3r5 F Roodborstje-b;rpnpapier
1-6-t 87 3 F Appelvink ';ypopapier

.-- 3.
Ui,csJ.sgor.r cJ-ubprijskamp 1987-1 9BB

2e ínzending nr.1 u67 Bnudewijn

3 fr -1-i1a :
Ceulemans Rene BB Verworst 87 Àn De Groof 84r5 l'levr.Ceulemans
B4r5 ïlcrnne H. 84 - StammeJ.s 82 - ldijckmans F. iiO15 Ruts B0r5
Dupont R, 77 Cop 73 Van Hout L.
B"oon EclcJy B0 Bnon Theo 78 r 5

61 cn

H

uiL: recir

ts

52

r5

llanUscirii<l<inE na 2 inzendingen :
Celrlcrnans R. 174r5 - Verworst 167 ,An De Groof 163r5
!Íijci<rnans en Dupont 158r5 [levr.Ceulemans-Bcque-b | 57
Stonmels t56 Eoon Eddy 155'- Cop 149 - Van Hout t36

Bonne l6A
Ruts F,156
Boon Theo

l-luibrechts'129t5 en Baeten L. 75 ( f -inzi:nding)
+++++++++
0nzc vricnd Lr.ruis Van Hout heeft een heelkundigc ingreep ondergaanr
rnaar is r uannËer deze regels vexschi jnen r al-wccrLlru-i-s;
0ol< onzc vriend Vermyle moest opgenomen wordcn'rc Lier Ën'be Leuven
maar is ool< rceds thuis. tt/ij wensen hen allebei ecn spoedig herstel
en hr.rpcn hcn spoedig weer op onze bijeenkomsten tc zicn.
[.]ol< vcrnancn wij ]ret overlijden van de moeder van l'lcvrnuiv HeyIenVan cicr !{nuw. Langs deze weg bíeden wij nogmaa-ls r)nze wclgemeende

t33r€

decJ-ncrnj-ng dah

r

+++++++++
in hct V.T.ï. i(óuisbogenhÊfstr.
Licr. f cn -';-nrichting van Verzamelaarsclub Lisp. f n de narniddag
vei-l-ing, ï n-l.ich-Lingen te1.A3/455. 71 .09
ïl,iTf Ri,jinTICli,'iLi RLIILDAG op B mei 19BB

)

23 Én 24 apri-l I Be Nationale Fostzegel en [iun-benbcurs in het
ncur";ccn-i;rurn, Jan Van Ri jswi jcklaan Antwerpen i open valr 10 - 1B uur
01,

+++-F+++++
iJc vLiulLri)ges-Lclde tentoonstelling van J,ÀRP0 tc Praeg Qi.:at niet door
qJczicn r;:jl s-Lcchi;s één Belgische jeugdafdeLing wercl 'Lr:cgelatcnr
iraall . r + t'tij zijn reeds ingeschreven voor de -len-i:oonsteJ-j-ing in
India :.n januari 1989. Irilij moeten nog stecds cen aantar-l bJ-aden gereedmal<eni cvcntuele helpers stellen zich in verbinding mct Frans
[] crtcns.
ïrïn

++++++

+++

czc'cijd Van ruimtevs6af, en waarin bi j na icdea-ccn Fen auto
hcef'cr is he-b beste nriddel om snel vooruit tc l<orncn r ricjg alti j d
cie i<ruiwaqcn tr
ri

It Vd:ór Llns iruweli j k zei

misnman

alti j d dat

h

c-t voor ecn

goede

- 4.

::=::::=::::::: =:1:=::=::::::::i:::::::

Mogen wij ex nogmaals op wijzen, dat het inleveren Van ruilboekjes
vgor cle omJ-oopclienste volJ.edig geschiedt op eigen verantwoordelijkheicl. De ruilmeester, noch de club kan onder geen enl<eIe voorwaarde
verantvroorc.leJ-ijl< gesteld worden voclr bedrogr vÉr1ies of besehariig-ing valr cle toevertrouwde boek jes of omslagefi r Nochtans waarborgen r zowol de f cclerale ruiJ-dienst als wi jzelf I a1le msgelii ke kontrol-e en waal<zaamheid tot v'oorkoming van nalatigheclen'

tcr Voorl<oming van veel nutteloos werk; volgen irierna de 10
gebcrclen Voot cle ruilboekjesmaker. Volgt ze gcred oPr de VerFlichte
gebocjcn zi jn onderli jnd, zo zijn Uw boek jes prima itr orde, dan zí jt
0o z'ondeloos en komt ge later zeker in de hemel.
1. liovena-l- plaats uw dubbele en voor u gnbruil<bare zegels en poststul<lcen in r,uilboekjes en ruilomslagen (te verkrijgen in Uw club)
2, Vi-oel< niet orn loskomende zegels; g ebruik de "q.e ]* i i: :.- e Il.. Ll e I : -e le b
[ggg; (ool< te verkrijgen aan onze verkoopstand)'
3. l-lcilig lret principe van g ave zegels; valse, dubieuz; en bescha!i.ti9s. r=g:J eJ-s moeten er onh erroe Pe11 ih-sii,
4; Uw br:alcjes zult ge ereni nette boek j es zi j n aan genêarfi om in te

0ol<

jlcen.
5. Gecf gocn ergernisi schrijf duid?liikt !:!-t trl: :-Yst-9: -3 :s:l
Ëin ci e cdte il-9!ggg' 9s-gsYsccc9e-esii: steeds in rood,
6. Goef !ggi! ruilboel< j es af zonder de bladzi g-id en in de rechterl<i

--iÉ€=====

bovenlroel<

te

nummerÊhr

; lli jdt het pl.akken te clicht tegen d.e hoeken (clic v;o::clen het eerst
hesclraciigcl) of tegen de binnenkant (de zegels plooíen er gem6k*
l:cl-ijl< );
CI; t4i jclt het plal<l<en Van postf risse zegels; GEEN harvidstrook jes '
Deze pus-'cf rids E zegels horen thuis in goed bevestigcie door-

7

jncncie zak j es
g; [íocs zuinig met cle prijs;
sch

j-

matige prijzen verhogun de uitnalrB.
iU, rtarzrl niet de ruilmeester te raadplegen; enlcele tips l<unnen
vóó1" wcrl< cn tijd besparBn.
F rans [1er-Lens
rr Uw hui,rcur is z ëér kostbaax; verlíes het niet
'r llc'i; vcrs-Land l<ent de belangen van het hart niet
rr

lt

E

Ja

DE ldr^,ARDEBEPALING VÀN EEN F0STZEGi:L
f t de j ui ste waardebepaling aan Var een
postzegell noqhvoor de verkoopr nooh voox dc aanl<oop; 0e catalogusprijzen zijn slechts eBn aanwijzing voor de even'cucLe lcoper of vÊr-

Gecn en[<cJ-c catalogus

gee

koper cn lrangcn dil<wijls af van de algemene konjuktuur van een land"
Àrrnc of onrlcrontwikkelde landen zullen eelclen catalogusprijzen
vJccxgcvclr van 26,ê,r hoge waarden of het moeten rari-i;eitpn of uítzonderingcn zijn nf vroegËr een koliniaal verleden hcl:ben gehad.
d,ndcre landcn mct ËÊn hoge we.Ivaartstaat geven dan h/cer zeê,x hoge
waalcjen eroFl I vooral voor hun zogezegde ttklr"s'i el<eïsrt, Zwí-bserland
oncjcrmeËx hcef'c in verhouding tot zijn aantal inu;oncrs on zijn xecicJ.ijl< l<1cin oppervlakte een zééx hoog aantal kapitaall<rachtige
ZwitsersÊ zegels zeer hoge
mBnscn Dlr zt] kcrmt het dat tientallen
cataJ-riguswaarde hebben, ook dak zi j de niet al 'Le grntc uitgif ten "
lJaar:entcgcir zijn er verschillende Landen die zcgels uitgeben in
zêi:r gro'ce hoevecLheid en met nogal hoge uitgiftcwaardcnr terwijl
diozeJ-f d c zcgeJ-s in het land van herkomst niet aan te schaf f en zi jn
VecI i.ancien of staten geven getande en ongetando zegels uÍt met
daarl:ij rror cle getande en ongEtande blokken en veJ.J-etjes en dan
nog c1.ldrul<ken i-n het róod, in het zwart en mogeJ-ijl< nog in andexe
l<J-eurenf 7íj iraudcn de verzamelaars nog voor mellcl<ociony alhoewel
dc Iaats-Lc jarcn dit al veel gemilderd is.
'i{annccr rri; zicn dat bijvoorbee].d onzE Belgische nfficidle cataloUus crrn pri- j s bepaalt van het dubbele of soms no0 rflecr van de uitgif-bcr"raardc, voor zegels die nog op de post te verl<rijgen zi-jnt
or dan nog van dE geloofswaardigheici vern clc catalogi
ivat irlijft
r.rv c t?
Cal< dc nc.t-[o*catalogus is dikwijls misleidend, Dezc prijzen komen
rle gcvraagric prijzen n'lBer nabij voor de verkoo;: cioor cic handelaar
cl an dc goliunc catalogusr
maar voor de verl<oo;: van Ben Vcxzamelaax
aa|r c;-rn hancielaar zijn dcze nettoprijzen geh,oon fan'casíu.
l-loc ciil<rvijis gcbeurt het niet dat nabestaanden van ecn vcrzamelaar
eirrr rlrr:-bc on-Lgoaeheling oplopen h,anneer zij proberenr het zogezegde
I app cJ-t j c vr-)or de dorst I te verkopen.
,Aan do hanci van de catalogus hebben zíj een optcfwaarcle 0emaaktr
rr'laar l<orncn'to'c de r:ntdekking dat van de catalogusrdaardc aoms maar

^

.,

D

De wet van vlaag en aanbod is lrierbi j het
1A i-r 2i, ,' cvclblijft,
cnig gc-tciig principe,
Bi j cie l<-'1-assicl< e zcgels ligt het wel iets andets " Dc hande laars
l<opc;n uEzc I l<lassickerst graag tegen soms zeeT. aanncmclijl<e priizen, ornda'r; clc VIaag naar dergeli j k c zegels Voortdulcnd stii gt; het
hetzeifde, terwijl het aantal veraantarl uitgcgcvcn zegels blijft
zamBl-aars, diu Br bijkomenr steeds maar stijgt.
Dc b;aarclcbcpafing van een I klassiekerl wcrdt bcpaald door de
l('uJÀLITEIT Val-t dc zegel, de VRqfirliG naax dergeli j kc zcgcls cn het
zó{,r kluinc'*,iNllUD.
l.l c
l'l r J I

+++++++++

a
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Cp vïaag van cnj.r,1c Leden hebben wij iemand gezoclrt ciic ol'ts allerhancl c uj-'r:l LtU l<an komen geven over de rtleeuwtjcsrr. Dc lreer Feelaerts
Dns hieroveï uitlcg',:e komen veruit l-lr:rcntaJ-s was zo bercidwillig

schaff cn cn wc1 of: 26terdag 28 mei te 14 uuI' l-íii rekenen op
'caJ.rijl<c aanwcrzigheid 1

een

+++++++++
VL.ltln

ilii:ai

5l'lL'tPE

RS
5 P ECULAAs

1 kg bloem - 3O0 400 gr maïgarinc of boter 1/2 l.g l<anclijsuiker - 150 gr lichte bruíne suilcer - i 50 gr witte
3 koffielepels l<anecL of specusuil<cï - 1 1:alcjc vanillesuil<er
lnosl<ruic.l - 5 eicren
2 pakjes bakingpoeder
Wcrkwijzcl 1) l-'let geheel samen zé,é,r goed mcngen tc'c ccn gladde
deeg 1/2 uur laten rusten
2) UitroLlen tot CIp ongeveer I cm ciil<-be
3) Blokjes snijden van B à 10 cm
4) In eÊn voorverwarmde oven (200o of nr.5-6) op een
ingeboterde bakplaat gedurende + 30 rnin, laten
bakken. Het deeg moet Qoed droog zijn'
5) ,Á,fl<oelen op ecn rekje
0prncrl<ing i. -mrjrn lcan aan het deeg 1 50 gr amandcLschilf crs tocvoegen
op ieder blokje een paar amande-'l-s prikken
". lrct spreel<t vanzelf dat U deze benodigdheden l<unt
halveren
SM,AKELÏ JK !

Ecnocligdhcden I

,f

2l ste Jeargang
j u1í augrrstus r 88
hxr 247 248
Eeste Vriendene

regels verschijnen staet voor veJ.en de vakantie voor
ds deur; terwijJ. anderen reed6 van dit verlof hebben genoten.
Aan cliegenen die nog moeten vertrekken wensen wij een goed verlof,
veel zon en eBn be!ouden thuiskomst.
Diogenen die thuÍs blijven hebben de tijd om ruilboel<jes te maken
Ém aJ.zo Van hun overtollige zegels af te gerakenr ofwel kunnen
zíj bladen maken voor een of andere tentoonstelling,
ïn iecler gevalr aan allen een goed verlof t
h/anneer deze

00000000000000000t

Do Federale tentoonstelJ.ingl ingerieht door de vrienden van ",Ant.
Spinoyrr uit Meehelenp heef t pJ-aats op 22 en 23 oktobËr 1 988..
0nze kring zaJ. vertegenwoordigd zijn dr:or een viertal J.eden.
Voor 1989 is de kring uit Ívlaasmechelen kandidaat voor het inrichten van de FederaLe tentoonstelling.

))))))))))))))))))
LoatsJ-ecjenr Zaterdag ?8 mei kregen wij een voordra;ht door de
hee r PeeJ.aerts. uit Herentals ovex de rtLeeuwtjEsií. Deze zéér interessante voordracht met voorbeelden gaf aan onze J.eclen de kans
inzich'l te krijgen in papiersoorten en de soorten goÍrlr Wij hopen
dat zij ie-Ls geleerd hebben en danken nogmaals dc heer Peelaerts
voor zijn bereidwillige aanwezigheid en kompetente uitleg.
Bi jeenl<omsten

++.r++++++++++++#
de m'aanden j ulir augustus en september i

voor
zaterdagi 9 juli vanaf ï 4 uuï
In juli en augustus slechts
zatetda1r?T augustus n
ïbijeenkomst
zaterdagrÍ 0 september
za',;erdagr 24 september
Argemene j aarvergad,, ring t t t
Jrt+

tÈ

+tt

+9 àr

tt

rê

*.!È

**

J+

+

*.tt

t'/ii vernamen dat onze vriend Frans Ruts opgenomen is geh/orden
in het gasthuis. tilij hopen dat het niet ernstie zal. zíjn en wensen hem eicn spoedig herstel.
&&ir,

&&&&&&&&& &&&&&&&

rr IJe l<ronometer is de verbeterde versiE van de zweëp rr
:" tt De éórste kennismaking tuasen Adam en Eva wa$ Êen bloot

toeval

rr

2"

De ruildienst

de ruildienst

de ruildiÊnst

de xuildienÉt

jaar.loopt stilaan ten einde. l'1ag ik er U W
filateiistisch
wijzen clat nieuwe ruilboekjes ingegeven voor septernber ï 9BB €ik.
nog lcunncn ingesehxeven worden voor dit jaar rBg. Dc teruggave en
afrel<cning gebeurt dan in septembex 1989.
De larrierc íngegeven boekjes worden in omroop gebracht in l9g9r
met afrol<ening in september lBg. Ze hebben dan wel een langere
looptíjd, l<omen dan ook in meerdere crubs ter inzager met kans op
een gro'cexe uitname en dat ís toch ook wat h,i j wensen. Zoa1s gebruil<clijl< zaL op onze jaarvergadering van september 19gg re teïuggavc e;n afrekening gemaakt worden van de in 1gg7 ingereverde
ruilboel< j es en omslagen. Laten h,i j hopen dat er veel is uitgenomen.
Dus ingevers van ruilmateriaalr allen zeker Bp post op enze jaa:rverg6ciering en intussen nog een goede bruinencle vacantj-e.
llet grocten van Uw ruilmeester Frans [r4ertensr
?????????
Dogordo Van dc algemene jaarvergadering van 24 september tBB
ï ) ïÍelkomswooed door de voorzitter
2) Verslag werking seizoen 1987-1 98B
3 ) Fj-nancieel versl6g
4) VcrsJ-ag ruiLdienst
5) clubprijskamp uitreiking prijzen + besprel<inrJ prijskamp
6) Bestuurgverkiezing
1 986-1 969
7 ) Frijzen aanwezighdidslijsten
C ) AIJ-c11ci
VoJ.gende lecjen zijn uittredend: Mevr.De Grotrf-/{nclries, Frans
iir:rtEfls1 cn Scher"fer MaX. De coó.ptatie van Frans lnlijcl<mams moet
Cns

sveneens trel<rachtígd worden.
l(anciiciaturcn voD.r een bestuursfunctie kunnen ziclr mcl.clcn tot en
nre-i:24 scp-Lcrnber Ètij onze secre:taris [4evr.De Grnof-Anclries.
? ? ? 7 ??? ? ? ?
Gozicn be girr september de nieuwc catalogussBn zu-'ilcn vcrschi jnen
l<un-t U dezc nu reeds bestellen, Een invulf ormuliór vintj.t U op een
Varl de bl6dzi jden. GeJ-ieve een voorschot van 1 0U f r .be geven i

??????????
ilUlv lturncur is kostbaarr

Ve

rlies

het niet

Í"

I'Denk aan v11é1 dingeÍlr'maar doe
.er slechts

óón tcgerijk

!t
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VEIIVALSIiiGEiI

lrlannccr b,ij een catalogus openslaan en eens bl.acicren bij de
eurs'tc uitgel<omen zegels, de zogezegde klassicl(crË1 en bij de
c.iaarna u:Ltgel<omen zefelsr zien wij soms eon V of V0 staan omkaderd dr-ror een vierksntjê. Dit duidt aan dat er ín het eerste ge_
vai- verv6J-singen van die zegel bestaan en in he.i; tweccle geval
VaJ-sc af stcmpelingen .
f/at vexstaat men onder een vervalsing ?
Dc grcnzcn tussen echt en vaLs zijn tegenwcorclig, zelfs met de
nieuws'Lc apperatent za moeilijk te trekken, daL l-ret voor veel

moeilijk wordt om vals van echt te oncjcrscheide.n.
vervalsinge hoe moeilijker het is om hct vast te
stellen. Getuige hiervan zijn de talrijke schilclerr.jen, clie ondanl<s zi j I 00 maal en méér groter zi jn r Bh waarbi j cle vele proevcn dic geciaan worden om de eehtheicl te ontcicl<lccn1 ïTlol-r steeds
móór en rnéer moet konstateren dat bij velen cle Vraag olrrijstl
twa'6 is valsl? .
Eij pos-LzcgeIs heeft men vele mogelijkhecien
1) eclrt fjspier en vals drukmateriaaf
2) ccirt cirukmateriaal en vals papier
3 ) vaJ-s papier en vaJ.s drukmateriaal
e><lrerts zéê,x
l-loo bcter de

3

4.) l<l-cu.rvcranderingen door miclclel van chemisc belrandelingen
5) vcrvalsinQ van een echte zegel die door een valec afstempeIing nngeldig wcrd gemaakt
6) ecn valsc zegel met een echte afstempeling
7) cun cclrte zegel met een valse opdruk
0 ) cla-Lurïvervalsing door middel Van een echte
ê€CI€&rn;:sLing op
ccn echte zegel (vaststeJ-Ien Van cle h,aardc hij gclegenheids_
zegels )
9) vervalsing van cle tanding
1 CI ) vcrancleren van getande zegels in ongetanclc
í1 ) vcrvarsin0 van de expertisestempel op de vcrschiirende $oorten echter Vërv6lstev ongestemperde en gcstcm;:ercrc zegers

12) hct
13) he't

hergommen

l.ratermerken

14) GÍlZrl cnZr
Rccrls in cic jaren

186?, slechts

ZZ jaar

ha hc-L vorschijnen

Van de

- 4.

6J-lcrccrstc postzegeJ- publiceerde J.B.l!4oens tc ErusscJ. het eerste
boel<jc avcx postzegelvervalsingenr dat reeds hetzelfcie jaar wexd
vcr-Laald in het Engels. In 1865 werd door J.l,i.Stourton te Londen
Bcn bocl< uitgcgeven met honderden en honderdcn vervalsingen uit
dic tijcir
Bii aJ- die vcrvalsingen komt uit allerJ.ci gc.rgevens clc paarïr Jean
cic Spcrla-Li uit Paxijs cn Frangois Fournier uit Gcncvc aJ-s de
mecster-vcrvalscrs naar .vorenr. v'/aarovex méér in voigcncl maaDdblad.
11 c
llaiJ.

tê +Ë JÊ JS y.- Jt *

tÊ.*

tt.

Ui'lr cic gegBvens van de Regie der Posterijen blijl<t da'! cle oplage
van zegcJ-s me'É toesl6g de laatste jaren sterk aan lrr:t clalen ís.
.l.077.tjI7
iJemcn r.nj dc l(erstmiszeEel: 1983 11 + 1 fr
1984 12 + 1 fr
1 '01 ó'ó93
1 985 12 + 1 fr
975,ó73
Scrl-iclr:ritcitszegels B4 (a +Z fr) 683.81 6
B5 (g +Z fr) 569.6A9
i.Jc irogcrc v/oaxcl en vaF deze zegels noteren ongevecr cinzcifde nega-i:-icve gegcvcns. l.t/ordt er minder gesëhreve n, is men
Ê1an hct bezuinigcnv !ítrrci-i; cr minder verzameld, rAllemaal vragcn vdaarop wij VOox"l.oj.iig hc-i: zr,rijgen toe zijn.
tË ;t it à{ -iS tt r\ -X tË

tÊ t+

Van cltr uiri-anUs verschenen zegels in verbancl met cie Lilympísche
5pc-]-cn I fi8 tc Seoel en de toelistische
Ïegks VaF S zcgcis kan

men

nrcppÊn vcrlcrijgcn

ris'tisr:hc

à 100 fr voor de eerste en 70 fr voor cie toe*
rccl<s op ieder postkantoor

crgc Lcl<cndc! . r r... . r. r.. .. . .. . . .. . ... ...Vooxnaílrn ! r r o r .....
r.
Liclnr' | , ., . .wenst volgende nieuwe c6tarogus I girg te ontvangen:
Cfficiá-Lc i3e_lgid I .r,. X
Nct-i:cr-cataJ-ngus BelgiËf ....X
0nci

Yver'u ! .. . ó t.,....

r.. , t... r. (dee] vermeld en )

::,.::::.:::.::::::::,;
,Andere 6g{6-1-ogus ! o. r. r. e. t r..,

VooJrsi:hot:

r r . r . r f ff

Handtekening:

r...

i...

(naam

r:n land of deeL ver
nr

eJ-cien

)

UÏTSLAG TOMBOLA FEDERALE STEUNKAARTENAKTTE 25 JUNI 1988
HOOFDPRÏJZEN:
o1
o2
o3

o4

Weekend
Weekend
Weekend
Weekend

09. Eetservies
LO. Koffieservies
11. Theeservies
t2. Elek. deken
13. Lakens
L4. Lakens
L5. Schotel
16. Elek. broodrooster
17. Elek. eÍerkoker'
18. Fondueset
tr9. Flanddoeken
20. Haardroger
2t. Haardroger
22. IdhiskyservÍes
23. Radio
24. Tafellaken
25. Elek.krultang
26. Bloemenvaas
27. Mosterd+jamset
28. Keukenklok
29, Poker-dice

30. Jeneverglazen
31. PunchglaasJes
32. Taartschotel(9Las)
33. Weegschaal
34. CANdIe snap
35. Doos kommetjes
96. Hors droeuvreschoteL
37. Rookverdrijver
38. Inox vleesschaal
39, Kom met kommetjes
40. KruÍdenrek

05. Horloge
06. Tuinstel
07. Elek. fritketel
08. Elek. mes

oL272
LT745
14s36
12034

M72
AJ 99
N16
AL 32
o38
ae2
T83
M79
T94
AN 53
K42
F99
c52
D54
273
E 51

49. Telefonklapper
50. Kalenderthermorneter
51-. Bloempot clown
52. Kruidenrek
53. Eienanpofsot
54. Frishoudbox
55. Beeld met mandotrine
56. RookverdriJver
57. Barset
58. Fritsnijder
59. Keukenhanddoek
60. Ajuinsnljder
6L. Tlnnen klok
62. Slazwierder
63. Inox fruitschaal
64, Weerbeeld slang
65. tr/i jnthermometer
66. Fruitservies

AB 56

AM 50

68.

16368
o4739
138s2
1L591

AH9

G63
AC 7t

891
J66
Y28

AL 67

AC 59

s29

D16
455

AD 96

AI{ 65

ï84
cL5
H7A
x0L
!{77
H59
R53

67. Hobbyset
Boterpot

69. Hobbyset
74. Schroevendraaler
7L. olielamp i'!ir":"
72. Telefoonindex
73. Cocktailglazen
74. Fotoalbum
75. Autowasborstel
76, Cassettebox
77. ïjsemmer
78. Interludeschaal
79. Cachepot
'

8O. Ijsroomservies

J55
856
w75

u6s
u18
R79

476
AB 43
Y85
AI 24
P67
P81
226
N78
AG 71

s6L

AK 91

v 74
L23
AA 49
419
AE 06
K78
L9L
x78
F34
AIV 36
AF 34

854
v98

AA 28

81. Cachepot
AF 31
AJ 62
82. Videocassettecase
AK 59
83. Rekenmachientje
84. Slaservies
AD 07
45. Fritesnijder
Asbak
85.
r73
46. Keukenhanddoek
AM 02
86. Voetbal
AE 59
47. Voetpomp
AT 56
87. Fil.werk
G92
48 . Barse t+notenkraker
AG 34
88. Fil,werk
o25
Prijzen af te halen voor LO november LgBB op het sekretariaat
Loobeekstraat 6, 2980 Boortrneerbeek of tijdens de federale tentoonstelling te Mechelen. Niet afgehaalde prijzen blljven eigendom
van de federatle.
4L. Multidispencer
42. Memoband
43. Frutella
44, Limonadeservies

21

ste j aargan g

septamber

ok

nr;249
leste

tober

I BB

250

Vricncle n,

líahncer U cii'r; maandblad ontvangt liggen de natte (voor cle meesten )
Val<afitiedagc:n weex achter de xug en starten wij met een nieuw
postzcgelseizoen. h/at zaI het ons brengen 7
In de ecrste pJ.aats zullen wij nog vat-l de gastvrijheid l<unnen genieten in lt Kapelleke op de Mechelsesteenweg. blanncer de zaal
he'r; l(ar-thuj-zers zal af zijn weet nog niemand, in isder UevaI niet
voar het cinde van dit jaar.
ïen twccdo mocten wij U melden dat de geplande tontoonstelling,
ter gelcgcnheid vah het Zimmerjaar; niet zaL dcorgaan, Vermits
w-ii gccn vc)orverkoop (door het stadsbestuur aangevrcragcl ) konden
bcl<umcn cn cle l(on,Postzegelvetzamelaarskring geen tentoonstelling
wou zoncier vcrorverkoop r hebben óók wij besloten orn di't jaar gEen
ten-Loonstell^ing te houden.
Vercier r.Jachten wij r of liever, de meesten ondcr jr-rl.1.ic, op het
vcrsr.)iri jncn van de nieuwc catalogussen r. wdarveor in ons vorig
maaneiblari ccn bestelformulier is verschenen. Gelíevc dezc catalogcn te bestcJ-lcn voox 3 september, zodat Mcvr. De Gror:f-findriesy
ciie instaat Voor de bestellingeil r alles in éÉjnmaal- l<an gaan ha-

il

fl

lcn.
ïcns1o"t'bc is ex nog op 24 september onzB algenrcnc lcdcnjaarve:cgêcle::ing, r./aalr lvij Uw Voorstellen Bn plannen verrvachtcn cn tevens
tjw l<anciirlettuur vóor een bestuursfunktie.
":

l'

[,]

q,
tr

++++++++++++++
Bijecnlcirntstcn vocrr de maanden september,

.5.

oktaber cn november

fBB

Za'bcrciagr 10 september vanaf \ 4 uuI

t 24 september
z a tercl; g,
9 ok tob e r
za'Écrdag

tt

Algemene jaarvurgadering

za'i;erci6g, 22 ol<tober
zaterciaí t 12 november
zaterciag

t 26 november
++++++++++++++++

tí

Vnl-irarciing is een teken van krachtl
zIJal('Lclr

koppigheid ccn tel<en

Van

2.

!1:!n:*j"qlÍSfn 3e inzending BeIsië 4ss/65
lluibrcchts cn De 6roof rAn 87r 5 Van Hout L. 86, b - Verworst B4r5
Stonrrnr:Is Ë4r5 v Bonne 81 r5 - Mevr.Ceulemans 81
Ëeulernans R. 7B
Boon Ei 7515 - Boon T. 75 Dupont 73 - Wijckmans 65,5
4e ínzending : Een puntstempel ,Antwerpen,/ BrusseJ.
l-iuibrcch-i:s 81 Bonn e 77 t5
Stommels 75 r 5 - evr. Iculernans 73
f'/tjcl<rnans '7015 De Groof Án 67 15 F Ceulemans R, 62 - Dupont 62
Verworst 59 Van Hout L. 58
l,,J-gornenc ranQschíkking na 4 inzenclingen !
Banne l!. aIg De Groof /\n 31 Br5 - stommeLs 3,1 6 f,eulemans R.
3ï4rI - l"lcvr.f,eulemans 31 1 Verworst 31 0r5 - Fluibrr;chts 2g8 hJijclcmans L. 2g4r5 Van Hout L. 280r5 - Boon E.Z30r5 (O inz.)
Iloon T, t[l0r5 (3 inz, )
Ruts i 56 (Z inz. ) - Cop 149 (Z inz. )
Baeten L, 75 (l inz. )
Tusscn cle 6 eersten is er slechts een verschil Van Cr5 puntl terr.;ijJl. etr tussen nr.1 en 2 ex een verschil bestaat van 0r b punt.
,n,11es is nog mogelijk. Uitslag se inzencling cn pïijsuitclering
tijcicric de slgemene ja6rvetgtrdering van 24 scptcrnber.
14

+++++++++++++

De Regic der Posterijen deert ons mede dat e,:rlang vorgcnde ze$eJ.s gaan vcxsclrijnen :
1Z ncp-i;ernb cr Typc vogels 5 f r boomklever en 6 f r gouclvirrk
1 ? sep tem[: cr Jean lvlonn et 1 3 f r
19 sep-bcmb cr Kon,I,cademie voclr Gen eeskunde 9 f r
l(on.rAcademie voor wetenschappenllet-i:c::crr cn schone
.lcunsten van.BeIgiÈ 9 fr

26 scptcmber CuLtureel patrimonium 4 zegels sarilcn 7Z fr
Eeh thematisch" map van voormeld e z}gels à g0 fr,
te verkrijgen in ieder postburecl
De legic dcr posterijen neemt ook deer aan Fj-j.qceprc n0 te Den
i"laerC Var ï 0 tot 23 oktober met een verkoop- en infornat:'.estand.
Dc zegcJ".s "5oJ-idariteit l gBBtt zullen aIdsss ool< tc I<r:cp zijn op
22 cn 23 oktoberr Een speciale dagtekeningstempcl zlxgt voor de
even-i:ucl.e aJ.daar af gegeven poststukken.
+++++++++++++++

ri 0cnl<cn is zo vermoeiendr cJat de meeste mÊnsen clc vocrl<eur
gclren aan r:ordelen tr

3.

VERVi',L5ïiiGtl'l I I

Jcan cie Spcrati r,/as ecn kunstenaar van ItaLiaanse afl<crftst die zich
in g,ix-J.cs-Dains wijdde aan het schilderen, teksncn cn grav€xchr
Hii ontl"ril<lcclde zich tot een grootmecster in het ttnatuurgctrouwtl
hanaken VaFr postzegels. Sperati beweerde dat zijn vcrvalsingen bestemrj hrarcn voor vexzamelaars die de allerkostbaarstc zegcls r die
zij nict konden aankoFen bij gebrek aan financicsr l<ondcn Vervangen in lrun album door een nameakzegel. Sperati n oemcic dic namaakzege-'l-srtfacsimilestt. Vele van zijn vervalsingen zijn cloor vooraanstaanclc postzcgelexperts met een echtheidsstempcl vooï echt vexl<1aarc]. lli j bereikte zo een hoge graad van perf ectic dat de beste
l<erlncrs er door om de tuin werden geleid.
ïn 1949 t'rcrd lrij te Parijs veroordeeld tot éÉn jaar Ssvangcnisstraf
en 3Lií.r.iJtlll fr bocte.
Zijn verschillcnde imiteties werden steeds in gcsJ-oten albums met
aJ-s 'c:i-'i;cl 'rf aCsimilesrr. De Royal Filatelic Socicty te Londen heef t
z0 ecn a-Lbum in bezit.
Ecn anrlcrc rnccstervervalser FranEois Fournierl woncnde te Geneve
begon rnc-b ciln l<lcinc kunstdrukkerij in de jaren 18gl . l-lij begon
postzcgcls i:c rnaken niet als een vervalser. Hi j wds cen cerli j ke
l<opiis'i; ciic op dezelfde manier kostbare zegols l<opirjc,Jrclc als een
sclrj'ldtrr cen zeldzaam schilderij. 0p verschillencic pastzegcltentoonstsi.-lingcn stelde hi j zi jn kopiedn voor ( noe b/as dat mogelijk?
cn bchaarcle verschillencle erecliplomars en wcrcl zclf s in 1 Bg6 en
I B9B uitgel<ozen als internationaal fÍlastisclrc scheidsrechter.
FounriLjr publiceerde zelfs een prijslijst
van dc dor:r hem vcrvaardigcic kiLpicc.
Fuurnicr bcl'rcerde dat sommige handefaars zijn l<r:pricdn voor echt
vcrl<oclr-tcrr cn dat alzo zijn beste]lingBn stecds maar toenamen en
hii ho'i; nic'b mccr kon bi jhouden. Zi jn producten wcrcJcn cJus niet
n'roBr aJ-s !<opiéh verkocht maar weI als origineLer zegcls.
Uiternclc.li j l< v.r;rcl het hem f ataaL toen een vocrï cclr t vcrl<Laarcl EXernpJ.ai:rl tcruu l<on gevoerd worden naar het ateticl: van Fournier.
Van ciatr af r,icrd hi j geboycot door de f iJ-ateli5ten.
Zijir Lrcrr:cmiic rtFournier FacsimiLe,^lbumsrr zijn nog s-bcccls zê6r gegecrd cn vcrschillende van zijn kopiedn zitten heclen nug in VFrzarnc-'ï-inUcnr maar dan wel als echte exernplo.xen.

)

I

a

Fou5niea rcparcerde ook zegels gn er clrËulelsn gl,og vocl zsg.e,lg
varl lrcrn rnct valsr: CIpdrukken en stempefs,
Dp scc:lq'taris van Fournierp een zekere Hirschburgor, prbtreetrde-na
cis dood van Fournier diens werk voort te zettcn I mailr Lulcte daar
n:'-c'i: in. irla Êcn paar jaar moest ook Hirschburger tot J.;iquidatie
0Vc!gaaFl r

In ilcrnbulg wfls ouk een vervalsetsgroep aan het wcrl< van de ttssbroe clcrs Spi roír maar door de f eIIe aanvallen in do pBlcs kwam spoeclig ccn cirrcie aandeze zogezegde facsimilesl mcdc cioor de aanklagingen van E.L.Pcmbelton, de auieur van een boel< van 24N blad:ijc1cn3 uitgeUeven te Londen door J.Dornr dat grtLndig cic divcrse detaiis bchande-'1-de tot in de kleinste bijzonderhedcn van dc tot dan
VcrVetarcii gcie

vcrvalsin

gen .

(gegevens ontleend uit; FilatcLie in l<tein bestek
Vatr Franl< {rnau in de reeks K1eine Beertjes)
Fi.5.

rlansl.uitcncl Dp dit artikel vonden wij in De i'iorgctl Van Zg juli
1900 ecn arLil<oJ : Filatelie, man.tpulaticl spel<ul.a'bj-B cn bedrog
eran r-ic s'caat; cJit Daatr aanleiding van het pas Vcrsclrenr:n boek van
Eddy Í:ïcnicrs r0lJo valstrik Van de Filatelicfip ui,cgcverij Standaard,
l-licrin ciuc'i; dcze verzame1661, gewezen hanclelaare csn boclcje CIpen
r;ver dc spcl< ulatj.c en het winstbej ag dat hierrnccio c,ciraarcl gaat,
a-l-srnedc ovcr het bedrog vafl hergommen of hertandr:n, hct aanbrengen
Vnn vaJ.cc opdrul<ken en stcmpels alsook ov€r de.Ln-baJ-c Vorv6Ising.
CJol< hc'L E.R.ï.nicuws op de T.V. had een vJraaggcsprul< met clc schrijvur van dj-'t bcnl<.
+++++++++++
,l

Dczc artii<cls over vervarsingen zijn ni,et bedoclcl Dm u bang te
mal<cnr Ii.lar wel om U op Uw hoede te stellcn voor cvcn-bt.rc-Le misl<trpcn. Dezc vcrvalsingen waren en zijn nCIg stcecls bcrloelcl om
l<apitaal.l(rachtigen iets lichter te maken en hicrtóc [:choren de
mecstcn nncicr jullie niet toe (maatr men wcct nooit).

0nzc'bc v.xtrug ovcrleden voorzitter Rik Beukeleirs lcr:cht ccns een
nr.37 van tJclgiO. Gezien er nogaJ. vecl vervalsingcn op cle markt
bral:cn; J.ic'i; hij deze zegel door experts ?? onderzoel<un. ïwee desl<undigen vcrl<-l.aarden de zegel ccht en één e><pctt t^/as or zeker van
dat iict orïl ccn vervaLsing ging. llr/ie had cr gJelijk ?

5.

Van dc s'Lpunl<aartenaktie met gratis tombola zijn vnJ-gcndc nummers
H 70 H 59 cn I 73.0p icd.-:re lcaart
ncrg niet afgchaaldr I B4
staiit ccn lcttcr dat dus gccombineerd worclt met cic twcc l-aats te
cijfurs van uw nurnmcr.
+++++++++

Dagnrc.ic Vafl clc algemene jaarverg6dering

op 24 scptcrnbcr in

ons

iol<aal I -b l(apcllcl<e Í{cchelsestwg.
1) ldcJ.l<cnswunrd door dc voorzitter
?) Vcrs-'l.ag vrerl<ing seizocn 19S7-1 9BB
3 ) FinancicoJ- vcrslsg
4) Verslsg ruj--'l-dicnst
pri jzen + besprelcing Fr-i- jsllamp
5 ) illubpri jsl<amp uitreil<ing
6) Ecs'tuur:svurl<iczing
1 9BB-1 9S 9
1) Pr.-i jzcn aanïdczighe idsli j st
0 ) rÀ.l1crl-ci
Vulgcncic 'l or-icn zi jn uittredend: Mevr.De Groof -6nclricsl Frans
I'icrtcns cn Sclreffcr MaX. De codptati€ van Frans !/rjcl<riletns moet
cvcnccns bcl<rach-bigd worden.
Kaniida'curen voor een bestuursfunctie kunnon zich mclcien tot Ên
nc-b 24 septcmbcr bij onze secretaris [icvr.De Grcrcrf-/,ncirics.

t

++++++++++++

Van onzc fcc.lcrals ruiLmeester Frans
ivij cjat cli-b seizocn 2560 boekjes in
zenci:i-ngcn varr 2A boekjes iederl die
l<ekcn. 'r'/as o$ waxen Uw boekje(s) or
J

t

Vcrhoevcn (Turntrout) vcrnamen
omloop waran; 11i'i: zijn 1Ze
door 30 kringen ivorclcn ingeook bij ?

++++++++H++

0nzc bib-i-ir-i-i;ircel< be2it buiten eÊn zé6x groot aantaJ- bocl<en en
broclturcs uvcï filatelie
nog zé6r veel wetensi.iaarciighcdcn op losse
l:-1-arcicn VaF tlivcrse vaklitteratuur.
!/ij zoel<en icrnanci riic bij hem
tlruis orclc op zal<en wil stellen door die bladen tc snr-i:crcn op
oncicxtvcxp. Dc ti jd om dit same n tc stellen hc;f -b gcirn bclang. Hebt
U'i;j-idr nculil dan eens kontaktop bij de bcstuursJ-cclcn up onze bijccni<lrni'Lr:n.

1.

Zi ste jaargang
novembêr - december

nr.251 -

252

Seste Vriendenp
Unze 6lgemene jaarvergadering van 24 september lccncle, zoals de
vorige jaxene EPÍ'l zééx kalm vexloop. ïrlel hadclen r,vij Een betere
opl<omst veïr^,acht.
In het l<ort de voornaamste besLissingen i

lret lidgeld wordt met ingaan var dit seizoen op I S0 fr gebracht
.-. cie eanbrezigheidsli j st Van de I ste bi j eenkoms,r:en Van cle maand
worcit afgeschaft en vexvangen door een gratis tombo].a ander de
)

aant{ezigc Leden
gezien er geen kandidaten voor een bestuursfunc-bie waren opge-

daachtr bLijft het bestuur hetzelfde
-- voor de clubprijskamp werden er geen vooxsteLlen gedaan zodat
he-i: bestuur zelf de lijst
heeft vastgestel"d
f]nze vriend lJubert Bonne werd gerauwerd met cre ste pr,ijs ín
J
onze c-Lubprijsksmp en ontving riaast de trofee geschonl<en door
Maurice Reys nCIg een insteekboek; ook de andere cleelnemers mochten een pri js ín ontvangst nemen. Bok de winnaar,.dan cle
aanwezig_
ireiclslijst Arbert Huibrechts mocht een prije
afhalen.
'(ornen
ïot siot ontvingen arre aanwezige reden een boer<
specrcaarten
en lvas ex n og een grati s tombola.
AIl.e.eer-st het verhoogde lidgeld. Een rekensorrtmetje: het klub_
bl-nci l<ost per jaar en pex rid sngeveer 40 fri
prijze'crubprijs_
l<anrp 10 fr per lid; verliezen ruiLboekjesdienst
4 fr; aanh/eziglrcidslijst 4 fr; bibliotheek l0 fr; afd16gsx aarr fecleratie
1S fr
Bn 15 fr aan l(on.Landsbond; tentoonstellingen Van
onze J.eden 10 fr
bri-cf r,visse.ling 5 f r per Iid; postograms, bloernen
cn gEschenken I 0
tor on onvoorziene onkosten 5 frr wat in totaa.l
1Z[ fr betekent.
Il< gcloof wel dat een verhoging van het liclgelcl
verrechtvaardigd

is

1

t

Er zijn nog steeds leden die hun besteJ.de aanvuLJ-ingcII van
hun
nJ'bunt rnoc'r;Bn komen af halen. Niet af gehaalcle
aanvuLlingen bli jven
tcr beschil<l<ing tot en met 26 november, naciien
r-rnrcien ciie terug
bczorgd aan de leverancier.

2.

clubpïijskamp Ee inzending :
Ilonne í.j5 f,eulemans R.. 81 - Mevr.Ceulemans en liuibreclrts ll. 7B
Stnmrne-ls J. 77 Van Hout L. 76 rS
An De Groor" cn L.Van Hout 75
Ui''rsJ.ag

Vr-:rr,-;ors-b 72tS

EINDSTfr,tit ILUBpRIJSK,AMp

Ilontrc llubor-t

of
395,5
393r 5
393
3Bg
383
376
369r5
357
4A4

ieu-l.rjntiins Rene
De G roof ,\n
Stomme -J-s Jr:z

1gA7 I gB8

ef

B0rB ',r. ïrofóe ['i. Rcys
7g

tl

7g,7
7816

f.1evi. f,eulernans
77,8
Verwors-b Jef
76 16
lluil:rcch"bs rÁIbert
75 12
b/ijcl<nrans Louis
73,9
Van iiou-t Lr:r-ris
71 ,4
B or:n Ecldy r B oon Theo, Ruts Franslf,op Jozef en Bacten
Louis flamen
jj.1e
n i-'c aí:ln a
p roBven deelr rnaar ontvingen tocir ccrl 'brnos tp rí j s
.

Zíelricr de niejuwe opgaven voor de clubprijslcsrnp 193C lgBg
1 ) 1):.:J.gi-O n.r. 1684
lvluziekinstrumenten
2) i-)eJ.gid nr.4B4/4BT Tentoonstelring water Luir<
3 ) Écn zogcl Jeugdfilateli€ vah voor 1 gB0 (het J-ancj hecf t geen
belan

4) ilL:lgic s;:'orwegzeger J3.6/Jg4B met rechthoerl<igc stcmpel
5 ) Ecn geJ-c"r;:en postwaaxdestuk met als onclerwcrp ,rl-lc.i: l(ind,r

g)

van

vc)ou 1 9il5

Dc enrs'Le inzending moet uiterlijk
De twecde zegef 1l februari lgB9,

l4 januari ingeJ.cverci worden.

vror cic nj-euv;e leden enige richtrijnen:
puntcn wc::cien gBgeven
op'canciingr centr6ge, afstempeling en hoedanighci-d Van de zegel
i';f poritlvs6trciestuk. L{anneer het een zege} bctrcft cicze in Ben
l<'"1'crns-braok Plaatsen en op een kaartje plakkcn (tc vcrl<rijgen
bij
Ehris i"iniries ) zonder vermelding van enigc nilerrn tLj. l-iclnurnmer.
Ili'c lcaa;r-i;jc in een omslag steken, dichtplat<lccn cÍt afgeven aan de
vr.-rorzit-!cr die al].een het volgnummer kent.
=======

fcn glimlsch is een sleutel die op ver-e creur.:n pas,r; tl
lJc ccrstc kennismaking tussen í\dam en Eva was ccn bloot toevalír

3.

voor de

november, december en januari
zatcrci6lg 12 november Van'af 14 uur
zi.rtercisg 26 n ovemb e r
zaterclslg 10 december
zaterciaU 24 deeember
zaterclag 14 januari
inleveren clubprij skampzr": gel
zaterdag 28 januari

Bijecnl<oms-i:Bn

maanden

0nze secrB-barj-s Chris rAndries heef t voor SinterkJ-aas I Kerstmis
I'lieur,vjaarsgeschenken een zêér grote Voorraad opgeciaan aan sterk
verrnindercle prij zen. Schenk ee n album of instce kbocl< of anclere
in-berossante benodigdheden aan familiel vriendcn of lcennissen.

en

[1cn rnc.rlci-t ons het overJ.íjden van Mevrouw Moniquc E]-str. schoondochtcr Van ons lid Frans Ruts, op 34 jarige cruderdorir. Lan0s deze weg
nogmaal-s onze innige deelneming aan de familie Ruts cn Elst voor
ciit tragisch heengaan van hun dochtex.

0ns i-rcs-buurslid lriilly Bats behaalde op de in-Lernati,:]nale tentoons'i;elJ"ing -uc Praag verziLverd brons ( dit is tusscn i;5 on TA f:) met
zíjn inzenclingtty',utobussenrf. Eind oktober is hj-j rnc-i; zijntí4j,utobussiint?van de partij te Stutgart. Proficiat ldiJ-iy cn op haar zilver.
01, cJc 14c Fcclerale t(Ompetitieve Filatelistischc
te n,cDonstelling
in hct i;n-Lmoctingseentrum Hofstade, ingericht clocrr SAntun Spinoyrs
McclrcJ-cn behaalden ohze leden Mevr. De Groof-^ncirics, [.irmj-n ïhijsr
Frans ['iertenG cn Jarpo respectieveri jk 60r33 ;.; 66 r,66 ,;i 77 t33 en
ii3?ó 6 ',',. terr,-.ri jI onze Nederlandse leden Mevr.Hoogerhuis en Reniers
61 cn 69 ,: behaalden met hun maximafilie.
rtan 1-l.1cn onzB gelukwensen en volgende keer nog bctcr I

=======
ile Vcrzailcl-aarsclub Lisp nodigt U allen uit op irun 3iiste intexnat-iorreJ-i: ruí-Ld6g op 13 november in het Vrij Technisclr ïnstituut,
l(ruisbogenlrof siraat Lier. 0pen Van 9 tot 1 7 Llur, Te 14 uur Grote
vcii-ing
van post,zegels, postkaarten, munten, brncant, enz.
=======
ttEr 2;i.jn ciuizenden wetten gemaakt in de hoop cia-L cle mcnsen
de
'Lj-cn gc!:oden zouden naleven rr
rllJannrjc-rr ccn vrouw Var.t veertig ex uit
zict als colr van vijftig,

is zij vcrmoedelijk zestj.grf

4.

l'iï3.'li^iiil

Vi..,Lln EEN P0STZEGEL

Een zeEJT gcl<cnde postzegelverzamelaarr Gaston Lcrou>< ncrd in '1892
tc Pa::ijs vcïrnoord. De politie stond voor een raatjselr -bcrneer omdat cr nccli gcldr Doch goud en geen juwelen wercicrr ontvrer:md. De
inspcctcur ciic met deze zaak belast wcrd, deccl na cniqr: tijd een
ontciel<l<ing; .Lii vond namelijk de post zegeLvexziirncJ-j.ng van de verl'noo:rdr:, iJe inspecteur die zelf een filatelist
r/,/as ontc.icl<-bc bij het
dcrorbJ-i;cicren vaD de verz6meling dat de 2 ccnts H ar;af I uitgegeven
in 't e'ïtt /7 t52 Varl zi jn plaats was verwijderd.
De inspcctour ging op zaek bij de vele hanclcianrs clic Parijs rijk
was r nict om dc zege! tr: vinden, maar om tc vcrn(.iïncn lvcl"l<n ve rzantcJ-aars rncn kcncie die zich bezig hielden me t clío spcci a']-c zegels.
,Jic zcgeJ,s zijn altÍjd ze:.-dzaaL geweest omdat c:r zaê,r weinig van
zijn gci:ruil<t en vooxnamelijk allecn door zenclcJ-ingcn in he'L toenma-'1-igc l<r.ln:rnl< rijk H awal.
Dc inspcctr:ur viel op de naam Hector Girou><. Hij l<ncroptc als postrgc-i-l<cnnL'r bctrcl<kingen aan met deze Giroux cn andc:ririi:1d J-angdurigc fi.là*btietische
kontakten met hem. Na ecn zes.: zcvcni;al maanclen iict Girou>< voJ- trots zijn veJrzamel-ing zicn cn cic inspecteur
ontclcl<tr: hct pronkstuk uit de verzameling, nnmci-j-jl( cic Z cents
f'lawnÍ. l''la vcrhoor bekende H.Giroux de moord. l-lij vurl<laarde: dat
hij nic-i: l<on J.cven zonder die zegel.
-i2 jaar 1s-i:crp :'-n 1964 versehecn in de NederJ-ancir;.: purs volgend
a

r-'ui

l<

I J-

3

Nctv-)'orl< (U.P.ï. ) 0p een veiling te New-Yorl< is eï vuor ecn zegel
ui-b l-l;rwafr uítgegeven in 1851 , 41 .00CI doLlar (cio-i--Lars Vnn die tijd
l:c'ur,iaJ.rJ. Ecn handelaar uit New-0rIeans kocht dezc zogcnaamcl e zende-Lin tiirnzcgcl voox Een onbekende opdl:achtgc.rve r. rian dezc zegel is
carr bJ.or;digc gcsclriedenis verbonden aldus dit pcrsbcr.icht. In
1ii92 t';crtl ti: Parijs ene Gaston Leroux vcrmccrcj r.ioor l-lcctr:r Giroux
onci rr-b ilezc in hct bezit wou komen Van deze zcgc-'l-.
(g,rgcví.ri-rs

ontLcend uitftFilatelie
in klein bes-tei(ri vat-t Í:rank 4,rnau
rui-i:gor.jcvcn cjoor d,iW.Bruna en zoon te Utrecht)
li

Zi"j'L::i-,t:li.:h vorige week in het huwelijl<. Daannrc .:in.1inU" een
vr:,-cnci scl'r61p clie Dp dc schooLbanken begontr

)

1

Dc Fc.lgisi:hi:, Duitse en 0ostenrijkse Posterijen lrebbcn besloten
om in 1 99[ ccn gezamelijke postzegel ven gelijkc waarcic en eenicicn'i:ir:lce gr6lfische voorsterling uit te geven gcwijci aan de regelmartj.Er postvcrbinding, opgericht in 14go, tussDn ïnnsbrucl< en
I'icclrci-en.

llct uitgiftc;-:rogramma ven de Regie der posterijcn zic.t er
1989 a1s vuigt uit:
1 ) l-ic't Be-i-gische Rode Kruis 3 zegels 9+z-1 3+3 en.z4+5fr
2) l(antvucrl<
3 zegels IXg en ZX1 3 .f n
3 ) Prona-Lie van de Filatelie
I zegels ï 3+g en Z4+5 .i::
1 velletjc b0+17 fr
4) Dag van de Postzegel I zegel à t f fr
5) Eurapa
Z zegels lxl3 en i x 24 fr
6) Na'i;i,nacl Hoger insti.tuut en Koninklijke d,caclemie voor

voox

Schone

l(unstcn van /\ntwerpen ,l zegel à t A fr
tl Toer-istische
4 zegels 2 x 9 en Z >< 1.j fr
Ft:rrrr,xcs
ï zegem /\n toing en Lok eren
postzegelboekje mct 4 zcgcJ-s Van
lJa-i:t.rur
l3 fr
n1 E u rop a-.'"i a
J ap an
I zegel v an 24 f r
10) 125 jaar Liguc de ltEnseignement et de lrEclucatiorr permanente
'l zegel vah l3 fr
r-.) ,/

11) Limburg

1 zegel Van 13 fr
Dcze zegc.ï- zal eveneËns in Nederlancl vexsclrijncn
12) Jcugd'i'ilstet_ie
1 zegel à 9 fr
13) So.l.iciarÍtcit
4 zegelsg+ 3-13+4,-Za+s
en
{l(irir:Lni<-1-i j c Serres Ean L ak en )
26 + 6 fr
14) l(crctrnís cn Nieuwjaar I ze!eI Ven 9 fr
1 5 ) Fatnr Damiaarn
1 zegel Ven 24 f r
16) Prir:r.'-bcr Áclo_lf D6ens , 1 zegel van 9 fr
In tr-:-ti::i:Jl- gocd voar bS7 fr waarvan 57 aIs toeslilg nfwui ItCI fr
ui-bgif'Lcprijs plus 11r4 'ii toesrag. Dat vincren 1..,:-j rr:cicJ.ijkf
}<

=======
Varraf I ciL-r:cmber 1 9Bg tot 14 januari 1gB9 kunt U
5 pus-i;ogr6mmen
verl<rijgen vDc:x 200 fr in a1le postkantoren (een vccrrdccl
van E0 fr)
=====.===
lJ -i.r:c::t mtjér van Uw mislukkingen dan van Uw su{iccsscn
l-lcnri Ford

