
Themafila-Wetteren

De mogelijkheden zijn legio 
en een dag is te kort om al 
die nieuwe zaken online te 
gaan volgen. Dan hebben we nog niet 
gesproken over al die uitgevers en filatelistische 
verenigingen die hun tijdschriften nu gratis online ter 
beschikking stellen. Het gevaar zit er nu wel in dat we 
nog meer voor ons computerscherm gaan zitten  nog 
meer voor en niet genoeg meer bewegen, dus denk 
eraan: een gezonde geest in een gezond lichaam!

Op vele plaatsen wordt de filatelie heruitgevonden. Je 
kon er al over lezen in het laatste nummer van 
Temaphila - de vele initiatieven die overal ter wereld 
genomen worden om vanuit ons kot aan filatelie te 
doen. Aan de ene kant zijn er de vele filatelistische 
lezingen die (meestal via Zoom) online rechstreeks (of 
soms ook achteraf nog) kunnen bekeken worden. 
Daaraast zijn er de verschillende virtuele filatelistische 
tentoonstellingen, al dan niet competitief, al dan niet 
met echt of virtueel materiaal. 

Speciale omstandigheden zorgen voor nieuwe opportuniteiten. Daarom 
starten we weer met de maandelijkse nieuwsbrief. Op die manier willen 
we de contacten met onze leden onderhouden.  

FilaVlog
Het Nederlands lid van 
Themaphila, Jeffrey Groeneveld, 
verzorgt met hulp van zijn 
dochter een wekelijkse vlog op 
YouTube - nu al 5 afleveringen 
beschikbaar.   

Mi Oficina Philatelic 
Society
Dagelijks een filatelistische 
lezing met discussie (meestal 
in het Spaans), dezelfde dag al 
online (o.a. thematische lezing 
over ‘borderline’ materiaal).  

BDPh Online Seminare
De Duitse landsbond geeft 
wekelijks een lezing - eerste 
was over WO I in Luxemburg 
(met als deelnemer o.a. Mark 
Bottu) - daarna ook online te 
bekijken. 

Heb je ook nieuws voor de 
maandelijkse nieuwsbrief van 

Themafila-Wetteren? Stuur deze dan 
naar kobra22@telenet.be. 

16 mei 2020

PHILAMINARS 2020
Pascal Haeck en Koenraad 
Bracke waren rechtstreeks 
aanwezig bij een aantal 
lezingen van de meest 
gerenommeerde filatelisten in 
de wereld (komen later online)

Nieuwsbrief nummer 1
www…………………???



Een aantal jaren jaren geleden werd op een bijeenkomst 
van Themafila-Wetteren het idee gelanceerd van een 
éénbladtentoonstelling, een idee dat al bestond in 
Canada. Dat idee werd dan snel overgenomen door 
onze vrienden van Ke.The.Fil die dit jaar al hun 5de 
eenbladwedstrijd organiseren. 
Canada wil in 2022 de allereerste internationale 
tentoonstelling voor eenvlaksverzamelingen 
organiseren. Misschien een ideetje om daar nu met te 
starten bij Themafila-Wetteren, maar dan online? Er 
staan immers al minstens 10 deelnemers klaar met hun 
verzameling die normaal gezien had deelgenomen aan 
de wedstrijd van de Arbeitsgemeinschaften in EXPHIMO 
(Mondorf-les-Bains). Wat is jullie mening? 
Het is de bedoeling om dit dan allemaal op een nieuwe 
website te plaatsen. 

Een vernieuwde nieuwsbrief, een nieuwe 
website van Themafila-Wetteren? 

Veel filatelistische verenigingen, of het nu een 
internationale federatie, een nationale landsbond, een 
regionale of provinciale vereniging of een postzegelclub 
is, nemen nu initiatieven om tentoonstellingen via het 
internet te organiseren. Sommigen waren heel snel - 
slechts enkele weken om in te schrijven en dan nog 
eens enkele weken om de verzameling in te dienen. 
Deze werden soms georganiseerd als alternatief voor 
een tentoonstelling die niet kon doorgaan of zelfs 
volledig nieuwe initiatieven zoals de tentoonstelling 
RETO FILATELICO met als thema ‘virussen’. 
Zo groeide ook bij Themafila-Wetteren het idee om 
weer online te gaan en met een nieuwe website te 
starten.

Maandelijkse bijeenkomsten
Er zal geen vergadering plaatsvinden in mei 
en wellicht ook nog niet in juni. Uitstel is geen 
afstel en we hopen om de geplande lezingen 
van Koenraad Bracke en Mark Bottu of het 
presenteren van nieuwe verzamelingen op 
een latere datum te laten plaatsvinden. 

Normaal zouden deze maandelijkse 
vergaderingen weer doorgaan in ons oude 
vertrouwde lokaal ‘Het Tonneken” op de 
Massemsesteenweg 48 in Wetteren. Zodra de 
cafés weer open mogen, zullen we een 
nieuwe afspraak maken met de uitbater om de 
vergaderingen daar te laten doorgaan - 
hopelijk nog altijd aan de oude voorwaarden.   

Ook alle geplande uitstapjes naar beurzen en 
tentoonstellingen worden uitgesteld of afgelast. 
Hoe lang deze crisis nog gaat duren, dat kan 
niemand momenteel voorspellen. Internationaal 
is er nu zelfs al de eerste melding van een 
internationale FIAP-tentoonstelling van 2021 
die meteen uitgesteld wordt naar 2022. 

Laten we hopen dat we elkaar allemaal snel 
mogen terugzien tijdens of na de 
zomervakantie - ten laatste op de derde zondag 
van september. 

Als alternatief sturen we telkens met de 
nieuwsbrief een verzameling - als eerste van 
Niko Van Wassenhove over ‘De Condor’.  

Wie ideeën heeft over de organisatie van 
een online-eenvlakswedstrijd - laat het ons 
weten en stuur een mailtje naar 
kobra22@telenet.be. 

Themafila-Wetteren

Men kan niet alle mooie schelpen op het strand verzamelen 
(Anne Morrow Lindbergh)

Postzegelboekje Palau (1985)

RETO FILATELICO 2020
Roger Van Laere heeft de 
uitdaging aangenomen om als 
enige Belg (en zelfs als enige 
Europeaan!) deel te nemen aan 
de viruele tentoonstelling in 
Latijns-Amerika over ‘virussen’.  



Voor Oost-Phila betaalt elke kring een lidgeld van € 15. 
Daarvoor ontvangen ze 4 keer per jaar een tijdschrift en 
krijgen ze steun bij filatelistische manifestaties. Voor de 
K.L.B.P. Oost-Vlaanderen betaalt de aangesloten club 
per lid een lidgeld van € 2 (en ontvangen ze o.a. het 
gratis tijdschrift Belgaphil). Omdat alle leden van 
Themafila-Wetteren ook lid zijn van Themaphila en dus 
daar al € 2 lidgeld betalen voor de K.L.B.P., vond 
Themafila-Wetteren het in al die jaren niet echt nodig om 
aan te sluiten bij de K.L.B.P. Themaphila is bovendien 
een van de weinige verenigingen die de € 2 effectief per 
lid betaalt (terwijl heel wat clubs maar voor enkele leden 
betalen). In Oost-vlaanderen zijn er ongeveer 1000 
aangesloten leden (van 37 kringen), waarvan ca. 15% 
leden van Themaphila. Zo zou het absurd zijn dat we 
twee keer het lidgeld van de K.L.B.P. zouden betalen 
voor onze leden als we met Themaphila al de grootste 
bijdrage leveren voor de K.L.B.P. Oost-Vlaanderen. 
Waarom dan nu toch met Themafila-Wetteren aansluiten 
bij de K.L.B.P.?
- Ook Ke.The.Fil, de andere kerngroep van Themaphila, 
is al jaren afzonderlijk lid van de K.L.B.P.
- Als we geen lid zijn van de K.L.B.P., dan kunnen we 
zelf geen voorverkoop of manifestatie organiseren. 
- Alleen clubs die aangesloten zijn bij de K.L.B.P. krijgen 
informatie van de K.L.B.P. en bpost (Dienst Filatelie), 
zoals bv. over het uitgiftenprogramma.   
Ondertussen is onze aanvraag goedgekeurd door de 
K.L.B.P. Oost-Vlaanderen. Die stuurt deze door naar de 
K.L.B.P. (nationaal) die over de aanvraag moet beslissen 
op een Algemene Vergadering.   

Themafila-Wetteren lid van de K.LB.P.?

Elke provincie heeft zijn eigen organisatie wat de 
provinciale vergaderingen betreft. In de provincie Oost-
Vlaanderen bestaat de bijzondere situatie dat de clubs 
daar niet alleen lid kunnen worden van de K.B.P. Oost-
Vlaanderen (die de provinciale vertege,woordigers voor 
de K.L.B.P. kiest, zowel beheerders, provinciale 
afgevaardigden als provinciale commissarissen voor 
alle takken van de filatelie). 
Daarnaast is er ook nog Oost-Phila (opgericht in 1968), 
het Koninklijk Verbond van Oost-Vlaamse 
Postzegelkringen, waar een club ook lid kan zijn  
zonder zich aan te sluiten bij de K.L.B.P. Slechts enkele 
clubs zijn in dat geval - onder hen ook Themafila-
Wetteren. 
Zowel de K.L.B.P. Oost-Vlaanderen als Oost-Phila 
vergaderen op hetzelfde moment na elkaar, net zoals 
de bestuursvergaderingen van beide op dezelfde dag 
na elkaar plaatsvinden. Dat zorgde wel eens voor 
discussies wie er nu in feite eerst mocht vergaderen. 

Ook Ke.The.Fil heeft een nieuwsbrief 
(al 2 nummers verschenen) - meer info 
bij vandenhaute.johann@skynet.be 

Themafila-Wetteren

Verzamelaars zijn gelukkige mensen 
(Johann Wolfgang von Goethe)

Opdrogende l i jm maakt  dors t iger  dan he t  l i kken aan pos tzege ls  (Oey T jeng S i t )



Nieuwjaarsreceptie ten huize van 
de voorzitter (19 januari 2020)

Themafila-Wetteren
p.a. Koenraad Bracke (kobra22@telenet.be)
Baerdonckstraat 83, 9230 Wetteren
Tel.: 09 369 99 34


