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VERSLAG VERGADERING 14 DECEMBER 2022 
 
 
Welkom : 
 
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom . 
 
Aanwezige afgevaardigden : 
Bruylants Stefan De Block Wim De Reys Willy 
Deijnckens Walter Ghys Jozef Goots Rita 
Graff Danny Impens Luc Mareels Jos 
Meeusen Jan Nuyts René Rams Wesley 
Somers Walter Thys Firmin Van Gestel Mon 
Van Roosbroeck Eugène Van Roy Luc Van Vaeck Eddy 
Vandeputte Hilda Vanhoutte Johan Willems Christophe 
 
 
Werden verontschuldigd : 
Abbeel Gunter Beukeleirs Pierre Daems Jozef 
Massu Josette Van der reeth Ronny  
 
 
Goedkeuring verslag 21 september 2022: 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
Voorbije manifestaties : 
 

• 9/10/22 : 70 jarige viering postzegelkring APC Mortsel mooie receptie, goed 
verlopen 
 

• 29/10/22 :  20ste 5-cent ruildag ingericht door de Koninklijke Kielse Postzegelkring, 
Buurtsecretariaat ‘Den Tir’, Tirstraat 35 te 2020 Antwerpen. Van 13:15 tot 16:45.  
minder volk door het warme (terras)weer, volop bezig met de volgende beurs 
 

• 12 november 2022 : Jaarlijkse Postzegelbeurs ingericht door “ ‘t Vlaemsch Hoofd” in 
zaal “Sint Anneke Centrum”, Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen LO, dit van 9:00 tot 
15:00. Toegang gratis, cafetaria doorlopend geopend. traditioneel volk tot de 
middag, rustig verloop, wordt herhaald 
 

• 12 november 2022 : Familiale Quiz ingericht door Arpo-Jarpo Lier, in zaal D’Open 
Poort, Berlaarsesteenweg 17, 2500 Lier. Aanvang 20:00, kostprijs € 15,00/ploeg (4 tot 
6 pers). 15 tafels, net genoeg voor de zaal, iedereen tevreden over de quiz, wordt 
herhaald 
 

• 20 november 2022 : Postzegel- en Muntenbeurs ingericht door PZK De 
Noorderkempen, in hun Clublokaal, Schooldreef 41 te 2920 Kalmthout. Van 9:00 tot 
13:00, gratis parkeren mogelijk op de speelplaats van de school. Goed verlopen, meer 
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volk dan de vorige keer, wordt herhaald 
 

• 10 december 2022 : 16de Postzegelbeurs ingericht door de Mechelse Postzegelkring 
“Opsinjoor” & S.P.A.B. in zaal “De Brug”, Nekkerspoelstraat 366 te Mechelen (naast 
de kerk). Van 9:00 tot 15:30 met aanwezigheid van dhr. André Buzin!. Verkoop van 
een Mystamp met ontwerp ‘Houtduif’ A. Buzin goed verlopen, handelaars tevreden, 
na 14:00 minder volk 
 

• 11 december 2022 : 30ste Nationale Ruildag ingericht door Arpo-Jarpo Lier, in zaal 
D’Open Poort, Berlaarsesteenweg 17, 2500 Lier. Van 9:00 tot 16:00, met 
eindejaarsveiling + tentoonstelling erg goede veiling, normale opkomst,  
 
 

Komende manifestaties : 
 

• 28 januari 2023 : 30ste nationale ruilbeurs, ingericht door de Koninklijke Kielse 
Postzegelkring in zaal ‘Scouts 28 Zaoeja’, Klaverbladdreef 1 te 2660 Hoboken. Van 
9:00 tot 15:30; toegang gratis. 
 

• 25 februari 2023 : 11de nationale ruildag ingericht door Koninklijke Philatelic Club 
Cosmos. In zaal ‘Meyer’, Centrum Oosterveld, Groenborgerlaan 216 te 2610 Wilrijk. 
Van 9:00 tot 15:00; toegang gratis. 
 

• 18 maart 2023 : Voorverkoop ingericht door Studiegroep Postzegels André Buzin en 
de Mechelse Postzegelkring Opsinjoor in zaal ‘De Brug”, Nekkerspoelstraat 366 te 
2800 Mechelen. Van 9:00 tot 17:00 (Bpost van 10:00 tot 15:00). Uitgiften : 100 jaar 
Sabena, overdekte galerijen, alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en 
rechten geboren, verborgen bodemleven  

 
 

 
 

Ingekomen briefwisseling : 
 

• geen 
 
 
 
 
Schriftelijke gestelde vragen : 
 

Geen 
 

 
 

K.LB.P. Nieuws 
 

• Door het ontslag van Ivan Van Damme als voorzitter van het nationaal bestuur van de 
KLBP werd er een nieuwe verkiezing gehouden voor deze functie, alsook voor de 
functie van de Vlaamse ondervoorzitter. Onze nieuwe nationale voorzitter is Filip Van 
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der Haegen, nieuwe Vlaamse ondervoorzitter is Luc Celis. 
 

• Onze voorzitter vermeld ook dat in de laatste vergadering van de KLBP in Zaventem 
er een uiteenzetting is geweest van Antverpia2022. 
 

• Vanaf dit jaar is het nationaal lidgeld terug € 2,00/lid. 
 

• Onze provinciale afgevaardigde Jozef Daems heeft ontslag genomen wegens medische 
redenen. Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden voor deze functie die loopt tot 
eind 2024. 
 

• Onze ondervoorzitter Stefan Bruylants geeft een uiteenzetting van onze nieuwe 
provinciale website : http://klbp-antwerpen.be/ . Wij danken Stefan voor dit 
huzarenstukje! 
 

 
 
 
Volgende vergadering : Woensdag 8 februari 2023 om 20:00 uur 
      
Verslag : 
Luc Van Roy 

http://klbp-antwerpen.be/
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