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In een aantal opzichten is dit een ‘eerste’ Philanews. En dan heb ik het niet eens
over het feit dat het de eerste keer is dat ik jullie in het Woord Vooraf toespreek.
Het is wel de eerste editie van het jaar 2011. Mag ik van die gelegenheid
gebruik maken om jullie, en allen die je dierbaar zijn een succesvol, gezond en
bovenal gelukkig nieuwjaar te wensen? Ik ben er zeker van dat velen onder jullie
tal van goede voornemens hebben gemaakt. Mogen ze alle een kans op slagen
hebben.
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Nieuwe jeugdclub van bpost

Nieuwe jeugdclub Phil-A-Club:
afscheid van Stampilou

© Filip Naudts

Klantendienst:
Adres: bpost
Stamps & Philately
E. Walschaertsstraat 1B
2800 Mechelen
Tel.:
+32 (0)15 28 57 00
Fax:
+32 (0)15 28 58 16
E-mail: philately@bpost.be
Web: www.philately.bpost.be
www.bpost.be/ebay
Stamps & Philately is niet verantwoordelijk voor de aanbiedingen van de partners en
kan in geval van geschil hierover niet aangesproken worden. Aanbiedingen zolang de
voorraad strekt en onder voorbehoud van drukfouten. De prijzen van de postwaarden
kunnen worden aangepast, maar de aangekochte postzegels blijven frankeergeldig voor
de geafficheerde tarieftrap. De afbeeldingen in Philanews worden gepubliceerd onder
voorbehoud van aanpassingen.

De Verzamelaar:
in gesprek met Alphonse Meurisse

20

De Vrijwilliger:
het Rode Kruis in België

Foto cover © Thomas De Boever

Beste lezer,

Op zoek naar een leuke verrassing voor
je oogappels? Schrijf ze in bij Phil-A-Club,
de nieuwe jeugdclub van bpost voor
jonge verzamelaars tussen 6 en 14 jaar.
Op de website www.philaclub.be gaan ze
samen met onze held, de 17-jarige Phil de
la Telie, op wereldreis. Zo maken ze op
een speelse en leerrijke manier kennis
met de boeiende wereld van postzegels.
Meer info op pagina 17 en 22

Deze Philanews is logischerwijze dus ook de eerste die volledig gewijd is aan
het uitgifteprogramma van 2011. Dit werd op 28 oktober voorgesteld in Bozar
in Brussel. Aan de reacties van de aanwezigen te horen zijn we er (opnieuw) in
geslaagd een mooi programma samen te stellen. Eén van de hoogtepunten vind je
in elk geval al terug in deze Philanews. In februari verschijnt immers de postzegel
naar een origineel werk van Luc Tuymans. “Een absoluut kleinood”, zo werd het
in de pers omschreven. Ik kan daar weinig aan toevoegen. Opmerkelijk door zijn
creativiteit zijn ook de dierenriemzegels van onze collega Kris Maes. En mogen we
met het boekje 'Highlights of Belgium' en met de reeks over schrijvershuizen toch
nog even met gepaste trots ons Belgisch kunsthistorisch patrimonium etaleren?
Dit is vooral ook een eerste Philanews van bpost in een volledig opengemaakte
markt. Sinds 1 januari 2011 is de postmarkt, ook voor zendingen tot 50 gram,
volledig vrijgemaakt. Een mijlpaal die, hoe kon het anders, ook weergegeven
wordt in de eerste postzegel van 2011.
In een grootschalige reclamecampagne heeft bpost jullie de afgelopen maanden
laten weten helemaal klaar te zijn voor morgen. De afdeling filatelie is dat alleszins ook. Deze eerste Philanews van 2011 is daarvan alvast het eerste bewijs.
Veel leesplezier.
Jan Smets
Directeur marketing & customer service
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speciale uitgiften

gewone uitgiften

Nieuwe creaties van André Buzin

Bpost
klaar voor morgen

Fans van het werk van André Buzin kunnen al vroeg in 2011 genieten van twee nieuwe vogeluitgiften. Deze
keer zet de getalenteerde natuurobservator de visarend en de pijlstaart in de kijker.

Speciale uitgifte 1
Sinds 1 januari is de Belgische postmarkt helemaal opengesteld
voor andere postoperatoren dan bpost. Met de speciale uitgifte
"Vrijmaking van de postmarkt", de eerste van 2011, wil bpost deze
mijlpaal met de wereld delen, en meteen ook tonen dat ze klaar is
voor een ongetwijfeld boeiend nieuw hoofdstuk in haar bestaan.
Om zich voor te bereiden op deze liberalisering, heeft het Belgische
postbedrijf heel wat interne veranderingen doorgevoerd. Die interne
veranderingen kregen vorig jaar ook een nieuwe verpakking met de
naamsverandering naar bpost.

de visarend

Op deze zegel wordt de visarend afgebeeld.
In België komt de visarend niet voor maar
je kunt hem wel spotten op doortocht. Op
12 februari wordt ook een vignet van de
visarend uitgegeven.
uitgiftedatum

{03/01/2011}

Prijs en code vignet: zie centrale bestelbon

Vrijmaking van de postmarkt
Code: 1101S (zegel per stuk)
1101pro (per 10 of veelvoud van 10)

uitgiftedatum

1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

Afstempeling uitgiftedatum:
De zegel wordt vanaf 3 januari 2011 verkocht
in alle postkantoren en in de postpunten. Er
is geen voorverkoop, maar er is op 3 januari
2011 wel een speciale afstempeling van 10u
tot 17u in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 in 1000 Brussel en een speciale
afstempeling in Asse op 15 januari 2011. Voor
het vignet is een speciale afstempeling voorzien
in Angleur op 12 februari 2011.
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Afstempeling uitgiftedatum:
Op 3 januari 2011 van 10u tot 17u in
de Filaboetiek Brussel – De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.
Code: FDS1101

Code: FDc1101

{03/01/2011}

de visarend
Code: VG11AR

1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

Thema: vogel: de visarend
Ontwerp: André Buzin
Waarde van de zegel: € 4,70 (aangetekend)
Formaat van de zegels: 24,4 mm x 32,50 mm
Samenstelling: vel met 10 postzegels
Papier: fosforescent litho
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium
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Code: fdc11VGAR

de pijlstaart

De kans dat je in de winter een pijlstaart in het wild ziet, is heel klein. Deze eendensoort
trekt in de winter ver naar het zuiden, tot aan de evenaar. Op de postzegel beeldde Buzin
het mannetje af, dat duidelijk te herkennen is aan de witte streep op de zijkant van
de nek en de lange puntige staart waaraan de soort zijn naam te danken heeft. In
Vlaanderen valt de pijlstaart in de categorie ‘zeldzaam’ van bedreigde broedvogels. Om
deze elegante eendensoort te beschermen is het verboden erop te jagen in België.

Vrijmaking van de postmarkt
KENMERKEN:
Thema: de vrijmaking van de postmarkt op 1 januari 2011
Ontwerp: Clotilde Olyff
Waarde van de zegel: ➊
Prijs van het blaadje: € 6,10
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 155 mm x 160 mm
Samenstelling: 10 postzegels
Papier: fosforescent litho
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

De visarend
KENMERKEN:

uitgiftedatum

De pijlstaart
KENMERKEN:
Afstempeling uitgiftedatum:
De zegel wordt vanaf 3 januari 2011 verkocht
in alle postkantoren. Er is geen voorverkoop,
er is op 03/01/2011 wel een speciale afstempeling van 10u tot 17u in de Filaboetiek
Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1 in
1000 Brussel en een speciale afstempeling
in Asse op 15 januari 2011.

{03/01/2011}

de pijlstaart
Code: VG11008

1 zegel behoort
tot het postzegelabonnement

Thema: vogel: de pijlstaart
Ontwerp: André Buzin
Waarde van de zegel: € 0,08
Formaat van de zegels: 24,1 mm x 28 mm
Samenstelling: vel met 10 postzegels
Papier: GP wit
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium
Code: fdc11VG008

schrijvershuizen

speciale uitgiften

code:
1102AS

code:
1102BS

code:
1102CS

1102APRO

1102BPRO

1102CPRO

(zegel per stuk)

De vrolijke
kant van
Stijn
Streuvels

(per 5 of veelvoud van 5)

(zegel per stuk)

(zegel per stuk)

(per 5 of veelvoud van 5)

(per 5 of veelvoud van 5)

Speciale uitgifte 2

uitgiftedatum

{17/01/2011}

schrijvershuizen

1 zegel van elk vel behoort tot het postzegelabonnement

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 17 januari 2011 van 10 tot 17u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.
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Toen Rik Slabbinck in ‘Het
Lijsternest’ werd ontboden om
een portret van Stijn Streuvels
te schilderen, bracht hij zijn
zoontje mee. Henk Slabbinck
was toen nog een peuter maar hij
herinnert zich die bijzondere ontmoeting na al die jaren nog steeds
heel levendig.

Schrijvershuizen
KENMERKEN:

© Michiel De Cleene

Henk Slabbinck
Code: FDS1102

Het portret dat Rik Slabbinck toen schilderde, wordt nu afgebeeld op een uitgifte rond
schrijvershuizen. Toeval wil dat Henk Slabbinck, ondertussen 62, zelf een begeesterd
filatelist is.
Bijzondere verzamelingen

“Ik verzamel al sinds ik amper tien was”,
vertelt Henk. “Mijn verzameling hou ik nu
voornamelijk nog bij voor de kleinkinderen.
Maar als filatelist ben ik nu vooral geboeid
door het onbezette België, een klein stukje

Voorverkoop:
Op 15 januari 2011 van 10 tot 15u
op het volgende adres: Zaal ’t Smis, Hopmarkt
(Kattestraat), 1730 Asse.

België dat in 1914 nog niet bezet was en
waar nog spoorverkeer reed. En verder hou
ik me bezig met 'La Grande Pêche', de
zeevisserij van IJsland. Neen, het is niet altijd
even eenvoudig om dat terug te vinden maar
dat maakt het net zo leuk en interessant.”
Als lid van de Filatelistische Commissie kan
hij als verzamelaar ook zijn stem geven over
de uitgifte van een nieuwe postzegel. “Vroeger werden postzegels uitgegeven omdat
er geen ander middel van betaling was voor
het verzenden van brieven, er waren geen

frankeermachines. Nu worden ze eerder
uitgegeven om een omslag op te fleuren
en er iets speciaal van te maken. Toen ik
hoorde dat het schilderij van mijn vader zou
afgebeeld worden op een nieuwe postzegel
kwam dat als een complete verrassing. Ik
vind het een heel grote eer. En ze hebben
er iets prachtig van gemaakt. Het schilderij
is eigenlijk te groot om op een zegel te
zetten en ik ben dan ook blij dat ze het op
de zijkant hebben afgebeeld, daar komt het
mooi tot zijn recht.”



Code: FDc1102

Thema: waar schrijvers woonden
Onderwerp zegels:
a. ‘La Maison blanche’ (Anderlecht)
vel: portret van Maurice Carême (foto: Jeannine Burny)
en manuscript ‘La liberté’
b. Het Erasmushuis (Anderlecht)
vel : portret van Desiderius Erasmus (Hans Holbein) en manuscript
‘De lof der zotheid’ (500 jaar na de 1ste uitgave)
c. Het Lijsternest (Ingooigem)
vel: portret van Stijn Streuvels (Rik Slabbinck) en manuscript
‘De Teleurgang van de Waterhoek’
Ontwerp: Casier/Fieuws
Waarde van de zegels: ‘La Maison blanche’:
	Het Erasmushuis:
	Het Lijsternest: ➋
Prijs van het vel: ‘La Maison blanche’: € 4,65
	Het Erasmushuis: € 5,50
	Het Lijsternest: € 6,10
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van de vellen: 100 mm x 166 mm
Samenstelling van de vellen: 5 identieke postzegels
Papier: fosforescent litho
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium
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duostamp®.

speciale uitgiften

in januari pakken we uit met een nieuwtje
in de exclusieve Duostamp® collectie!
uitgiftedatum

{17/01/2011}

“Telkens als
Streuvels een reden
had om te vieren,
deed hij dat met
een jeneverke”

ABONNEREN OP DUOSTAMP®?
GELIJK HEB JE!
Er zijn jaarlijks ongeveer 12 nieuwe
Duostamp® setjes.
Jouw voordelen:
• je ontvangt de setjes thuis en hoeft de deur
niet eens uit (er worden geen verzendkosten
aangerekend).
• je kiest zelf hoe je betaalt: kredietkaart,
domiciliëring of via overschrijving.
• korting van 2 % op de verkoopprijs indien
je een abonnement neemt en betaalt met
domiciliëring.
• iets speciaal of uniek: jij weet het als eerste.
Zo eenvoudig is het!
Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of een abonnement. Onze gegevens kan
je vooraan in dit magazine vinden.

Duostamp® wordt verkocht per setje van 5
postzegels die je kunt gebruiken voor een
verzending in het binnenland tot 50 gram
en is verkrijgbaar aan € 4,99 / set.
Ze zijn te verkrijgen in de meeste postkantoren, bij Stamps & Philately en via de eshop op www.bpost.be/eshop Bij Stamps
& Philately is Duostamp® ook per vel van
15 zegels verkrijgbaar aan € 14,50.
• Duostamp® Super Mario:
in de gamewereld volgen de trends elkaar
supersnel op, maar er is één gamefiguurtje
dat standhoudt en met de jaren steeds
populairder wordt: loodgieter Super Mario!
Hij vierde zopas zijn 25e verjaardag en
wist al enkele generaties aan het gamen te
krijgen. Nintendo blijft zichzelf heruitvinden,
en ook Super Mario gaat mee met zijn tijd.
Dat maakt van hem een blijvende topper!

set DSS1102

vel dSV1102
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Een exclusieve verzamelinG: de Numisletters

© Michiel De Cleene



Streuvels’ snor

“Ik kan me de ontmoetingen met Stijn Streuvels nog heel goed herinneren”, vervolgt
Henk. “Ik was toen amper vier of vijf jaar
oud maar ik weet nog heel goed hoe dat
was, die twee keer dat we in Het Lijsternest
waren. Misschien omdat ik enorm gebiologeerd was door Streuvels zijn snor (lacht).
Ik herinner me ook dat mijn vader voor zijn
eerste bezoek enorm zenuwachtig was.
Want een portret schilderen is iets dat goed
kan gaan of net niet. Toen we aankwamen
bij Streuvels werden mijn moeder en ik naar
het salon gebracht voor een kop koffie en
een stuk peperkoek terwijl mijn vader onmiddellijk mocht beginnen aan zijn portret.”
Jenever

“Mijn vader vertelde me later dat Streuvels bij
die eerste ontmoeting gewoon kortweg zei:
‘Ah, jij bent de kunstenaar. Kom maar, je mag

er direct aan beginnen.’ En hij ging op zijn
stoel zitten... Na drie kwartier, nadat mijn vader de eerste aanzet had gegeven, kwam hij
kijken en zei: ‘Dat ziet er goed uit, het komt
goed.’ En zo was het ijs meteen gebroken.
Na het tweede bezoek dronken mijn vader
en hij jenever. Telkens als Streuvels een
reden had om te vieren, deed hij dat met
een jeneverke. Toen mijn vader zijn portret
af had, na het tweede bezoek, schonk
Streuvels hem een paar jenevers uit. Ik denk
dat ze er zeker zeven of acht gedronken
hebben. En ik weet nog heel goed dat het
de eerste keer was dat ik mijn vader zo
ontspannen en vrolijk zag (lacht).”
“De ontmoetingen met Streuvels hebben
indruk gemaakt, ja. Het Lijsternest was
nogal donker maar wel gezellig. En dan die
grote snor van Streuvels,... Het was heel

speciaal. Mijn vader heeft er ook nog lang
over gesproken. Iedereen die Streuvels een
beetje kende, schilderde hem af als een
heel serieuze man. Maar als je hem wat
beter kende... Het is een portret dat hij met
veel liefde gemaakt heeft en dat dan ook
bijzonder geslaagd is.”

Verwen jezelf of je vrienden met een exclusieve collectie Numisletters. Dit zijn geïllustreerde enveloppen met de afgestempelde postzegel(s) van
een bepaalde uitgifte. In de envelop zit een kaart met informatie, in vier talen. Op de envelop is een gedenkpenning verwerkt, geslagen door de
Koninklijke Munt van België. Jaarlijks worden slechts vijf Numisletters uitgegeven in een beperkte oplage. De prijs per exemplaar is € 15,95.
Maak jouw verzameling van 2011 compleet
met deze Numisletters:

Maurice Carême Museum
“Deze uitgifte is enorm belangrijk voor ons” zegt
voorzitster Jeannine Burny. “Op deze manier
verwerft het Maurice Carême museumhuis
meer bekendheid bij een groter publiek. Het
is het enige schrijvershuis in Franstalig België
dat volledig intact gebleven is en het leven van
Maurice Carême weerspiegelt. De uitgifte van
een postzegel is de bekroning van 33 jaar werk,
waardoor we vandaag zelfs bekend zijn tot in
China en Japan.”

14.02.2011 – Highlights of Belgium
De rijke geschiedenis van ons land wordt
weerspiegeld in de architectuur, kunst en
monumenten. Belgische toppers zoals het
Atomium, de kathedralen en kastelen, de
Mardasson in Bastogne, de Leeuw van
Waterloo krijgen nu een verdiend plaatsje
op de numisletter ‘Highlights of Belgium’.

07.03.2011 – Groenten van vroeger
Vergeten groenten zoals aardpeer, kardoen
en warmoes zijn weer helemaal terug, dankzij
de vernieuwde belangstelling voor grootmoeders keuken en Belgische streekproducten.
04.04.2011 – De Kempense Mijnstreek
Het verhaal van de Kempense mijnexploitatie
begint omstreeks 1900 en eindigt in 1989 met
de sluiting van de mijn van Beringen. Twintig jaar
later kregen oude mijnsites een tweede leven
door in te zetten op toerisme en technologie.
29.08.2011 – Kuifje op het scherm
In 2006 planden regisseur Steven Spielberg
en producent Peter Jackson, allebei bewonderaar van het werk van Hergé, de verfilming
van “Het Geheim van de Eenhoorn”. Deze film
wordt in het najaar van 2011 een kaskraker.

17.10.2011 – H.M. Koningin Paola zet
zich in voor jongeren
Koningin Paola speelt een belangrijke rol in
het openbare leven aan de zijde van Koning
Albert II. In het bijzonder liggen haar de integratie en de vorming van jongeren aan het
hart, waarvoor ze zich inzet via verscheidene
projecten.
Je kunt de Numisletters per stuk
verkrijgen of intekenen voor een
abonnement. Zo ben je zeker dat je
Numisletters steeds beschikbaar zijn
en je mag rekenen op een interessante korting naargelang je betalingswijze. Nieuwe abonnees ontvangen
bovendien een mooie insteekmap.
Meer info bij onze klantendienst.

de ontwerper

speciale uitgiften

personaliseer
verjaardagskaarten
met een sterrenbeeldzegel

uitgiftedatum

{17/01/2011}

de 12 sterrenbeelden
Code: ZB1103

1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

Speciale uitgifte 3
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Het was zijn eigen interesse voor astrologie die Kris
Maes ertoe aanzette om een uitgifte rond de twaalf
sterrenbeelden te bedenken. Het wordt echter niet zomaar een gewone postzegel, je kan de zegel zelf invullen met het sterrenbeeld naar keuze.

“Het is een hele eer dat ik zo een bijzondere postzegel mocht
ontwerpen” vertelt Kris Maes die zelf al 20 jaar bij bpost werkt als
grafisch ontwerper. Het wordt namelijk een invulzegel: aan de zijkant
van het vel vind je twaalf zelfklevende cirkeltjes met de sterrenbeelden. Je kan dus zelf kiezen welk sterrenbeeld je op de zegel wil
kleven. Zo kan je je postzegel personaliseren, zeg maar.
VERJAARDAGSKAARTEN

“Ik ben enorm geïnteresseerd in astrologie. Niet dat ik geloof in die
horoscopen, maar de karakterbeschrijvingen van de sterrenbeelden
vind ik wel heel erg treffend. Ik geloof ook dat mensen met verschillende sterrenbeelden een bepaalde invloed hebben op elkaar.
Hoe ik dan op het idee kwam om er een uitgifte aan te wijden?
Vorig jaar heb ik van elk sterrenbeeld een schilderij gemaakt in de
maand van dat sterrenbeeld. In maart schilderde ik bijvoorbeeld
de Ram, in april de Stier, enzovoort. Waarom geen postzegels
ontwerpen met de sterrenbeelden? bedacht ik toen. Het is een
leuke insteek om wenskaarten voor verjaardagen te versturen, veel
mensen kennen immers elkaars sterrenbeeld. Ook de commissie

Voorverkoop:
Op 15 januari 2011 van 10 tot 15u
op het volgende adres: Zaal ’t Smis, Hopmarkt
(Kattestraat), 1730 Asse.

© Michiel De Cleene

Grafisch vormgever Kris Maes

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 17 januari 2011 van 10 tot 17u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

aan wie ik het idee voorstelde, zag er wel graten in. Dus ik kreeg
groen licht.”
SCHILDERSFAMILIE

"Ik ontwerp onder andere de affiches en flyers voor de afdeling
Filatelie van bpost. Iets helemaal anders dan postzegels ontwerpen
dus. Maar in mijn vrije tijd schilder ik ook, ik ben dus vaak creatief
bezig. Ik stel regelmatig tentoon samen met mijn vrouw en dochter
die ook schilderen. Het is soms drummen om samen in het atelier
bij ons thuis te werken. (lacht)”
Postzegels ontwerpen doet Kris dus uit pure liefhebberij. De
sterrenbeeldenzegel is trouwens niet de eerste postzegel van zijn
hand. Ook de postzegel met de beeltenis van Herman Van Rompuy
is een idee van Kris. “Toen Van Rompuy president van Europa werd
– ik heb dat op de voet gevolgd – vond ik dat nieuws toch wel
een postzegel waard. Dus heb ik de postzegel van onze Europese
president ontworpen. En zo kom ik af en toe eens met een voorstel
op de proppen.”

Code: FDS1103

De 12 sterrenbeelden
KENMERKEN:
Thema: de 12 sterrenbeelden
Kies zelf een sterrenbeeld voor de postzegel: invulzegel waarop men
naar keuze één van de 12 sterrenbeelden uit de rand kan kleven
Ontwerp: Kris Maes
Waarde van de zegels: ➊
Prijs van het blaadje: € 6,10
Formaat van de zegels: 48,80 mm x 30 mm
Formaat van het blaadje: 170 mm x 210 mm
Samenstelling van het blaadje: 10 postzegels
Papier: polyvalent wit, zelfklevende laag aangebracht op steunpapier
Tanding: 7
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Code: FDc1103
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speciale uitgiften

internationaal vn-jaar van de chemie

Chemistry –
our life,
our future
Speciale uitgifte 4
uitgiftedatum

De speciale uitgifte van bpost “Internationaal VNjaar van de Chemie” is een initiatief van Paul Baekelmans, voorzitter van het Nationaal Comité voor
scheikunde van de Koninklijke Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België en
organisator van het slotevenement in Brussel en van
professor Franz Bingen van de VUB.

12 |

2011 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal
jaar van de Chemie (IYC), dat in de hele wereld zal worden gevierd
rond vijf doelstellingen die het thema “Chemistry – our life, our future”
uitbeelden. "We vieren de honderdste verjaardag van de Nobelprijs
voor Scheikunde van Marie Curie, waarmee we de klemtoon willen
leggen op de zeer belangrijke rol van vrouwelijke scheikundigen in het
opzoekingswerk, het onderwijs en de industrie, en in België vieren we
de 100e verjaardag van de Solvay Raad voor Fysica. Daarna werken
we aan een positief imago van de scheikunde bij het publiek waarbij wij
aantonen dat de scheikunde een grote impact heeft op ons dagelijks
leven, onze gezondheid en de maatschappij. In België is deze sector een
grote werkgever die 95 000 personen tewerkstelt. Via allerlei initiatieven
proberen we de jongeren er ook toe aan te zetten om een wetenschappelijke richting te kiezen. Dat is de derde doelstelling. Tot slot leggen we
de nadruk op de essentiële bijdrage van de scheikunde aan de uitdagingen waarvoor onze planeet staat: de waterschaarste en –kwaliteit, de
gezondheid, hernieuwbare energie, voedselveiligheid voor een wereldbevolking die uit haar voegen barst …”, legt Paul Baekelmans uit.
Volle aandacht voor de Belgische jeugd

IIn 2011 hebben in België heel wat events plaats die vooral op de jeugd
zijn gericht en die ondersteund worden door de universiteiten, hogescholen en de chemische industrie. “2011 is slechts het begin. We willen een
beweging in gang brengen waarmee we ons op een duurzame manier
op onze jeugd kunnen toespitsten". "De slotceremonie van het IYC 2011
heeft op 30 november en 1 december 2011 in Brussel plaats. Hier zagen immers twee initiatieven van Ernest Solvay het levenslicht, de eerste
Raad voor Fysica in 1911, die wordt afgebeeld op het vel van bpost, en

{17/01/2011}

Chemie
(Internationaal VN-jaar van de Chemie)
Code: 1104S (zegel per stuk)
1104pro (per 10 of veelvoud van 10)
1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

© Michiel De Cleene

Paul Baekelmans
zijn tegenhanger, die voor de Scheikunde, die voor het eerst gehouden
werd in 1913. Deze raden vormden de basis van de moderne fysica en
scheikunde. België en Brussel speelden en spelen dus een belangrijke
rol in de internationale uitwisseling van ideeën in die domeinen”.

Voorverkoop:
Op 15 januari 2011 van 10 tot 15u
op het volgende adres: Zaal ’t Smis, Hopmarkt
(Kattestraat), 1730 Asse.

Verschillende facetten in beeld

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 17 januari 2011 van 10 tot 17u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

"Ik heb geen persoonlijke band met de filatelie, maar de postzegel
is een product dat de cultuur van een land illustreert. Het is een
uitstekend communicatiemiddel om een gebeurtenis te vieren en
de aandacht van het grote publiek erop te vestigen", vindt Paul. De
onderwerpen voor de zegel en het vel werden in samenspraak met
bpost en vertegenwoordigers van Belgische universiteiten en de
International Solvay Institutes gekozen.
Een overzicht van verschillende evenementen vind je terug op
volgende website: www.essenscia.be

Code: FDS1104

Thema: het internationaal VN-jaar van de chemie
Zegel: de kern van de chemie: het chemisch element
Vel: scheikundig onderzoek, chemische industrie, Chemieonderwijs &
	Fysicaraad, Solvay, Brussel, 1911
Ontwerp: Thierry Mordant
Waarde van de zegel: ➊
Prijs van het blaadje: € 6,10
Formaat van de zegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 160 mm x 155 mm
Samenstelling van de blaadjes: 10 identieke postzegels
Papier: fosforescent litho
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

souvenirkaart
Naar aanleiding van de 100ste verjaardag
van de Nobelprijs Scheikunde voor Marie
Curie en van het eerste Solvay Congres in Brussel geven we op 17 januari 2011 een souvenirkaart uit. Op deze souvenirkaart staat de Belgische
zegel van de uitgifte ‘Het internationaal VN-jaar van de Chemie’, evenals
de zegel die door de Slovaakse Post wordt uitgegeven ter gelegenheid
van dit internationaal jaar. Deze kaart is begrepen in het abonnement
‘Souvenirkaarten’. De Slovaakse zegel kan apart besteld worden of in
het abonnement 'buitenlandse zegels'.
Prijs: € 5,50
Code: 1101SK

Chemie
(Internationaal VN-jaar van de Chemie)
KENMERKEN:

Code: FDc1104
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speciale uitgiften

getekend luc tuymans

Kunstenaar
met wereldfaam
ontwerpt
Belgische
postzegel

uitgiftedatum

{14/02/2011}

getekend luc tuymans
Code: 1105S (zegel per stuk)
1105pro (per 10 of veelvoud van 10)
1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

Speciale uitgifte 5

Voorverkoop:
Op 12 februari 2011 van 10 tot 15u
op het volgende adres: Château Peralta,
Rue de l’Hôtel de ville 6, 4031 Angleur.
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Voorbije jaren verschenen in de reeksen ‘This is
Belgium’ en ‘Antverpia 2010’ twee postzegels met
een schilderij van Luc Tuymans. In 2011 is er naar
aanleiding van zijn retrospectieve in Bozar opnieuw
een uitgifte gewijd aan het werk van deze baanbrekende Belgische kunstenaar. Dit keer koos hij zelf
het onderwerp en gaf het zelf een postzegelvorm.

Luc Tuymans verklaart volmondig de intenties van zijn werk in zijn
heldere, ruime atelier in Antwerpen. Zoals steeds maakt hij van
schilderen geen mystiek gebaar. Zijn werkplaats is geen heiligdom,
geen tempel die enkel door de hogepriester mag worden betreden. De nieuwe postzegel die hij creëerde, gaat terug op een erg
persoonlijk relict. “Het beeld is gebaseerd op het portret van een
gestorven broer van mijn moeder. Hij is gestorven in de oorlog en ik
heb hem dus niet gekend. Het interessante was dat het huis waar
de familie woonde tijdens de oorlog volledig afbrandde en er geen
familiefoto’s zijn bewaard, maar nog wel een olieverfschilderij van
die broer. Ik heb toen op een heel snelle manier, op een halfuur, heel
dat portret ‘omgeslagen’, omgedraaid. Het portret frontaal geslagen. Het is mijn eerste werk dat handelt over het omgaan met een
beeld dat uitgaat van een herinnering. Het is ook een van de eerste
schilderijen die ik beschouw als een volwaardig werk.”

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 14 februari 2011 van 10 tot 17u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

© Thomas De Boever

Luc Tuymans (Mortsel, 1958)

Code: FDS1105

Hij studeerde aan diverse kunstscholen en volgde kunstgeschiedenis
aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1985 had hij in Oostende een eerste
tentoonstelling. Daarna begon snel een internationale carrière die hem
ondermeer bracht naar Documenta in Kassel, het Parijse Centre Pompidou, de biënnales van Venetië, Lyon en Sidney en in het Tate Modern.
Wereldwijd wordt erkend dat Tuymans een belangrijke bijdrage leverde
aan de heropleving van de figuratieve schilderkunst aan het eind van de
20ste eeuw.

Getekend Luc Tuymans
KENMERKEN:
Thema: wereldkunstenaar exposeert in Bozar en creëert een postzegel
Zegel: schilderij G. Dam, olieverf op doek, 1978, privé collectie Antwerpen
Ontwerp: Luc Tuymans en Tommy Simoens
Waarde van de zegel: ➊
Prijs van het vel: € 6,10
Formaat van de zegels: 38,15 mm x 48,75 mm
Formaat van het vel: 100 mm x 266 mm
Samenstelling van het vel: 10 identieke postzegels
Papier: GP wit
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Terecht dus stond al tweemaal een schilderij van hem op een Belgische
postzegel: in 2005 ‘Figuur op de rug gezien (La nuque)’ in de reeks ‘This
is Belgium’ over hedendaagse kunst en in 2009 ‘Vlaams dorp’ op de
uitgifte voor ‘ANTVERPIA 2010’ over ‘Artistiek Antwerpen’.


Code: FDC1105
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speciale uitgiften

SC698

bestelbon philanews 1/2011
Zijn assistent Tommy Simoens - die ook de postzegel mee vormgaf - maakte er een virtuele opstelling van in de zalen van Bozar.
De nieuwe serie ‘echte’ doeken die rondom ons in zijn werkplaats
hangen en waaraan hij nog volop werkt, worden gelijktijdig met de
retrospectieve in galerie Zeno X in Antwerpen getoond.

“Het boeiende aan de postzegel is
dat het een product is dat massaal
in omloop gebracht wordt en dat
zo ondanks zijn kleinheid toch een
enorme grootschaligheid krijgt”

invullen in drukletters a.u.b.

naam: 1222222222222222223 voornaam: 12222222222223
straat: 12222222222222222222222222222222222223
huisnr.: 123 busnr.: 123 postcode: 1223
woonplaats: 122222222222222222222222222222222223
tel.: 12222222222222222223
e-mail: 122222222222222222222222222223
BTW - ondernemingsnummer(1): 1222222222222223
klantnummer(2): P R S 12222222223 F I L 1222222223
(1) te vermelden indien je een btw- of ondernemingsnummer hebt
(2) indien je nog geen klantennummer hebt, wordt dat toegekend na uw eerste bestelling

Stem je ermee in dat jouw e-mailadres door bpost wordt gebruikt om informatie te geven over haar producten en diensten ❏ Ja ❏ Nee

betalingsmogelijkheden

Grootschalig ondanks kleinheid

16 |

© Thomas De Boever


Postzegel van een onzichtbaar schilderij

Helaas zit het olieverfdoek ‘G. Dam’ - genoemd naar die bewuste
oom - uit 1978 in een private collectie en wordt het nooit uitgeleend. De postzegel was voor Luc Tuymans een uitgelezen gelegenheid om een sleutelwerk uit zijn oeuvre aan het grote publiek te
tonen. Het zou eigenlijk tijdens de retrospectieve van zijn werk aan
de ingang van Bozar moeten hangen.

“Het is mijn eerste werk dat handelt
over het omgaan met een beeld dat
uitgaat van een herinnering”
Uit de wijze waarop Tuymans deze overzichtstentoonstelling minutieus voorbereidt, blijkt hoe doordacht hij omgaat met zijn werk en
alles wat het omringt. De opbouw ervan zit nu al helemaal in zijn
hoofd en in zijn iPhone. Hij koos de schilderijen en hun volgorde.

Met tentoonstellingen van eigen werk in de Verenigde Staten, het
curatorschap van een expositie over Centraal-Europese kunst tijdens
stadsfestival Brugge Centraal en een hele reeks nieuwe, muurvullende schilderijen in de maak had Luc Tuymans in 2010 zijn handen
meer dan vol. Toch kreeg de postzegel zijn volle aandacht. Hij heeft
daar op geheel Tuymansiaanse wijze zijn goede en originele redenen
voor: “Het boeiende aan de postzegel is dat het een product is dat
massaal in omloop gebracht wordt en dat zo ondanks zijn kleinheid toch een enorme grootschaligheid krijgt. Er is een soort ironie
daartussen. Ik vind ook de verkleining van het beeld op zich een
interessant gegeven omdat men er hierdoor toch op een andere
manier naar kijkt. De postzegel is ten slotte ook nog een object. Een
object dat in veelvoud verschijnt. Het is ook raar als men een heel
blad met dezelfde zegel ziet of de postzegel op zich. Ik vind het een
zeer boeiend medium.”

Luc Tuymans. Retrospective
Tussen 18 februari en 8 mei loopt in Bozar een indrukwekkende retrospectieve van het oeuvre van Luc Tuymans. De expositie is een coproductie van
het SFMOMA in San Francisco en het Wexner Center for Arts in Columbus
(Ohio). Na een Amerikaanse tournee doet ze ook de thuisbasis van de
kunstenaar aan, België. Het intrigerende opzet laat je kennismaken met 75
sleutelwerken (van 1978 tot vandaag) uit belangrijke reeksen die Tuymans
hier zelf een plaats geeft.
Inspiratie voor zijn dikwijls schijnbaar alledaagse taferelen, geschilderd in
een heel eigen stijl, vindt hij in belangrijke gebeurtenissen, die de loop van de
geschiedenis mee bepaalden. Met zijn werk, een mix van multimediatechnieken en traditionele schilderkunst, houdt hij ons een spiegel voor van onze
maatschappij en geschiedenis, gekleurd door de massamedia.

❏ ik ben klant en heb een domiciliëring voor mijn betalingen met rekeningnummer: 1223 1222223 13
❏ ik betaal via mijn kredietkaart (met een minimum van 12.39 euro)
❏ VISA 		
❏ MASTERCARD
kaartnummer: 1223 1223 1223 1223
vervaldatum: 13 13
bedrag: ............................................................................................. datum: . ...................................................................................................................................................
handtekening van de betaler:...........................................................................................................................................................................................................................
❏ ik betaal met het overschrijvingsformulier (met de IBAN/BIC code) onderaan de factuur die ik apart ontvang.
❏ ik betaal door overschrijving op de KBC rekening in Nederland NL97 KRED 0633 0913 32. De gegevens staan op de factuur die ik ontvang. Opgepast: gelieve
alleen nog betalingen op deze nieuwe rekening te doen.
Binnen Europa: grensoverschrijdende overschrijvingen in euro tot 12.500 euro binnen de Europese Unie, worden sinds 1 juli 2003 uitgevoerd aan hetzelfde tarief
als uw binnenlandse overschrijvingen. Dit betekent een besparing van minimum 3,50 euro per overschrijving. Om dit tarief te genieten moet u evenwel op de
betalingsopdracht het internationale bankrekeningnummer (IBAN) van de begunstigde vermelden evenals de identificatiecode (BIC) van zijn bank, die wij u
meedelen op de factuur.
* De prijzen van de postwaarden kunnen worden aangepast, maar de aangekochte postzegels blijven frankeergeldig voor de geafficheerde tarieftrap.

deze bestelbon terugsturen naar :
bpost - Stamps & Philately - Verkoop: E. Walschaertsstraat 1B - 2800 Mechelen - Tel.: Klantendienst: +32 (0) 15 285 700 - Fax: +32 (0) 15 285 816

vaste verwerkingskosten

kosten binnenland

kosten buitenland

alle abonnementzendingen

0 euro

0 euro

losse bestellingen

bestelling onder 25 euro = 2,00 euro

bestelling onder 100 euro = 5,00 euro

alle bestellingen van munten

4,50 euro (inclusief 21 % btw)

5 euro (inclusief 21 % btw)

OPMERKINGEN
1. 	Kosteloze aantekening: bij losse bestellingen van meer dan 125 euro met uitzondering van de numismatische producten.
2. 	Verzendingen via TAXIPOST/ EMS: mogelijk op kosten van de klant.
3.	Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.
Opgelet!
· 	Om dubbele leveringen te vermijden, bestel niet wat je reeds ontvangt via jouw abonnement.
· 	Terugzendingen: binnen de 14 dagen na levering samen met de leveringsbon aangetekend terugsturen
(in België gratis via postkantoor - aangetekende dienstzending).
· 	Betalingen in munten, met cheques of bankbiljetten worden niet aanvaard.
· 	Je kan ook bestellen via e-mail: philately@bpost.be
❏ Om mijn bestellingen te vereenvoudigen en bovendien te kunnen genieten van extra voordelen en kortingen, had ik graag meer informatie over het abonnement.

code

uitgiftedatum

beschrijving

SCheurCODE

prijs ex.

aantal

totaal

(losse postzegels)
(per veelvoud van 10)

S70

€ 0,71
€ 6,10

x 1 pz
x 10 pz

1101S
1101PRO

03/01/2011

1102AS
1102APRO

17/01/2011

1102BS
1102bPRO

17/01/2011

1102CS
1102cPRO

17/01/2011

zb1103

17/01/2011

03. De 12 sterrenbeelden

1104S
1104PRO

17/01/2011

04. Chemie

01. 1.1.11 Vrijmaking van de postmarkt
02. Schrijvershuizen: musée carême

(losse postzegels)
(per veelvoud van 5)

S70

€ 1,03
€ 4,65

x 1 pz
x 5 pz

02. Schrijvershuizen: Het erasmushuis

(losse postzegels)
(per veelvoud van 5)

S70

€ 1,20
€ 5,50

x 1 pz
x 5 pz

02. Schrijvershuizen: Het Lijsternest

(losse postzegels)
(per veelvoud van 5)

S70

€ 1,42
€ 6,10

x 1 pz
x 5 pz

SC70

€ 6,10

x 10 pz

SC70

€ 0,71
€ 6,10

x 1 pz
x 10 pz

S70

€ 0,71
€ 6,10

x 1 pz
x 10 pz

NUMISMATIek (te bestellen voor 15 maart 2011)

S70

€ 5,50

x 5 pz

NM11BGE
NM11LGE

1105S
1105PRO

14/02/2011

05. getekend luc tuymans

1106zb

14/02/2011

06. Highlights of Belgium (zelfklevend)

(losse postzegels)
(per veelvoud van 10)

07. De vrijwilliger (zelfklevend)

(losse postzegels)
(per veelvoud van 10)

S70

€ 6,10

x 10 pz

vogels januari 2011
VG11AR

03/01/2011

vogels: De visarend

€ 4,70

VG11008

03/01/2011

vogels: De pijlstaart

€ 0,08

code

sc code

prijs ex.

beschrijving

prijs ex.

first day covers januari 2011
FDC1101

FDC 1.1.11 Vrijmaking van de postmarkt

€ 3,85

FDC1102

FDC Schrijvershuizen

€ 3,85

FDC1103

FDC De 12 sterrenbeelden

€ 3,85

aantal

JM10

Jaarmap 2010 ❑ Ik wens een abonnement op de jaarmap

€ 93,00

JB10N

België 2010 in postzegels (jaarboek) ❑ Ik wens een abonnement op het jaarboek

€ 94,00

BO1001NTIB

This is Belgium: Mode, dit is Belgisch

€ 19,50

AG11

Agenda 2011

€ 13,50

CA11

Officiële Belgische Postzegelcatalogus 2011

€ 26,90

totaal

BO1102DB

365 dagen belgië

code

beschrijving

sc code

prijs ex.

Het Koning Boudewijn goudstukje van € 12,50

SC 708

€ 80,00

Het gouden Leopold III muntje van € 12,50

SC 709

€ 80,00

NM10PHGE

De gouden Prins Filip munt van 100 € - enkel tegen voorafbetaling*

SC 710

€ 550,00

NM10WAE

African Wildlife muntencollectie - enkel tegen voorafbetaling*

SC 711

€ 199,00

NM11ESTS

Set Estland 2011

SC 712

€ 19,00

NM11FINS

Munt van € 2 Finland 2010

SC 713

€ 9,00

NM11GRS

Munt van € 2 Griekenland

SC 714

€ 9,00

NM11ITS

Munt van € 2 Italië

SC 715

€ 9,00

NM06SL

Set Slovenië

SC 716

€ 19,00

NM08CY

Set Cyprus

SC 717

€ 19,00

NM08MA

Set Malta

SC 718

€ 19,00

NM09SKS

Set Slowakije

SC 719

€ 21,00

numisletters
NL11066

HIGHLIGHTS OF BELGIUM

€ 15,95

FDC1104

FDC Chemie (Het internationaal vn-jaar van de Chemie)

€ 3,85

DSS1102

Duostamp® Super Mario - Set 5 zegels

€ 4,99

FDC11VGAR

FDC visarend

€ 3,85

DSV1102

Duostamp® Super Mario - Vel 15 zegels

€ 14,50

FDC11VG008

FDC pijlstaart

€ 3,85

davo supplementen 2011

first day covers februari 2011
FDC Getekend Luc Tuymans

€ 3,85

FDC1106

FDC Highlights of Belgium

€ 3,85

FDC1107

FDC De vrijwilliger

€ 3,85

first day sheets januari 2011
FDs1101

FDs 1.1.11 Vrijmaking van de postmarkt

€ 5,00

FDs1102

FDs Schrijvershuizen

€ 5,00

FDs1103

FDs De 12 sterrenbeelden

€ 5,00

FDs1104

FDs Chemie (Het internationaal vn-jaar van de Chemie)

€ 5,00

first day sheets februari 2011
FDs1105

totaal

aantal

totaal

€ 35,95

duostamp®

FDC1105

aantal

publicaties (te bestellen voor 14 februari 2011)

postzegels februari 2011

14/02/2011

beschrijving

publicaties

POSTzegels januari 2011

ZB1107

code

FDs Getekend Luc Tuymans

€ 5,00

DA111951

Basissupplement 1a - 2011 ❑ Ik wens een abonnement op 1a

€ 34,75

DA1152051

Supplement zegels uit blaadjes en boekjes 1b - 2011 ❑ Ik wens een abonnement op 1b

€ 14,50

DA1152061

Supplement volledig zelfklevende boekjes 1c - 2011 ❑ Ik wens een abonnement op 1c

€ 5,50

DA1121921

Supplement velletjes 1d - 2011 ❑ Ik wens een abonnement op 1d

€ 25,75

vignetten februari 2011
FV1101(1)S

Vignet visarend A. Buzin nationaal (1)

€ 0,71

FV1101(1e)S

Vignet visarend A. Buzin europa

€ 1,03

FV1101(1W)s

Vignet visarend A. Buzin wereld

€ 1,20

FV1101(2)S

Vignet visarend A. Buzin nationaal (2)

€ 1,42

FV1101PRO

Vignet visarend A. Buzin set

€ 3,86

andere producten
1101sK

souvenirkaart Chemie (Internationaal VN-jaar van de Chemie)

€ 5,15

MER1001BUZ

Buzin box

€ 50,00

uw bijkomende bestellingen
FDs1106

FDs Highlights of Belgium

€ 5,00

FDs1107

FDs De vrijwilliger

€ 5,00

MER1002FFT

Postvoertuigen Finland – Ford Transit

€ 14,90

MER1003FTL

Postvoertuigen Finland – Tunturi LÉheti

€ 17,90

* Plaats jouw bestelling en je zal een schrijven ontvangen om de voorafbetaling van deze munten te regelen.

abonnementen/phil-a-club

MER1002FFT

Postvoertuigen Finland – Ford Transit

€ 14,90

MER1003FTL

Postvoertuigen Finland – Tunturi LÉheti

€ 17,90

belangrijke opmerking: al onze prijzen zijn btw inbegrepen
alle producten en zegels zijn beschikbaar tot einde voorraad of tot op het einde van de verkooptermijn
totaal van de bestelling

€

ik tel verwerkingskosten bij (zie keerzijde)

€

ik voeg 0,15 euro aan kleefkosten bij per collage van een zegel op een item
totaal bedrag

rieven 2011
rieven
2011zendingen**
oor
particuliere
oor
particuliere
rieven
2011zendingen*

Hoe neem je een abonnement?

Je betaalt steeds de meest voordelige prijs indien je een volledig vel koopt. Voor scheurzegels betaal je de prijs per stuk, bv. € 0,71 voor
tarief 1 nationale zegel of € 1,03 voor tarief 1 Europese zegel, ook als je er meer dan 10 aankoopt (vb. je koopt 12 postzegels chemie, je
betaalt € 6,10 voor het blaadje en 2 x € 0,71 voor de twee losse zegels). Je hebt er dus alle belang
een volledigvanaf
vel te kopen
en zo te
van bij
toepassing
01.01.2011
genieten van de meest voordelige prijs.

Gebruik de centrale bon, vul je gegevens in en vermeld op een vrije
lijn: Abonnement FDS of Abonnement FDC naargelang je keuze.
Onze verkoopsdienst doet dan het nodige.

België

Tarieven 2011

e
en

mogelijke
combinaties

België
gewicht

max. 125 mm

min. 90 mm

0 - 50 g

gewicht

min. 90 mm

max. 125 mm

min. 90 mm

max. 125 mm

0 - 50 g

90
e x 140 mm
125 x 235 mm

gewicht

90 x 140 mm
eerde
125
x 235 mm

0 - 50 g
gewicht

x. 350 mm

gn. 140 mm
max. 230 mm
min. 90 mm

eerde
90 x 140 mm

125 x 235 mm

x. 350 mm
n. 140 mm

max. 230 mm
min. 90 mm

eerde

max. 230 mm
min. 90 mm

90 x 140 mm
x. 350 mm
x 350 mm
n.230
140 mm
m
g

90 x 140 mm
230 x 350 mm
in.:
m
g

in.:x 140 mm
90
230 x 350 mm
m
g

0 - 100 g
gewicht

100 - 350 g

prijs vanaf 10

mogelijke
combinaties

€ 0,61 /stuk

Aangetekende

+ € 4,70

mogelijke
combinaties
Aangetekende

g

in.:

€
van
toepassing vanaf 01.01.2011

Wie naast zijn postzegelcollectie ook eens iets anders wil, kan ongetwijfeld zijn gading vinden in de collectie FDS of FDC. Beide hebben
hun eigen bijzondere kenmerken. Wie geniet van het visuele aspect
van de postzegels kan met het abonnement FDC een nieuwe wereld
ontdekken: elke omslag draagt een visual die verwijst naar de originele postzegels, meestal van de hand van de postzegelontwerper.
Wie meer interesse heeft voor het educatieve aspect van de hobby
kan beter een abonnement FDS nemen. Op de keerzijde van elke
eerste dag kaart staat een uitgebreide uitleg over het thema van de
betrokken uitgifte. Een aanrader dus voor wie meer wil weten over
onze postzegels. Je ontdekt dit en nog veel meer via de postzegels
die bpost in 2011 uitgeeft.

datum: ....................................................................................... handtekening: . ...................................................................................................................................................

van toepassing vanaf 01.01.2011

mogelijke
combinaties

Aangetekende

mogelijke
combinaties

prijs vanaf 10

prijs/stuk 1

€ 0,71

prijs/stuk 1

€ 0,61 /stuk

€ 0,71

prijs
vanaf 10
+
€ 4,70

prijs/stuk

Dit vernieuwende concept van bpost laat de jeugd op een leuke en
boeiende manier kennis maken met filatelie. De interactieve club is
opgebouwd rond het personage van Phil de la Telie, een 17-jarige
jongen die probeert de postzegelcollectie van zijn overgrootvader
te vervolledigen. Om te slagen moet hij de wereldreis van zijn overgrootvader opnieuw doen en onderweg allerlei opdrachten uitvoeren.
Geen gemakkelijke klus, daarom richt hij een club op, zodat de
leden hem kunnen helpen. Phil-A-Club richt zich tot kinderen van
6 tot 14 jaar. De leden ontdekken er nieuwe postzegels en zullen
vaak brieven en postkaartjes krijgen van Phil. Op het forum van de
internetsite (www.philaclub.be) kunnen de jonge fans met elkaar én
met hun held ideeën en ervaringen uitwisselen.

❶ Een jaar vol avontuur, leerrijke momenten en plezier
❷ Méér dan 100 gloednieuwe postzegels waarvan voor bijna € 20

mogelijke
combinaties

Europa A

gewicht

0 - 50 g

gewicht

prijs vanaf 5

prijs/stuk 1

mogelijke
combinaties

€ 0,93 /stuk

Aangetekende

+ € 4,70

mogelijke
combinaties
Aangetekende

€ 0,71

0 - 50 g

prijs vanaf 5

prijs/stuk 1

gewicht

€ 1,22 /stuk

€ 1,42

0 - 100 g

prijs vanaf 5

prijs/stuk 1

gewicht

mogelijke
combinaties

0 - 100
gg
100
- 350

2X

mogelijke
combinaties

Aangetekende

prijs vanaf 5

€ 1,03

prijs/stuk 1

€ 0,93 /stuk

€ 1,03

prijs
vanaf 5
+
€ 4,70

prijs/stuk

€ 1,03

0 - 50 g

prijs vanaf 2

prijs/stuk 1

gewicht

€ 3,09

0 - 100 g

€ 5,58 /stuk
18,60/stuk
/stuk
€ 2,79

€ 3,05
/stuk
+
€ 4,70
€ 1,83 /stuk

€ 3,55
€ 2,13

€aankoop
4,27 in aantal € 4,97

Aangetekende

+ € 4,70
€ 3,05

€ 3,55

€ 4,27

€ 4,97

350 g - 1 kg 1 Xstemt overeen
/stuk
+ 1 X met het frankeertarief
(1) Deze prijs/stuk
dat ook van toepassing
is voor zendingen gefrankeerd met zegels met een nominale waarde (waarde
aangeduid in euro of Belgische frank) of die aan het loket gefrankeerd werden.
(2)
1 - Prijs
2 kgwanneer2gefrankeerd
/stuk het geval, per 10, 5 of
X
+ 1wordt
X met zegels die, naargelang
2 gekocht zijn.

Aangetekende
TAXIPOST 24h
MINI (D+1)

+ € 4,70

mogelijke
combinaties

€ 6,18
20,60
€ 3,09

prijs
voor
€
9,30
/stuk
€ 10,30
+
€ 4,70
aankoop
in aantal 2

€ 1,20

prijs/stuk 1

€ 1,20

prijs
vanaf 5
+
€ 4,70

prijs/stuk

1

€ 1,10 /stuk

€ 1,20

prijs vanaf 2

prijs/stuk 1

€ 3,60

€ 6,60
3,30 /stuk
/stuk
€

€ 7,20
3,60
€

mogelijke
4X
+2X
350 g - 1 kg combinaties
gewicht

prijs voor
aankoop in aantal 2
€prijs
15,40
€ 16,801
prijs/stuk
vanaf/stuk
2

100 - 350 g
1
kgg
0 -- 2
100

€ 6,60 /stuk
30,80/stuk
/stuk
€ 3,30

2X
9X

+1 X

€ 7,20
33,60
€ 3,60

prijs
voor /stuk
€
15,40
€ 16,80
+
€ 4,70
aankoop
in aantal 2

4X
+2X
350 g - 1 kg Aangetekende

Internationale geograﬁsche zones (genormaliseerd en niet-genormaliseerd formaat). (A) Europa Albanië, Andorra, Azoren3, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije3, Canarische Eilanden, Ceuta,
Cyprus3, Denemarken3, Duitsland3, Estland3, Faeroëreilanden, Finland3, Frankrijk3 (zonder overzeese gebieden), Georgië, Gibraltar, Griekenland3, Groenland, Groot-Brittannië3, Guernsey,
/stuk Litouwen3, Groothertogdom1Luxemburg
/stuk
+ 23,XJersey, Kroatië, Letland3, Liechtenstein,
9X
+1 X3, Malta3, Man, Melilla, Moldavië,
1 - 2 kg3, Ierland63,XIJsland, Italië
- 2 kg 3, Macedonië,
Hongarije
Madera
/stuk
/stuk Monaco3, Montenegro,
100 - 350
100 -Slowakije
350 g 3, Slovenië
2X
2X
3 g
3
Nederland
, Noorwegen,
Oekraïne, Oostenrijk3, Polen3, Portugal3, Roemenië3, Rusland, San Marino, Servië,
, Spanje3, Tsjechië3, Turkije, Vaticaanstad, Wit-Rusland, Zwedenv,
Zwitserland. (B) Rest van de wereld Al de andere landen.

Aangetekende

€
€ 18,60
5,58

€
€ 20,60
6,18

+ € 4,70
€ 9,30

€ 10,30

€ 18,60

€ 20,60

Aangetekende

€
€ 30,80
6,60

€
€ 33,60
7,20

+ € 4,70
€ 15,40

€ 16,80

€ 30,80

€ 33,60

(3) Voor zendingen naar die landen hoeft u geen douanedocumenten meer bij te voegen, behalve indien ze extracommunautaire goederen bevatten. Voor de overige landen zijn de
/stuk
douaneformaliteiten
EU van toepassing. /stuk
3 X voor buiten
+zones
1 Xde(genormaliseerd
2X
350 g - 1 kg geograﬁsche
350Albanië,
g - 1 Andorra,
kg 4 X Azoren3,+Bosnië-Herzegovina,
Internationale
en niet-genormaliseerd formaat). (A) Europa
Bulgarije3, Canarische Eilanden, Ceuta,
Cyprus3, Denemarken3, Duitsland3, Estland3, Faeroëreilanden, Finland3, Frankrijk3 (zonder overzeese gebieden), Georgië, Gibraltar, Griekenland3, Groenland, Groot-Brittannië3, Guernsey,
Hongarije3, Ierland3, IJsland, Italië3, Jersey, Kroatië, Letland3, Liechtenstein, Litouwen3, Groothertogdom Luxemburg3, Macedonië, Madera3, Malta3, Man, Melilla, Moldavië, Monaco3, Montenegro,
3
Nederland3, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk3, Polen3, Portugal
, Roemenië3, Rusland, San Marino, Servië, Slowakije3, Slovenië3, Spanje3, Tsjechië3, Turkije, Vaticaanstad,
/stukWit-Rusland, Zwedenv,
6 X van de wereld
+ 2 X Al de andere landen. /stuk
9X
+1 X
1 - 2 kg (B) Rest
1 - 2 kg
Zwitserland.
(3) Voor zendingen naar die landen hoeft u geen douanedocumenten meer bij te voegen, behalve indien ze extracommunautaire goederen bevatten. Voor de overige landen zijn de
KILOPOST STANDARD
douaneformaliteiten
voor buiten de EU van toepassing.
Aangetekende
Aangetekende

+ € 4,70

0 - 350 g
350 g - 1 kg
1 - 2 kg
Zonder Track & Trace en geen vergoeding
Internationale
geograﬁsche
(genormaliseerd en niet-genormaliseerd formaat). (A) Europa Albanië, Andorra, Azoren3, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije3, Canarische Eilanden, Ceuta,
mogelijk
in geval
van verlieszones
of schade
Cyprus3, Denemarken3, Duitsland3, Estland3, Faeroëreilanden, Finland3, Frankrijk3 (zonder overzeese gebieden), Georgië, Gibraltar, Griekenland3, Groenland, Groot-Brittannië3, Guernsey,
Zone 13, Ierland3, IJsland, Italië3, Jersey, Kroatië, Letland3, Liechtenstein, Litouwen3, Groothertogdom Luxemburg3, Macedonië, Madera3, Malta3, Man, Melilla, Moldavië, Monaco3, Montenegro,
Hongarije
3

3

3

3

3

3

3

3

bruikbare postzegels. De andere postzegels worden afgestempeld.

❸ Meer dan 100 speelkaarten om te verzamelen of mee te spelen, op
basis van de nieuwe uit te geven postzegels in 2011.

❹ Een mooie en handige verzamelmap voor de speelkaarten én de
postzegels.

❺

Een supercoole, interactieve website met infofiches om meer over
de postzegels te leren én om te gebruiken voor spreekbeurten, je
eigen avatar, spannende opdrachten, een online kaartspel en nog
veel meer!

❻ 10 x per jaar een leuke brief of postkaart van Phil met spannende
opdrachten.

prijs voor
prijs
vanafin2 aantal 2prijs/stuk 1
aankoop

+ € 4,70

€ 3,70
€ 4,50

(1)
Deze prijs/stuk
stemt1overeen
met het frankeertarief dat ook van toepassing
Taxipost
24h Mini
(CD/DVD)
is voor zendingen gefrankeerd met zegels met een nominale waarde (waarde
aangeduid
in euro
of 2
Belgische
Taxipost
24h
Mini
(A5) frank) of die aan het loket gefrankeerd werden.

prijs/stuk 1

€ 1,10 /stuk

+ € 4,70
€ 3,30 /stuk

Aangetekende

2X

100 - 350 g
1
kgg
0 -- 2
100

prijs vanaf 5

mogelijke
combinaties
Aangetekende

0 - 100
gg
100
- 350

€ 4,97
1,42

(2) Prijs wanneer gefrankeerd wordt met zegels die, naargelang het geval, per 10, 5 of
2 gekocht zijn.

+ € 4,70

€ 5,58
2,79 /stuk
/stuk
€

€ 4,27
1,22 /stuk
/stuk

3X
+1X
350 g - 1 kg Aangetekende

Aangetekende

mogelijke
combinaties

1
kgg
0 -- 2
100

350 g - 1 kg Aangetekende
1X
+1X
100 - 350 g

€ 1,10 /stuk

gewicht

€ 6,18
3,09
€

prijs vanaf 5

mogelijke
combinaties

prijs voor
1
prijs
vanafin2 aantal prijs/stuk
2
aankoop

mogelijke
3X
+1X
350 g - 1 kg combinaties
gewicht

(1) Deze prijs/stuk stemt overeen met het frankeertarief dat ook van toepassing
is voor zendingen gefrankeerd met zegels
een nominale waarde (waarde
prijsmet
voor
1 -aangeduid
2 kg in2euro
/stuk
X of Belgische
+ 1 X frank) of die aan het
2
loket gefrankeerd
werden.

0 - 50 g

gewicht

€ 0,93 /stuk

€ 2,13

+2X

gewicht

gewicht

€ 3,55 1
prijs/stuk

2X
6X

Rest van de wereld B

1

+ € 4,70
€ 2,79 /stuk

mogelijke
combinaties

0 - 50 g

€
1,83
/stuk
€prijs
3,05
/stuk
vanaf
5

prijs voor
aankoop in aantal 2

insteekmap. Meer info bij onze klantendienst (actie zolang de
voorraad strekt).

Wat krijgen de leden
voor slechts € 29,95 per jaar?

100
g mogelijke
350 g- 350
- 1 kg
1X
+1X
gewicht
combinaties
+1X

❹ de zekerheid dat geen enkele FDS of FDC ontbreekt in je collectie.
❺ Tijdelijke actie: nieuwe abonnees ontvangen bovendien een mooie

Met de oprichting van phil-a-club wordt na
tien jaar afscheid genomen van stampilou

prijs voor
aankoop in aantal 2
€prijs
9,30
/stuk
€ 10,301
prijs/stuk
vanaf
2

2X

Volgens de gekozen betalingswijze:
• met kredietkaart: 1 ongetand blaadje
• met domiciliëring: 2% extra korting en 2 ongetande blaadjes.

Rest van de wereld B

€ 0,61 /stuk

€ 2,13

❷
❸

A

gewicht

€ 1,83 /stuk

je abonnement.

3 % abonnementskorting

een nieuwe postzegelclub voor jongeren

0 - 50 g

voor
€prijs
1,22
/stuk
aankoop
in aantal 2 € 1,42

0 - 100 g

❶ 1 zwart/wit blaadje bij een nieuw abonnement of de verlenging van

Rest van de wereld B

1

+ € 4,70

Beide abonnementen bieden
dezelfde voordelen:

Europa A

oor
particuliere
zendingen
en
België
Europa

g

. . . x o,15 euro

Je gegevens zullen door bpost worden verwerkt met het oog op het beheer van jouw (pre)contractuele relaties met bpost en om je te informeren over de producten en diensten die bpost uitbrengt en/of verdeelt. Indien
je je hiertegen wenst te verzetten, kun je het vakje hieronder aankruisen, ofwel ons dat op elk ogenblik laten weten door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een bewijs van jouw identiteit
te versturen naar: bpost - Dienst Privacy, PB 5000, 1000 Brussel. Je kunt via deze procedure ook toegang krijgen tot jouw gegevens en ze indien nodig laten verbeteren.
❏ Ik wens geen informatie te ontvangen over de producten en diensten die uitgebracht en/of verdeeld worden door bpost.

en

e

De alternatieve postzegelverzameling
met het abonnement FDS/FDC

uw bijkomende bestellingen

3

Om het nieuwe concept op een ludieke manier te promoten,
geeft Phil-A-Club een educatief kaartspel uit met afbeeldingen en
waarden van postzegels. Om alles mooi op te bergen, ontvangen
de leden een leuke verzamelmap met insteekkaarten voor zowel de
postzegels als de speelkaarten.
Inschrijven kan op de website www.philaclub.be
Je vindt er uiteraard ook een pak meer informatie.
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philanews
de
verzamelaar

highlights
of belgium

speciale uitgiften

“Tot zijn overlijden in augustus
1975 was generaal McAuliffe
erevoorzitter van onze club”
uitgiftedatum

{14/02/2011}

Speciale uitgifte 6

highlights of belgium
Code: 1106zB

1 boekje behoort tot het postzegelabonnement

Voorverkoop:
Op 12 februari 2011 van 10 tot 15u
op het volgende adres: Château Peralta,
Rue de l’Hôtel de ville 6, 4031 Angleur.

Het Ardennenoffensief ligt ondertussen al 65 jaar
achter ons, maar de herinnering hieraan wordt in
Bastogne levend gehouden. Iedereen die de stad al bezocht heeft, kent ook wel het bekende Mardasson-monument, opgericht in 1950. Dit monument maakt nu
deel uit van de speciale uitgifte ‘Highlights of Belgium’.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 14 februari 2011 van 10 tot 17u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
Highlights of Belgium
KENMERKEN:

Alphonse Meurisse
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Gérard Windeshausen, voorzitter van de NUTS Phila Club van Bastogne, is zeer verheugd dat er nogmaals een postzegel aan Bastogne
wordt gewijd. “Het Mardasson-monument is heel belangrijk voor
Bastogne en voor de hele Belgische geschiedenis. De naam van onze
club verwijst naar deze belangrijke episode in de Tweede Wereldoorlog.
NUTS verwijst naar het antwoord van de Amerikaanse generaal McAuliffe aan de Duitse onderhandelaars die zijn overgave kwamen eisen,
toen zijn troepen omsingeld waren in Bastogne door de Duitsers.” De
Amerikaanse troepen (101e Airborne Division) die sinds 18 december
1944 in Bastogne belegerd waren, konden op 26 december worden
bevrijd door generaal Patton, waardoor er een einde kwam aan het
laatste offensief van de Duitse troepen aan het westelijk front.
“Tot zijn overlijden in augustus 1975 was generaal McAuliffe
erevoorzitter van onze club”, vertelt Alphonse Meurisse. “De club zelf
werd in 1955 opgericht door een groep filatelievrienden in Bastogne, naar het voorbeeld van een club in Vielsalm. Onze club telt
vandaag een 50-tal leden.
Onze voorzitter Gérard Windeshausen heeft onder andere een
gespecialiseerde postale collectie over de stad en is een verzamelaar van postkaarten van Bastogne, dus ook van het Mardasson. Hij
is erg gehecht aan de stad en wordt beschouwd als het ‘geheugen’
ervan, omdat hij ook alles verzamelt wat verschijnt in de pers over
onze stad. Zijn beeldarchief omvat meer dan 2000 postkaarten die
de stedenbouwkundige evolutie van de stad in beeld brengen, de

lokale geschiedenis en evenementen, en uiteraard de postale evolutie, interessant vanuit filatelistisch oogpunt. Zijn verzameling rond de
postale geschiedenis van Bastogne start nog voor de oprichting van
het eerste postkantoor hier. Behalve zijn indrukwekkende verzameling – een levenswerk – heeft niemand van onze club zich gespecialiseerd in de geschiedenis van de stad. Mijn verzameling focust
zich op de Koning Boudewijnzegel van 1970, naar een ontwerp van
Elström, in de traditionele klasse.”
Regionaal kampioenschap

“Op vraag van de Federatie van de provincie Luxemburg organiseert
de NUTS Phila Club in oktober 2011 het regionaal kampioenschap
Luik-Luxemburg, dat om de twee jaar in één van de twee provincies
plaatsheeft. Deelnemers aan deze competitie kunnen hier een ticket
krijgen om deel te nemen aan wedstrijden op nationaal niveau.
Deelnemen hier is in ieder geval een manier om je collectie te verbeteren en naar een hoger niveau te tillen”, vertelt hij trots. “Op 15
oktober organiseren we ook de voorverkoop van de speciale uitgifte
‘Snoep van bij ons’ die typische producten zoals neusjes, guimauves
en babeluttes in de kijker zet.”
De voorverkoop van de uitgifte ‘Highlights of Belgium’ wordt georganiseerd in Luik. Alphonse Meurisse is in ieder geval van plan te
gaan. “Ik ken de mensen die de voorverkoop organiseren en als het
winterweer het toelaat – niet evident in februari – zak ik zeker af
naar Luik!”

Code: FDS1106

Code: FDc1106

Thema: zelfklevend gidsje voor toeristen In België
Zegels: a. Kunst : Van Eyck, Bouts & Rubens
b. Belforten, burchten en kathedralen
© L.Ellis – www.creativecommons.org/licenses/by/2.0
© Ingrid Daenen
© Svdmolen – www.creativecommons.org/licenses/by/2.5
c. Atomium en Manneken Pis
© Peter Jacobs
© vzw Atomium – Sabam Belgium 2011
© Arnaud Janvier – www.freemages.fr – www.artlibre.org
d. Mardasson Gedenkteken Bastogne
© Jean-Paul Grandmont
– www.creativecommons.org/licenses/by/3.0
© Daniel Suy
© Peter Jacobs
e. De Leeuw van Waterloo
© Michel Roekens – www.panoramio.com
© Jérôme Begue – www.picasaweb.google.com
Ontwerp: MVTM
Waarde van de zegel:
Prijs van het boekje: € 5,50
Formaat postzegels: 37 mm x 27,66 mm
Formaat boekje (open): 174 mm x 60 mm
Formaat boekje (gesloten): 87 mm x 60 mm
Samenstelling: boekje met 5 verschillende zegels
Verkocht per boekje
Papier: polyvalent wit, zelfklevende laag aangebracht op steunpapier
Tanding: 8
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium
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de vrijwilliger

speciale uitgiften

Met deze speciale uitgifte naar
aanleiding van het Europees
Jaar van de Vrijwilliger zet bpost
mensen in de kijker die zich belangeloos inzetten voor anderen.
Voorzitster van het Rode Kruis
in Vlaanderen én vrijwilligster
Christl’ Joris is tevreden met de
erkenning.

uitgiftedatum

{14/02/2011}

de vrijwilliger
Code: ZB1107

1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

altijd en
overal
paraat
Speciale uitgifte 7
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Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor jullie?
“Bijna 100 miljoen vrijwilligers vormen de
ruggengraat van het Rode Kruis wereldwijd.
Ook in Vlaanderen staan elke dag meer dan
13.500 Rode Kruisvrijwilligers klaar om onze
humanitaire missie uit te voeren. Dankzij
deze vrijwilligers kan het Rode Kruis de
zwakkeren en hulpbehoevenden helpen, van
gekwetsten bij een ongeval over bloedvoorziening voor een medische ingreep tot het
lenigen van diepmenselijke noden met onze
sociale activiteiten.”
Welke zijn de grootste voordelen van werken
met vrijwilligers?
“De Rode Kruisvrijwilligers staan zeer dicht
bij de bevolking dankzij onze decentrale
structuur met niet minder dan 256 afdelingen in Vlaanderen. Daardoor kennen onze
vrijwilligers de plaatselijke noden heel goed.
Dankzij de gedecentraliseerde structuur en
het vrijwilligerschap kunnen we als organisatie bovendien ook heel snel reageren in
geval van nood. Onze vrijwilligers staan immers altijd en overal paraat. Overigens, het
Rode Kruis is een neutrale en onafhankelijke
organisatie die vrijwillige inzet als één van
haar kernwaarden meedraagt.”

Christl' Joris, voorzitster van het Rode Kruis in Vlaanderen
Zijn er ook nadelen of moeilijkheden verbonden aan werken met vrijwilligers?
“Alles staat of valt met het engagement
van de vrijwilligers. Wij kunnen alleen maar
constateren (en er blij mee zijn) dat de Rode
Kruisvrijwilligers erg gemotiveerd zijn, goed
opgeleid voor hun taak en dat zij hun engagement zeer ernstig nemen. Maar het is wel
zo dat er veranderingen waar te nemen zijn in
het vrijwilligerschap. Vroeger werd het vrijwilligerschap bij wijze van spreken van vader op
zoon of van moeder op dochter doorgegeven.
Nu gaat men zich vaak voor een kortere tijd
engageren en zoeken naar een invulling
waarbij men de eigen kennis en ervaring ten
dienste van de maatschappij kan stellen.”
Krijgen organisaties de mensen tegenwoordig nog warm om onbetaald te werken?
“Er is nog altijd een sterke basis van sociaal engagement aanwezig bij de Vlamingen
en dat komt in de huidige tijd van crisis nog
sterker naar boven. De Vlaming wil zich
graag inzetten voor zwakkeren en voor het
goede doel – denk bijvoorbeeld ook aan
de vele honderden acties die bij de laatste
Music For Life werden opgestart door allerlei vriendengroepen.”

Wat betekent het Jaar van de Vrijwilliger
voor het Rode Kruis?
“Dit Jaar is in de eerste plaats een uitgebreid
moment van dank aan iedereen die zich onbaatzuchtig inzet voor anderen. De Europese
Unie heeft dit aspect dan ook centraal gezet
in haar campagne. Vrijwilligers vullen vaak
leemtes in ons sociaal bestel op en hebben
op die manier niet alleen een economische
maar vooral ook een sociale meerwaarde voor
het land. Het feit dat zij andere mensen kunnen helpen, is voor hen een motivatie op zich
maar een ruime publieke erkenning voor hun
inzet betekent nog zoveel meer.”
Denk je dat de uitgifte van de postzegel het
vrijwilligerswerk extra onder de aandacht zal
brengen of meer vrijwilligers zal aantrekken?
“Dankzij de postzegel zal het vrijwilligerswerk nog meer in de aandacht van het grote
publiek komen. Dat kan er toe bijdragen dat
meer mensen gesensibiliseerd worden om
een deel van hun vrije tijd te investeren in
het helpen van anderen. We hopen alvast
dat deze postzegel ertoe kan bijdragen dat
meer Vlamingen zich komen aanbieden als
vrijwilliger. Dat zou echt een mooie bekroning van het Jaar van de Vrijwilliger zijn…”

Voorverkoop:
Op 12 februari 2011 van 10 tot 15u
op het volgende adres: Château Peralta,
Rue de l’Hôtel de ville 6, 4031 Angleur.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 14 februari 2011 van 10 tot 17u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Code: FDS1107

De vrijwilliger
KENMERKEN:
Thema: solidariteitszegel n.a.v. het Europees Jaar van de Vrijwilliger
Ontwerp: Toni Mulder
Waarde van de zegel: ➊
Prijs van het blaadje: € 6,10
Formaat zegels: 30 mm x 25 mm
Formaat boekje: 60 mm x 166 mm
Samenstelling: boekje met 10 identieke zegels
Papier: GP wit papier, zelfklevende laag aangebracht op steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk tanding type 10
Drukprocedé: heliogravure
Repro: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

Code: FDC1107
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publicaties

een veelbelovende start
jaarmap 2010

This is Belgium

Mode, dit is Belgisch

publicatiedatum

{28/10/2010}

Phil-A-Club kent
blitzstart

22 |

Recordaantal bezoekers
op Boekenbeurs

Jonge verzamelaars
op Karrewiet

184.206 - zoveel mensen bezochten dit
jaar de Boekenbeurs. Daarmee breekt
deze beurs het record van 182.465
bezoekers in 2004, toen de Boekenbeurs
bovendien nog 2 dagen langer duurde.
Ook het dagcijfer was een topper: 24.442.
Het was dus drummen op de beursvloer.

Dat postzegels verzamelen niet alleen een
exclusief domein is van volwassenen werd
nog maar eens bewezen door een prachtige reportage op Karrewiet in het kader
van de week van de traditionele hobby.
In hun eigen stijl laten Jonas Verreth
en Aricia Baeten ons weten waarom
ze zo gepassioneerd zijn door postzegels verzamelen. Voor wie nog eens wil
terugblikken, surf naar: http://karrewiet.
ketnet.be/ketnet/subsites/karrewiet/video/
hobby/2010_11_02_postzegel_video.html

Op de Boekenbeurs in Antwerpen werd
Phila-A-Club, de vernieuwde postzegelclub van bpost voorgesteld. De club,
opgericht door Phil de la Telie, richt zich
voornamelijk tot kinderen van 6 tot 14
jaar en heeft als doel hen op een speelse
en leerrijke manier kennis te laten maken
met de boeiende wereld van postzegels.
Naast de postzegels en een spannend
kaartspel heeft de club ook een coole
website vol met straffe weetjes, nieuws,
ruiltips, spelregels, wedstrijden en nog
veel meer. De leden van de club kunnen daarnaast samen met Phil een leuk
avontuur beleven en zo, net zoals Phil,
hun eigen echte postzegelverzameling
uitbreiden (of beginnen!). Daarbovenop
ontvangen ze regelmatig extra speelkaarten van het Phil-A-Club kaartspel én
brieven én postkaarten van Phil over zijn
spannend avontuur. (zie ook pag. 17 voor
meer info)
Op de Boekenbeurs maakten vele kinderen kennis met de nieuwe formule. Ook
op de beurs Playtown in Brussel en via
www.philaclub.be vond het nieuwe initiatief zijn weg naar het jonge volkje. Vele
honderden kinderen zijn ondertussen al lid
van de club. Op www.philaclub.be kan je
20 gratis speelkaarten aanvragen als je je
registreert. Snel zijn is de boodschap!

Gepassioneerd door Belgische uitgiften, maar niet veel tijd voor
je verzameling? Bestel dan de Jaarmap 2010 met de volledige
Belgische postzegelcollectie van 2010. De Jaarmap telt meer
dan 100 postzegels, en die ontvang je in één klap tegen een
vaste, voordelige prijs. Een ideaal kennismakingsgeschenk met de
rijkdom van filatelie. Ook leuk als herinnering bij een geboorte of
huwelijk. Het maakt 2010 tot een extra bijzonder jaar! De Jaarmap
2010 geeft je een mooi overzicht van het fijne filateliejaar 2010:
uitgiften zoals ‘25 jaar vogels van André Buzin’, de ‘Eddy Merckx’zegel of het ‘Red de Aarde – postzegelblaadje’ met de originele
tekeningen van de schoolkinderen die aan deze wedstrijd hebben
deelgenomen. Ze zijn zoals steeds mooi gepresenteerd op stevige
klasseerkaarten.
De Jaarmap is beschikbaar in de Filaboetieks in Mechelen en
Brussel en in de voornaamste postkantoren.

Stamps Production
Belgium drukt postzegels
voor P & T Luxembourg
Ook op de stand van bpost, Stamps &
Philately was het een drukte van jewelste.
Elders in deze rubriek kon je al lezen over
het succes dat Phil-A-Club kende maar
ook de postzegels, boeken en andere
producten vonden gretig hun weg naar de
boekenliefhebbers.

Stamps Production Belgium heeft in opdracht
van P & T Luxembourg 4 postzegeluitgiften
gedrukt. Niet te koop bij Stamps & Philately.

MODE, DIT IS BELGISCH

Prijs: e 19,50
Code: B01001NTIB
Met 10 postfrisse zegels.
Te koop bij Stamps & Philately, in de Filaboetieks en via
www.bpost.be/eshop

Mis ook in 2011 geen enkele afspraak!
Met de Agenda 2011
Prijs: e 93
Code: JM10

publicatiedatum

{28/10/2010}

Op niet minder dan 40 extra pagina’s laat de Agenda 2011 je in woord
en beeld exclusief voorproeven van de speciale uitgiften van 2011!

'Navires et navigation'

Nieuw
telefoonnummer
Vanaf nu kan je onze klantendienst
bereiken via het nieuwe telefoonnummer
015/285 700. Op dit algemene nummer
wordt eerst gevraagd je keuze te maken uit
één van de vier talen. Door 1 te drukken,
kom je terecht bij de klantendienst filatelie.
Hier moet je een keuze maken uit twee
opties. Als je een medewerker wil spreken
over facturatie of betalingen, kies opnieuw
1. Wil je meer informatie over abonnementen of bestellingen, kies dan voor 2. Dankzij
dit nieuwe systeem kom je snel steeds bij
de juiste persoon terecht.

Antwerpen is zonder twijfel de toonaangevende Belgische modestad.
Eind jaren tachtig zetten de creaties van de Antwerpse Zes het
nationale en internationale modelandschap op zijn kop. Ze hadden
lef, provoceerden de toeschouwers met hun extreme visies en
originele modeshows en zetten de modewereld op zijn kop. Twee
decennia later blijven zij
en de nieuwe generaties
THIS IS BELGIUM
ontwerpers het modebeeld
bepalen.

Direct bestellen?
Je kunt een abonnement aanvragen op de Jaarmap via de centrale
bestelbon of door een e-mail te sturen naar philately@bpost.be met
je gegevens en de betaalwijze die je verkiest. Zo ben je jaar na jaar
verzekerd van de meest complete collectie postzegels.
'S.A.R. le Grand-Duc Henri'
2 nieuwe zegels in de reeks beeltenissen
gegraveerd door Guillaume Broux

'NOël 2010'
ontworpen door
onze landgenoot
Frédéric Thiry

Je wilt éénmalig de Jaarmap 2010 bestellen?
Duid het aantal gewenste exemplaren aan op de centrale bestelbon
van deze Philanews, stuur een e-mail of bel ons. De Jaarmap kan
ook gekocht worden bij www.bpost.be/eshop
Je ontvangt voor de beperkte prijs van € 93 een exemplaar van alle
Belgische postzegels, postzegelblaadjes en -boekjes van 2010, in
totaal zijn dit meer dan 100 exemplaren, en een mooi geschenk dat
elke filatelist beslist weet te waarderen: een zwart-witdruk van de
Europa-uitgifte 2010, voorzien van een speciale afstempeling.

• Agenda met harde kaft (20,5 x 27 cm)
• Bevat 120 bladzijden calendarium,
inclusief memo en feestdagen
• Indeling: 2 pagina’s per week
• Heeft 40 extra pagina’s informatie over de postzegels 2011. De
beelden en het verhaal achter elke
postzegel kan je exclusief ontdekken op deze bladzijden.
• Met ronde rug en genaaid
• Met leeslint
• Bevat een reproductie in zwart/wit
van de postzegel ‘Lof der Zotheid’, uitgegeven op 2 september
1967 in de reeks ‘Erasmus en zijn tijd’.
Prijs: e 13,50
Code: AG11
De Agenda 2011 is zolang de voorraad strekt beschikbaar bij
Stamps & Philately, in de Filaboetieks in Mechelen en Brussel en via
de e-shop.
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publicaties

uit het buitenland

Muzikaal afscheid van 2010
DE BIJBEL VAN EN VOOR ELKE FILATELIST:

Officiële Belgische Postzegelcatalogus 2011
publicatiedatum

{13/12/2010}

De Officiële Belgische Postzegelcatalogus 2011 is uit. Hét
naslagwerk voor al wie gepassioneerd is door postzegels. Deze
tweetalige catalogus kreeg een groot A4-formaat en een nieuwe
lay-out. Dit referentiewerk telt
maar eventjes 896 pagina's.
Uren leesplezier en dus niet te
missen!
Wie deze catalogus bestelt,
ontvangt als gratis geschenk
een niet aangenomen ontwerp
'De euro wordt 10’.

België 2010 in postzegels

De laatste postzegels van An Post (Ierland) van 2010 kregen een
muzikaal tintje met de reeks over bekende Ierse showbands uit de
jaren ’50 en ’60.

Koop nu het Jaarboek 2010!

Op zoek naar meer dan postzegels alleen? Dan is het Jaarboek
2010, ‘België 2010 in postzegels’, beslist iets voor jou! De meer
dan 90 speciale Belgische postzegels in deze publicatie krijgen
telkens achtergrondinformatie mee, aangevuld met heel veel
illustraties.

Twee speciale uitgiften zetten een verjaardag in de kijker. Het
honderdjarig bestaan van de Ierse versie van Touring Wegenhulp, de
AA Ireland. In 2010 blies de Ierse belangenvereniging voor rolstoelgebruikers 50 kaarsjes uit.

‘België 2010 in postzegels’ is ook te koop in de Filaboetieks
in Mechelen en Brussel.

Een fijne pentekening van een duo balletdansers siert de gemeenschappelijke uitgifte met Zweden. Om het jaar uit te dansen.

Prijs: e 94
Code: JB10N
Harde kaft, 82 bladzijden,
meer dan 80 illustraties

De catalogus is beschikbaar
bij Stamps & Philately, in de
Filaboetieks in Mechelen en
Brussel en via e-shop.
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Prijs: e 26,90
Code: CA11

365 dagen België

Plaatsen die je gezien moet hebben
365 dagen België laat je de mooiste, bekendste en verrassendste
plekken van België doorheen de 4 seizoenen ontdekken. Van
Antwerpen over Brussel, Mechelen, Binche, Bon-Secours naar
Rochefort, Poupehan en Heks. De auteurs (een Vlaming, een
Waal en een Brit) gidsen je door de 365 plekken in België die je
gezien moet hebben. Naast tekst bevat dit boek een schitterende
kleurenfoto voor iedere dag van het jaar, die de diversiteit en
persoonlijkheid van België illustreert.
Prijs: e 35,95
Code: BO1102DB
Formaat: 220 x 140 mm
Afwerking: gebonden
Aantal pagina’s: 640
Auteurs: Paul de Moor, JeanMarie Antoine, Derek Blyth
Uitgeverij: Lannoo

In het boek wordt het postzegelblaadje ‘Highlights of Belgium’
aangebracht, met speciale afstempeling. Slechts beperkte voorraad
aanwezig, levering onder voorbehoud van voldoende stock. Zeker
bestellen voor 15 februari 2011. Niet te koop in de Filaboetieks.

Direct bestellen?
Je kunt een abonnement aanvragen op het Jaarboek via de centrale bestelbon of door een e-mail naar philately@bpost.be te sturen
met je gegevens en de betaalwijze die je verkiest. Zo ontvang je de
volgende jaren zeker de nieuwe uitgifte van het Jaarboek met de
speciale zegels van dat jaar.
Je wilt éénmalig het Jaarboek ‘België 2010 in postzegels’
bestellen?
Duid het aantal gewenste exemplaren aan op de algemene bestelbon in het midden van deze Philanews, stuur een e-mail of bel ons.
Het boek is ook te koop bij www.bpost.be/eshop
Je ontvangt het Jaarboek inclusief een exemplaar van alle
speciale Belgische postzegels, postzegelblaadjes en -boekjes van
2010 voor slechts € 94. Bovendien hebben we je boek ‘België
2010 in postzegels’ gratis voorzien van beschermstrookjes voor
je postzegels en hebben we gedacht aan een leuk geschenk:
het zwart-witblaadje ‘Kerstmis en Nieuwjaar’ met speciale
afstempeling.

Ook het Ierse Jaarboek (e 72,60) en Jaarmap (e 42,35) zijn nu
verkrijgbaar.
Code

Beschrijving

uitgiftedatum

Prijs

IR1018PBK

Ierse showbands prestigeboekje

23/09/2010

€ 14,52

IR1017MS

Ierse showbands blokje

23/09/2010

€ 3,32

IR1017551

The Miami Show Band

23/09/2010

€ 0,67

IR101655

Irish Wheelchair Association

08/09/2010

€ 0,67

IR101855

100 jaar Automobile Association Ireland

14/10/2010

€ 0,67

IR101555

Gravure Czeslaw Slania
(gemeenschappelijke uitgifte met Zweden)

26/08/2010

€ 0,67
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abonnementen

Bekijk de wereld anders
zeggen dat postzegels interessant zijn,
zou een understatement zijn!

Postzegels enkel op brieven? Neen, de postzegel is veel meer dan
‘een stukje papier’ waarmee je een verzending betaalt! Postzegels
verzamelen kan echt opwindend zijn. De afbeelding op elke postzegel
vertelt immers een verhaal, brengt een boodschap over, roept een
emotie op of deelt een stukje informatie. Postzegels verrijken als het
ware je algemene kennis en verruimen je kijk op heel wat uiteenlopende onderwerpen. Dat je er met je hele gezin en vrienden samen
kan van genieten is natuurlijk ook niet onbelangrijk! Vreemden
worden vrienden wanneer ze ontdekken dat ze dezelfde passie delen.

7 redenen
om een Postzegelabonnement te nemen

❶ Méér dan 100 Belgische postzegels per jaar.
❷ Extra waarde voor jouw collectie afhankelijk van de betalingswijze:
kijk snel in onderstaande tabel voor uw geschenken!

❸ Gratis thuisbezorging in 5 zendingen.
❹ Instapmogelijkheid op ieder moment van het jaar, de reeds verschenen postzegels worden nagestuurd.

❺ Vers van de pers, dus in perfecte kwaliteit.
❻ Zeer voordelige prijs: postzegels per stuk, geen verplichting tot
aankoop van volledig vel.

programma 2011

Wil je weten waarom 2011 het “Internationale Jaar van de Chemie”
wordt? Of welke vergeten groenten naast ‘warmoes’ terug in de
smaak vallen? Van waar de naam ‘foor’ en
‘kermis’ afkomstig zijn? Ben je benieuwd naar
hoe onze bekende Belgische cartoonisten ons
land in beeld zetten? Je ontdekt dit en nog
veel meer via de postzegels die bpost in 2011
uitgeeft.
* Bedrag kan in geringe mate wijzigen naargelang extra postzegels dienen uitgegeven te
worden in de loop van het jaar. De afrekening gebeurt 5 keer per jaar bij elke zending.
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** Kortingsbon in 1 keer te besteden bij een bestelling vanaf € 25 bij aankoop van andere
filatelistische producten ( geen postzegels).
*** Kortingsbon in 1 keer te besteden bij een bestelling vanaf € 15 bij aankoop van andere
filatelistische producten ( geen postzegels).

❼ Nieuwtjes en achtergrondinformatie over de postzegels en
ontwerpers in dit magazine.

betalingswijze:

overschrijving

kredietkaart

domiciliëring

gemiddelde prijs
/maand

€ 8,40*

€ 8,40*

€ 8,20*
(=korting 2%)

voordeel 1

-

kortingsbon
van € 7,50**

kortingsbon
van € 7,50** + € 5,00***

voordeel 2

zwart-wit blaadje

zwart-wit blaadje

zwart-wit blaadje

voordeel 3

-

ongetand blaadje

ongetand blaadje

voordeel 4

-

-

ongetand blaadje

bestel hier jouw abonnement of vraag meer informatie via 015 285 700
Schrijf nu in en profiteer van deze ideale gelegenheid om te starten als verzamelaar of zonder zorgen jouw verzameling verder te zetten.
Stuur je bestelbon naar: Stamps & Philately, E. Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen.

voornaam 122222222223 naam 122222222222222222222222222223
straat 122222222222222222222222222222222 nummer 1223 bus 123
postcode 122223 woonplaats 1222222222222222222222222222222223
tel 12222222222222223 geboortedatum 13/13/1223 		
e-mail 122222222222222222222222222223
Keuze betalingswijze (gelieve jouw keuze aan te vinken):
❏ Overschrijving
❏ Kredietkaart
❏ VISA 		
❏ MASTERCARD		
❏ AMEX
Kaartnummer 1223 1223 1223 1223 		
Vervaldatum 13 13
Naam kaarthouder 122222222222222222222222222223
❏ Domiciliëring
Rekeningnummer 123 - 1222223 - 123
Naam rekeninghouder 12222222222222222222222222223
Datum 13/13/1223 		Handtekening ooooooooooooo

❏ man

❏ vrouw

Uw gegevens worden door bpost verwerkt, met het oog op het
beheer van uw (pre)contractuele relaties met bpost en/of één
van haar partners, de controle van de verrichtingen en om u te
informeren over de producten en diensten die bpost uitbrengt en/
of verdeelt, om ze mee te delen aan organisaties van de groep van
bpost, of aan organisaties waarvan de producten en diensten door
bpost worden verdeeld, met hetzelfde doel. Indien u zich wenst
te verzetten tegen één van deze twee laatste finaliteiten, kunt u
het vakje hieronder aanduiden, of ons dat laten weten door een
schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag samen met
een bewijs van uw identiteit te versturen naar:
bpost – Dienst Privacy, PB 5000, 1000 Brussel.
U kunt via deze procedure ook toegang krijgen tot uw gegevens en
ze indien nodig laten verbeteren. Aanvaardt u dat uw e-mail adres
door bpost gebruikt wordt om u over onze diensten en producten
te informeren?
❏ Ja ❏ Neen
DE POST, naamloze vennootschap van publiek recht,
Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464 RPR Brussel.
CP 000-0000014-14.
❏ Ik wens geen informatie te ontvangen over de producten
en diensten van bovenvernoemde bedrijven.
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evenementen

COLUMN

ontmoet
je favoriete
ontwerpers
Tijdens de eerste voorverkopen van
2011 kan je opnieuw je
speciale uitgiften laten signeren
door enkele toonaangevende
ontwerpers.
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In Asse komen de ontwerpers van de
speciale uitgiften ‘Schrijvershuizen’
en ‘De 12 sterrenbeelden’ langs.
Kris Maes - grafisch vormgever bij
bpost- is met de uitgifte rond de 12
sterrenbeelden niet aan zijn proefstuk toe
als postzegelontwerper. Ook de recente
uitgifte met Herman Van Rompuy is van
zijn hand. In Asse kan je ook kennismaken
met zijn astrologieschilderijen. Ook
ontwerperskoppel Casier/Fieuws
(aanwezig tussen 10u30 en 14u30) kan al
de nodige adelbrieven voorleggen op het
vlak van postzegelontwerpen. De speciale
uitgifte rond ‘Schrijvershuizen’ is van hen.
Voor deze uitgifte werkten ze samen met
fotografe Myriam Devriendt, met wie ze
eerder samenwerkten voor de toeristische
postzegeluitgifte rond kastelen in België.
De tweede voorverkoop staat in het teken
van de speciale uitgiften ‘Getekend Luc
Tuymans’, ‘Highlights of Belgium’ en ‘De
Vrijwilliger’.
Naar aanleiding van de uitgifte van het
vignet ‘Visarend’ zal André Buzin aanwezig
zijn op de voorverkoop. Er is ook een
speciale afstempeling visarend voorzien.

Schrijvershuizen –
De 12 sterrenbeelden –
Chemie (Internationaal
VN-jaar van de Chemie)
Verkoop:
Vanaf 17 januari 2011 in alle postkantoren,
behalve in de agentschappen en de
PostPunten.

Filatelistische
mijmeringen
Een tweede type is de verzamelaar met brede interesse, die de filatelie ziet als een onderdeel van de culturele wereld en die zijn hobby
gebruikt om zijn belangstelling en kennis te verrijken en te illustreren. Dit type deelt zijn kennis en enthousiasme graag via boeken,
publicaties en spreekbeurten, en is dikwijls de beste ‘missionaris’
voor de filatelie. Zij maken het grootste deel van de thematische
filatelisten uit.
Een derde type is de doorsnee verzamelaar, die in het beste geval
lid is van een postzegelclub, waar hij wat zegels koopt, en zijn
ervaringen deelt met enkele vrienden op een zondagvoormiddag.
Deze verzamelaars vormen de brede basis van de piramide. Spijtig
genoeg neemt de gemiddelde leeftijd van hen toe en dat is de grootste bedreiging voor onze hobby.
Want het vierde en laatste type is de jeugd. In mijn jeugdjaren was
het verzamelen van postzegels de meest verspreide hobby, en op
school werden de aanwinsten - opgestuurd door tante nonneke in
Congo of door nonkel ingenieur in Australië - uitgewisseld. In elke
club was er een druk bezochte jeugdafdeling, waar de kinderen
opgeleid werden tot volwaardige filatelisten.

Kris Maes

Voorverkoop:
Op 15 januari 2011 van 10 tot 15u
op het volgende adres:
Zaal ’t Smis, Hopmarkt (Kattestraat)
1730 Asse.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 17 januari 2011 van 10 tot 17u in
de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
Getekend Luc Tuymans –
Highlights of Belgium –
De Vrijwilliger –
de visarend
Verkoop:
Vanaf 14 februari 2011 in alle postkantoren, behalve in de agentschappen en de
PostPunten.

André Buzin

© Michiel De Cleene

Net zoals de ‘homo sapiens’ een algemene naam is voor ontelbare soorten verschillende mensen, is ook de ‘homo colligens’, of
verzamelaar, een begrip dat verscheidene types omvat. En dat geldt
vooral in de filatelie.

Voorverkoop:
Op 12 februari 2011 van 10 tot 15u
op het volgende adres:
Château Peralta,
Rue de l’Hôtel de ville 6, 4031 Angleur.
Afstempeling uitgiftedatum:
op 14 februari 2011 van 10 tot 17u in
de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Casier / Fieuws

Een eerste type is de grote specialist die een fantastische verzameling opbouwde, meestal dankzij de gelukkige combinatie van een
breed budget, een grote basiskennis en onvermoeibaar opzoekwerk.
We zien hen op alle grote tentoonstellingen, ze vormen de top van
de piramide en maakten van de filatelie een echte wetenschap,
waarop toekomstige verzamelaars kunnen steunen.

Nu is de jeugdafdeling van de meeste clubs opgedoekt, door
gebrek aan interesse: de elektronische communicatiemiddelen
hebben het verzamelen in een hoekje geduwd. Meestal zien we
de kinderen verzamelen tot de leeftijd van ongeveer 12 jaar, en
dan afhaken. Slechts een klein percentage keert (veel) later terug.
Daarom moeten we de jeugd in de watten leggen want vroeg of laat
moet die generatie de fakkel overnemen. Maar er moet eerst een
nieuwe generatie zijn! Elk initiatief in die richting van bpost en van
Pro-Post moet daarom toegejuicht worden. Ik beschouw het ook
als de taak van elke ervaren filatelist om interesse op te wekken bij
de jeugd. Dat kan in het gezin maar ook in de clubs, onder leiding
van toegewijde en geduldige leden die daarvoor een uurtje vroeger
komen. Dit kan zelfs op school, als naschoolse activiteit: hoeveel
leerkrachten zijn er niet die zelf verzamelen, en die deze gezonde
microbe kunnen overbrengen op de kinderen, na de lesuren, of op
een woensdagnamiddag?
Zo kunnen we het voortbestaan van de ‘homo colligens’ blijven
verzekeren.
Guy Coutant
Voorzitter van de Grote Prijzen van de Belgische
en Europese Filatelistische Kunst
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België 2010
in postzegels
Het Jaarboek 2010
nu beschikbaar!
Prijs: € 94
Code: JB10N

THIS IS BELGIUM
MODE, DIT IS BELGISCH

This is Belgium
Mode, dit is Belgisch
Prijs: € 19,50
Code: BO1001NTIB

Onze
eindejaars
aanbiedingen
gemist?
Geen probleem, je kunt nog steeds
deze schitterend geïllustreerde en
afgewerkte publicaties bestellen.
Een leuke verrassing voor
verzamelaars, op zoek naar meer.

Jaarmap 2010
Prijs: € 93
Code: JM10

Alle informatie over deze publicaties vind je op
pagina's 23 & 24 van dit magazine

Buzin box
Mis hem niet!
Prijs: € 50
Code: MER1001BUZ
Bestellen via de centrale bestelbon
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