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01 I WOORD VOORAF I door Philippe Allardin
Beste verzamelaars,

Tijdens de Staten-Generaal van de Filatelie die onze Franse collega’s organiseerden kregen verschillende actoren uit de wereld
van de Filatelie de kans hun mening te geven. Zowel de verzamelaars, de postzegelhandelaars als De Post konden hun standpunten uiteenzetten. De Post was er aanwezig als observator, maar ook om haar ervaringen
te delen.
Door deze Staten-Generaal kon een inventaris worden opgemaakt van de toekomst van de
Filatelie, de plaats van de jeugd, de rol van de media en De Post. Er kwam uiteraard geen
antwoord op alle vragen, maar de gesprekken hebben wel een aanvang genomen. Laat het
duidelijk zijn: zowel in België als in Frankrijk worden dezelfde vaststellingen gedaan. De Filatelie
mag niet te streng zijn in haar regels, ze moet openstaan voor de gewone passie van het verzamelen. Het internet moet door zijn dynamisch karakter jong en oud helpen bij het herontdekken
en uitwisselen van postzegels. Eén van de conclusies van het forum was dat “het niet De Post
is die de Filatelie maakt, maar wel de filatelisten zelf”. De Post blijft natuurlijk aan de bron van de
filatelie, maar iedereen verzamelt wat hij wil op basis van voorkeur of verlangen.
In dit nummer vind je de bijdrage van De Post aan de Filatelie voor de twee volgende maanden.
In september staan er 4 nieuwe uitgiften ter gelegenheid van Luxphila op het programma: een
schitterend blaadje Natuur over de marterachtigen van de hand van René Hausman, een serie
over de Smurfen die dit jaar hun 50ste verjaardag vieren, de traditionele uitgifte van het “Feest
van de Postzegel” waarbij de vijftigste verjaardag van de Sint-Gabriëlgilde wordt gevierd en een
vel van 5 zegels dat gewijd is aan de Belgische fotografie.
In oktober verschijnt een speciale uitgifte ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, negentig jaar geleden, en een serie van 3 zegels over miskende Musea: het Schoeiselmuseum te Izegem, het Musée en Piconrue te Bastogne en het van Buuren Museum te
Brussel. Ten slotte komt er ter ere van 100 jaar relaties tussen Congo en België een bijgewerkte
versie van de fameuze “Mols”-zegel.
Veel leesplezier en tot op Luxphila!

Philippe Allardin
Directeur
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02 I Speciale uitgiften
Uitgif tedatum

29 09 2008

20. De Smurfen
23 oktober 1958: de Smurfen – geesteskinderen van Peyo - maken voor het eerst hun opwachting, zij het in een bijrolletje, in “De fluit met zes
gaten”, een verhaal van
Johan en Pirrewiet dat
zich afspeelt in de middeleeuwen.
Bij het omslaan van een
bladzijde van de negende
editie zegt een stemmetje opeens: “Kun je niet
uitkijken waar je je smurfen zet? Je had me bijna
gesmurft!”. Er komt een
blauw

mannetje

achter

een steen vandaan. Anderen volgen. Niemand besefte op dat moment dat

Code: 0820*

dit bescheiden optreden het begin van een ware mythe zou zijn. Al snel wordt het album herdoopt
tot “De fluit met zes Smurfen”. Er volgt zelfs een verfilming in samenwerking met Yvan Delporte.
Zo groeit er een wereld vol fantasie, humor, poëzie en tederheid.
De Smurfen gaan ook internationaal via albums, andere afgeleide producten, een Amerikaanse tvserie en zelfs een attractiepark in Frankrijk. Door het enorme succes richt Peyo een eigen uitgeverij
en studio op waar tekenaars zoals Walthéry,
Wasterlain, … de stiel leren. Na zijn overlijden
zet Peyo’s zoon Thierry Culliford de traditie
voort.
We zijn dus nog lang niet uitgesmurft!
Tekst: Annick Jonckers

Kenmerken:
Thema: 50 jaar Smurfen
Ontwerp: IMPS
Copyright: © Peyo 2008
Waarde van de zegels:  of € 0,54
Formaat van de zegels: Smakelijk: 38,1 mm x 42,5 mm
SMAK, Proficiat, Pfouiiit en MMHHHH: 42,5 mm x 33,5 mm
Formaat van het blaadje: 186 mm x 153 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: GPW fluorescent
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* Behoort tot het postzegelabonnement

2

02 I Speciale uitgiften
Uitgif tedatum

29 09 2008

21. Belgische fotografie
Bij deze postzegels kijkt De Post mee door de lens van 5 Belgische fotografen:
Tim Dirven studeerde fotografie aan het Sint-Lucasinstituut in Brussel. Aanvankelijk fotografeerde hij vooral
in zwart-wit maar daarna schakelde hij over op kleur. Zijn
beelden getuigen van een bijzondere gevoeligheid en betrokkenheid. Dirven won al heel wat prestigieuze prijzen.
Paul Ausloos leerde schilderen aan de Academie en aan
het Nationaal Instituut voor Schone Kunsten van Antwerpen. Hij behoorde tot de groep G-58, een groep kunstenaars die opvielen met tentoonstellingen in het Antwerpse
Hessenhuis (1958-1962). Eind jaren 60 legde hij zich toe
op de fotografie. Hij tovert met licht en wacht op het juiste
moment om de perfecte impressie vast te leggen.
Léonard Misonne studeerde af als mijningenieur maar
vond zijn toekomst in de fotografie. Misonne stelde de mediobroom-techniek op punt en werd zo een grote naam bij
de pictorialisten in de jaren 40. Het werk van deze schilder-fotograaf is het levend geheugen van een verdwenen
wereld.
Code: 0821*

Harry Gruyaert kreeg zijn opleiding in de ‘Ecole du

Cinéma et de Photographie’ in Brussel en werkte aanvankelijk voor de Belgische televisie. Begin jaren
70 ging hij reizen en bracht de wereld in beeld met kleurenfoto’s in uitbundige kleuren, als het ware het
handelsmerk van Gruyaert.
Stephan Vanfleteren studeerde fotografie aan
de Hogeschool Sint-Lukas in Brussel. Hij is fotograaf bij de krant De Morgen en publiceert in
binnen- en buitenlandse magazines. De zwartwit opnamen van Vanfleteren nemen ons mee
naar de grote wereldconflicten maar tonen ook
het leven dicht bij huis. In zijn vele fotoboeken is
de nostalgie heel sterk aanwezig.
Tekst: Carine Boeykens

Kenmerken:
Thema: belangrijke Belgische fotografen
Foto’s van: Tim Dirven, Paul Ausloos, Léonard Misonne,
Harry Gruyaert, Stephan Vanfleteren
Copyright van Léonard Misonne: © SABAM Belgium 2008
Ontwerp: Casier/Fieuws
Waarde van de zegels: € 0,80
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 100 mm x 166 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: GPW fluorescent
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* Behoort tot het postzegelabonnement
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22. Feest van de postzegel
De thematische filatelie - en dus de “religieuze filatelie” – gaat in feite terug
tot de allereerste postzegel, de Penny Black. De beeltenis van koningin Victoria past immers zowel in een verzameling over de Engelse geschiedenis
als in een album over de Anglicaanse kerk.
Code: 0822*

In 1926 brengen V. Gisquière en S. Strowski het eerste boek uit over de
christelijke filatelie: “L’Inspiration Chrétienne et la Philatélie”. In 1940 stich-

ten twee franciscaner paters in Duitsland “Gabriel”, de eerste vereniging voor religieuze filatelie.
Ze krijgen navolging in andere landen en in 1954 wordt zelfs de “Wereldbond Sint-Gabriel” opgericht. In België wordt de St.-Gabriëlgilde vier jaar later gesticht door priester Volkaerts die in 1965
voorzitter van de Wereldbond wordt. In het toen nog overwegend katholieke België neemt de gilde
een enorme vlucht. Het ledental stijgt tot achthonderd. Er worden talrijke tentoonstellingen en
voorverkopen georganiseerd. Priester Volkaerts wordt opgevolgd door priester Henri Dessaer, die
vervolgens de voorzittershamer doorgeeft aan Mark Bottu, de eerste lekenvoorzitter. Als ondervoorzitter van de Wereldbond organiseert hij in 2004 het congres van de Bond in Gent.
Wanneer priester Frans Detroyer voor het eerst zijn verzameling “Madonna’s” tentoonstelt, wordt
het hem duidelijk dat de Belgische thematische filatelie niet op internationaal peil staat. Daarom
richt hij in 1965 Themaphila op. Het zou een kweekschool worden voor goed opgeleide filatelisten
die op internationale tentoonstellingen talrijke prijzen wegkapen. Aan Waalse kant werd in 1989 op initiatief van Armand Delvigne Philathéma opgericht.
Tekst: Dr. Mark Bottu

Kenmerken:
Thema: 50 jaar thematische filatelie in België.
50 jaar St.-Gabriel Gilde
Ontwerp: Guillaume Broux
Waarde van de zegel:  of € 0,54
Formaat van de zegel: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 100 mm x 166 mm
Aantal platen: 6
Velindeling: 10 postzegels
Papier: GPW fluorescent
Drukprocédé: gecombineerde raster-en staaldiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* Behoort tot het postzegelabonnement
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23. Natuur: de marterachtigen
De marterachtigen ( mustelidae) zijn de grootste
familie uit de orde van de
roofdieren (carnivora).
Deze familie leeft verspreid over heel de wereld

(met

uitzondering

van Australië en Antarctica) en bestaat uit zo’n
70 soorten. Tot de familie behoren hermelijnen,
wezels, bunzingen, dassen, otters, nertsen en
marters. Ze verschillen in
grootte: van de wezel met
zijn 35 gram tot de grote
veelvraat (30 kilogram) en

Code: 0823*

de zware reuzenotter met zijn 32 kilogram.
Ze hebben over het algemeen een lang lichaam met korte poten. Daardoor kunnen ze gemakkelijk
overal in en onderdoor kruipen. De oren zijn klein en rond. Net als alle andere vleeseters hebben
ze grote scherpe hoektanden en knipkiezen.
Marterachtigen leiden over het algemeen een solitair leven, behalve
de das die in familieverband leeft.
Bij de meeste soorten is het mannetje groter dan het vrouwtje.
Marterachtigen houden zich vaak
in de buurt van boerderijen op.
Het groen op het erf biedt meestal
een

aantrekkelijke

voor hen.

Tekst: Annick Jonckers

schuilplaats

Kenmerken:
Thema: de marterachtigen
Ontwerp: René Hausman
Samenstelling: MVTM
Beeld van het blaadje: wezel
Waarde van de zegels:  of € 0,54
Formaat van de zegels: hermelijn & bunzing: 38,1 mm x 42,5 mm
boommarter, steenmarter & das: 48,7 mm x 38,3 mm
otter: 38,1 mm x 48,6 mm
Formaat van het blaadje: 178 mm x 146 mm
Velindeling: 6 postzegels
Papier: GPW fosforescent
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* Behoort tot het postzegelabonnement
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24. De Eerste Wereldoorlog
Gemeenschappelijke uitgifte met Nieuw-Zeeland.

Code: 0824A*

De Grote Oorlog heeft zijn sporen nagelaten en zijn stempel gedrukt op heel wat landschappen
van het platteland. De vlakten van de IJzer dragen er nog altijd heel wat littekens van: de Dodengang, militaire kerkhoven en gedenktekens. Zowat overal in België werden in dorpen en steden
monumenten opgericht ter nagedachtenis van de zonen die sneuvelden op het Ereveld bij het verdedigen van hun land waarvan de neutraliteit geschonden werd. Dit conflict, waarvan oorspronkelijk werd gedacht dat het slechts enkele weken zou duren, reeg bloedige veldslagen en nutteloze
offensieven aaneen tot een totale oorlog
die vier lange jaren duurde. Tot vandaag
zijn historici het niet eens over de werkelijke oorzaken van de oorlog die de
“aller-allerlaatste” moest zijn. Deze ramp
leidde tot diepe ideologische, politieke,
mentale en culturele veranderingen. De
demografische en economische gevolgen zijn tot op heden zichtbaar.
Tekst: Michel Mary

Kenmerken:
Thema: 90 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog
Menenpoort in Ieper - Standbeeld Koning Albert I in
Nieuwpoort (© foto Toerisme Nieuwpoort)
Klaprozen, symbool van de “Grote Oorlog”
Ontwerp: Jean Libert
Waarde van de zegels: € 0,90
Blaadje: slagveld (© photo Imperial War Museum London)
Formaat van de zegels: 31 mm x 50 mm
Formaat van het blaadje: 200 mm x 83 mm
Velindeling: 3 postzegels
Papier: GPW fluorescent
Tanding: 111/2
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* Behoort tot het postzegelabonnement
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02 I Speciale uitgiften
Souvenirkaart
Ter gelegenheid van de gemeenschappelijke uitgifte met Nieuw-Zeeland wordt een souvenirkaart
verkocht. Deze kaart is een optie bij uw postzegelabonnement. Ze is beschikbaar vanaf 20 oktober
2008 in de (hoofd)postkantoren, de Filaboetieks en bij onze Dienst Verkoop.
Samenstelling
van de kaart:
Jean Libert.

Code: 0801SK
Prijs: € 4,85

De postzegels uit Nieuw-Zeeland
Het velletje met de NieuwZeelandse zegels kunt u
bestellen bij onze Dienst
Verkoop.
Code: 0824B
Prijs: € 2,00

Dit blaadje behoort tot het postzegelabonnement
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25. Musea
Het Nationale Schoeiselmuseum in Izegem brengt ons terug naar de tijd
toen de Izegemse Schoenen synoniem stonden voor luxe en kwaliteit. In
de jaren 1920 tot 1960 was er in het stadje een welvarende schoennijverheid. Het museum, opgericht in 1968, toont de mooiste exemplaren van de
Code: 0825A*

Izegemse schoenen. Daarnaast zie je de evolutie van de schoen.
Het Museum ‘en Piconrue’ in Bastogne bevindt zich in het oude klooster
van Bethleem (1628). Van bij de opening in 1986 spitste dit museum zich
toe op religieuze kunst. Men toont de gebruiken rond het katholieke geloof
en het volksgeloof in de Ardennnen en Luxemburg.

Code: 0825B*

Het Museum David & Alice van Buuren in Brussel is een ‘huismuseum’.
De bankier en mecenas David van Buuren en zijn echtgenote Alice, lieten
in 1928 dit huis in art-déco stijl bouwen. Voor de inrichting werd beroep
gedaan op gereputeerde binnenhuisarchitecten en elk detail klopt. De
collectie kunstwerken, vooral de schilderijen, tellen heel wat grote namen zoals Ensor, Van Gogh, De Smet, Permeke, van de Woestijne en de

Code: 0825C*

Breughels.
Tekst: Carine Boeykens

Kenmerken:
Thema: musea
- Nationale Schoeiselmuseum in Izegem
- Musée en Piconrue in Bastogne
- Museum David & Alice van Buuren in Brussel
Ontwerp: Leen Depooter
Waarde van de zegels: Schoeiselmuseum:  of € 0,54
Musée en Piconrue & Musum van Buuren: € 0,80
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 100 mm x 166 mm
Velindeling: 10 postzegels
Aantal platen: 2
Tanding: 111/2
Papier: GPW fluorescent
Drukprocédé: offset
Repro: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* Behoort tot het postzegelabonnement
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26. België-Congo: 1908 – 2008
Deze postzegel is eigenlijk “een zegel in de zegel” want het is een reproductie van de beroemde zegel “Chasse à l’éléphant” over de olifantenjacht.
Het is één van de zegels die de filatelisten een “Mols en Van Engelen”
Code: 0826*

noemen. Die zegels werden vervaardigd volgens een diorama van de
schilders R. Mols (1843-1903) en P. Van Engelen (1863-1924), dat in 1894

tijdens de Tentoonstelling in Antwerpen in de Afdeling van Congo werd voorgesteld. Deze zegel
werd uitgegeven op 25 november 1894. Na de overname van de onafhankelijke Congostaat door
België kreeg hij zowel in Brussel als in Afrika met de hand de opdruk “CONGO BELGE”, daarna de
typografische opdruk in België. Vanaf 1 januari 1909 werd hij met de opdruk ter beschikking van
het publiek gesteld. Pas in 1910 kwam de tweetalige zegel uit. Daarop staat een tekening van een
inboorling die met een lans op een zich duidelijk verdedigende olifant jaagt. Op de achtergrond
zien we een andere olifant in de vlakte en in de verte heuvels.
Omdat het technisch gezien uiterst moeilijk is om twee kleuren in diepdruk te gebruiken, werden
alleen de zwarte delen van de zegel (de jachtscène, het landschap en de opdruk) gegraveerd volgens een reproductie van de originele zegel.
Tekst: Michel Mary

Kenmerken:
Thema: België - Congo 1908 - 2008 (heruitgave van de postzegel met
de olifant van het type ‘Mols’ uit 1909)
Ontwerp: MVTM/Guillaume Broux
Waarde van de zegel:  of € 0,54
Formaat van de zegel: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 100 mm x 166 mm
Aantal platen: 6
Velindeling: 10 postzegels
Papier: GPW fluorescent
Tanding: 111/2
Drukprocédé: gecombineerde raster- en staaldiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* Behoort tot het postzegelabonnement
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03 I Voorverkoop
29 09 2008
De Smurfen, Belgische fotografie, Feest van de postzegel, Natuur
Verkoop:

vanaf 29 september 2008 in hoofdpostkantoren en kantoren (niet in de postagentschappen).

Voorverkoop op Luxphila:

De Smurfen: 25/09, Belgische fotografie: 26/09,
Feest van de postzegel: 27/09, Natuur: 28/09, van 10 tot 18u.
Adres: Wallonie Expo (Hall 3 en 4)
Zone de la Famenne
Rue des deux provinces 1

Afstempeling uitgiftedatum:

6900 Marche-en-Famenne
op 29 september 2008 van 9 tot 17u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Ontmoeting met: Guillaume Broux op 27/09/2008 te Marche-en-Famenne.
Guillaume Broux

20 10 2008
De 1ste Wereldoorlog, Musea, België-Congo
Verkoop:

de 1ste Wereldoorlog en Musea vanaf 20 oktober 2008 in de
hoofdpostkantoren en postkantoren (niet in de postagentschappen).
België-Congo in alle postkantoren en in de postagentschappen.

Voorverkoop: op 18 oktober 2008 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:

Leen Depooter

Zaal IZO
Sint-Jorisstraat 60
8870 Izegem

Afstempeling uitgiftedatum:
op 20 oktober 2008 van 9 tot 17 u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Ontmoeting met: Jean Libert, Leen Depooter en Guillaume Broux op 18 oktober
in Izegem.

10

Jean Libert

04 I Gewone uitgiften
Uitgif tedatum

29 09 2008

Tagetes patula (doos met 100 zelfklevende zegels)
Kenmerken:
Thema: bloem «Tagetes patula»
Ontwerp: André Buzin
Presentatie: doos met 100 postzegels
Ontwerp van de doos: MVTM
Waarde van de zegel:  of € 0,54
Prijs per doos: € 54
Formaat van de zegel: 30 mm x 24,30 mm
Formaat van de doos: voorzijde = 60 mm x 61 mm
zijkant = 36 mm x 61 mm
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier
Druk: Stamps Production Belgium
Code: PZZK08D52* (Verkocht per doos)

* 1 zegel is inbegrepen in het postzegelabonnement

Verkoop: vanaf 29 september 2008 in alle postkantoren.
Voorverkoop op Luxphila: op 25 september 2008 van 10u tot 18u
op het volgende adres: Wallonie Expo - Hall 3 en 4
Zone de la Famenne
Rue des deux provinces 1
6900 Marche-en-Famenne

Afstempeling uitgiftedatum:
op 29 september 2008 van 9 tot 17u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
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Natuur: de marterachtigen (zelfklevend)
Kenmerken:
Thema: de marterachtigen (boommarter, steenmarter, bunzing, otter, das)
Ontwerp: René Hausman
Samenstelling: Myriam Voz & Thierry Martin
Presentatie: boekje met 10 postzegels
Waarde van de zegels:  of € 0,54
Prijs per boekje: € 5,40
Formaat van de zegels: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag aangebracht op
steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen, gedeeltelijk tanding type 10
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* 5 zegels zijn inbegrepen in het postzegelabonnement

Verkoop:

vanaf 29 september 2008 in hoofdpostkantoren 		
en postkantoren (niet in de postagentschappen).

Voorverkoop op Luxphila:
28 september 2008 van 10u tot 18u op het volgende adres:
Wallonie Expo (Hall 3 - 4)
Zone de la Famenne
Code: ZB0802* (Verkocht per boekje)

Rue des deux provinces 1
6900 Marche-en-Famenne.

Afstempeling uitgiftedatum:
op 29 september 2008 van 9 tot 17 u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
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De Smurfen (zelfklevend)
Kenmerken:
Thema : 50 jaar Smurfen
Tekeningen: Lolsmurf, Smurf, Postbodesmurf, Smurfin, Brilsmurf,
Grote Smurf, Gargamel, Trommelsmurf, Postbodesmurf,
Dichtersmurf
Ontwerp: IMPS
Copyright : © Peyo 2008
Samenstelling: Myriam Voz & Thierry Martin
Presentatie: boekje met 10 postzegels
Waarde van de zegels:  of € 0,54
Prijs per boekje: € 5,40
Formaat van de zegels: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag aangebracht
op steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen, gedeeltelijk tanding type 10
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* het boekje is inbegrepen in het postzegelabonnement

Verkoop:

vanaf 29 september 2008 in hoofdpostkantoren
en postkantoren (niet in de postagentschappen).

Voorverkoop tijdens Luxphila:
Code: ZB0803* (Verkocht per boekje)

25 september 2008 van 10 tot 18u op het volgende adres:
Wallonie Expo (Hall 3 - 4)
Zone de la Famenne
Rue des deux provinces 1
6900 Marche-en-Famenne.

Afstempeling uitgiftedatum:
op 29 september 2008 van 9 tot 17 u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
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05 I FIRST DAY COVERS
e 3,65 per First Day Cover (incl. 21% BTW)
First Day Covers zijn per uitgifte genummerde en geïllustreerde enveloppen met afgestempelde postzegel(s). Alle FDC’s hebben hetzelfde formaat. U kunt de FDC’s per stuk verkrijgen
of intekenen voor een abonnement. Met een abonnement geniet u tot 5% korting.

Code: FDC0823
Set met 2 FDC
Code: FDC0821

Code: FDC0822
Code: FDC0820
Code: FDC0820X

Code: FDC0824
Code: FDC0825
Code: FDC0826
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06 I FIRST DAY SHEETS
e 4,85 per First Day Sheet (incl. 21% BTW)
Per uitgifte van speciale postzegels, blaadjes en/of boekjes ontvangt u deze prachtige genummerde kaart, met de postzegels opgekleefd en voorzien van een speciale stempel. Op de
keerzijde vindt u, in het Nederlands en in het Frans, kenmerken en informatie over de uitgiften.
U kunt de First Day Sheet per stuk verkrijgen of intekenen voor een abonnement. Met een
abonnement geniet u tot 5% korting (zie p. 31).

Code: FDS0821

Code: FDS0822

Code: FDS0820

Code: FDS0824
Code: FDS0825

Code: FDS0823

Code: FDS0826
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07 I Publicaties
Uitgif tedatum

12 11 2008

This is Belgium VI: Muziek in B-groot
België 2008 in postzegels
Het 6de deel in de serie “This is Belgium”, gewijd aan de muziek,
komt er aan. Uitgiftedatum is 12 november 2008.
Het jaarlijks terugkerende “Filatelieboek” daarentegen werd
volledig in een nieuw kleedje gestoken. Het draagt voortaan de naam:
België 2008 in postzegels.
Deze boeken worden te koop aangeboden vanaf 12 november 2008.

Prijs: € 19,50 (6% BTW incl.)
Code: BO0802N

Indien u ze reeds in avant-première
wil ontdekken kan u terecht op de

Prijs: € 65 (6% BTW incl.)
Code: JB08N

Boekenbeurs te Antwerpen waar ze
verkocht worden van 31 oktober tot
en met 11 november 2008.

Uitgif tedatum

13 09 2008

Officiële Belgische Postzegelcatalogus 2009
Het naslagwerk bij uitstek voor al wie interesse heeft in de filatelie.
704 bladzijden dik, boordevol informatie. Onmisbaar voor
zowel de liefhebber als de doorwinterde verzamelaar. Deze
catalogus wordt niet verkocht in de postkantoren, hij wordt
te koop aangeboden bij de Dienst Verkoop van Stamps &
Philately, in de Filaboetieks en via e-shop op volgend adres:
www.post.be/eshop
Uw geschenk! gratis een niet aangenomen ontwerp “Musée en
Piconrue te Bastogne” van Leen Depooter.
Prijs: € 25 (6% BTW incl.)
Code: CA09N
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Bestelbon

Philanews 4/2008

SC 464

Invullen in drukletters a.u.b.
Naam + Voornaam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Tel.:

E-mail:

BTW - Ondernemingsnummer (1):
Klantnummer (2): P R S

F I L

(1) Te vermelden indien u een BTW- of ondernemingsnummer hebt
(2) Indien u nog geen klantnummer hebt, wordt u dat toegekend na uw 1ste bestelling

Stemt u ermee in dat uw e-mailadres door De Post wordt gebruikt om informatie te geven over haar producten en diensten ❏ Ja ❏ Nee

Betalingsmogelijkheden:
q Ik ben klant en heb een domiciliëring voor mijn betalingen.
q Ik betaal via mijn kredietkaart (met een minimum van o 12,39):
q VISA		

q MASTERCARD

Kaartnummer: .................. - .................. - .................. - ..................
Vervaldatum: ............. / .............
Bedrag: o .........…........... Datum: ............................
Handtekening: ......……………
q Ik betaal met het overschrijvingsformulier (met IBAN/BIC code) onderaan de factuur die ik
apart ontvang.
q Ik betaal door overschrijving op de Giro-rekening in Nederland, de gegevens staan
vermeld op de keerzijde van de factuur die ik apart ontvang.
Binnen Europa: grensoverschrijdende overschrijvingen in euro tot o 12.500 binnen de Europese Unie,
worden sinds 1 juli 2003 uitgevoerd aan hetzelfde tarief als uw binnenlandse overschrijvingen. Dit betekent
een besparing van minimum o 3,50 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.

Deze bestelbon terugsturen naar:
De Post - Stamps & Philately - Verkoop: E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen
Tel. Klantendienst: +32 (0)15 285 810 - Fax: +32 (0)15 285 816

CODE

BESCHRIJVING

SCHEURCODE AANTAL

Prijs/EX.

Postzegels september
0820
20. De Smurfen

€ 2,70

0821

21. Belgische fotografie

€ 4,00

0822

22. Feest van de postzegel

€ 0,54

0823

23. Natuur

€ 3,24

ZB0803

De Smurfen (zelfklevend)

€ 5,40

ZB0802

Natuur (zelfklevend)

PZZK08D52

Doos met 100 zelfklevende zegels “Tagetes patula”

€ 5,40
€ 54,00

Postzegels oktober
0824A
24. De Eerste Wereldoorlog

€ 2,70

0825A

25A. Musea: Schoeiselmuseum in Izegem

€ 0,54

0825B

25B. Musea: Musée en Piconrue in Bastogne

€ 0,80

0825C

25C. Musea: Museum van Buuren in Brussel

€ 0,80

0826

26. België-Congo 1908-2008

€ 0,54

CODE

TOTAAL

BESCHRIJVING		

AANTAL

Prijs/EX.

first day cover september
FDC0820
FDC De Smurfen

€ 3,65

FDC0820X

€ 3,65

FDC De Smurfen (zelfklevend)

FDC0821

FDC Belgische fotografie

€ 3,65

FDC0822

FDC Feest van de postzegel

€ 3,65

FDC0823

FDC Natuur

€ 7,30

first day cover oktober
FDC0824
FDC De Eerste Wereldoorlog

€ 3,65

FDC0825

FDC Musea

€ 3,65

FDC0826

FDC België-Congo 1908-2008

€ 3,65

first day SHEET september
FDS0820
FDS De Smurfen

€ 4,85

FDS0821

FDS Belgische fotografie

€ 4,85

FDS0822

FDS Feest van de postzegel

€ 4,85

FDS0823

FDS Natuur

€ 4,85

first day SHEET oktober
FDS0824
FDS De Eerste Wereldoorlog

€ 4,85

FDS0825

FDS Musea

€ 4,85

FDS0826

FDS België-Congo 1908-2008

€ 4,85

Publicaties
BO0802N

This is Belgium VI: Muziek in B-groot

€ 19,50

JB08N

België 2008 in postzegels

€ 65,00

CA09N

Officiële postzegelcatalogus 2009

€ 25,00

BO0801NWO1

Wereldoorlog I - vijf continenten in Vlaanderen

€ 29,95

STPK081N

Stam & Pilou: De Geest van Vrolijke Harry

PHSTSNL

Philastrips Peyo: Een gouden oorkonde

€ 27,00

PHSTSNLL

Philastrips Peyo: Een gouden oorkonde (luxe)

€ 72,00

€ 5,95

TOTAAL

CODE
NUMISLETTER
NL08055

BESCHRIJVING		

AANTAL

Prijs/EX.

Numisletter 55: De Smurfen

€ 15,75

SOUVENIRKAART EN ZEGELS NIEUW-ZEELAND
0801SK
Souvenirkaart De Eerste Wereldoorlog

€ 4,85

0824B

€ 2,00

Zegelvel Nieuw-Zeeland

postwaardestukken
BK0802
Set met 10 briefkaarten “Vroeger en nu...”
CODE

TOTAAL

BESCHRIJVING

€ 5,40
SC code	

AANTAL

Prijs/EX.

NUMISMATIEK
NM08SP

De munt 70 jaar Robbedoes

SC 459

€ 49,00

NM08LD

De munt 150 jaar Lourdes

SC 460

€ 49,00

NM08BRM

Munt € 2 België (Rechten van de mens)

SC 461

€ 6,80

NM08SL

Munt € 2 Slovenië (Primoz Trubar)

SC 462

€ 10,90

NM08BOTG

Olympisch goud 25 euro

SC 433

€ 120,00

NM08BOTZ

Olympisch zilver 10 euro

SC 434

€ 37,50

TOTAAL

UW BIJKOMENDE BESTELLINGEN

belangrijke opmerking: al onze prijzen zijn BTW inbegrepen
Alle producten en zegels zijn beschikbaar tot einde voorraad of tot het einde van de verkooptermijn.

Totaal van de bestelling

e

Ik tel verwerkingskosten bij (zie keerzijde)

e

Ik voeg e 0,15 aan kleefkosten bij per collage van een zegel op een item
Totaal bedrag

Datum: . . . . / . . . . / . . . .

. . . x e 0,15
e

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uw gegevens zullen door De Post worden verwerkt, met het oog op het beheer van uw (pre)contractuele relaties met De Post en om u te informeren over de producten en diensten die De
Post uitbrengt en/of verdeelt.
Indien u zich hiertegen wenst te verzetten, kunt u vakje hieronder aanduiden, ofwel ons dat op elk ogenblik laten weten door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag
samen met een bewijs van uw identiteit te versturen naar: De Post – Dienst Privacy, PB 5000, 1000 Brussel. U kunt via deze procedure ook toegang krijgen tot uw 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 De Post

KOSTEN
VASTE VERWERKINGSKOSTEN

KOSTEN BINNENLAND

Alle abonnementszendingen
Losse bestellingen
Alle bestellingen van munten

KOSTEN BUITENLAND

o0

o0

bestelling onder o 25 = o 2,00

bestelling onder o 100 = o 5,00

o 4,50 (inclusief 21% BTW)

o 5 (inclusief 21% BTW)

OPMERKINGEN
1. Kosteloze aantekening: bij losse bestellingen van meer dan o 125 met uitzondering van de numis		 matische producten.
2. Verzending via TAXIPOST/EMS: mogelijk op kosten van de klant.
3. Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.

Opgelet!
- om dubbele leveringen te vermijden, bestel niet wat u reeds ontvangt via uw abonnement.
- terugzendingen: binnen de 8 dagen na levering samen met de leveringsbon aangetekend
terugsturen (in België gratis via het postkantoor - aangetekende dienstzending).
- betalingen in munten, met cheques of bankbiljetten worden niet aanvaard.
- u kan nu ook bestellen via e-mail: philately@post.be
q Om mijn bestellingen te vereenvoudigen en bovendien te kunnen genieten van extra
voordelen en kortingen, had ik graag meer informatie over het abonnement.

Scheurcodes:
Aantal gewenste zegels

Scheurcode

1. Eén postfrisse zegel

S10

2. Eén zegel, centraal afgestempeld

S11*

3. Zegelpaar, horizontaal gescheurd

S20

4. Zegelpaar, horizontaal gescheurd, afstempeling op rechterzegel

S21*

5. Blokje van vier zegels

S40

6. Blokje van vier zegels, met centrale afstempeling

S41*

7. Eén strook van vijf zegels met vermelding van het plaatnummer

S50

8. Eén strook van vijf zegels met vermelding van het plaatnummer,
met één afstempeling op de buitenste zegel

S51*

9. Eén strook van vijf zegels met vermelding van de drukdatum

S60

10. Eén strook van vijf zegels met vermelding van de drukdatum,
met één afstempeling op de buitenste zegel

S61*

11. Een volledig vel postfrisse zegels

S70

12. Een volledig vel afgestempelde zegels

S71*

* U kan zelf uw afstempeling bepalen, u hoeft enkel het laatste nummer van de scheurcode te vervangen door het nummer dat overeenstemt met de stempel van uw keuze: 1 = stempel voorverkoop; 2 = dagstempel Directie Postzegels & Filatelie; 3 = 1ste dag stempel

Enkel bij losse bestellingen van postzegels, vul de scheurcode van uw keuze in
op de bestelbon.

07 I Publicaties
Uitgif tedatum

15 09 2008

Stam & Pilou: De Geest van Vrolijke Harry
1ste pocket Stam & Pilou: een spannend leesboek vol sfeervolle illustraties!
Stam ligt in zijn knus bedje maar kan de slaap niet vatten omdat hij steeds terugdenkt aan
het akelige voorval eerder die dag.
Het was in een donkere, regenachtige en gure vooravond dat Stam en Pilou met een bang hartje van de
school terugkwamen. In hun grenzeloze verbeelding
schuilt dan ook het gevaar achter elke hoek, auto of lantaarnpaal van de straten en steegjes langs waar ze naar
huis gaan. Hun angst werd nog gevoed door het griezelige verhaal dat hun vriendje Pieter Polis hen ooit vertelde over de bloeddorstige geest van Vrolijke Harry die
rondspookt in de buurt van de voetgangersbrug over de
spoorweg. En laat het nou net die brug zijn die onze helden dagelijks over moeten. Wanneer Stam ontdekt dat
hij zijn wiskundeschrift op school is vergeten moeten
de twee burenvriendjes terug die akelige brug over.
Code: STPK081N

Prijs: € 5,95*

Zullen onze vrienden echt het geestige verschijnsel

Harry ontmoeten en zal hij hen vermaken of afmaken? Wie is de mysterieuze schim? Wat doet
ondertussen Opa Fons en loopt het verhaal uiteindelijk wel voor iedereen goed af? Om een

Kenmerken:
Auteurs: Studio MAX!
Prijs: e 5,95*
Druk: quadri
Uitvoering: paperback
Aantal blz.: 64
Het album is enkel te verkrijgen in
het Nederlands en het Frans.

antwoord op al deze vragen te weten lees je best dit
griezelig en origineel ‘Halloween’ verhaal van Stam
en Pilou.
1 exemplaar is begrepen in het Stampilou-abonnement. Voor bijkomende exemplaren betalen clubleden slechts € 5!

* 6% BTW inbegrepen.

Meer info: www.stampilou.be

© Studio Max!
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07 I Publicaties
Uitgif tedatum

29 09 2008

Philastrips: Peyo - Een gouden oorkonde
Hoewel het werk van Peyo wereldwijd bekend werd dankzij de tekenfilm, ontplooide Peyo
zijn talent aanvankelijk in zijn strips. Als geestelijke vader van Johan en Pirrewiet, de
Smurfen, Steven Sterk, de kat Poesie en Jacky en
Célestin koppelde hij met succes populariteit aan veeleisendheid en fantasie aan gulheid. Peyo, die veel aandacht had voor anderen en in de eerste plaats voor zijn
lezers, was vooral een verteller van grappige en wonderlijke verhalen.
In oktober worden de Smurfen 50 jaar. De Post wil zich
daarbij niet onbetuigd laten en voorziet een prestigeuitgifte die bestaat uit een blaadje met vijf gewone zegels en een blaadje met tien zelfklevende zegels. Bij die
gelegenheid publiceert het Belgisch Centrum van het
Beeldverhaal een nieuw album in haar Philastripreeks,
getiteld “Een gouden oorkonde”. Naast Peyo’s biografie
Prijs: € 27

Code: PHSTSNL

door Jean Auquier zal het verschillende exclusieve korte verhalen bevatten. Een goede gelegenheid om kennis
te maken met de onuitgegeven en hilarische avonturen
van de postsmurf! Enkele verhalen van de Grote Smurf
maken dit uitzonderlijke werk compleet. Dit album wordt
aangeboden in twee versies van 64 pagina’s, een klassieke en een luxeversie. Dit genummerde collector’s
item bevat het blaadje van vijf zegels, waarop een speciale afstempeling is aangebracht. De linnen luxe-editie

Kenmerken:
Formaat: A5 (155 mm x 215 mm)
Aantal blz.: 64
Gewone uitgifte
Luxe uitgifte
Rechte rug
Linnen rug
Oplage: 825 ex.
Oplage: 325 ex.
Prijs: € 72
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Code: PHSTSNLL

bevat bovendien de tien
ze l f k l eve n d e
zegels, evenals een blauwdruk en de film
ervan.

07 I Publicaties
Uitgif tedatum

20 10 2008

Wereldoorlog I,
vijf continenten in Vlaanderen
Dit boek bekijkt de Eerste Wereldoorlog vanuit een aparte invalshoek. Het schetst voor
het eerst het leven van meer dan 50 bevolkingsgroepen die aan de Eerste Wereldoorlog
deelnamen.
Fransen en Britten mobiliseerden soldaten uit hun koloniale wereldrijken
waaronder ook Afrikanen, indianen,
Eskimo’s, Maori’s en Chinezen.
Door de bijdragen van internationale
experten en de talrijke foto’s, biedt
“Wereldoorlog I, vijf continenten in
Vlaanderen” een inzicht in de multiculturele samenleving aan het front tussen
1914 en 1918: een verrassende confrontatie tussen de inheemse Vlaamse cultuur en de vreemde volkeren die in de
Eerste Wereldoorlog in de Westhoek
strijd leverden.
Beschikbaar in het Nederlands en in
het Engels.

Prijs: € 29,95 (incl BTW)
Code: BO0801NWO1 (Nederlands)
BO0801EWO1 (Engels)

Als lezer van Philanews koopt u het boek inclusief
afgestempeld zegelblaadje “De Eerste Wereldoorlog” zonder een cent meer te betalen.

Kenmerken:
Formaat: 200 mm x 240 mm
Uitvoering: paperback
Aantal blz.: 208
Auteurs: Piet Chielens
Dominiek Dendooven
Uitgever: Lannoo
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08 I Postwaardestukken
Uitgif tedatum

29 09 2008

Briefkaarten: strippersonages
Vanaf 29 september 2008 worden 3 gele briefkaarten met strippersonages te koop aangeboden in de postkantoren. De voorzijde wordt aan de linkerkant geïllustreerd met de volgende
stripfiguren: Spaghetti van Dino Attanasio (© Attanasio & Goscinny), Marc Dacier van Eddy
Paape (© Fondation Eddy Paape) en Pechvogel van Berck. Op elk van de kaarten staat een
postzegel “Koninklijke beeltenis Albert II (type MVTM)”. Deze briefkaarten worden afzonderlijk verkocht tegen de prijs van € 0,54.
Code: BK0801A

Voorverkoop tijdens Luxphila op 28
september 2008 op het volgende
adres:
Wallonie Expo (Hall 3 en 4)
Zone de la Famenne
Rue des deux provinces 1
6900 Marche-en-Famenne
Deze producten kunnen ook per stuk
besteld worden bij: Stamps & Philately,
Dienst Verkoop, E. Walschaertsstraat 1 te

Code: BK0801B

2800 Mechelen.
Abonnees op postwaardestukken ontvangen deze kaarten ambtshalve.

Code: BK0801C

Uitgif tedatum

20 10 2008

10 briefkaarten: Vroeger en nu...
In 2008 zijn de briefkaarten in de reeks “Vroeger en nu” gewijd aan Braine-l’Alleud, Burg-Reuland, Couillet, Crupet, Frahan, Hamme, Lennik, Olen, Westvleteren en Zutendaal.
De voorzijde wordt geïllustreerd met gezichten van oude prentkaarten. Het motief van de
postzegel is een recente foto van dezelfde plaats in deze steden. De foto’s zijn genomen door
Peter Jacobs, de vormgeving is van MVTM.
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08 I Postwaardestukken
De briefkaarten worden afzonderlijk verkocht tegen de prijs van € 0,54. Ze zijn eveneens beschikbaar per set tegen de prijs van € 5,40 (code BK0802). De briefkaarten gaan in voorverkoop op 18/10/2008 op het volgende adres: Zaal IZO, Sint-Jorisstraat 60 te 8870 Izegem. Ze
kunnen ook besteld worden bij: Stamps & Philately, Dienst Verkoop, Egide Walschaertsstraat
1 te 2800 Mechelen. Deze briefkaarten behoren tot het abonnement op postwaardestukken.

Codes:
Burg-Reuland = BK0802A - Couillet = BK0802B - Crupet = BK0802C
Frahan = BK0802D - Hamme = BK0802E - Lennik = BK0802F
Olen = BK0802G - Braine-l’Alleud = BK0802H - Westvleteren = BK0802I
Zutendaal = BK0802J
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09 I Duostamps
Duostamps Hallmark®
De hierna opgenomen Duostamps Hallmark 2006 worden verkocht per vel van 15 zegels
tegen de prijs van € 14,50 per vel. U kunt ze ook bestellen bij Stamps & Philately, Dienst Verkoop, Egide Walschaertsstraat 1 te 2800 Mechelen.

Code: DUOHAL0610

Code: DUOHAL0611

€ 14,50 per
vel met 15
Duostamps!

Code: DUOHAL0612
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10 I Frankeervignetten
Frankeervignetten Luxphila
Het Nationaal Kampioenschap voor Filatelie LUXPHILA 2008 vindt plaats van 25 tot 29 september 2008. Plaats van het gebeuren: Wallonie Expo (WEX), Rue des deux provinces 1 te
6900 Marche-en-Famenne. Openingsuren: van 10 tot 18 uur. Twee frankeerautomaten type
AMIEL zullen er 4 soorten vignetten afleveren: € 0,54 en € 1,08 ( België), € 0,80 (Prior Europa) en € 0,90 (Prior Row).
FV0801(1)

Vignet Luxphila Luxemburg (geel)

FV0801(2)

Vignet Luxphila Luxemburg (geel)

€ 0,54
€ 1,08

FV0801080

Vignet Luxphila Luxemburg (geel)

€ 0,80

FV0801090

Vignet Luxphila Luxemburg (geel)

€ 0,90

FV0802(1)

Vignet Luxphila Smurfen (blauw)

€ 0,54

FV0802(2)

Vignet Luxphila Smurfen (blauw)

€ 1,08

FV0802080

Vignet Luxphila Smurfen (blauw)

€ 0,80

FV0802090

Vignet Luxphila Smurfen (blauw)

€ 0,90

Bestelling per set:
FV0801

Vignet Luxphila Luxemburg (geel)

€ 3,32

FV0802

Vignet Luxphila Smurfen (blauw)

€ 3,32

Deze vignetten kunnen besteld worden bij de dienst Verkoop van Stamps & Philately (per
stuk en per set) en worden eveneens te koop aangeboden in de Filaboetieks te Brussel en
Mechelen (uitsluitend per set).

11 I taxipost
Voortaan worden onderstaande Taxipost-producten ook te koop aangeboden door Stamps & Philately:
Taxipost 24h

Prijs per boekje: € 4,95

Code: TX24H

Pack 10 Taxipost 24h

Prijs: € 44,55

Code: TX24H10

Taxipost Secur

Prijs per boekje: € 5,95

Code : TXSR

Pack 10 Taxipost Secur

Prijs: € 53,55

Code: TXSR10

Pack 5 Extra gewicht

Prijs: € 10

Code: TXEXG

Deze producten behoren niet tot het postzegelabonnement.
Meer info: www.taxipost.be
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12 I Ierse zegels
Nieuwe uitgiften van An Post:
een mooie aanvulling van uw verzameling
Meer info: contacteer onze klantendienst. Tel.: +32 (0)15/285 810, e-mail: philately@post.be
of via de website: www.philately.post.be. Deze postzegels worden eveneens te koop aangeboden via een abonnement.
100 jaar Dublin City Gallery
The Hugh Lane 28/03/2008

Internationaal Jaar van
de planeet “Aarde” 28/04/2008

Code: IR0810SAS
Prijs: € 1,33 (2 zelfklevers)
Code: IR0810BK
Prijs: € 6,66 (boekje 5 x 2 zelfklevers)

Code: IR080755
Prijs: € 0,67

Wilde bloemen 03/03/2008
Europees Jaar van de interculturele dialoog 07/03/2008

Code: IR08D020
Prijs: € 0,24

Code: IR08D050
Prijs: € 0,60

Code: IR080655 Prijs: € 0,67

Code: IR08D82
Prijs: € 0,99

50 jaar Credit Union
Movement 23/04/2008

Paul Henry 17/04/2008

Code: IR0808PBK
Prijs: € 10,89
boekje (16 zegels)
Code: IR080955
Prijs: € 0,67

Code: IR080855ST
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Prijs: € 2,66 Ierse landschappen (4 zegels)
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13 I NUMISLETTER
Uitgif tedatum

29 09 2008

Numisletter: De Smurfen
Naar aanleiding van de speciale uitgifte “De Smurfen” geven Stamps & Philately en de
Koninklijke Munt van België Numisletter 55 uit.
Dit schitterend verzamelobject, met daarop een gedenkpenning, geslagen door de Koninklijke Munt van België, is een geïllustreerde enveloppe met binnenin een mooie kaart met
bijkomende uitleg over de uitgifte in 4 talen (N, F, D, E). De oplage is beperkt tot 2000 stuks.

Neem een abonnement
op de Numisletters! (zie p.32)

Prijs: € 15,75

Code: NL08055

14 I E-BAY
Op zoek naar het ontbrekende stuk voor
uw collectie?
Verzamelaars van postzegels of oude munten
kunnen terecht op eBay. Ook liefhebbers van
stripitems en mooie boeken kunnen er hun gading
vinden. Een bezoekje meer dan waard!

➔ www.post.be/eBay
25

15 I NUMISMATIEK

26

De producten numismatiek kunnen besteld worden via de
centrale bestelbon.
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15 I NUMISMATIEK

De producten numismatiek kunnen besteld worden via
de centrale bestelbon.

Kies voor Zilver of ga voor Goud
Nieuw: de officiële Olympische euromunten
van de Koninklijke Munt van België!
Ter gelegenheid van de 29e Olympiade,
geeft de Koninklijke Munt van België - met
de goedkeuring van het Belgisch Olympisch
en Interfederaal Comitee - een zilveren en een
gouden munt van respectievelijk 10 en 25 euro uit.
Met de aankoop van zo'n exclusief muntstuk
strikt
verleent u tevens uw waardevolle steun aan
de
gelimiteer
onze Belgische sportlui. Een belangrijk deel van de verkoopoplage
opbrengst is namelijk bestemd voor het bekostigen van stages, opleiding en begeleiding van onze olympische en paralympische atleten.

Olympisch Zilver • 10 euro
Kenmerken: • Diameter : 33 mm • Gewicht : 18,75 g
• Legering : Ag 925 • KwaliteiT: Proof • Oplage beperkt tot
20.000 stukken • Prijs : 37,50  • Verpakt in een schrijntje en voorzien van een officieel echtheidscertificaat
• Bestelcode: NM08BOTZ

Olympisch GOUD • 25 euro
Kenmerken: • Diameter: 18 mm • Gewicht : 3,11 g
• Legering: Au 999 • Kwaliteit : Proof • Oplage beperkt
tot 5.000 stukken • Prijs: 120,00  • Verpakt in een
luxedoosje en voorzien van een officieel echtheidscertificaat • Bestelcode: NM08BOTG

strikt
de
gelimiteer
oplage

Prijzen onder voorbehoud van schommelingen
op de edelmetaalmarkt.
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16 I EDEL COLLECTIES
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17 I info
Internationale beurzen
Stamps & Philately is aanwezig op volgende internationale beurzen:
12 tot 14 september 2008: Praga 2008 I Exhibition Grounds I CZ-Prague 7 I Tsjechië
18 tot 21 september 2008: WIPA 08 I Austria Center I Wenen I Oostenrijk
24 tot 26 oktober 2008: Internationale Briefmarken-Börse I Messe Sindelfingen
Mahdentalstrasse 116 I D-71065 Sindelfingen I Duitsland

Stamps & Philately denkt aan het milieu…
Om 1000 kg wit papier te maken zijn gemiddeld 15 bomen nodig. Met elke papierbesparing van 66 kg redden we dus één boom. Ook wij willen graag ons steentje bijdragen door
geen facturen meer te versturen naar particulieren in België voor bestellingen waarvan de
betaling automatisch gebeurt (per domiciliëring of kredietkaart). Bij elke bestelling wordt
immers reeds een gedetailleerde leveringsbon gevoegd. Bedrijven blijven wel nog facturen
ontvangen omdat deze nodig zijn voor de boekhouding. Uiteraard staat het u vrij om toch uw
facturen te blijven ontvangen. Geef dan een seintje aan onze klantendienst.
Alvast bedankt aan allen die dit nobel project ondersteunen.

Stamps & Philately op Trammelant in De Haan
Stamps & Philately was op 2 augustus 2008 met een voorlopig postkantoor
aanwezig op Trammelant, één van de topevenementen in De Haan. Voor deze
gelegenheid werd een speciale stempel ontwikkeld.

Opnieuw een internationale prijs voor een Belgische
postzegel!
Na de Engelse Yehudi Menuhinprijs in 2001 en 2007 voor de muziekzegels van Myriam
Voz en Thierry Martin en de Chinese bekroning voor een feestzegel van Karl Meersman in
2004, krijgt opnieuw een Belgische postzegel een prestigieuze internationale erkenning. De
jonge ontwerper Jan Van der Veken wint voor zijn aanstekelijke zomerpostzegel over vakantie
aan zee uit 2007 de 38ste “Asiago International Prize for Philatelic Art” uit het designland bij
uitstek, Italië.
De prijs werd op 20 juli 2008 in het stadhuis van Asiago (Italië) uitgereikt aan Piero Reis,
Ereconsul van België te Venetië.
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18 I spoorwegfilatelie
Uitgif tedatum

07 10 2008

Eenmaking van de tijd
De tijd op het juiste spoor.
Dankzij de spoorwegen werden de
verschillende lokale tijden (zonnetijd)
geüniformiseerd. Rond 1840 namen alle
stations en steden van het land de Brusselse tijd aan en in 1892 stapte België als
eerste land op het Europese continent
over op de internationale standaardtijd,
de zogenaamde Greenwichtijd of spoorwegtijd.
Onze jaarlijkse voorverkoop gaat door op
zaterdag 4 oktober 2008 van 9 tot 16 uur
in het station Brussel-Zuid.
• Prijs: € 7,00
• Dagafstempeling
• De ontwerper signeert van 10 tot 15 uur

Code: NMBS08
Prijs: € 7,00

Vanaf 7 oktober worden de zegels verkocht in het Filacentrum van NMBS-Holding en in de
Filaboetieks van De Post. Ze zijn eveneens per postorder te koop bij De Post, Stamps &
Philately, Egide Walschaertsstraat 1 te 2800 Mechelen.

Bijkomende inlichtingen: 02/525 22 54, filatelistisch.centrum@b-holding.be
Internetsite: filatelie.nmbs.be
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19 I abonnement First Day Sheet
Neem een abonnement en ontvang:
- alle First Day Sheets van dit jaar*: gedetailleerde uitleg over de uitgifte, afstempeling
van de gekleefde zegels en technische kenmerken;
- een mooi geschenk: een handige opbergmap met beschermhoes (zie ook p.32).

Prijs per First Day Sheet: € 4,85

Uw voordeel als First Day
Sheet-abonnee:
• 3 % korting op de uitgegeven First Day
Sheets;
• 2 % extra korting indien u opteert voor
een betaling met kredietkaart of domiciliëring.

Info en bestellingen:
Tel.: +32 (0)15 285 810
E-mail : philately@post.be

* met uitzondering van de FDS buiten reeks.
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19 I Numisletter abonnement
Neem nu een abonnement op deze prachtige collectoritems en ontvang een prachtig geschenk!

De vijf Numisletters
van het abonnement 2008:
Magritte, De Tram, Expo ’58,
De Olympische Spelen en
De Smurfen.
Prijs per Numisletter: € 15,75

Uw voordeel als
Numisletter-abonnee:
• 3 % korting op elk van deze Numisletters
• 2 % extra korting indien u opteert voor een betaling met kredietkaart of domiciliëring

uw geschenk!
Abonneer je op de Numisletters of First
Day Sheets tot 30/11/2008 en ontvang een
bewaarmap met beschermetui. *
Ideaal om uw Numisletters en/of First
Day Sheets veilig te bewaren!

Info en bestellingen:
Tel.: +32 (0)15 285 810
E-mail: philately@post.be
U kan op dit aanbod inschrijven
tot 30/11/2008.
*Actie geldig tot 30/11/08 en tot uitputting van de voorraad. De afgebeelde Numisletters zijn niet inbegrepen.
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19 I Bestelbon ABONNEMENTEN
Stuur onderstaande bestelbon in een enveloppe terug naar:
De Post – Stamps & Philately – E. Walschaertsstraat 1, 2800 Mechelen – België

✂Gegevens:

SC 455

Naam & voornaam: ...........................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................
PC: ................ Plaats: ........................................................................................................
E-mail:..............................................................................Tel.: …….....................................
Geboortedatum: ...../...../...... Klantnummer (indien gekend) :.................................................
Stemt u ermee in dat uw e-mailadres door De Post wordt gebruikt om informatie te geven over
haar producten en diensten ❏ Ja ❏ Nee

Ik wens:
❏ Een Numisletter-abonnement (5 ex. per jaar, € 15,75 per ex.) en ontvang een bewaarmap met beschermetui.
❏ Een abonnement First Day Sheet (+/- 30 ex. per jaar, € 4,85 per ex.) en ontvang een
bewaarmap met beschermetui.
Het abonnement wordt jaarlijks automatisch vernieuwd. Om administratieve redenen bedraagt de
opzegtermijn van uw abonnement 30 dagen.

Ik betaal:
❏ met domiciliëring. Rekeningnummer: ...........................................................................
❏ met kredietkaart
VISA/MASTERCARD/AMEX n°: .................................................. Vervaldatum: …./….
❏ overschrijving (een formulier ontvangt u achteraf)

Datum: ......./......./...... 			

Handtekening betaler:

Uw gegevens zullen door De Post worden verwerkt, met het oog op het beheer van uw (pre)contractuele relaties met De Post en om u te informeren over de producten en
diensten die De Post uitbrengt en/of verdeelt.
Indien u zich hiertegen wenst te verzetten, kunt u vakje hieronder aanduiden, ofwel ons dat op elk ogenblik laten weten door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende
aanvraag samen met een bewijs van uw identiteit te versturen naar: De Post – Dienst Privacy, PB 5000, 1000 Brussel. U kunt via deze procedure ook toegang krijgen tot uw
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 De Post
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