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Programma:  Januari – Februari 2023 
 

01.01.2023 
 

15.01.2023 
 
 

05.02.2023 
 

19.02.2023 
 

 GEEN CLUBBIJEENKOMST 
 

Alg. Vergadering (Nieuwjaarsreceptie) Start 9.30u 
Hapjes, dessert & koffie mits reservatie 
 

Clubbijeenkomst v.a. ± 9.00 tot 12.00 u 
 

Clubbijeenkomst v.a. ± 9.00 tot 12.00 u 
 

 
 

CLUBNIEUWS 
 

en 
 

FILATELISTISCHE INFO 
 

 
 

 

Inleiding 
 

Ledennieuws 
 

Ledenactiviteiten 
 

Goed om weten 
 

Filatelistische weetjes 
 

B Post info 
 

Wie zoekt, die vindt 
 

Waarheen 
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Cafetaria 
Sporthal 

Sportveldweg 6 
3190 Boortmeerbeek 

 
1ste & 3de zondag vd maand 

± 9.00 - ± 12.00 u 
 

 

Beste leden, 
 

De notenkraker 
Deze heer is weer helemaal in 
Hij is ontstaan in de middeleeuwen 
en daarvoor duikt men Duitsland in. 
Hij wordt uit één stuk hout gemaakt 
en krijgt later een neus opgebouwd. 
Met zijn tanden kraakt hij de noten. 
Men heeft hem vaak in de keuken nodig 
voor het bereiden van die leķkere kerstbroden. 
Deze zijn nog steeds hoog nodig 
voor die arme zieke jongen. 
In zijn droomwereld is het begonnen, 
in een grote speelgoedwinkel. 
Wat kon hij daar toch allemaal vinden. 
Soldaatjes , generaaltjes of politieagenten. 
Leuk voor hem en zeker de volgende dag 
toen hij onder de kerstboom al die leuke figuren zag. 
Dat verhaal werd ook door Tsjaikovski op muziek gezet 
die nog vaak wordt uitgevoerd door het ballet. 
Het verhaal van de notenkraker is het verhaal van alle mensen. 
Het spreekt tot de verbeelding en verbindt onze wensen. 
Over vrede, geen oorlog en geen haat. 
Is dat niet precies waar het met kerst om gaat? 
 

Met het oog op driekoningen hopen wij dat het nieuwe jaar een “opgaande 
ster” mag wezen, waarin wij zo weinig mogelijk met ziekte en kommer te 
maken krijgen en waarbij u allen weer zo vaak als het maar kan naar de 
clubbijeenkomsten kunt komen en deelnemen aan de clubactiviteiten, die 
we programmeren.  

Uw clubsecretaresse 

In het eerste clubblad 
van het jaar vindt u vaak 
de invitatie tot het 
inzenden van een vers in 
het kader van de gedich-
tendag, maar tot dusver 
kwam er geen info van 
de gemeente. 
 

Lydia liet dit alvast niet 
aan haar hart komen en 
in het kader van het 
eindejaar ontvingen wij 
van Lydia een heel fijn 
gedichtje, dat wij u niet 
willen onthouden en wij 
bedanken haar ook van 
harte hiervoor. 
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LEDENNIEUWS 
 

Wij starten deze rubriek met de droeve 
melding, die ons op 13 december ll. bereikte 
via de familie van Gisèle Vandenbaere, 
echtgenote van onze vroegere voorzitter. Zij 
verbleef sinds 2018 – na zijn heengaan – in 
een woonzorgcentrum in de nabijheid van 
familieleden.  
 

Zij overleed op 10 december 2022 na een korte 
hospitaalopname van enkele dagen en sliep er 
vredig in. Gisèle mocht de gezegende leeftijd 
van 97 jaar bereiken. 
 

Gisèle was op eigen naam lid van 1986 t/m 2018, maar was ook al veel 
vroeger aan de zijde van Georges in de weer én present voor de club 
(periode v.a.1971) Zo vonden wij in annalen bv terug dat zij mee de 
Mexicanen-kleding maakte voor de carnavalstoet in Boortmeerbeek 1982.  
Samen met Georges was ze present op quasi elke clubactiviteit of het nu 
om beurzen, feesten, uitstappen, bingoavonden e.a. ging, in mindere mate 
bij clubbijeenkomsten zelf, omdat ze Georges in de watten wou leggen 
met lekker eten als hij na de clubdag thuis kwam.  
Zelfs op hoge leeftijd, toen het zeker met haar gezichtsproblemen veel 
moeilijker werd, bleef ze komen naar de vrienden van de club, die altijd 
een mooi plekje hadden in haar hart. Leden waren vaak welkom ten huize 
Georges & Gisèle en ze kon zo genieten van een uitgebreide babbel. Het 
laatste decennium thuis ging het daarbij om de komst van weer een nieuw 
kleinkind, maar nog vaker over geplande clubactiviteiten of recente 
clubweetjes. 
Wij vergeten ook zeker de uitvaartdienst van Georges niet in 2018, waar 
ze naast haar familie ook troost vond bij onze clubdelegatie, een uitvaart 
die echt wel bijzonder was.  
 

Namens het bestuur van De Postiljon en in naam van alle leden boden wij 
onze innige deelneming aan de familie aan en bezorgen hen ook een print 
van deze in memoriam.  
 

Andere leden kregen de laatste periode de maken met hospitalisaties, 
medische controles en dus ook zorgen, zoals Georges, Willy, François, 
Pierre …. maar het was opvallend dat ze – waar het maar kon – toch terug 
op post waren in de club. Hoe dan ook, wij wensen iedereen, die met 
dergelijke zorgen te kampen heeft, altijd veel moed én een spoedig 
herstel.  
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Proficiat ook aan de jarigen van de komende maanden 
 

Januari Februari 

Dirk Delsupehe Jan Keuleers 
Maria Van Fraechem Tony Schaerlaeken 
Annie De Vylder Arlette Redant 
Denise Goossens Georges Hoeterickx 
Jos Mareels Jozef Vunckx 
Suzy Dierckx  
Martine Holderbeke  
Erik Corbusier  
Nicole Van de Plas  
Marie-José Segers  
Paul Vandormael  
Louis Spruyt  
Hilde Ribbens  
Marcel Van den Eynde  
Roger Cauwenberghs  
Malvine Verschaeren  
Miel Felix  

 

 

Informatie van uw ruil- en materiaaldienst 
 
Wenst u postzegels of gelopen stukken aan te bieden aan een ruimer 
publiek, wetende dat deze wel langere tijd onderweg zijn, vraag dan lege 
ruilboekjes bij Michel en bezorg hem uw gevulde exemplaren zodra het 
kan. Wenst U een niet-Europese catalogus in te kijken, vraag deze aan 
in de club bij uw ruilmeester of bel hem op (015-73 03 56) en dan brengt 
hij deze de volgende ruilbijeenkomst voor u mee.  
 
In januari zijn er omwille van de algemene ledenvergadering geen 
ruilboekjes beschikbaar. 
 
Hebt u vragen omtrent uw lopende abonnementen en/of hebt u 
materiaal nodig om uw verzameling verder te ordenen? Weet dan dat u 
tussentijds ook altijd contact kunt opnemen met uw materiaalmeester, 
Pierre.  Hebt u nog een bestelling uit 2022?  Haal deze dan z.s.m. op. 
 

Postzegels Gilis VOF – Beringenbaan 66B – 3290 Schaffen 
GSM 0473/24 37 92 Bankrekening nr BE57 0018 5863 9935 

info@postzegels-gilis.be 
 
 

mailto:info@postzegels-gilis.be
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LEDENACTIVITEITEN 
 

Aanwezigheidstrekkingen 
 
6 november 2022 
François Peeters   wint 1 sierkaars 
Lydia Vandersloten   wint 1 groot pak gezouten chips 
Willy Van Passel   wint 1 klein pak spicy chips 
 
4 december 2022 
Jan Keuleers   wint 1 setje pindanootjes 
Suzy Maes   wint 2 markeerstiften 
Marcel Glorie   wint 1 pakje King muntjes 
 

Een terugblik 
 
17 oktober 2022 – Cultuurraad in het gemeentehuis v. Boortmeerbeek 
 

Een woordje van dank aan onze voorzitster, die speciaal vanuit Tienen 
naar Boortmeerbeek kwam, om de cultuurraad bij te wonen en er 
clubsecretaresse – die er om medische redenen niet aanwezig kon zijn – 
te vervangen. Zij bracht verslag uit tijdens de clubbijeenkomst van begin 
november.  
 

Deze vergadering werd voorgezeten door de burgemeester, bij 
afwezigheid van de schepen van cultuur en voorzitster van de raad. 
 

De vroegere vraag inzake duiding van het inbrengen van informatie in de 
gemeentelijke website kwam terug op tafel. Er volgden ook vragen inzake 
het doorgeven van info voor de culturele borden.  
 

Er werd gepolst naar de visie over de voorbije verenigingen-dag, waarbij 
de kritiek kwam, dat menige groep niet ingelicht was. Wordt geverifieerd. 
Sommigen vroegen om in de toekomst opnieuw voor september te 
opteren ipv oktober. Wij kunnen alleen vaststellen, dat wij vorig en ook dit 
jaar excellente weersomstandigheden kenden in oktober. 
 

Het cultuurhuis in Hever zou eerlang terug als dusdanig dienst kunnen 
doen, als er voor de Oekraïense vluchtelingen een andere huisvesting is 
gevonden. Er was ook sprake dat er zaaltje vrij zal komen in Schiplaken.  
De kerk van Schiplaken wordt de nieuwe locatie voor de bibliotheek.  
De kerk van Hever is volledig gerenoveerd. Probleemstelling was dat er 
geen drank mag geserveerd worden, zolang het gebouw nog gewijd is. 
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Ander discussiepunt was, dat een voordracht organiseren voor de ene zo 
kan en de andere veel kost. Kan hieraan verholpen worden?   
 

Suzy noteerde ook, dat vanaf 1.1. 2023 het koor van Schiplaken officieel 
samensmelt met het koor van Hever, idem dito voor Okra Schiplaken met 
Okra Hever. 
 

Er zal omstreeks de sinterklaasperiode nog een laatste cultuurraad op de 
agenda staan. Wordt opgevolgd. 
 
22 oktober 2022 – Via Oostende 2022 
   Regionale competitieve Oost- en West Vlaanderen 
 
Eerder werd er in de club een keuze gemaakt om dit jaar aan de regionale 
van “Brabant” deel te nemen omdat Oostende toch wel een heel eindje 
van huis was. Toch vernamen van twee leden, dat ze een bezoek 
brachten aan de kust bij familie en het nuttige met het aangename 
combineerden met een bezoek aan de competitieve en omkaderende 
voorverkopen.  
 

     
 
Via ons lid L. Selis vernamen wij, dat hij via externe aanmelding, deelnam 
in de categorie “Prentbriefkaarten” met twee verzamelingen en weerom 
heel hoog scoorde, nl: 
 
1. Postkantoren van Vlaanderen   GOUD 
2. Bureaux de poste de Wallonie   GROOT GOUD 
 
Wij wensten hem proficiat met de behaalde resultaten.  
 

Hij fungeerde in de categorieën “Postgeschiedenis” en “Postwaarde-
stukken” eveneens als jurylid. 
 
27 oktober 2022 – KeTheFil bijeenkomst - Zaventem 
 
Het blijft een aanraden om deze bijeenkomsten fysiek of digitaal bij te 
wonen. Wil u de sessie een volgende keer ook eens bijwonen (steeds de 
laatste donderdagavond van de maand van 20.00 u tot 22.00 u), neem 
van contact op met vandenhaute.johann@skynet.be 
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Uw clubsecretaresse nam uitzonderlijk voor het 
eerst digitaal deel aan deze KeTheFil-avond en 
volgde mee de agendapunten.  

De avond startte met informatie inzake de 
Themaphila magazines. De prijzen voor de edities 
2023 werden vermeld: 25 euro per jaar voor de 
kleurenedities en 15 euro in zwart/wit.  
 
Daarna werd er teruggekeken op voorbije 
manifestaties, met o.a. de postzegelbeurs van 
Waver en de recente regionale competitie in Oostende. De toekomstige 
beurzen van Vilvoorde en de voorverkoop in januari in Waremme kregen 
ook duiding. De internationale competitie Ibra 2023 kreeg veel te veel 
aanmeldingen, wellicht wordt de helft van de aanvragen geweigerd voor 
deelname. 
 

Voor Naposta 2023 – Trier werd ondertussen een aanvraag ingediend 
voor de verzameling rond de wereld van de bijen van Ida, vertaald naar 
het Duits. Afwachten of ze aanvaard wordt.  
 

Voor ATA 2023 – virtueel werd een denkpiste gelanceerd om in 
www.americaltopical.org thematische verzamelingen op 1 pagina in te 
laden, liefst in het Engels. Meer hierover volgende vergadering. 
 

In de rubriek “Aanwinsten en vragen” waren er heel wat stukken 
ingediend. Deze werden uitvoerig besproken, met o.a. proefdruk & 
foutdruk bij een publibel, een oceaanbrief, een inflatiebrief e.a. 
 

Aandacht was er voor de mogelijkheid om u elke laatste zondag van de 
maand v.a. 10.00 u (maximaal 2 uur) te helpen bij uw verzameling in het 
Bondshuis. Breng dan uw bladen en vragen mee, of zelfs uw PC om 
dingen goed aan te maken. Een afspraak vooraf is wel nodig via 
vandenhaute.johann@skynet.be   
 

Deel I van de vergadering werd daarna afgerond met het maandelijkse 
thematische vragenspel waarbij het dit keer ging om een frankering op 
bestelling, een speciale opdruk en een perfin op brief, of beter net niet. 
 

Na de pauze werd uitvoerig aandacht besteed aan “Verbeelding, 
vergelijking en metaforen” in de thematiek met als doel verrassend en 
origineel te zijn en stukken in te lassen, die op het eerste zicht geen 
verband houden met het thema op zich. Wij zagen heel wat voorbeelden 
van de hand van Michel Meuwis en Johann Vandenhaute en er werd ook 
verwezen naar een betreffend artikel in Belgaphil. 
 

http://www.americaltopical.org/
mailto:vandenhaute.johann@skynet.be
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29 oktober 2022 – Statutaire vergadering KLBP Brabant 
 

De Postiljon bedankt Dhr. Rudy De Vos, dat 
hij onze kring wou vertegenwoordigen in het 
Bondshuis te Zaventem én ook dat hij later 
een verslag van de vergadering bezorgd. 
Zo weet u alvast wat op de agenda kwam tot 
wij later een officieel verslag ontvangen via 
de secretaris Vincent Schouberechts. 
 

Zoals steeds startte de vergadering met het 
goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering. 
 

Inzake het regionale kampioenschap “Brabant” 2023 is de kogel nog niet 
door de kerk. De inrichtende kring “Unionphil” vond nog geen betaalbare 
zaal, die groot genoeg. Ze zoeken verder naar een zaal van 600 m2.  
 

Wat betreft de Nationale competitie in 2024, werd het organisatiecomité 
gedeeltelijk gevormd. Ook hier stelt zich het probleem van kostprijs van 
geschikte zalen. Het feit dat vaak de dagen van op- en afbouw voor de 
volle 100% worden aangerekend. Wat de nationale betreft, wordt nog een 
offerte verwacht vanwege Brussel Expo. 
 

Dat is een oud zeer. Wij vroeger eerder al herhaald bij een regionale 
of pre-competitieve of bpost de kaders niet dezelfde dag van de 
tentoonstelling kan ophalen. Dat scheelt al meteen veel. Maar er kwam 
nooit een antwoord.    

 

De site “Brabantphil” (NL & F) werd met behulp van de beamer toegelicht. 
Er werd nogmaals beklemtoond dat een goed ingevulde infofiche belangrijk 
is. Johann drong bij de aanwezigen aan om de fiche aan te passen en in te 
sturen bij elke bestuurswissel.  
 

Let op de volgende Belgaphil, want daarin zullen de geplande voorver-
kopen voor 2023 opgesomd zijn. 
 

Tijdens de volgende Algemene Vergadering (± 2/2023) zullen tevens de 
verkiezingen inzake “Verdienste 2022” doorgaan.  
Goed om weten, is dat Filip Van der Haegen de nieuwe nationale 
voorzitter van de KLBP is en dat Luc Selis verkozen werd tot ondervoor-
zitter voor Vlaanderen.  
 

Er volgde onder de rubriek “Varia” nog een bondige rondvraag bij de 
aanwezige kringen om te weten te komen of er bij hun weten nog clubs 
opgehouden hebben om te bestaan of de intentie daartoe hebben geuit. 
 overleg, gezocht, rondgevraagd om verder nieuws te bekomen over clubs 
die zijn opgehouden te bestaan of die deze intentie hebben. 
 



10 

 

 

27 – 29 oktober 2022 – Duits kampioenschap Ulm 
 
Ons lid Luc Selis nam via externe aanmelding deel met twee 
verzamelingen aan de internationale “Postgeschichte Live in het 
beurscentrum van Ulm (vervangt vroegere Sindelfingen). 
 
De eerste met als titel “Mail of the great cod fishery 1720-1940” deed mee 
in categorie 4.1 (“Pré-filatelietijd” en kwam niet binnen de drie 
gelauwerden. 
 
De tweede met als titel “Ocean Letters” werd gehonoreerd met de fel 
begeerde “Gouden posthoorn” in de categorie 4.3 (Historische en 
bijzondere verzamelingen” 
 

 

 

 
 

Meer foto’s: 
Zie fotoarchief club 

 

Wij feliciteerden hem in naam van de club voor deze mooie trofee. 
 
6 november 2022 – Laatste clubbijeenkomst in Hever 
 
Het was aangekondigd via clubblad, website én live tijdens de vorige 
vergadering en het was duidelijk te horen, dat iedereen volop uitkeek naar 
de terugkeer naar de sporthal in Boortmeerbeek maar ook niet zonder de 
uitbater van ons tijdelijke verblijf in Hever te bedanken voor zijn 
gastvrijheid.  
 

Velen waren erg benieuwd om te weten hoe de vroegere cafetaria, die nu 
Time Out Sports Bar noemt, er zal uitzien en waar iedereen een nieuwe 
vaste stek zal vinden.  
Sommigen hadden al foto’s gespot op het internet en waren al heel 
positief gestemd. 
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9 november 2022 – Heropening van de locatie in Boortmeerbeek 
 

Op het moment, dat wij polsten naar een 
mogelijke heropstart van onze activiteiten op  
6 november, gaf de nieuwe concessiehouder ons 
te verstaan, dat die datum te nipt was en dat zij  
9 november als openingsdatum hadden geprikt.  
Vandaar dat we begin november ook nog in 
Hever onze vergadering hielden.  
Later werd via facebook de informatie binnen de 
gemeente verspreid, dat 9 november effectief als openingsdatum zou 
gelden. We gingen alvast een kijkje nemen die woensdagavond en waren 
echt verbaasd over de bezettingsgraad van de zaal. Zoveel 
geïnteresseerden waren op het appel en dit zelfs zonder enige 
schriftelijke invitatie! 
 

Wij mochten ook even achter het nieuwe scherm kijken, dat de zaal in 
twee delen opsplitst en kijken vol vertrouwen uit naar onze beurs, die 
ondertussen al in een ruimere planningsfase zit. 
 

11 november 2022 – Bezoek aan filatelistische ruildag - Vilvoorde 
 

De uitgebreide keuze aan postzegels, filatelistische stukken en mate-
rialen maakt dat een bezoek in Vilvoorde altijd weer hoog op de agenda 
staat voor onze leden. Het is ook een fijne ontmoetingsplaats met andere 
vrienden-filatelisten en een blij weerzien met standhouders. 
 

 
 

Zoeken maar in de vele standen 
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Wij mogen als kring best fier zijn met de grote opkomst van leden ter 
plaatse. Twee ervan bemanden een grote filateliestand de hele dag en 
wij zagen in de voormiddag alvast elf andere bezoekende leden tussen 
de standen en deels ook in het deel van de zaal, waar na de zoektocht 
ook even van een consumptie genoten werd. 
 

Enkele snapshots (andere zie ook in ons fotoarchief in de website): 
 

  
Pierre & Suzy als standhouder 

+ Jos & Josette  
José & Lydia 

  
Willy Christiane 

  
Karla Tony 
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Overzichtsbeeld deel vd zaal Suzy, Dominique & Paul 

 

Gezocht en gevonden – bij het merendeel onder hen was dit zeker het 
geval. Zo was het bezoek aan de beurs van Vilvoorde zeker weer een 
geslaagde uitstap. 
 

24 november 2022 – KeTheFil bijeenkomst - Zaventem 
 
De vergadering startte met een terugblik op de 
internationale FIP competitie in Zuid-Afrika. 
Johann scoorde hier 95% Groot Goud en verraste 
ons niet alleen met foto’s en uitleg over de jurering, 
maar trakteerde ook de aanwezige leden. 
 

Na een terugblik en vooruitblik op filatelistische 
evenementen werd nogmaals ingepikt op de door 
ATA op touw gezette virtuele expositie. 

Leden werden gevraagd om hun 1bladverzame-ling (let wél effectief 1 
pagina) om te zetten naar het Engels. Indien nodig wil Johann hierbij 
helpen en deze klaar te houden tegen de volgende ver-gadering in 
januari. 
 

In de rubriek “Aanwinsten en vragen” werden stukken voorgedragen door 
leden en besproken. Ida bracht mee: een gerechtsbrief met portvrije 
briefstempel, frankering op bestelling en postwaardestuk.  
Het “geanonimiseerde stuk” (Johann) loste heel wat meer vragen los.  
In deze en ook in volgende verzamelingen zal ook weer even aandacht 
besteed worden aan voorbeelden van metaforen in de filatelie. 
De maandelijkse thematische quiz sloot deel I van de vergadering af en 
we werden ook hier weer wat wijzer over bepaalde thematische aspecten. 
 

Na de pauze volgde een exposé rond fraai geïllustreerde Western Union 
stukken. Snel bleek, dat deze vele uiteenlopende elementen omvatten, 
die voor tal van thematische of open filatelieverzameling mooie én 
interessante blikvangers vormen. 
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25 november 2022 – Voorstelling postzegelcollectie 2023 
 

Bpost stuurde de club een invitatie voor de onthulling van de nieuwe te 
verwachten postzegels in de Zegeldrukkerij “Philately & Stamps Printing” 
te Mechelen en uiteraard was de club via de clubsecretaresse 
vertegenwoordigd.  
 

Na een minutieuze controle aan de ingang a.h.v. de uitnodigingskaarten, 
verzamelden de clubafgevaardigden in afwachting van de voorstelling 
van de postzegelzegelcollectie 2023. Wij benutten de gelegenheid om 
aan zoveel mogelijk filatelisten flyers af te geven m.b.t. onze nationale 
filateliebeurs van maart a.s.  
 

 
 

Kort na 14.00 u nam iedereen plaats in de 
presentatiezaal en na het bekijken van een 
opgenomen interview met Minister Petra De 
Sutter, werden de filatelisten verwelkomd door 
één van de CEO ‘s bij bpost – Dhr. Jos Donvil.  
Na afloop van de presentatie zou ik met hem nog 
een uitgebreide babbel kunnen hebben tijdens 
de receptie. Zo leerden we mekaars ver-
zuchtingen ook een beetje kennen. 
 

 

De collectie 2023 kreeg als betiteling “Eigenzinnig België, 
eigenzinnige postzegels” mee en de postzegels werden per uitgifte 
datum voorgesteld, al dan niet omkaderd met een live interview met 
betrokkenen bij de respectievelijke uitgiften.  
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De illustraties voor de koninklijke postzegels, die wij mogen verwachten, 
werden nog even geheim gehouden en blijkbaar zouden ook nog enkele 
waarde-aanpassingen t.o.v. voorgestelde zegels in de pipeline zitten. 
Wij volgen het voor u alleszins op. 
 

De notities, die we ter zake maakten, worden mee verwerkt bij de inbreng 
in onze rubriek “bpost informeert” in ons clubblad, telkens – zoals u het 
van ons gewoon bent - tweemaandelijks voorafgaand aan de 
voorverkopen om zo kort op de bal te spelen. 
 

 
Meer foto’s- zie fotoarchief in onze website 

 

Zoals vroeger, kregen alle clubafgevaardigden bij het verlaten van de zaal 
een kaartje toegestopt, waarbij deze de getoonde postzegels konden 
evalueren met een cijfer van 1 tot 10 en waarbij ook een idee voor een 
eventuele toekomstige uitgifte kon en genoteerd worden. Op posters werd 
ook ingegaan op de collectie-items. 
Tijdens de drink met hapjes (waaronder ook frietjes na analogie met de 
uitgifte rond Belgische frietkoten in 2023) werden ook ideeën uitgewisseld 
inzake de te verwachten postzegels.  
 

De kaart zelf werd bij het verlaten van de zaal in de postbus gedropt en 
in ruil kreeg elke clubafgevaardigde het boekje met de postzegelcollectie 
2023 (zal in de club op de leestafel langer ter inzage liggen), een poster 
(die wij benutten tijdens de verenigingen-dag) en een gelimiteerde uitgifte.  
 

De hele namiddag verliep in en gemoedelijke sfeer, waarbij menig contact 
met bevriende kringen eveneens belangrijk was.  
 

bPost zelf drukte nog de wens uit dat de nieuwe postzegels – die ze als 
creatief en innoverend betitelden - bij de geplande bWelcome day begin 
december ook bij het grote publiek in de smaak zouden vallen. 
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November telde verder nog enkele drukke dagen voor onze twee leden, 
die als standhouder fungeerden op diverse plaatsen: 
 Op 12 november 2022 in het Sint Anneke Centrum te Antwerpen 

 Op 19 november 2022 in de feestzaal, rue G. Magnée te Ans 

 Op 20 november 2022 in de gemeentelijke basisschool te Zele 

 Op 27 november 2022 in de parochiezaal H.Hart te Heist o/d Berg 
 
2 december 2022 – bWelcome day in Mechelen 
 

Waar we op 25 november maar één clubafgevaardigde laten kennismaken 
met de geplande postzegeluitgiftes 2023, stond op 2 december de deur van 
zegeldrukkerij open voor iedereen, die benieuwd was ter zake.  
Wij kregen feedback van enkele leden, die een kijkje gingen nemen. 
 
4 december 2022 – Drukte op twee fronten  
 
Enerzijds was er onze clubbijeenkomst – die verliep zoals anders - maar 
naar traditie lagen er ook weer speculaaspakjes van de brave Sint klaar 
voor alle leden, die 
present tekenden.  
 
De nog resterende 
pakjes worden in 
volgende clubbijeen-
komst verdeeld, zo-
lang de voorraad 
strekt, aan leden die 
er op 4 december 
niet bij konden zijn. 
 
Verder was er de 
postzegelbeurs van 
de bevriende club 
van Leuven in het 
Koninklijk Atheneum Redingenhof te Leuven, waar onze leden Pierre en 
Suzy met een ruime stand uitpakten en waar ook verschillende leden ons 
te kennen gaven, dat ze voor een keertje niet naar de club in 
Boortmeerbeek zouden komen, omdat ze in Leuven een bezoek gingen 
brengen.  
 

Wij vernamen ook dat enkele leden op post waren in “Het Molenijzer” te 
Putte, eveneens in het kader van onze hobby – de filatelie. 
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5 december 2022 – Cultuurraad Boortmeerbeek 
 

Uw clubsecretaresse woonde de vergadering voor de club bij in de 
Raadszaal van het gemeentehuis, waar de opkomst beduidend lager lag 
dan anders. Er waren niet veel punten op de agenda, maar desalniettemin 
luisterden wij aandachtig mee. 
Eerste punt op de agenda is steeds de goedkeuring van het verslag van 
de vorige vergadering. Op de vraag of opmerkingen waren, gaven wij in 
naam van de club te verstaan, dan we niet akkoord gingen met het punt 
rond het “Gala van de verdienstelijke Boortmeerbeekenaar” in mei 2022, 
als zijnde dat het podium in het midden goed zichtbaar was voor iedereen. 
Dat was nl. allesbehalve zo. Vele mensen zaten constant op de ruggen 
te kijken van de mensen op het podium. Onze vraag was dan ook om in 
2023 aub terug een centraal podium vooraan te kunnen hebben en als 
het kan ook wat meer zitplaatsen voor de oudere mensen dan in 2022 . 
De andere formule inzake de doorlopende mogelijkheid tot een hapje en 
een drankje werd wél goed bevonden en vandaar onze vraag om dit wel 
te handhaven in combinatie met een podium vooraan – zoals vroeger. 
Er werd nota van genomen en laat ons hopen, dat er rekening mee 
gehouden wordt. 
 

Inzake punt 2 – de beschikbaar van zalen – werd verduidelijkt, dat het 
buurthuis in de Lievenskensbossen in Schiplaken eerlang ook kan 
geboekt worden via de gemeentelijke site naast de lokalen in het oude 
cultuurhuis, die vanaf 1 januari 2023 terug ter beschikking komen. 
Opmerking is en blijft, dat deze lokalen slechts een beperkte grootte 
hebben en in feite enkel voor vergaderingen interessant zijn voor niet al 
te grote groepen. Er werd gesuggereerd om in de zomer de leden van de 
cultuurraad eens in Schiplaken te inviteren voor een cultuurraad op die 
locatie. De vraag kwam of dit misschien gecombineerd zou kunnen 
worden met een barbecue. De vraag werd ook geopperd, waarom er bv 
in de recent ontwijde kerk van Schiplaken geen activiteitenzaal zou 
kunnen komen. 
 

Onder varia werd nogmaals bevestigd, dat de subsidies voor de 
verenigingen nog in december zullen overgemaakt zijn. Er was enige 
commotie toen bleek, dat de gemeente in november nog bij enkele clubs 
navraag had gedaan omtrent het niet indienen van hun dossier. Eigenlijk 
onbegrijpelijk als men weet dat er bij het indienen van het jaarlijkse 
dossier altijd duidelijk een uiterlijke inschrijvingstermijn vermeld staat. 
 

De vraag naar een infoavond rond het inloggen van gegevens in de 
gemeentelijke website, lag opnieuw op tafel en dit punt wordt verschoven 
naar volgend jaar. We noteerden alvast activiteiten, die eerlang op de 
agenda staan bij verschillende kringen en verdeelden ook de flyers voor 
onze filateliebeurs in maart.  
 



18 

 

10 + 11 + 17 december 2022 – Leden op pad 
 

Bij de organisatie van de kring “Opsinjoor” op zaterdag 10 december 
tekenden alvast enkele leden present als standhouder in hun 
filateliebeurs en ze brachten later ook verslag uit ter zake. Enkele leden 
namen ook het initiatief om een bezoek te brengen in zaal De Brug op 
Neckerspoel te Mechelen. 
 

’s Anderendaags – 11 december – ging de nationale ruildag met omkade-
rende tentoonstelling en veiling door in zaal d’ Open Poort te Lier.  
Ook hier werd er een bezoekje gebracht, waarvan enkele foto’s getuigen. 
 

 
Meer foto’s in ons fotoarchief 

 

Op 17 december werd via standhouders ook deelgenomen aan de 
ruilbeurs “Het Kamp – De Zwaantjes in het Sint-Michielsinstituut te 
Leopoldsburg.  
 
18 december 2022 – Laatste clubbijeenkomst van het jaar   
 
De laatste bijeenkomst verliep weer lichtjes anders dan de beide 
voorgaande, omdat we vooraan in de zaal plaatsnamen, omwille van 
kerstbezetting van de zaal achteraan. Maar alles verliep desalniettemin 
vlotjes met naast het neuzen tussen zegels ook de uitwisseling van 
menige eindejaarwens.  
 
Voor het bestuur betekende het ook dat er nog wat ideeën uitgewisseld 
werden in het kader van de eerste clubactiviteiten van 2023 en meer 
bepaald het bekijken van de mogelijke opties m.b.t. onze clubfeest in april 
2023. Onder de rubriek “Toekomstperspectieven” vindt u alvast de 
gekozen visie ter zake en inschrijven hiervoor wordt mogelijk vanaf 
februari 2023 in de club. Noteer alvast als datum zaterdag 22 april 2023. 
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Toekomstperspectieven 
 

Alvast bedankt aan de vele leden, die 
ondertussen reeds hun lidgeld vernieuwden. 
Nog niet in orde gebracht? 
We herhalen hierbij nog even onze oproep tot 
het vernieuwen van uw lidgelden.  

 

Dit kan eveneens via bankoverschrijving van 5,50 euro (individueel lid) of 8 
euro (familiekaart) naar rekening nummer BE92 9799535021 23. Uw 
lidkaart wordt dan later in de club of bij het volgend clubblad gevoegd. 
 

15 januari 2023 – Algemene ledenvergadering  
 

De algemene ledenvergadering op zich staat open voor iedereen zonder 
aparte inschrijving ter zake. Deuren open vanaf 9.00 u 
 

± 10.00 u Start van de gelegenheidstoespraken 
1. Openingswoord van de voorzitster 

Daarbij brengt de club een toast uit met u 
allen met cava of fruitsap. 

2. Kasverslag van de penningmeester 
3. Woordje van de webmaster 
4. Woordje van de ruilmeester 
5. Woordje van de materiaalmeester 
6. Terugblik op 2022 en 2023 door de 

clubsecretaresse  
 

Pauze  Mogelijkheid tot inzage van de kasverslagen en financiële 
documenten. Wij rekenen er zoals steeds op dat een aantal 
leden mee het kasboek ondertekend voor akkoord 

 Veilingaanbod kan rustig bekeken worden. 
 Als Covid er geen stokje voor steekt, lukt het wellicht ook om 

eens een nieuwe groepsfoto te maken. 
 

7. Verkiezing van ½ van de bestuursleden. Dit keer:  
Maes Suzy, Paul Daems, Boudewijn Beullens, Eddy Mertens 
Emmanuel Delperdange 

8. Trekking van de aanwezigheidstombola 
9. Suggesties en vragen van de leden 
10. Clubveiling met verkoop oude catalogi e.a. ten voordele van 

de club door uw feestleider. 
 

Voor hén die inschreven is er na de vergadering vanaf ± 11.00 u een 
assortiment van oven- en friteusehapjes én aansluitend een 
dessertglaasje per persoon voorzien. Daarbij is er ook koffie voor 
iedereen voorzien.  
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Nog niet ingeschreven met een kleine bijdrage van 2 euro per lid en/of  
5 euro per vergezellende niet-lid?  

 
Spring even binnen bij uw clubsecretaresse thuis of geef haar een belletje 
op 015/51 52 88 en dat komt alsnog in orde.  
Let wel op: De uiterste aanmelddatum is 8 januari 2023. 
 
5 maart 2023 – Onze 22ste Nationale filateliebeurs 
 
Er werden ondertussen al zo’n 800 flyers her en der verdeeld bij 
voornamelijk filatelistische evenementen in de hoop, dat velen deze ook 
bewaren als gedenkbriefje voor onze beurs en ons een bezoekje zullen 
brengen.  
 
De verdeling van de zaal inzake standhouders is ondertussen ook 
voorbereid en het verheugt ons, dat er opnieuw heel wat leden zich 
hiervoor aangemeld hebben 
naast de externe 
standhouders, die we ook heel 
dankbaar zijn voor hun komst.  
We hebben opnieuw getracht 
om een goede mix te kunnen 
aanbieden aan filatelistische 
opties, met postzegels binnen- 
en buitenland, poststukken en 
postwaardestukken, afstem-
pelingen allerhande, tafel met 
zegels en materiaal t.v.v. de club enz. 
 
Ook al is het momenteel nog even afwachten waar we precies onze 
tombolastand kunnen plaatsen, daar vinden we beslist ook een oplossing 
voor. De opbrengt hier is ten voordele van de club.  
Anders is het wat betreft de verkoop van belegde broodjes. De uitbating 
van de zaal neemt deze ter harte zodat iedereen wel degelijk aan zijn 
trekken komt. Wie echter opteert voor bv een croque monsieur, kan 
hiervoor dan ook bij hen terecht. 
 
Wat het klaarzetten van de standen en tombolastand rekenen wij op uw 
hulp. Wij kregen alvast het fiat van de uitbater van de zaal om dit daags 
ervoor 4 maart 2023 v.a. 17.00 u te mogen doen. Hou dit tijdstip alvast 
vrij in uw agenda. Voor de afbouw op 5 maart na 15.00 u maken ook vele 
handen licht werk. Alvast bedankt bij voorbaat voor uw medewerking. 
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22 april 2023 – Ons clubfeest 
 
Ons clubfeest gaat volgend jaar niet door in de 
cafetaria vd sporthal, maar in Huis Movri in de 
Audenhovenlaan, 50 te Boortmeerbeek en 
zal plaatsvinden van 13.00 u tot ± 17.30u 
volgens volgend stramien: 
 
1. Welkomstdrankje bij aankomst 
 

2. Soep   Tomatensoep met balletjes 
 

3. Tussengerecht Quiche Lorraine 
 

4. Hoofdschotel Varkenshaasje met champignonsaus 
gemengde salade en kroketjes 

 

5. Nagerecht  Dessertbordje met enkele verschillende 
dessertproevertjes + koffie 

 
Tijdens de maaltijd wordt er 2 x rond gegaan met wijn en op de tafel staat 
1 fles water per 4 personen.  Wie geen wijn wenst, kan ook opteren voor 
bv een pilsje, cola e.d.  
 
Leden, die meer wensen te drinken tussen de maaltijd door, betalen dit 
dan wel zelf. 
 
Na de maaltijd is er nog voor iedereen een consumptie naar eigen wens 
voorzien en dit is bij in de prijs begrepen.  
 
Tijdens de verschillende maaltijdgangen door is er een 4 x een optreden 
van1/4 uur voorzien, verzorgd door 2 travestieartiesten.  
Zo is de ambiance zeker en vast verzekerd voor iedereen en wordt het 
een hele fijne namiddag. 
 
De totale prijs hiervoor bedraagt 54 euro per persoon, maar de club 
voorziet – zoals altijd – een clubkorting per aanwezigheid tijdens de 
clubdagen van het afgelopen 2022.  
Deze korting bedraagt 1 euro per aanwezigheid – dus is er maximaal 
20 euro korting mogelijk.  
 
Wat de parkeermogelijkheden betreft in de buurt van Huis Movri, geven 
wij in uw volgend clubblad een gedetailleerde opsomming. 
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GOED OM WETEN 
 

Voorverkopen 2023 
 

21-22.01.2023  Regionale competitieve Luik – Luxemburg 
    Ourthe - Hesbaye 2023 
    College St Louis, avenue du Prince Régent 300 
    4300 Waremme 
 

2023.03.18  Voorverkoop ingericht door studiegroep postzegels 
André Buzin & Mechelse postzegelkring “Opsinjoor” 
St. Libertuscentrum – zaal De Brug, Nekkerspoel-
straat 366 – 2800 Mechelen  

 

10.06.2023  Regionale competitieve Namen - Henegouwen  
    College Notre-Dame de la Paix,  

Place Notre Dame de la Paix 5, 5101 Erpent 
 

26.08.2023  Regionale competitieve O- en W. Vlaanderen 
    Kortrijk 
    Locatie bij ons nog onbekend 
 

21.10.2023  Regionale Wedstrijdtentoonstelling “Brabant” 
    (Vlaams Brabant, Brussel & Waals Brabant)  

Organisatie Unionphil 
Locatie bij ons nog onbekend 
 

 

Mail ontvangen van Dhr Philippe Rewers 0477/031688, als voorzitter 
van Kat.ATM – KLBP 155 - philippe@rewers.be - met volgende vraag: 
 

Ik ben in het bezit van Belgische loket stroken, een verzameling van jaren. 
Door mijn verhuis begin volgend jaar naar Frankrijk ben ik op zoek naar 
een persoon of personen die interesse hebben om mijn verzameling of een 
gedeelte over te nemen. Overeenkomst voor de overname is steeds 
bespreekbaar.  
 
Het gaat over +/- 850 brieven +/- 1000 losse stroken*** Frama, Satas, 
Hasler, taks van verschillend merken , en voorgefrankeerde brieven en gele 
briefkaarten, enkele distri-flash brieven en zegels. 
 
De verzameling kan opgehaald worden, of de verzendkosten overneemt u. 
U kan ook verkiezen voor een bepaald gedeelte van de aanbieding.  
 

Rewers Philippe, Bosduinstraat 30, 2990 Wuustwezel Gooreind) 

mailto:philippe@rewers.be
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FILATELISTISCHE WEETJES 
 

Bpost verhoogt posttarieven fors: postzegel 17 procent duurder 
Overname: Belga donderdag 1.12.2022 

 

Bpost verhoogt vanaf 1 januari een 
aantal posttarieven fors.  
Het bedrijf verwijst naar stijgende 
kosten door de inflatie, loonindexe-
ringen en dalende postvolumes.  

 

Een postzegel kost vanaf volgend jaar 
1,39 euro per stuk. 
Een gewone postzegel wordt volgend 
jaar 16,8 procent duurder, van 1,19 
euro per stuk vandaag tot 1,39 euro.  

Wie een vel van tien stuks koopt, betaalt 1,36 euro per postzegel. 
 

Het priortarief stijgt begin volgend jaar met 14,8 procent, tot 2,17 euro per 
stuk. Nu kost een priorzegel 1,89 euro.  

Wie een vel met tien priorzegels koopt, betaalt 2,14 euro per stuk. 
 

Ook de prijs om een pakje te verzenden stijgt.  
Zo zal de Mini Colis Small-eenheidsprijs (max. 1 kilo) van 4,60 euro naar 
5,60 euro gaan. Met deze prijsaanpassing kunnen we elke burger een 
hoogwaardige universele postdienst blijven garanderen zonder subsidie 
van de Belgische staat", zegt Bpost. 
 

Volgens regulator BIPT worden de tarieven met gemiddeld 14,96 procent 
verhoogd voor bepaalde producten uit het zogenaamde kleingebruikers-
pakket (nationale en internationale standaardbrieven en -pakjes voor 
particulieren en kleine professionelen). Volgens het BIPT zijn de 
prijsverhogingen in overeenstemming met de postwetgeving die prijs-
stijgingen toelaat tot bijna 30 procent. 

 
Wij vernamen ook dat onze vrienden van 
postzegelclub Nossegem weldra starten met 
hun 50ste clubjaar.  
 
Wij houden eraan het bestuur en alle leden van 
hun club langs deze weg te feliciteren met hun 
gouden clubjubileum. 
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 Directie Postzegels & Filatelie 
Egide Walschaertstraat 1 

2800 Mechelen 
 

Tel 015/28.58.23 / 29 of 32 
www.bpost.be 

 

21 & 22 januari 2023 – Voorverkopen in Waremme 
 

De aftrap voor het nieuwe jaar is weggelegd voor een 
postzegel nav de 50ste verjaardag v. Koningin Mathilde 
op 20 januari, een vorstin die mee is met haar tijd, zich 
inzet voor gezin en protocol en deelneemt aan 
humanitaire en sociale verplichtingen. Om de festiviteiten 
nog meer glans te geven, hebben bpost en het Koninklijk 
Paleis beslist om de illustratie van het postzegelvelletje 
geheim te houden tot op de dag van uitgifte. 
 

Wat wel bekend gemaakt werd, is dat gegomde post-
zegel uitgebracht wordt in een velletje van 10 identieke 
zegels én ook dat de zegels als waarde-indicatie  
meekregen, geldig voor het verzenden van uw gewone brieven en kaartjes 
tot 50 gr in eigen land. 
 

Het volgende velletje staat 
volledig in het teken vd Art 
Nouveau strekking in 
Brussel omdat 2023 voor 
deze kunststrekking hét jaar 
wordt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De 
invité tijdens de presentatie, 
dhr. Werner Adriaenssens 
van het Koninklijk museum 
voor Kunst en geschiedenis - 
legde het accent vooral op de 
hanger, die op één van deze 
zegels prijkte.    
     © bpost 
 

De vijf licht gegomde postzegels tonen details van Art Nouveau parels, 
terwijl de achtergrond van het velletje een kunstzinnig tijdsinterieur belicht. 
De postzegels kregen een waarde-indicatie van Europa mee, geldig 
voor het verzenden van uw niet-genormaliseerde correspondentie tot 
100gr binnen Europa. 
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Het Belgische kuur-
oord van Spa, wordt 
daarna d.m.v. 5 licht 
gegomde postzegels 
in een velletje belicht 
onder de algemene 
betiteling “Grote kuur-
oorden van Europa”.  
 

Wist u dat het kuur-
oord van Spa als 
Unesco werelderf-
goed geldt? 
 

© bpost     Ook hier is geopteerd voor de waarde-indicatie van Europa.  

 
Daarna wordt aandacht besteed aan het werk van 
de Antwerpse kunstenares Anne-Mie Van 
Kerckhoven. Ook zij was tijdens de presentie 
aanwezig en belichtte met verve haar kunstwerk 
“Klok”, dat op een postzegel met zwarte achter-
grond prijkt als een combinatie van een tekening én 
een digitale collage.  
Haar omschrijving lokte in de zaal trouwens heel 
wat reacties uit. De gegomde postzegel op zich 
kreeg als waarde  mee voor de courante 
briefwisseling in eigen land tot 50 gr.   
           © bpost   
 

 
De reeks nieuwe uitgiften wordt afgerond 
een permante gegomde zegel met een 
weergave van de kanoetstrandloper van 
André Buzin, bestemd voor het versturen 
van aangetekende brieven. 
 
© bpost   
 
 

 
Informatie m.b.t de locatie van deze voorverkopen: zie in de “Waarheen”  
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Wie zoekt, die vindt 
 

Zoekt u nog een bepaalde postzegel, 
afstempeling of stuk, benut dan deze gratis 
service van uw club. Weet wel, dat wij de strikte 
regel handhaven, dat een artikel max. 5 keer in 
deze rubriek verschijnt. 
Alles wordt onder voorbehoud vermeld.  
 

 

LEDEN ZOEKEN 
 
Lydia Vandersloten zoekt in het kader van het uitwerken van een meerblad-
verzameling in open filatelie postale (liefst afgestempeld) en niet-postale 
stukken met betrekking tot Witloof / Chicoree. 
 

Lydia is geregeld aanwezig in de club      1 
 

Ida Van Rillaer zoekt nog steeds postwaardestukken en/of 
afstempelingen voor haar verzameling “Het evolutionaire traject vanaf het 
Trias” postwaardestukken met i.v.m. CO2 en zuurstof 
 

Ook volgende postfrisse postzegels rond Ozon gezocht: 
Mexico   jaar 2017 – Voorstelling: “30 jaar Ozono” 
Colombia  jaar 2005 – Intern. dag bescherming Ozonlaag 
 
+ Volgende afgestempelde zegel ivm mijn citrusverzameling: 
Nicaragua  jaar 2004 (nr 2614) Appelsienschil 
 

Zij zoekt nu ook gelopen postwaardestukken m.b.t. de wereld van de 
aardappels en verder ook mooi gelopen zonder bijfrankering volgende 
publibels  1279  Nezo zout 
   1687  Melk 
   2354F Landbouwmachine 
Spot u ergens een afgstempelde postzegel met o.a. een aardappel-
stamper of –mandoline – ook deze interesseren me ten zeerste. 
 
Ida is geregeld aanwezig in de club      1 
 

Thierry Mertens zoekt mooie centrale stempels van Malines / Mechelen 
op postzegel(s) of op brief.  
 

Thierry is geregeld aanwezig in de club      2 
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          WAARHEEN 
 

Uit de informatie ons bezorgd via tijdschriften, 
flyers e.a. van bevriende kringen. Omwille van 
de GDPR privacyregelgeving vermelden we 
geen namen meer, enkel nog tel, mail of 
website. Vergewis u of alles effectief doorgaat.  

 

26 december 2023 Filatelistische ruildag georganiseerd door 
postzegelclub Maasmechelen in het Heilig Hart-
college, Rijksweg 257 te Maasmechelen. 
Open van 8.00 tot 15.00 u 

  

15 januari 2023 Nationale Ruildag (Diverse objecten) georga-
niseerd door H.V.B Begijnendijk in het 
parochiecentrum, Kerkstraat te 3130 Begijnendijk. 
Toegang: gratis 
Info: paul.wijnants@scarlet.be 
Open van 7.30 tot 14.00 u 

  21 – 22 januari ‘23 Regionale competitieve tentoonstelling Ourthe – 
Hesbaye 2023 (Luik – Luxemburg) + Voor-
verkopen, georganiseerd door Royal Phil. Club de 
Hesbaye en Cercle Royal Phil. de l’Ourthe m.m.v. 
de Scouts van Waremme in het College & Instituut 
St Louis, avenue du Prince Regent 300 te 4300 
Waremme. Ruime parking & gratis toegang 
Info: 0486/79 45 11 - Open van 9.00 tot 16.00 u 
Loket bpost open van 10.00 tot 15.00 u 

  

22 januari 2023 Ruildag (Diverse objecten) – Organisatie: Hobby-
club Teniers in “café de vier vaten” te Perk centrum 
Info: am.vandonnick@telenet.be - Toegang: gratis 
Open van 10.00 tot 12.00u 

  

22 januari 2023 Ruildag (Diverse objecten) – Organisatie: Hekapo 
In de parochiezaal, Heilig Hartschool (Station) te 
2220 Heist op den Berg. Toegang: gratis 
Info: 015/25 13 58 na 18.00 u 
Open van 8.00 tot 12.00 u 

  

26 januari 2023 KeTheFil bijeenkomst in het Bondshuis KLBP, 
Leuvensesteenweg 510 (Industriepark Horizon 
gebouw nr 3) te Zaventem.  Toegang: gratis 
v.a. 19.45 u tot ± 22.00 u 
Kan ook digitaal gevolgd worden.  
Aanmelden bij vandenhaute.johann@skynet.be 
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28 januari 2023 30ste nationale ruilbeurs (postzegels, stukken….) 
door Koninklijke Kielse postzegelkring in zaal 
Scouts 28 Zaoeja, Klaverdbladdreef 1 te 2660 
Hoboken. Info: 0497/69 01 51 – Toegang: gratis 
Open van 9.00 tot 15.30 u 
 

  

29 januari 2023 Nationale postkaartenbeurs georganiseerd door 
de Herenthoutse postkaartenclub in het Cultureel 
Centrum G.O.C. Ter Voncke, Vonckstraat 17 te 
2270 Herenthout. 
Info: 0497/83 14 84 – Toegang: gratis 
Open van 8.00 tot 14.00 u 

  

4 februari 2023 13de internationale ruilbeurs voor postzegels, 
postwaardestukken, prentbriefkaarten, munten, 
georganiseerd door Phila Zelzate in Polyvalente 
Zaal, Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist, 
Suikerkaai 81 te Zelzate  
Info: 0497/40 45 98 – Toegang: gratis 
Open van 9.00 tot 15.00 u 

  5 februari 2023 Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd in 
heemmuseum Het Molenijzer, Heuvel 41b te 2580 
Putte.     Toegang: gratis 
Info: Alfons.vekemans@scarlet.be 
Open van 8.00 tot 12.00 u 

  

11 februari 2023 Ruildag (Diverse objecten) ingericht door KVBP 
Postzegelclub Houthulst in zaal Markthuis, Markt 
11 te Houthulst 
Info: 0475/32 94 41– Toegang: gratis 
Open van 8.00 tot 12.00 u 
 

  

12 februari 2023 39ste Nationale postzegelbeurs (postzegels, 
postwaardestukken, postkaarten, munten e.a) 
georganiseerd door de Koninklijke Lokerse post-
zegelkring in de fuifzaal van het “Jeugd- en 
sportcentrum” Sportlaan 2 te 9160 Lokeren. 
Info: 09/348 63 10  - Toegang & parking: gratis  
Open van 9.00 tot 16.00 u  

  13 februari 2023 32ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) geor-
ganiseerd door Cercles Phil. Gerpinnois in het 
college Saint Augustin, avenue Astrid 13 te 6280 
Gerpinnes.   Toegang: gratis  - Ruime parking 
Info: 071/ 50 24 36 
Open van 8.30 tot 15.30 u 
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19 februari 2023 Nationale beurs van champagnecapsules en 
andere verzamelingen georganiseerd door Open 
Oog, Eppegem in de gemeentelijke basisschool 
“De Waterleest”, Waterleestweg, 1980 Eppegem 
Info: andree_rombaut_mangin@hotmail.com 
Open van 10.00 tot 15.00 u 

  19 februari 2023 Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door 
H.V.B Begijnendijk in het parochiecentrum, Kerk-
straat te 3130 Begijnendijk. Toegang: gratis 
Info: paul.wijnants@scarlet.be 
Open van 8.00 tot 12.00 u 

  

23 februari 2023 KeTheFil bijeenkomst in het Bondshuis KLBP, 
Leuvensesteenweg 510 (Industriepark Horizon 
gebouw nr 3) te Zaventem.  Toegang: gratis 
v.a. 19.45 u tot ± 22.00 u 
Kan ook digitaal gevolgd worden.  
Aanmelden bij vandenhaute.johann@skynet.be 

  

25 februari 2023 22ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), ge-
organiseerd door L’Amical Royal Hennuyères des 
Cercles philatéliques in het Instituut André, rue du 
Parc 6 te 6000 Charleroi.  Ruime parking 
Info: 071/ 87 94 00 – Toegang: gratis  
Open van 9.00 tot 17.00 u 

  26 februari 2023 Ruildag (Diverse objecten) – Organisatie: Hobby-
club Teniers in “café de vier vaten” te Perk centrum 
Info: am.vandonnick@telenet.be - Toegang: gratis 
Open van 10.00 tot 12.00u 

  26 februari 2023 Ruildag (Diverse objecten) – Organisatie: Hekapo 
In de parochiezaal, Heilig Hartschool (Station) te 
2220 Heist op den Berg. Toegang: gratis 
Info: 015/25 13 58 na 18.00 u 
Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

 
Fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar 
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Wij ontvingen van de lokale Vl@s afdeling een invitatie om –wie wenst 
– met hen op 1 mei 2023 mee op stap te gaan voor een bezoekje aan de 
Red Star Musical in het Pop-up theater van Studio 100 te Puurs.   
 

Opgelet: Bij afzegging wordt het inschrijvingsgeld alleen terugbetaald voor 
het gedeelte dat ons niet aangerekend wordt door onze partners. Als we té 
weinig deelnemers hebben dan kunnen we genoodzaakt zijn met de trein 
te reizen, of met carpooling, of de uitstap af te gelasten en de deelnemers 
terug te betalen. 
Niet-leden zijn niet gedekt door de verzekeringen die de Vl@s leden 
genieten. 
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Maandag 1 mei 2023 – Red Star Musical 

Een spectaculaire musical van Studio 100 in het Pop-Up Theater in Puurs. 

Het verhaal 

In 1923 maken miljoenen mensen de oversteek 
van Europa naar de Verenigde Staten, in de 
zoektocht naar een beter leven. Jan en Marie 
vormen een gelukkig koppel maar hun 
boerenleven oogt weinig rooskleurig. Kleinere 
landbouwbedrijven moeten het afleggen tegen de 
opkomende automatisering en als Jan de kans 
krijgt om in Amerika als ingenieur aan de slag te 
gaan, gaat hij op het aanbod in. Marie zal hem later 
achternareizen. Manipulatie en onwetendheid 
zorgen er echter voor dat hun liefde dreigt ten 
onder te gaan door de afstand. Als een drama zich 
in het arbeidersgezin Steyaert voltrekt, beslist 
vader Steyaert naar Amerika te vluchten, in de hoop er een nieuw en 
anoniem leven op te bouwen. De grote oversteek verloopt echter niet zonder 
gevaar. Geraken alle gezinsleden veilig op hun eindbestemming? 

Het concept 

Red Star Line —dé grote opvolger van de iconische musical ‘40-‘45—is een 
spektakelmusical vol drama en humor, spanning en ontroering waarin de 
zoektocht naar een beter leven centraal staat. Laat je onderdompelen in een 
wonderlijk spektakel dat je meeneemt in ongezien avontuur, van Antwerpen 
tot New York, op het land en op het water. De combinatie van rijdende 
tribunes, indrukwekkende decors en een zeer straffe cast zorgen voor een 
onvergetelijke ‘once-in-a-lifetime’ musicalbeleving. 

De voorstelling 

De opvoering is op maandag 1 mei om 15:00 u. We namen een optie op 
kaartjes in categorie 1. De autocar vertrekt aan de Sporthal op een later mee 
te delen uur. 

Inschrijven 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk vóór 31 januari én kan uitsluitend door 
storting van € 85,00 voor leden van Vl@s en €.88,00 voor niet-leden op 
rekening nummer IBAN: BE86 9730 6733 9050 van Vl@s Boortmeerbeek, 
met mededeling van: Red Star Line en de namen van de personen voor 
wie je betaalt. In deze prijs is de inkom en de reis per autocar naar Puurs 
inbegrepen. 
 

Stuur eventueel een e-mail aan rita.vangool@telenet.be of telefoneer haar 
op nummer 016-60 32 31.   Geef ons aub ook een seintje als u meegaat. 

mailto:rita.vangool@telenet.be


32 

 

 
 

POSTILJON - BOORTMEERBEEK 
Gesticht in 1970 

 

Clublokaal  Cafetaria Gemeentelijke Sporthal 
    Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek 

 

Ruildagen  1ste en 3de zondag van de maand 
    Telkens van ± 9.15 tot 12.00 u 
 

Lidgelden  Individueel lid 5,5 euro 
    Familiekaart   8 euro 
 

 
 

Bestuur 
 
Voorzitter 
Maes Suzy 
 
Feestleiding 
Boudewijn Beullens 
 
Webmaster 
Emmanuel Delperdange 
 

Bestuursleden (alfabetisch) 
 

Daems Paul 
 

Loockx Dominique 
 

Mertens Eddy 
 

Van Kerckhoven Dirk 
 

Wellens Vera 

 

Secretariaat & Redactie clubblad  Ida Van Rillaer 
Afgevaardigde KLBP  
Afgevaardigde Cultuurdienst BMB 
Penningmeester 
 
 

Ruilmeester   Michel Vandersype 

 
Materiaalmeester  Pierre Gilis 


