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Contactbrief no. 68 (juli 2009)  
 
Nieuw lid 
 
Ik heb weer een nieuw lid ingeschreven en zij heet Corry Gerritsen. Zij is nog beginnend verzamelaar 
van vogels op postzegels. Ze heeft inmiddels met de veiling van Jan Wenig meegedaan (en wat 
kavels gewonnen) en heeft ook eenmalig aan de rondzending met Boek E meegedaan. Zij verzamelt 
alle vogels postfris en gestempeld. Wij wensen haar veel plezier bij onze motiefgroep.  
C. Gerritsen 
Dijkgraaf 54 
6671 GP Zetten. 
 
Lhee 
 
Het was een geweldig (georganiseerd) Jahrestreffen in Lhee in april en en dat hebben de deelnemers 
ook aan Ida en Gerard laten blijken! In woord en muziek zijn zij geëerd op de laatste avond. Ook in de 
Rundbrief die u inmiddels ontvangen hebt, zal wel menige loftuiting over het unieke stel worden 
afgestoken. Ida was zichbaar opgelucht toen op de laatste avond alles naar wens was verlopen. Ze 
had aan alles gedacht; van het bloemetje op de kamer tot en met de terzake kundige boswachter en 
de excursies voor de dames en de ramen voor de Werbeschau. Het organiseren zit haar blijkbaar in 
het bloed , want als je niets met vogels en postzegels hebt en je kunt zo'n treffen feilloos neerzetten 
dan ben je een kanjer! De excursies waren geweldig,(helaas weinig bijzondere vogelwaarnemingen)  
het weer was grandioos, de lezingen van Harald en Koenraad waren heel leerzaam, de maaltijden 
copieus en exclusief en het hotel (volgens zeggen) heel comfortabel en de bediening heel vriendelijk 
en dienstbaar. Kortom het was een groot succes. Een beetje jammer dat we niet konden pronken met 
onze vijftig Nederlandse leden want daar was maar iets meer dan een tiende van aanwezig!.  
 
Nogmaals rondzendingen  
 
De nieuwe serie stockboeken van Gijs zijn weer bijna rond geweest. Het is veel werk om ze klaar te 
maken voor de rondzending voor Gijs en voor mij om ze telkens verzendklaar te maken met lijsten en 
in een wisselende volgorde. De prijzen zijn heel gunstig als ze vergelijkt met aangeboden materiaal op 
internet en wat vooral leuk is: je komt ook wel eens zegels/series/blokjes tegen die nooit op internet 
worden aangeboden.  Wilt u ook eens meedoen, laat het me weten   
 
 
Birdpex 
 
Volgend jaar is er nòg een kans voor de Nederlandse motiefgroepleden om zich te laten zien. In 
Antwerpen is er de grote vogelpostzegelmanifestatie BIRDPEX  Om de vier jaar wordt een dergelijk 
evenement ergens in de wereld gehouden:  Nieuw-Zeeland (1990), Duitsland (1994), Engeland 
(1998), Nederland (2002), Denemarken (2006) en nu in België (2010) Onze Belgische vrienden zitten 
bijna allemaal in de organisatie en zij weten wat organiseren is. Wie wel eens naar Wetteren is 
geweest tijdens een Themafila tentoonstelling weet hoe perfect deze tweejaarlijkse tentoonstelling 
eruit ziet.   Onze mede-motiefleden uit België laten in Nederland geen contactdag voorbij gaan en het 
zou geweldig zijn als wij ons ook in groten getale bij de Birdpex laten zien. Een tegenprestatie zeg 
maar. verder is er natuurlijk van alles te zien en te kopen voor de echte vogelpostzegelverzamelaar. 
Dus een oproep aan alle Nederlandse leden: kom ook naar de Birdpex. U vindt verder in deze 
contactbrief nog meer nieuws over de Birdpex 
 
 
gerard kolman 
 
 



Evaluatie nieuwe opzet om materiaal te ruilen op de contactdag van 14 maart 2009  
 
We noemen het gemakshalve maar “ruilmateriaal” en “gelegenheid om te ruilen”, maar in de praktijk 
wordt er eigenlijk natuurlijk vrijwel nooit materiaal geruild, maar betekent het gewoon “ruilen tegen 
geld”.  
Uit de enquête vorig jaar over alles wat leeft binnen onze Nederlandse (en Belgische!) groep, kwam 
onder andere naar voren dat de mogelijkheid om te ruilen op de contactdag voor verbetering vatbaar 
was. Er zou te weinig aantrekkelijk materiaal zijn. Maar vooral kwam naar voren dat het niet altijd 
duidelijk was welk materiaal nu precies beschikbaar was en van wie het afkomstig was. Daarnaast 
waren er enkele klachten dat het ruilen, m.n. tijdens de lezingen nogal eens als storend werd ervaren. 
Op de contactdag van 14 maart werd een experiment uitgevoerd om het ruilen wat anders aan te 
pakken. Daartoe werden alle aanwezigen uitgenodigd om het beschikbare materiaal, voorzien van 
een duidelijk etiket van wie het afkomstig was en met de globale inhoud, op een aparte tafel voorin de 
zaal te deponeren. Iedereen kon dan daar materiaal ophalen en na inzage (en evt. na uitname en 
afrekenen) weer hier terugleggen. Dit bevorderde de rust tijdens de mededelingen en de lezingen en 
zo was voor iedereen in één klap duidelijk wat er beschikbaar was. 
Mede door de onverwacht hoge opkomst op die dag en de inbreng van veel leden, raakte de tafel al 
snel afgeladen vol met insteekboeken, dozen met poststukken en wat dies meer zij. Al snel ontstond 
zelfs al een dependence-tafeltje voorin de zaal! En dat is meteen een punt van aandacht, want zo ging 
de beoogde overzichtelijkheid juist weer een beetje verloren. Daar moeten we de volgende keer wat 
aan doen.  
Na afloop heb ik door middel van een kleine schriftelijke enquête onder de aanwezigen de mening 
gepeild hoe men deze nieuwe opzet had ervaren. Hoewel slechts de helft de moeite heeft genomen 
om te reageren, kunnen toch wel een paar conclusies worden getrokken. 
In het algemeen zag men de nieuwe opzet als een duidelijke verbetering die zeker voor herhaling 
vatbaar is. Vooral over het feit dat het de rust tijdens de mededelingen en de lezing bevorderde, was 
vrijwel iedereen het eens. Mede omdat het een beetje een rommeltje dreigde te worden door de 
overvloed aan materiaal, vond men dat het verschaffen van duidelijkheid niet helemaal gerealiseerd 
was. De meerderheid ervoer de opzet als prettig bruikbaar met deze kanttekening. Eén lid vond het 
wat vreemd om het materiaal op voorhand in te leveren. Het werkt evt. fraude wat in de hand. Wel had 
niemand echt het gevoel dat hij of zij nu meer materiaal hierdoor had aangeschaft. 
Punt van aandacht is ook dat de meesten niet alles hebben kunnen inzien. Er was duidelijk te weinig 
tijd voor. Het algemeen gevoelen is dat toch wel minimaal 2 uur beschikbaar moet zijn om alles op zijn 
gemakje te kunnen bekijken.  
Of er al dan niet ook in de ochtend gelegenheid moet zijn om te ruilen waren de meningen verdeeld; 
de helft vond van wel de andere helft niet. Nu duurde de lezing zo lang dat die gelegenheid er 
nauwelijks meer was. Dat was dan ook het idee van enkele leden: smeer de lezing, indien mogelijk, 
over beide dagdelen uit. 
Gesteld mag dus worden dat de nieuwe opzet bij de meesten wel positief is overgekomen. Wel zijn er 
dus nog een paar kinderziektes en als daar wat aan gebeurt, lijken we op de goede weg te zijn. 
 
Tom Loorij 
 
Samenwerking met de NVTF 
 
De laatste maanden is enige malen contact geweest met de NVTF om de mogelijkheden af te tasten 
om tot meer samenwerking te komen tussen de Motiefgroep en de NVTF. Het is moeilijk voor beide 
partijen om concrete voorstellen hiervoor te formuleren. Als voorzet heb ik een handreiking gedaan om 
het resterende materiaal van Jan Wenig ook via een veiling aan te bieden aan leden van de NVTF. 
Daarop werd met gemengde gevoelens gereageerd. Enerzijds vond men het bieden van een extra 
service aan de NVTF leden een goede zaak, maar anderzijds werd geconstateerd dat dit ‘concurreert’ 
met activiteiten die ook door de NVTF zelf worden georganiseerd. 
Op de bestuursvergadering van de NVTF op 6 juni j.l. stond de samenwerking op de agenda. 
Kort samengevat: de NVTF zal zeer graag samenwerken met de Motiefgroep. Alleen heeft men nog 
geen goed beeld van de wijze waarop deze samenwerking inhoud kan worden gegeven. Geopperde 
mogelijkheden zijn: via THEMA, via de website van NVTF, uitwisselen van informatie/ artikelen of evt. 
nog verdergaand. De NVTF is graag benieuwd naar suggesties van onze zijde. Het bestuur van de 
NVTF staat derhalve graag open voor samenwerking! 
Het lijkt dus verstandig dat we in kleine kring de komende tijd zelf een voorstel ontwikkelen hoe we die 
samenwerking vorm kunnen geven. 
Als er leden zijn die concrete ideeën hebben, dan horen wij dat graag. U kunt deze dan per e-mail 
kenbaar maken bij ondergetekende, e-mail: tloorij@xs4all.nl.  
 
Tom Loorij 



 
 
Veilingen materiaal Jan Wenig 
 
Inmiddels is de derde en laatste veiling van het materiaal van Jan Wenig afgesloten. Op het ogenblik 
wordt de administratieve afhandeling daarvan door mij verzorgd. Hoewel het resultaat mij wel 
bevredigt is toch nog veel van het materiaal niet verkocht. Daarnaast is, evenals het met de 
rondzendingen het geval is, maar een kleine groep van leden die van de veilingen gebruik gemaakt 
heeft. Het zijn bij alle drie de veilingen merendeels dezelfde personen. 
Voor een overzicht van de biedingen en de opbrengst zie onderstaand staatje. 
 
 Waarde Aantal Aantal Waarde % vd Aantal % h Opbrengst 
 inzet kavels bieders verkocht inzet verkocht totaal per kavel 
1ste veiling € 669,60 279 8 € 225,10 34 96 35 € 2,34 
2de veiling € 878,05 252 9 € 272,65 31 111 44 € 2,46 
3de veiling € 933,25 291 7 € 275,65 30 119 40 € 2,31 
TOTAAL € 2.480,90 822 24 € 773,40 31 326 40 € 2,37 
Restant € 1.707,50 496   69  60 € 3,43 

 
Het is ook mogelijk dat bij de laatste veiling de recessie een rol heeft gespeeld bij het uitbrengen van 
een bod. Een feit is wel dat uiteindelijk 60% van het materiaal ter waarde van ruim tweederde van de 
inzet nog niet verkocht is. Ook Jan Wenig zelf viel de opbrengst wat tegen. Het lijkt er dus op dat 
vooral het wat duurdere materiaal is blijven liggen. Toch ben ik van mening dat de meeste kavels 
werkelijk tegen bodemprijzen zijn ingezet. Overigens is een belangrijk deel tegen inzet-waarde 
weggegaan omdat maar één bod per kavel werd uitgebracht. 
Het is nu de vraag wat met het resterende materiaal te doen. Om het in de rondzending op te nemen 
lijkt nutteloos. Bijna alle deelnemers aan het rondzendverkeer namen ook deel aan de veilingen. 
Gezien de hoeveelheid breng ik het ook niet op alles bijvoorbeeld in rondzendboekjes te gaan 
stoppen. Mogelijkheden zijn om hierover toch nog eens met de NVTF contact op te nemen dan wel te 
proberen een deel aan de Duitse leden van de Motiefgroep te slijten. Het mooiste is natuurlijk dat een 
lid opstaat en aanbiedt het restant in één pakket op te kopen voor pakweg € 2000,-. Voor wie 
belangstelling heeft stuur ik gaarne de complete lijst met de resterende kavels ter inzage toe.  
Wie een andere goede suggestie heeft voor het restant, laat mij dat dan weten. Een mailtje naar 
tloorij@xs4all.nl  volstaat.  
 
Tom Loorij 
 
Karl-Heinz Neues is voornemens om in de ledenlijst de verzamelgebieden van de leden 
op te nemen. Bij de jaarlijkse publikatie van de ledenlijst in de Rundbrief, zouden deze 
gegevens dan eveneens worden vermeld. Het grote voordeel daarvan is, dat leden 
gemakkelijk kunnen zien wie welke filatelistisch/ornithologische interesses heeft, en op 
die manier wat gerichter (ruil-)contacten kunnen leggen. 
Hij weet dat dit in het verleden al vaker is geprobeerd maar omdat er nooit een 
volledigheid bereikt werd, zijn deze pogingen tot nu toe steeds gestaakt. Met deze 
nieuwe poging streeft hij echter niet naar volledigheid: wie zijn gegevens wil doorgeven 
kan dat doen, wie dat niet wil, laat het gewoon achterwege. Geheel vrijblijvend dus! 
Bij deze wil ik daarom de volgende oproep plaatsen: degenen die hieraan willen 
meewerken kunnen de gevraagde gegevens per E-mail doorgeven aan Karl-Heinz Neues 
(nkaan@tele2.de). Per brief kan natuurlijk ook: zijn adres is op blz. 2 van de laatste 
Rundbrief te vinden en natuurlijk op onze website www.mg-o.nl 
Eventueel kan het ook aan mij (per E-mail) worden doorgegeven, dan zorg ik er wel voor 
dat het bij Karl-Heinz terecht komt. 
 
Peter van Nies 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Afb. 2 

 

Afb. 3 

 

Afb. 4 (Chinees postwaardestuk) 

 

Afb. 5 

 

Afb. 6 

 

Afb. 7 (Voorjaar in Turku) 

DE KOKMEEUW: 
In de zomermaanden gaan veel mensen op vakantie, waarbij de kust, in 
Nederland of het buitenland, één van de favoriete reisdoelen is. Men zal daar 
zéker meeuwen te zien krijgen, in soorten en maten. Omdat de meeste 
meeuwensoorten veel op elkaar lijken, valt het niet mee om ze allemaal uit 
elkaar te houden. Ik zal me daarom beperken tot één van de soorten die niet 
alleen aan de kust, maar ook veelvuldig in het binnenland te zien is: de 

Kokmeeuw, in België ook wel Kapmeeuw genoemd 
(afb. 1). Dat is die meeuw die je veel op akkers en 
weilanden kunt zien zitten als er gegierd is, of die in 
zwermen achter een boer aanvliegt die zijn 
land bewerkt (afb. 2). 
Echt schuw zijn ze niet: ze laten zich vaak van 
heel dichtbij bekijken, vooral als er wat te 
halen valt. In de zomer valt gelijk de 
chocoladebruine kop op en de felrode snavel 

en poten (afb. 3). ’s Winters is dat rode wat minder fel, eigenlijk wat 
meer oranje gekleurd, en van zijn donkere kop zijn nog maar twee 

vlekjes over. Achter 
elk oog één met een 
dun streepje over de 
kop. Het lijkt dan net 
of ze een 
koptelefoontje dragen 
(afb. 4). Jonge vogels 
zijn hebben veel 
bruin op de vleugels 
en ook poten en 
snavel zijn dan nog 
niet op kleur. Ze zijn 
overigens veel 
minder bruin dan de 
jongen van andere 
meeuwensoorten. De 
witte staart met 

zwarte eindband is een typisch kenmerk. Vliegende Kokmeeuwen zijn vooral te herkennen 
aan de witte voorrand van hun vleugels. Bij geen enkele andere 

algemene meeuw valt dat zo 
sterk op (afb. 5). 
Hoewel ze dus veelvuldig aan de 
kust voorkomen, bevinden de 
meeste broedkolonies zich in het 
binnenland. Ze geven er de 
voorkeur aan om te broeden in 
kolonies die ze vestigen in 
moerasgebieden, schorren en andere natte 
landschappen (afb. 6). Bij mij in de buurt zijn dat 
enkele 
plaatsen in 

de Peel en Nationaal Park de Maasduinen. Eén 
van deze kolonies ligt vlak bij een voormalige 
vuilnisbelt. Toen deze nog in gebruik was, 
broedden er minstens 2000 paren! Nadat de 
vuilnisbelt was omgetoverd tot golfterrein is de 
omvang van de kolonie gereduceerd tot nog 
maar enkele honderden paren. Al vroeg in april 
(afb. 7) begint voor hun het broedseizoen. Het 
eenvoudige nest wordt op de grond in het riet of 

 

Afb. 1 



 

Afb. 8 

 

Afb. 9 

 

Afb. 10  
 

Afb. 11 

 

Afb. 12 

op een biezenpol gebouwd 
van plantaardig materiaal. De, 
meestal 3, bruin met olijfgroen 
gevlekte eieren worden door 
beide partners in ruim 3 weken 
uitgebroed (afb. 8). Alhoewel 
de jongen nestvlieders zijn, 
blijven ze in of bij het nest, tot 
ze kunnen vliegen: dat kan wel 
vier weken duren. Gedurende 
die periode worden ze door de 
ouders gevoerd (afb. 9). 
Zoals hierboven 
al aangegeven, 
zijn ze niet erg 
kieskeurig wat 
hun voedsel 
betreft en 

daaraan hebben ze waarschijnlijk hun grote populatie te danken. Toen ons 
land nog bezaaid was met open vuilnisbelten (1980-1985), telde ons land 
tussen de 225.000 en 275.000 broedparen! Inmiddels is dat aantal 
teruggelopen tot circa 135.000 broedparen in 2000, mede te danken aan 
Reintje de Vos! Naast etensresten en ander afval dat ze onder andere in binnensteden 

opscharrelen, eten ze op akkers en weilanden voornamelijk 
regenwormen, emelten 
en andere insecten-
larven. Op en langs het 
water vinden ze o.a. 
kleine vis (afb. 10), 
garnalen en wadpieren. 
Zelfs bij uitmondingen 

van riolen weten ze altijd nog wel wat van hun gading 
te vinden (afb. 11). 

De Nederlandse Kokmeeuwen die door het jaar in het 
binnenland verblijven, trekken in de winter naar onze kust, maar 
ook wel verder naar het Zuiden (afb. 12) of zelfs naar Afrika. Hun 
plaats wordt dan ingenomen door Kokmeeuwen uit het 
Oostzeegebied. 
Met ruim 130.000 broedparen is de Kokmeeuw de meest 
algemene meeuw in ons land. 
 
 
Peter van Nies 

 
 
 
Contactdag op 12 september 2009 
 
Op 12 september as vindt de volgende contactdag in De Schakel in De Meern plaats.U 
komt toch ook? De uitnodiging volgt in de volgende contactbrief.  gk 
 
 
 
Verder in deze contactbrief veel Birdpex nieuws, een verrassende maar begrijpelijke beslissing 
van Daan Koelewijn en Ulularia, Orniflandria en Ornivaria van Koenraad Bracke. Veel 
leesplezier en een fijne vakantie toegewenst. gerard kolman  
 
  
 



 
 
 
Woensdag 7 april 2010       
12.00 - 16.00 uur  Opbouw tentoonstelling (vrijwilligers vooraf opgeven >>  toegangsbadge) 
 
Donderdag 8 april 2010 
10.00 - 16.00 uur       Opbouw tentoonstelling (vrijwilligers vooraf opgeven >>  toegangsbadge) 
17.00 uur  Bestuursvergadering MGO 
18.30 uur                  Aankomst en begroeting van de leden in het hotel 
19.00 uur  Gezamenlijk avondmaal (formule half pension), aansluitend ruilen en gezellig 
samenzijn  
 
Vrijdag  9 april 2010 
07.30 - 10.00 uur         Ornithologische excursie in het Molsbroek (Lokeren) met lokale gids 
10.00 - 17.00 uur         Tentoonstelling Birdpex VI geopend 
10.00 uur                     Officiële opening van  Antverpia  2010  & Birdpex VI 
11.00 uur                     Openingsreceptie (alle MGO leden en deelnemers Birdpex VI zijn 
uitgenodigd)  
19.00 uur                       Gezamenlijk avondmaal (formule half pension), aansluitend ruilen en gezellig 
samenzijn 
 
Zaterdag  10 april 2010 
09.00 - 15.00 uur        Ornithologische excursie naar de Braakman (NL) met lokale gids 
(voorinschrijving gewenst) 
09.00 - 15.00 uur        Toeristische uitstap naar Gent + geleide stadswandeling met gids 
(voorinschrijving gewenst) 
10.00 - 17.00 uur         Tentoonstelling Birdpex VI geopend 
17.00 uur                      Algemene jaarvergadering  MGO in omgeving van hotel  
19.00 uur   Gezamenlijk avondmaal (formule half pension) 
20.30 uur  Ornitho Quiz, aansluitend ruilen en gezellig samenzijn 
19.00 uur                       Facultatief: Palmaresdiner Antverpia 2010 (persoonlijk inschrijven bij 

organisatie Antverpia ) 
 
Zondag  11 april 2010 
10.00 - 17.00 uur       Tentoonstelling  Birdpex VI geopend 
10.30 uur            Gesprek met de juryleden 
14.00 uur                      Palmares  Birdpex Vi  ( in Antwerp Expo) 
18.30 uur  BBQ bij Koen Bracke in Wetteren  
 
Maandag 12 april  
10.00 - 16.00 uur       Tentoonstelling Birdpex VI geopend 
   Voorverkoop 6 postzegels Buzin met vogelafbeeldingen + speciale 
dagstempel(s) 
17.00 uur                      Afnemen van de verzamelingen (vrijwilligers vooraf opgeven >>  
toegangsbadge) 
19.00 uur                       Ter beschikking stellen van de verzamelingen aan de deelnemers 
 
Alternatieven voor partners  
Vanuit het station van Lokeren kan men per rechtstreekse trein naar het centrum van 
Gent (15’), Antwerpen (30’), Brugge (45’) en Brussel (60’) voor stadswandelingen, 
shopping, museumbezoeken,…  
Kortom, voor elk wat wils.                
 
Info 
Lokeren >> Antwerp Expo: 

Via snelweg: 37 km 
Via rechtstreekse trein + tram: 30’ + 10’ 

 
In functie van lokale omstandigheden kan het organisatiecomité nog kleine wijzigingen aan het 
programma aanbrengen. 

 



 
 
 

Hotelaanbod BIRDPEX VI 
 
Na het treffen in Dwingeloo bleek al snel dat het hotelaanbod voor de Birdpex – een hotel in de 
onmiddellijke omgeving van de tentoonstelling – door meerdere leden als te duur beschouwd werd. 
We hopen natuurlijk om zoveel mogelijk leden op de BIRDPEX te ontmoeten. Daarom heeft het 
organisatiecomité naar een alternatief gezocht. We hopen om dit met  La Barakka 
http://www.labarakka.com/ gevonden te hebben.   
 
Hotel La Barakka (Kerkplein 1, Lokeren) is een gezellig familiehotel in het centrum van Lokeren. Het 
heeft 13 kamers en nog 8 kamers in een annex. Lokeren is een kleine stad in de provincie Oost-
Vlaanderen aan de rivier de Durme. In de onmiddellijke omgeving ligt het natuurgebied “Molsbroek”.  
Het hotel is slechts 800 m van het station verwijderd (met een directe verbinding naar Gent, 
Antwerpen, …).  
We hebben het ganse hotel en de annex voor de MGO gereserveerd.  
De annex ligt in de onmiddellijke omgeving van het hotel (op ongeveer 500 m). Ook zij die in de annex 
overnachten, ontbijten (en nemen het avondeten) in het hotel.  
Het hotel bevindt zich in het centrum (aan de hoofdkerk van de stad). Overdag betaalt u daar 
parkeergeld (tot 18 uur – niet op zondag). Het is echter ook mogelijk op enkele honderden meters van 
het hotel gratis te parkeren.  
 
Voor de leden van de MGO hebben we een hotelarrangement tegen verminderde prijs bekomen: 3 
dagen halfpension in het hotel La Barakka in Lokeren (inclusief ontbijt en avondeten – dagschotel met 
soep, hoofdgerecht en dessert):    
 
 Tweepersoonskamer Eenpersoonskamer Prijs 
Arrangement 3 
nachten 
halfpension in hotel 
*** 

 
348 € 

 
249 € 

 
X ….. = 
……….. 

Arrangement 3 
nachten 
halfpension in 
annex 

 
300 € 

 
195 € 

 
X ….. = 
……….. 

Extra nacht in hotel 
***  
(alleen met ontbijt) 

 
90 € 

 
70 € 

 
X ….. = 
……….. 

Extra nacht in 
annex 
(alleen met ontbijt) 

 
74 € 

 
52 € 

 
X ….. = 
……….. 

 
 

   
      Totaal = 
………… 

  
Ik wil reserveren in hotel La Barakka: van ……………dag ………. april tot ……………dag ………. april 
2010 
 
Naam: …………………………………………………………. Datum: ……………………..
 Handtekening: ………………………………………… 
 
 

 
U kan reserveren door bovenstaand formulier terug te sturen naar: 

 



Patrick Ghysels, Koning Leopoldlaan 12, B-9990 Maldegem (België) – 
patrickghysels@hotmail.com  en na voorafbetaling van 1/3 van het totale bedrag op 
rekeningnummer op naam van Danny De Smedt: BIC: GEBABEBB / IBAN: BE28 0015 7278 
9120 
 
In Lokeren is er nog een hotel **** in de onmiddellijke omgeving van de oprit naar de autostrade 
(prijzen overnachting met ontbijt vanaf 77/97 € in het weekend en 97/125 € op weekdagen voor  1/2 
personen). 
Ook zijn er in Lokeren meerdere mogelijkheden B&B (prijzen tussen 34/64 € en 85/99 € voor 1/2 
personen). 
Meer informatie over andere hotels en B&B’s kan u verkrijgen bij Koenraad Bracke, Baerdonckstraat 
83, B-9230 Wetteren (++ 32 (0)9/369.99.34) – kobra22@pandora.be    
 
 
 
 
 
 
 
 
        Waddinxveen, 7 juli 2009 
Beste mensen 
 
Al enige tijd vraag ik me af wanneer er een eind komt aan mijn activiteiten in de 
postzegelwereld. Ik meen dat dit moment nu is aangebroken. 
De motivatie om door te gaan met jureren, artikelen schrijven, lezingen houden enz wordt 
steeds minder en verdwijnt soms helemaal. Ook gaat mijn conditie steeds verder achteruit, 
hoewel het met mijn gezondheid best wel redelijk gaat.  
 
Een en ander houdt in dat ik mijn lidmaatschap van allerlei verenigingen (behalve dat van de 
Boskoopse vereniging) met ingang van 1 november 2009 opzeg, dat ik mijn publicaties voor 
internet (Postzegelbog), de Posthoorn, Thema en Filatelie stop (ingeleverde artikelen mag u 
uiteraard publiceren) en dat ik mijn activiteiten voor JFN en de Bond (jureren, filatelistisch 
vormen) beëindig. 
Uiteraard kom ik gemaakte afspraken na. Dit betreft deelnemen aan de 
propagandatentoonstelling in Capelle a/d IJssel, jureren van de jeugdverzamelingen voor de 
Dag van de Jeugdfilatelie en allerlei activiteiten op Postex 2009. 18 oktober 2009, de slotdag 
van de Postex zal mijn laatste werkdag zijn. 
 
Ik ga me nu bezighouden met andere liefhebberijen en me bezinnen op de jaren (hoop ik) 
die mij nog resten. 
Met zeer veel plezier ben ik een aantal jaren actief geweest in het wereldje en zonder 
frustraties stop ik er nu mee. Ik dank u allen hartelijk voor de prettige samenwerking en de 
ondervonden vriendschap. 
Ik wens u en de filatelie het allerbeste toe. 
 
Deze e-mail is verzonden aan meer dan 80 relaties en zal per post worden verzonden naar 
een aantal adressen. Ongetwijfeld heb ik nog lang niet iedereen bereikt om dit bericht door te 
geven. Laat het rustig lezen aan die vergeten maar ongetwijfeld voortreffelijke mensen. 
 
Hartelijke groet,    Daan Koelewijn 
 
 
 
 
 



www.birdpex.be – het allerlaatste nieuws over 
BIRDPEX 6 in Antwerpen     op ANTVERPIA 2010 
(9-12 april 2010), nu nog in het Engels, maar 
binnenkort ook in het Nederlands (Duits en 

Frans)!! 
 

ULULARIA 
 
Steenuil onder de pannen 
 
In Nederland loopt een prestigieus project “Steenuil 
onder de pannen”, gekenmerkt door een 
gebiedsgerichte aanpak. Het project heeft een aantal 
producten opgeleverd: een powerpointpresentatie over 
de steenuil (héél bruikbaar!) en een brochure, de 
methodiek van het maken van een territoriumscan, een 
groot aantal uitgevoerde beheermaatregelen en een handboek met een uitgebreide 
beschrijving van maatregelen om de steenuilbiotoop te verbeteren. Het handboek 
"Steenuil onder de pannen" is ook te downloaden vanaf de websites www.steenuil.nl, 
www.landschapsbeheer.nl, www.vogelbescherming.nl en www.sovon.nl  
 

ORNIFLANDRIA 
 
6 “Hoogvliegers” op BIRDPEX 6! 

2010 belooft een vogelrijk jaar te worden voor de “Vogeltjes van Buzin”. Ter gelegenheid 
van de 25e verjaardag van de lopende reeks zullen op BIRDPEX 6 niet minder dan 6 
vogelzegels verschijnen, “Hoogvliegers in de filatelie” genaamd. Geen zegels binnenland 
dit keer, maar wel het tarief voor het buitenland (Europa), op dit moment € 0,90 (x 6 = 
€ 5,40). Welke vogels erop zullen staan, is nog niet bekend. Wel dat ze zullen 
verkrijgbaar zijn op de laatste dag van de tentoonstelling, maandag 12 april 2010 
(wellicht met een speciale afstempeling). 

Bij de Grote Prijzen van de Belgische Filatelie haalde André Buzin deze keer met zijn 
“Slechtvalk” (2008) “slechts” de 2e prijs in de categorie “Ambassadeur”. Benieuwd op 
welke plaats zijn “Zeearend” van 2009 
volgend jaar zal eindigen.     

ORNIVARIA 

Van Niko Van Wassenhove kwam de vraag of 
express-etiketten van TNT in een thematische 
verzameling mogen opgenomen worden. Er 
bestaat er namelijk eentje met een 
Slechtvalk. Deze expres-etiketten mogen 
zonder problemen in een thematische 
verzameling opgenomen worden (al dan niet 
gebruikt). Het afgebeelde etiket met een 
Slechtvalk komt uit de nieuwe reeks van 3 
binnenlandse etiketten, gelanceerd in 2008: 
· TNT Easy Express 10:30 (blauw—

slechtvalk): de volgende werkdag bezorgd voor 10u.30; 
· TNT Easy Express 12:00 (rood—jachtluipaard): de volgende werkdag bezorgd voor 

12u.; 
· TNT Easy Express Zaterdag (paars—zeilvis): bezorging op zaterdag voor 10u.30. 
Er bestaat ook een Easy Express envelop voor het buitenland, met vooraan een 
afbeelding van een jachtluipaard in de sprint.  

 
kobra (Koenraad Bracke) 


