Beste leden,
11.11.2016, onze jaarlijkse jaarbeurs. Enkele van onze bestuursleden
zijn in handen van hun dokter. Wie een handje wil toesteken voor de
opbouw is welkom om 07:00u. Het afbouwen is rond 15:00. Helpende
handen welkom.

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 .

De restaurantdag van de school zal dit jaar doorgaan voor ons op 20
november 2016. Zoals jaarlijks, jullie betalen het eten, de club betaald
de drank. Inschrijvingen bij Annie.
De eerst volgende vergadering zal snel na onze ruildag komen. Die is
er reeds op 13.11. Maar belangrijker is onze algemene
ledenvergadering op 00.12. Er zal de traditionele tombola zijn met
terug top reeksen voor de gelukkige winners.
Verder in het clubblad vind je een artikel
over de U.P.U in Machelen. Maar voor de
verzamelaars is de U.P.U. (Universele Post
Vereniging) meer. Deze organisatie die
192 landen als lid heeft bied een
oplossing voor het probleem van de
Illegale uitgiften.

Vergaderingen in het Koninklijk Atheneum
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

Ga even bij
http://www.upu.int/en/activities/philately/about-philately.html
Bij bulletins vind je al de uitgiften. Neem de tijd om het gedeelte
filatelie door te nemen, je kan er veel leren.
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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.

Onze club nam deel aan de tentoonstelling WO I in Vilvoorde
georganiseerd in de feestzaal van het stadhuis. Het gedeelte
briefwisseling was voor ons. Het was een succes. Meer dan 40 klassen
uit de diverse Vilvoorde scholen hebben een rondleiding gehad. Alle
dagen waren er bezoekers. De verzamelingen waren van Toine
Speeckaert, Etienne Blanck en mijzelf. De club dank hen.
Francis

Uitnodiging Algemene ledenvergadering van 11 december 2016.
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 en loten kopen. 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 2015/2016

5

Glas van de vriendschap.

6

Verslag van de circulatie en de abonnementen.

7

Herverkiezing van de uittredende bestuursleden
Dirk Vandenberghe
Dymphna Van Dal
Staf Van Humbeeck

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.

Onze regio in de filatelie.
Bij het doornemen van oude filatelistische
documentatie viel ik op een flyer die de
restauratie van het kasteel van Beaulieu in
Machelen aankondigde. Deze dateerde uit
1958 en was opgemaakt door de
“Défenseurs de Beaulieu a.s.l.b.” Dit zou
een organisatie zijn, opgericht door de
voornaamste
postzegelhandelaars
uit
Brussel.
Het is terug gerestaureerd en staat al lang
te huur. Er is geen geïnteresseerde voor dit kasteel dat deel
uitmaakt van de Europese postgeschiedenis.

Het is de laatste getuige in onze streek van de
prestigieuze geschiedenis van de familie Tour &
Tassis, oprichters van de Internationale post.
Gebouwd in 1654 volgens de plannen van de
Mechelse architect Lucas Faidherbe voor
Lamoral-Claude François, Comte de la Tour et
Tassis, Grootmeester van de posterijen in de Lage landen.
Voor deze
gelegenheid
hebben de
Belgische
Posterijen
een overdruk
“tiré-à-part”
aangemaakt
die werd
aangeboden
door de

initiatiefnemers aan 200.-Bf. Dit was vrij veel geld. in 1958.

Alexandrine de Rye, geboren in Brussel op
1 augustus 1589 en er overleden in 1666.

Het 13de UPU congres had plaats in het kasteel. De UPU reeks is
ons bekend, maar er bestaat veel meer van.
Moeilijk te vinden, de maximumkaart van het kasteel van
Beaulieu.

Bij het overlijden van haar echtgenoot
Leonard II Frans van Tassis in 1628 nam zij
met uitdrukkelijke toestemming van Keizer
Ferdinand II, het ambt van grootmeesteres
waar als voogd van haar zevenjarige zoon
Lamorel II Claudius-Frans.
In 1645 draagt zij het ambt haar aan meerderjarige zoon over.
De postzegel is een fragment uit de een zeer kostbaar
wandtapijt uit 1666 die door haar zoon besteld werd bij Niklaas
van der Horst en Daniël Eggermans van Brussel en werd in het
kasteel opgehangen.

Het kasteel veranderde meermalen van eigenaar, na de Tassis,
kwam Jean-Paul Bombarde, stichter van het Brussels theater en
graaf d’Alcantara. Toen deze het kasteel verkocht werd het
uitgestrekt park in het Woluwe dal verkaveld.
Nog een anekdote die de ronde deed in
1917 en later. Generaal von Bissing,
gouverneur generaal van België zou er
overleden zijn in de armen van zijn
maîtresse.

Wapenschild van Leonard de la Tour, graaf van Tassis en van
Alexandrine de Rye.

Lamorel II Claudius-Frans graaf van Tour & Tassis zal het kasteel
in 1654 bouwen op de gronden die eigendom van de familie
waren en denkelijk aangekocht door Alexandrine de Rey.

De UPU is een prachtig onderwerp om te
verzamelen. Men vindt postzegels in de
196 aangesloten landen. Als men ook de
internationale akkoorden wil illustreren,
begint men aan een verzameling zonder
einde.

