Beste leden,
Ik hoop dat jullie allen genoten hebben van de verlof maanden en we nu even rustig
kunnen werken aan onze verzamelingen. Maar zoals gewoonlijk is september een
drukke en actieve maand. We zullen aanwezig zijn op de cultuurmarkt van Vilvoorde
op 3 september 2016. Kom ons eens groeten.

Tweemaandelijks tijdschrift van

VILVOORDSE POSTZEGELCLUB.

Ook zal er een tentoonstelling over WOI in Vilvoorde plaats vinden in het stadhuis
van 24 september tot 8 oktober over de Groote Oorlog in onze stad. Er zullen stukken
uit het archief van de stad zijn, de verzameling van Antoine Speeckaert en die van mij.
Verzamelaars van andere materiaal doen natuurlijk ook mee, evenals de stad. Een
bezoek is aan te raden.
Hebben jullie nog iets, het is nog welkom tijdens de eerste vergadering van
september. Zo ook de lotingnummers in kader die mij getoond werden.

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
De 2 zondag van 10.00 tot 12.00u

Website – www.brafila.be

Portovrije Krijgsgevangenzending door Juf Eymael uit Vilvoorde naar burgergevangen
Frans Van Lierde in de Sennelager b/Paderborn. Censuur uit de lager. De gevangen
was al vrijgelaten - stempel “Zurück/Nach der heimat entlasssen”.
Een stukje Vilvoordse geschiedenis en er is meer te zien.
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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.

Wereld Oorlog I
De aangekondigde tentoonstelling “De Groote Oorlog in Vilvoorde”
zal doorgaan in de feestzaal van het stadhuis van 24.9 tot 9.9.2016.
Alle aspecten zullen aan bod komen waarvan sommigen vandaag
ondenkbaar zijn. Openings uren van het stadhuis + weekend.
Onze club zal deelnemen met het gedeelte WOI uit zijn
verzameling Vilvoorde van Toine Speeckaert en het gedeelte
Vilvoorde van mijn algemene verzameling WO I. Ook werden door
mijn zorg het stukje stadarchief met de verzoeken aan de
burgemeester bewerkt.
De
burgemeester
Xavier Buisset was zeer
actief in die periode en
hielp
via
diverse
vrijwilliger / sters
◄

Foto van weduwe
Jeanne
Buisset-Dochez
aan haar piano met haar
gezelschap dame voor
een schilderij van haar
man Xavier Buisset als
burgemeester
van
Vilvoorde. Zij hielp haar
man
bij
de
sociale
werken.

Ter
informatie:
Onlangs
zette
de
Franse:
Bibliothèque
de
Documentation
Internationale
Contemporaine
(BDIC) meer dan 5.000
foto’s over België tijdens de Eerste Wereldoorlog online. De
Belgische foto’s zijn een onderdeel van de Albums.
Zoals ik de vorige keer al meldde, wil je meer weten hoe het er aan
toeging. Krijgsgevangenkampen - Ernest Claes “Bei uns in
Deutschland” en “Daar is een mens verdronken”, over het gesjoemel
in bezet gebied.
Nu enkele poststukken beschrijven die niet alledaags zijn en zeker
de moeite zijn om te bekijken.

Twee Vilvoordenaars Vanpoecke en Burgos werden ter dood
veroordeelt door het militair gerechthof van Antwerpen. Na een
schrijven van de burgemeester werden ze in Duitsland naar een
gevangenis overgebracht. Van Burgos is er een bewijs.

Wanneer op 20 augustus 1914 de Duitsers Vilvoorde bezetten wordt
er nog zwaar gevochten ten noorden van de stad. De eerste uitval
komt er van 9 tot 13 september. We vinden er sporen van in de
verzameling van Toine.

Wat minder geweten is, is dat de frontsoldaten na de oorlog een
spaarboekje kregen, met voor die tijd geen onaardige som geld en
met een intrest van 5%. Daar dromen we nu van.

