Beste leden,
Eerst onze leden die deelnamen aan de Nationale Tentoonstelling GOUDA
feliciteren. Allen behaalden Groot Verguld Zilver, prachtig resultaat. Het was ook een
prettig weerzien met onze noorderburen. Enkele zullen we terug ontmoeten tijdens
onze ruilbeurs van 11.11.2019. Nu wachten op de resultaten van Mondorf. Daar zit
muziek in.
De vergadering van april heeft bevestigd, soms na zoeken, dat allen de weg
gevonden hebben. Heb je problemen met de weg, neem contact.

Tweemaandelijks tijdschrift van

Ik heb enkele verzamelingen van België; Belgisch Kongo, en andere Europese landen
ter beschikking gekregen om in de club aan te bieden. Vele zijn met plakker en
gestempeld, waarbij enkele duurdere zegels.
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Wie interesse heeft, laat het bij mij weten.
Hier wil ik toch even dit in hereniging brengen. Voor de duurdere reeksen voor 1955
is een exemplaar met een eerste plakker evenwaardig en bied de waarborg dat hij
niet hergomd is. Het is het beeld of de gedachte die er achterzit dat we verzamelen,
niet de achterkant. Maar de zegel moet altijd in goede staat en fris zijn.
Nu even dit. De BROKANTE na de gewone veiling, telkens 17 loten, waar ik soms
wel de indruk geef van, mag geen rommel zijn. We zien dat er bijna niet meer
geboden wordt op het voorgelegde materiaal en het zelfs moeilijk is om voor loten
aan 0,10 een koper te vinden. Dit inspireert de leden niet om iets beter materiaal in
te zetten. Zo zijn gestempelde postzegels van België tussen 1958 en 2006 niet meer
welkom. Iedereen heeft ze. Onderwerpzegels uit andere landen vinden nog kopers.
Met dit goedkoop materiaal heeft men nog plezier en verruimd men zijn geografische
en historische kennis en dat is ook de bedoeling van onze hobby.
Ik ben ter beschikking om iets meer uitleg te geven in de club.
Francis
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Verschijnt niet in juli en augustus.

Verantwoordelijke uitgever: Dochez Francis Ter Kamerenpad, 3
1800 Vilvoorde.
Artikels alleen over te nemen na schriftelijk akkoord van de Vilvoordse Postzegelclub.

Mars van de priesters
Patrick Kinders

Het derde muziekstuk begint met de mars van de priesters uit de opera “de toverfluit”. Ernaast staat
de ouverture van de opera.

vuurdanser

In de sprookjesopera “de toverfluit” gaat de
vogelvanger Papageno op zoek naar zijn
geliefde Papagena. Prins Tamino krijgt de
opdracht van de koningin van de nacht om
prinses Pamina te bevrijden.
Hongarije 1991, uitgifte naar aanleiding van 200 jaar overlijden van Mozart

Mars van de priesters
uit de opera “de toverfluit”
De toverfluit is een opera geschreven door de
vrijmetselaar Emanuel Schikaneder. Mozart, die
ook vrijmetselaar was, heeft de muziek ervoor
gecomponeerd.

Hongarije gaf in 1991, naar aanleiding van 200
jaar overlijden van Mozart, een blokje uit met
muzieknoten.

Het is geschreven in de vorm van een sprookje,
zodanig dat er geheime vrijmetselaarssymbolen
in kunnen verwerkt worden, zowel in de tekst als
in de toonaard van de muziek.

Er staan 5 muziekstukken op. Het derde
muziekstuk begint met de mars van de priesters
uit de opera “de toverfluit”. Ernaast staat de
ouverture van de opera.

Het magisch getal 3 komt veelvuldig voor in de
opera. Het decor is Egypte en laat toe een
sprookje te vertellen.

Dit blokje kunnen we in een thematische
verzameling inpassen in een nieuw blad bij de
paragraaf over de opera “de toverfluit”.

De koningin van de nacht geeft aan prins
Tamino een toverfluit, een hulpmiddel om de
gevaren te trotseren.
Om hun geliefde te vinden moeten ze allerlei
proeven doorstaan.

zegel : prinses Pamina en prins Tamino
stempel : De Toverluit

Het sprookje kent een goede afloop. De
vogelvanger Papageno vindt zijn geliefde
Papagena.
Prins Tamino vindt zijn prinses Pamina. De
priester Sarastro blijkt de prinses niet gevangen
gehouden te hebben.

De binnenkant van het postzegelboekje bevat een afbeelding van de
koningin die een toverfluit geeft aan prins Tamino.

Het blokje van Hongarije is ingepast in een thematische verzameling bij de paragraaf over de opera
“de toverfluit”

Het vernieuwd blad met twee betere stempels van de Ambulant M 1 - Midi 1
evenals de 8 lijnstempel Nord van het postkantoor in Brussel Noord.
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Dat, dat Brussels ketje ouder is dan 400 jaar zoals
bpost ons verteld wisten de meeste. Maar hij mocht
mee in de ommegang. Hij staat op een schilderij van
Denis van Alsloot over de Ommegang van 1615.
©Londen, Victoria & Albert Museum. Het is ook de
oudste afbeelding van hem, op een praalwagen en
is gekleed in een herdersplunje.

