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Bijeenkomsten 2019 Amsterdam

Huize Antonius
Kamperfoelieweg 207
Amsterdam – Noord
telefoon 020-6368985
De 1ste woensdag van de maand zaal open 19.00 uur
Voor diegene die met het openbaar vervoer komen is het even opletten, de bussen
vertrekken niet meer vanaf het CS u moet eerst met de metro dan overstappen bij
station Noorderpark op buslijn 34 Halte Pinksterbloemstraat ( 1 minuut lopen )

BONDSBRIEF EXTRA
Aan de besturen van de aangesloten verenigingen en andere belangstellenden.
In memoriam Jan Balkestein 24 oktober 1926 – 12 januari 2019 Gisteravond bereikte ons
het bericht van overlijden op 12 januari jl. van de heer Prof. Ir. J.G. (Jan) Balkestein,
erevoorzitter van de KNBF.
De heer Balkestein trad in 1985 toe tot het bestuur van de toenmalige NBFV (nu KNBF)
als commissaris Filatelistische Vorming. Hij werd kort daarna commissaris Juryzaken welke
functie hij vervulde van 1986 tot 1990 In 1990 werd hij benoemd tot voorzitter van de NBVF.
Vanuit de NBFV was de heer Balkestein ook vertegenwoordiger in de Stichting Filatelie. In
1986 is de heer Balkestein samen met de heer Han Siem de initiator geweest tot het
opzetten van de “Multilaterale”, in Hotel Nagtegaal te Lisse. De multilaterale is een
samenwerking van Duitstalige landen die bij toerbeurt tentoonstellingen organiseren.
Hierbij zijn 7 landen aangesloten.
In 1995 is de heer Balkestein benoemd tot ere-voorzitter van de NBVF. Na het vertrek van
Pieter van der Loo heeft de heer Balkestein van 1997 tot 1999 tijdelijk als waarnemend
voorzitter de Bond vertegenwoordigd.
In 2013 is de heer Balkestein door het toenmalige bestuur van de KNBF gevraagd om het
woord te voeren tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering. Dit vanwege perikelen met
het bestuur en een nieuw te kiezen bestuur De heer Balkestein is Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.. Wij wensen de familie veel sterkte met het dragen van dit verlies.
Bondsbestuur KNBF Houten, 16 januari 2019
Evenementen
Bijeenkomst woensdag
Bijeenkomst woensdag
Bijeenkomst woensdag

6 februari
6 maart
3 april

2019
2019
2019

VERGEET NIET OM UW CONTRIBUTIE VOOR 2019 TE BETALEN
Contributie: Leden € 45,00 per kalenderjaar.
Betaling:

Vóór 15 januari van elk jaar voor het lopende kalenderjaar door storting op
IBAN NL54 ABNA 0457 0955 98 t.n.v. de Amsterdamsche Vereeniging “De Philatelist”

Opzegging: Schriftelijk voor 1 oktober bij de ledenadministratie.
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Grenscorrectie België ( 2 internationale postzegelvellen)
Uitgifte datum 3-12-2018
Met ingang van 1 januari 2018 loopt de Belgische-Nederlandse grens tussen Visé en de
Nederlandse steden Eijsden-Margraten en Maastricht weer in het midden van de Maas.
Dat lijkt een voudig maar daar komt veel bij kijken. Zoals het aanpassen van een
historisch verdrag tussen beide landen daterend uit 1843.
Waarom deze grenscorrectie?
De ‘oude’ grens in het gebied was vastgesteld in
1843 en volgde het diepste punt van de Maas. Ook
wel de Thalweg genoemd.In 1961 besloten beide
koninkrijken de verbinding tussen het Juliakanaal
en het Albertkanaal te verbeteren. De bochtige
Maas werd rechtgetrokken. Hierdoor kwamen
stukjes Belgisch grondgebied ineens in Nederland
te liggen en andersom. Over land waren deze
stukken grond niet bereikbaar vanuit het eigen
land. Dat maakte de gebieden tot een ideale vrijplaats voor mensen die het niet zo nauw
namen met de wet. Niemand was echt gelukkig met deze situatie. De vraag om een
logische grens kwam dan ook van zowel de Nederlandse als de Belgische gemeenten.
Memorandum van overeenstemming
Bij het officieel regelen van zo’n grenscorrectie
komt veel kijken. Niet alleen de landsgrenzen
moesten worden aangepast, ook de provincie- en
gemeentegrenzen
veranderden.
Daarbij
moesten afspraken gemaakt worden tussen de
ministers van beide landen, het Waalse Gewest,
de provincies, de drie betrokken gemeenten, de
kadasters van de beide landen, de politie van de
beide landen en de beide waterstaten. Door goed
naar elkaar te luisteren en met elkaar mee te
denken in oplossingen, werd op 23 juni 2016 door de beide gouverneurs en de drie
burgemeesters een bijzonder document getekend: het Memorandum van
overeenstemming. Daarin werden werkafspraken en intenties vastgelegd over hoe in de
nieuwe situatie omgegaan zou worden met water, natuur en Ruimtelijke Ordening.
Officiële grenscorrectie
De Koninklijke grenscommissie formuleerde na de zomer
van 2016 mede op basis van het Memorandum van
overeenstemming
een
definitief
voorstel
tot
grenscorrectie. Tijdens het staatsbezoek van het Belgisch
Koningspaar aan Nederland op 26 november 2016,
ondertekenden de ministers van Buitenlandse Zaken van
België en Nederland, in aanwezigheid van de beide
Koningsparen, het verdrag voor de aanpassing van de grens. Dit verdrag werd in de loop
van 2017 geratificeerd door de parlementen van de beide landen. Daarmee trad het
verdrag op 1 januari 2018 in werking.
Bron Heerlen Nieuws.NL
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