Beste leden,
Hier is dan ons 100ste clubblad van een club die onder de huidige
vorm 42 jaar is, maar onze clubgeschiedenis gaat terug tot in de
jaren 1920 en zelfs hebben we sporen van een filatelistische
activiteit eind van de XIXde eeuw.
Met de algemene leden vergadering in december zullen we er op
klinken.

Tweemaandelijks tijdschrift van

VILVOORDSE POSTZEGELCLUB.
Aangesloten bij de:
- Cultuurraad Vilvoorde
- Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen.
- Koninklijke Kring van de Filatelistische Verenigingen van de Regio Brussel.
- Ke.The.Fil. - Kerngroep Thematische Filatelie .

Vergaderingen in het Koninklijk Atheneum
B 1800 Vilvoorde
Ingang langs de schoolparking in de Van Helmontstraat 6
De 2de zondag van 10.00 tot 12.00u

Website – www.brafila.be

11.11.1915 komt er aan. Onze ruilbeurs heeft een goede naam en
alle tafels zijn verhuurd. We vragen natuurlijk vrijwilligers om ‘s
morgens bij de opbouw te helpen en dit vanaf 07:00u. Meer details
tijdens de vergadering van 8 november.
Dan is er het school restaurant op zondag 15.11. Zich melden bij
Annie, zoals alle jaren, de club betaald de drank.
Het gaat goed met de club, maar we moeten wel inzien dat het
bestuur ouder wordt. Nieuw jonger bloed is welkom. Ook de nieuwe
media moet bespeeld worden en dit is ook voor de generatie die er
dagelijks mee in contact komt.
In maart 2016 zal de derde éénblad wedstrijd plaatsvinden in Zellik
tijdens de voorverkoop. Verschillende leden zullen meedoen,
waarom jullie niet. Neem de artikels door in ons clubblad, maar ook
deze van andere clubs die ter beschikking zijn tijdens de
vergaderingen en je zult wel op ideeën komen.
Meerdere leden hebben in het verleden deelgenomen en hebben
het virus van het competitieve te vatten. In plaats van naar al die
herhalingen te kijken op TV, iets opzoeken op internet of even in
de bibliotheek binnen springen. Je leert er ontzettend veel mee bij.
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Verschijnt niet in juli en augustus.

Verantwoordelijke uitgever: Dochez Francis Terkamerenpad, 3 B1800 Vilvoorde.
Artikels alleen over te nemen na schriftelijk akkoord van de Vilvoordse Postzegelclub.

Ik hoop dat voor het volgende clubblad er enkele artikels zullen
binnenkomen, zodat ze niet altijd van mijn hand zijn. Vergeet niet
dat de filatelie oneindig is en zeker dat nu ook de zichtkaarten deel
uitmaken van het FEPA competities.
Francis

Uitnodiging Algemene ledenvergadering van 13 december 2015.

Begin om 10.00 uur. Bij het binnenkomen, indien het lidgeld nog niet
betaald is, langsgaan bij de Penningmeester om het lidgeld te regelen.
Alleen de leden die in orde zijn met hun lidgeld mogen de algemene
vergadering bijwonen. Genodigden melden zich bij de voorzitter.
Dagorde:
1

Welkoms woord van de voorzitter.

2

Jaarverslag van de secretaris.

3

Verslag van de penningmeester.

4

Ontlasting van het bestuur voor het boekjaar 2014/2015

5

Glas van de vriendschap.

6

Verslag van de circulatie en de abonnementen.

7

Herverkiezing van de uittredende bestuursleden
Francis DOCHEZ
Daniel Van de Casteele
Willy Bijns
Nieuwe bestuursleden ........

8

Allerlei

9

Speciale veiling van en voor de leden

10

Speciale tombola

Maak publiciteit voor je hobby en je club.
Het is nog altijd de eerste wereldhobby, maar de media spreekt alleen
maar van de enkele dure postzegels, wij vermaken ons met de massa
postzegels die er in de wereld zijn.

Moderne geschiedenis en Filatelie.
Door Francis Dochez.

De filatelie biedt veel meer dan alleen maar de postzegels van
een land of van een onderwerp verzamelen. Er zijn zoveel
postzegels en er komen er altijd maar meer bij. Even de wereld van
de filatelie gaan verkennen en men kan met al de bestaande
filatelistische elementen zijn kennis verruimen.
Men kan interesse hebben voor een onderwerp, misschien maar
tijdelijk, maar even zoeken in het filatelistisch aanbod en men kan
een verhaal opzoeken. Zo kan men een stukje geschiedenis
opzoeken of uitbeelden hoe een leeuw jaagt. Wat in een winkel
verkocht wordt en dat door de eeuwen heen.
De eenblad wedstrijd die tweejaarlijks georganiseerd wordt door
de Kerngroep Thematische Filatelie en waar onze club deel van
uitmaakt en ik als animator actief ben is een ideale leerschool.
Zo zullen we nu een rondje maken in een aspect van onze
geschiedenis die we aan het vergeten zijn en toch zo actueel is.
Wat we vergeten is, dat 101 jaar geleden de eerste wereldbrand
uitbrak, dat 75 jaar geleden de tweede eindigde. Ook de koude
oorlog die er op volgde vergeten we, nochtans eindigde deze pas
op 25.12.1989.
Zo vormt de Branderburger Tor in Berlijn een stukje van onze
geschiedenis. Laten we even met de deze geschiedenis induiken
met filatelistische element.
Het begon in 1788, met Griekse inspiratie en ze staat op de
Parizerplatz, in 1814 verwijzend naar Parijs.
De quadriga werd in 1806 door Napoleon meegenomen naar
Parijs als oorlogsbuit. Acht jaar later keerde het terug en werd
uitgeroepen als symbool van de overwinning. Het beeld ging
verloren tijdens de bombardementen van WO II. Nu staat er een
replica gemaakt met een gipsafdruk die nog bestond.
Er is voldoende filatelistische materiaal om dit uit te beelden. Maar
laten we nu naar het interbellum gaan.

De Branderburger Tor is duidelijk altijd
een toonbeeld van de macht geweest.
Tijdens WOII zal ze zwaar beschadigd
worden
door
de
geallieerde
bombardementen. Europa werd bij het
eindigen van de oorlog in twee verdeelt
door de grote machthebbers
Zij kwam in Oost Berlijn te liggen. In 1956 besliste men ze te
restaureren. In 1961 werd de muur gebouwd. De Branderburger
Tor lag in Oost Berlijn. De West Berlijners werden ingesloten.

Gefrankeerde helft van de reeks “Das Schöne Deutschland” Beeld 149
Branderburger Tor Uitgegeven ten voordele van de ReichswinterhilfeLotterie 1934/35. De Parizerplatz is vooraan.

Postwaardestuk uitgegeven in 1968 voor publiciteit voor het toerisme
in Berlijn. Een bezoek aan de poort en de muur was een must wanneer
men in Berlijn was.

Nu werd het een beeld van de koude oorlog.
Een verhaal tussenin. De Sovjet Unie wilde Berlijn van het westen
afsluiten. De 3 westelijke mogendheden antwoorden met een
luchtbrug. Dit is ook mooi uit te beelden.
Postwaardestuk uitgegeven op12.1.1934 ter herinnering aan de
macht overname van Hitler. Afgebeeld is de fakkeltocht van SA op
30.1.1933.

Er werd geschiedenis geschreven in Berlijn.

Wordt vervolgd

