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01 I WOORD VOORAF I door Philippe Allardin
Beste verzamelaars,
Sinds enkele jaren hoeven we onze Belgische zegels in het
buitenland niet meer voor te stellen. Niet alleen omdat het ontwerp en de druk ervan uitstekend zijn, maar ook omwille van de
thema’s die aan bod komen. Dit jaar vielen nog twee zegels in
de prijzen. De zomerzegel “Vliegeren”, die Jan Van der Veken
in 2007 ontwierp, kaapte in juli de prestigieuze prijs “Mooiste toeristische zegel” weg op het
festival van Asiago in Italië. Dichter bij huis behaalde de zegel “70ste verjaardag van Koningin
Paola”, een ontwerp van Myriam Voz en Thierry Martin, de derde plaats op de Grote Prijzen van
de Filatelistische Kunst 2007 in Brussel.
De laatste uitgiftes van 2008 zullen onze reputatie alle eer aandoen. Karl Meersman levert
met het blaadje “This is Belgium”, waarop de Belgische muziek in al haar vormen te zien is,
een meesterstuk af. In 2004 viel hij in China al in de prijzen. Deze reeks verdient zeker de aandacht!
Gal, bij ons een klinkende artistieke naam, maakte een meesterlijke illustratie voor de zegel
die in het teken staat van de mensenrechten. Hij brengt een eenvoudige maar opzienbarende
boodschap! Op de kerstzegel prijken ten slotte de gerenoveerde glas-in-loodramen uit de
geboortekerk in Bethlehem. Ook aan deze restauratie kwam Belgisch vakmanschap te pas. Er
werd immers een beroep gedaan op de bekende Gentse gebroeders Mestdagh.
Het programma van 2009 vangt aan met een zegel die in het teken staat van de euro die in
2009 zijn tienjarig bestaan viert en met een blaadje naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag van de Duitstalige Gemeenschap in België.
In januari 2009 gaan de internationale zegels tot slot de binnenlandse zegels achterna. Op die
zegels staan vanaf dan geen nominale waarden meer, maar wel cijfers. Meer daarover in dit
nummer.
Ik wens jullie alvast een mooi einde van het filateliejaar.

Veel leesplezier!

Philippe Allardin
Directeur
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02 I Speciale uitgiften
Uitgif tedatum

12 11 2008

27. This is Belgium: Muziek

Code: 0827*

2

* Behoort tot het postzegelabonnement

02 I Speciale uitgiften

De postzegelreeks “This is Belgium VI” heeft zich ditmaal toegespitst op “de Belgische muziek”. De tien portretten, individueel of in groep, die op dit blaadje aan bod komen, vertegenwoordigen elk een aspect van de muzikale rijkdom en verscheidenheid in België.
Karl Meersman, ontwerper van dit fraaie postzegelblaadje, vat zijn ervaringen bij het creëren ervan
als volgt samen:
“Tien pakkende portretten in een sobere, maar versterkende omgeving maken, dat was mijn ambitie. Er moest een rode draad door lopen en zo ben ik al schetsend op het idee gekomen om de
cirkelvorm van een CD in de zegels te laten doorlopen! Een waar puzzelwerk omdat de zegels op
zich ook sterk en evenwichtig moesten zijn, net als het geheel. Dit is de basis, de ruggengraat. Op
elke zegel moest bovendien ook een element komen dat verwijst naar het muziekgenre (“koor” bij
Herreweghe, “contrabas” bij Vaya Con Dios…). Een derde uitdaging was het gebruik van de juiste
kleuren bij elke persoonlijkheid : rood bij Koningin Elisabeth, sepiatinten bij Jacques Brel, het hevig
groen bij dEUS,…
Is er trouwens iets prettiger dan een handgeschreven brief met een mooie postzegel te ontvangen? Misschien wel: zelf de zegel te ontwerpen. Zo’n miniatuurtje dat in het oog springt.”

Tekst: Annick Jonckers & Karl Meersman

Kenmerken:
Thema: muziek
Onderwerpen: Koningin Elisabethwedstrijd, Opera: José Van Dam, Festival: Rock Werchter, Muziekensemble Philippe Herreweghe & Collegium Vocale Gent, Orkest: Il Novecento (Robert Groslot),
Rock: dEUS, Jazz: Philip Catherine, Pop: Vaya Con Dios, Variété: Will Tura & Salvatore Adamo,
Chanson: Jacques Brel
Ontwerp: Karl Meersman
Waarde van de zegels: € 0,80
Prijs van het blaadje: € 8,00
Formaat van de zegels: 34 mm x 34 mm
Formaat van het blaadje: 160 mm x 200 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: GPW fluorescent
Tanding: 11½
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

3

02 I Speciale uitgiften
Uitgif tedatum

12 11 2008

28. De Mensenrechten
Om niet in totale chaos terecht te komen, is het in elke samenleving nodig
dat er afspraken worden gemaakt. Omdat het gevaar bestond dat machtigen misbruik maakten van de mensen zonder macht, werden er in de
Middeleeuwen sociale contracten vastgelegd.
Een voorbeeld is de Magna Carta, een document dat in 1215 werd geschreven door een groep baronnen die hiermee de macht van de Engelse koning
Jan zonder Land beknotten en waarmee de onderdanen bepaalde rechten en
Code: 0828*

vrijheden kregen. Delen ervan zijn overgenomen in de Engelse ‘Bill of Rights’

van 1689 en in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 1776. Ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens baseerde zich op de Magna Carta. Na de Tweede Wereldoorlog werden, in 1945, de Verenigde Naties

Kenmerken:

opgericht met als voornaamste doel het

Thema: 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens, symbolische evocatie
Ontwerp: GAL
Waarde van de zegel: € 0,90
Formaat van de zegel: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 166 mm x 100 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: GPW fluorescent
Tanding 11½
Aantal platen: 2
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

bewaren van de vrede en het beschermen
van de vrijheden en rechten van elke mens.
Hiervoor hadden de Verenigde Naties echter een verdrag nodig en daarom kwam er
in 1948 de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens. Een document met
30 artikelen somt de basisrechten van eenieder op. Hiervoor baseert men zich op een
aantal principes zoals vrijheid, gelijkheid,
solidariteit, tolerantie, respect voor de natuur en gedeelde verantwoordelijkheid. De
Verklaring is niet bindend maar heeft in de
loop van de geschiedenis een grote morele
kracht gekregen. Nu, na 60 jaar en meer
dan ooit, vormt ze een internationale standaard en de hoeksteen van elke rechtsstaat.
Tekst: Carine Boeykens

* 1 zegel behoort tot het postzegelabonnement
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29. Kerstmis & Nieuwjaar
Dit jaar prijkt op de kerst- en
nieuwjaarszegels het centrale
glasraam van de Geboortekerk
in Bethlehem.
Daarop staan het kindje Jezus
met Maria en Jozef, Sint-Franciscus en een ordebroeder. Het
Code: 0828*

draagt het wapenschild van België en het medaillonportret van
Kardinaal Mercier. Het 9m² grote
glasraam is van de hand van de
Gentse gebroeders Ganton. Het
werd door België geschonken in
1926. In 2004 nam de ConsulGeneraal van België het initiatief
om het te laten restaureren door

Code: 0829*

het atelier Mestdagh in Gent.
Om de symboliek van de vre-

Kenmerken:
Thema: Kerstmis & Nieuwjaar
Onderwerp: glasraam uit de Geboortekerk (Sint-Katarinakerk) te Bethlehem:
a. Kardinaal Mercier, b. Sint-Franciscus, c. Maria en Jozef,
d. een ordebroeder, e. Het Kind Jezus
Ontwerp: Myriam Voz & Thierry Martin (MVTM)
Waarde van de zegels:  of € 0,54
Prijs van het blaadje: € 2,70
Formaat van de zegels: 32 mm x 32 mm
Formaat van het blaadje: 126 mm x 124 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: GPW fluorescent
Tanding: 11½
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

desboodschap die de zegels
willen uitdragen nog te versterken staan de woorden “Vrede
op aarde” errond in het Nederlands, Frans, Hebreeuws, Engels, Zweeds, Latijn, Arabisch,
Duits, Deens, Italiaans, Portugees, Spaans, Fins en Russisch.

* Behoort tot het postzegelabonnement

5

02 I Speciale uitgiften
Uitgif tedatum

19 01 2009

01. De euro wordt 10 (zelfklevend)
Elk land heeft een veilig, duurzaam en gemakkelijk bruikbaar betaalmiddel nodig. In België was dit vanaf 1832 de frank.
In 1979 voerde men het Europees Monetair Stelsel (EMS) in met als nieuwe
rekeneenheid de ECU (European Currency Unit). Een volgende stap werd
Code: ZB0902*

in 1990 gezet met de oprichting van de Economische en Monetaire Unie
(EMU). Het uiteindelijke doel was om een eenheidsmunt in te voeren in de

EU-lidstaten. Alle kandidaat-landen moesten economische inspanningen leveren om te kunnen
toetreden tot het systeem. In december 1991 ondertekenden de EU-landen het Verdrag van Maastricht. Daardoor aanvaardden ze het idee van één Europese munt en deze munt kreeg in december
1995 zijn naam: de euro was geboren! Op 1 januari 1999 legde elk land de waarde van zijn munt
vast ten opzichte van de euro en zo koppelde men voor eens en altijd de verschillende nationale
munten aan elkaar. Eén euro is 40,3399 BEF waard. 1 januari 2002 was een belangrijke dag voor de
grote Europese droom. De euromunten en de eurobiljetten kwamen in omloop en vanaf 28 februari
2002 koos men in 12 landen van Euroland voor de euro als enige wettige betaalmiddel. Van dan
af staat Europa op economisch en politiek gebied sterker tegenover grote mogendheden zoals
Amerika en Japan. Sinds de invoering van de euro is ons dagelijks leven ingrijpend veranderd. Een
hele generatie leert rekenen en betalen in euro en eurocenten. Nu ga je
zonder geld te wisselen een ijsje eten in Amsterdam of een weekendje
weg naar Parijs. Dankzij de euro kan het allemaal.
				

Tekst: Carine Boeykens

Kenmerken:
Thema: 10de verjaardag officiële invoering van de euro
Ontwerp: Geert Nys
Waarde van de zegel:  of € 0,54**
Formaat van de zegel: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag aangebracht op steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk tanding type 10
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* 1 zegel behoort tot het postzegelabonnement
** Prijs in functie van de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de levering

6

02 I Speciale uitgiften
Uitgif tedatum

19 01 2009

02. Die Deutschsprachige Gemeinschaft
De geschiedenis van het Duitstalige gedeelte van België was bijzonder bewogen.

Code: 0902*

* Behoort tot het postzegelabonnement

Gedurende WO I vochten de inwoners uit Eupen-Malmédy aan de zijde van het Duitse Rijk. Door
het Verdrag van Versailles (1919-1920) werden de districten Eupen-Malmédy en Neutral-Moresnet
naar België overgeheveld. Twintig jaar later worden de streek Eupen-Malmédy en enkele gebieds-
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02 I Speciale uitgiften
stroken die tot dan toe bij België hoorden per besluit van de Führer bij het Duitse “Reich” ingelijfd. Na de bevrijding door de geallieerden komt het gebied dan weer onder Belgisch beheer.
In 1956 wordt met de ondertekening van de Belgisch-Duitse “septemberakkoorden” een streep
onder de tot dan toe nog open grensproblemen tussen beide staten gezet.
Sinds 1984 maken negen gemeenten in de kantons Eupen en Sankt-Vith de Duitstalige gemeenschap van België uit. In deze gemeenschap leven zo’n 74.000 mensen die zich in de eerste plaats
“Belg” voelen. Maar wat vroeger een nadeel was , is vandaag een economische troef. Overal in
de streek is er wel een land- of taalgrens , hetgeen de weg opent naar grensoverschrijdende
contacten, denken we maar aan de samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn en de Grote
Regio Saar-Lor-Lux.
Daarnaast bieden uitgestrekte bosvlaktes en weidelandschappen heel wat ontspanningsmogelijkheden. De valleien van de Geul, de Vesder, de Hill,... liggen er letterlijk op wandelaars te
wachten. Het meest aantrekkelijke gebied is ongetwijfeld het landschap van de Hoge Venen, één
van de laatste hoogvenen in Europa.
Avonturiers vinden op hun zoektocht ongetwijfeld de vele getuigen uit lang vervlogen tijden: Middeleeuwse burchten en kastelen, kapelletjes en kerken, oude boerderijen en landgoeden. Talrijke
langlauf- en alpineskicentra staan dan weer garant voor vele uren winterpret.

Kenmerken:
Thema: de Duitstalige Gemeenschap in een nieuwe serie “Belgische Streken”
Ontwerp: Leen Depooter
Foto’s: Koen Broos Fotografie
Waarde van de zegels:
Europa of € 0,80*
Prijs van het blaadje: € 4,00
Formaat van de zegels: Landenpunt Kelmis: 30 mm x 40,1 mm
Kruik uit Raeren: 30,5 mm x 40,1 mm
Meer van Bütgenbach: 30 mm x 40,1 mm
Sanatorium Eupen: 33,11 mm x 40,2 mm
Schutters: 49,1 mm x 37 mm
Formaat van het blaadje: 152 mm x 185 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: polyvalent fluorescent
Tanding: 11½
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* Prijs in functie van de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de levering
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Tekst: Annick Jonckers

03 I Voorverkoop
12 11 2008
This is Belgium, De Mensenrechten, Kerstmis & Nieuwjaar
Verkoop:

vanaf 12 november 2008 in hoofdpostkantoren en postkantoren (niet in de postagentschappen).

Voorverkoop:

op 8 november 2008 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:
Sint-Michielsinstituut
Diestersteenweg 13
3990 Leopoldsburg
(ingang via de Henri Van Baelstraat)

Afstempeling uitgiftedatum:
op 12 november 2008 van 9 tot 17 u

Karl Meersman

in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Ontmoeting met: Karl Meersman en GAL
op 8 november 2008 in Leopoldsburg.
GAL

19 01 2009
De euro wordt 10, Die Deutschsprachige Gemeinschaft
Verkoop:

vanaf 19 januari 2009 in de hoofdpostkantoren en postkantoren (niet in de postagentschappen).

Voorverkoop: op 17 januari 2009 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:
Athénée Royal de Fragnée
Rue de Fragnée 77
4000 Liège

Afstempeling uitgiftedatum:
op 19 januari 2009 van 9 tot 17 u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Ontmoeting met: Leen Depooter op 17 januari 2009 in Luik.

Leen Depooter
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04 I Gewone uitgiften
Uitgif tedatum

12 11 2008

Kerstmis & Nieuwjaar (zelfklevend)

Code: ZB0805*

Code: ZB0804*

* 1 zegel is inbegrepen in het postzegelabonnement
(verkocht per boekje)

Kenmerken:
Thema: Kerstmis & Nieuwjaar
Onderwerp: detail van glasraam uit de Geboortekerk te Bethlehem
Ontwerp: Myriam Voz & Thierry Martin (MVTM)
Presentatie: boekje met 10 postzegels
Waarde van de zegels:  of € 0,54 (nationaal)
€ 0,80 (internationaal)
Prijs per boekje: € 5,40 (nationaal) en € 8 (internationaal)
Formaat van de zegels: 25 mm x 30 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Papier: nationale kerstzegel: polyvalent-fosforescent
internationale kerstzegel: polyvalent-fluorescent
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen, gedeeltelijk tanding type 10
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

Afstempeling uitgiftedatum:
op 12 november 2008 van 9 tot 17 u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
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Verkoop:
vanaf 12 november 2008 in hoofdpostkantoren en postkantoren (niet in de
postagentschappen).

Voorverkoop:
8 november 2008 van 10u tot 16u30
op het volgende adres:
Sint-Michielsinstituut
Diestersteenweg 13
3990 Leopoldsburg
(ingang via Henri Van Baelstraat)

04 I Gewone uitgiften
Uitgif tedatum

02 01 2009

Koninklijke beeltenis (MFM Europa en Rest van de wereld)
Er worden 4 koninklijke beeltenissen uitgegeven volgens het systeem met veelvouden (internationaal). Voor meer info zie pagina 33. De definitieve kleuren van de koninklijke beeltenissen
moeten nog bepaald worden.

Kenmerken:

Code: KB09(1E)*
Waarde: e 0,80**

Code: KB09(3E)*
Waarde: e 2,40**

Code: KB09(1W)*
Waarde: e 0,90**

Code: KB09(3W)*
Waarde: e 2,70**

Ontwerp: Myriam Voz & Thierry Martin
Waarde van de zegels:
of u 0,80 (Europa)**
of u 0,90 (wereld)**
of u 2,40 (Europa)**
of u 2,70 (wereld)**
Formaat: 32,50 mm x 27,66 mm
Velindeling: 10 postzegels
Tanding: 11½
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders) : De Schutter ‘Neroc nv
Papier: polyvalent-fosforescent
Druk: Stamps Production Belgium

** Prijs in functie van de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de levering
* Behoort tot het postzegelabonnement

Uitgif tedatum

02 01 2009

Vogel: zeearend

Code: VG09460*
Prijs: e 4,60

Kenmerken:
Ontwerp: André Buzin
Thema: zeearend
Waarde van de zegel: € 4,60
Formaat: 32,50 mm x 27,66 mm
Velindeling: 10 postzegels
Tanding: 11½
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Papier: polyvalent-fluorescent
Aantal platen: 2
Druk: Stamps Production Belgium
* Behoort tot het postzegelabonnement
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04 I Gewone uitgiften
Uitgif tedatum

02 01 2009

Bloem: “Tulipa Bakeri - Lilac Wonder”
Boekje met 10 zelfklevende postzegels - MFM Europa

Kenmerken:
Ontwerp: André Buzin
Thema: bloem - Tulipa Bakeri - Lilac Wonder
Waarde:
of € 0,80 (Europa)**
Presentatie: boekje met 10 zelfklevende postzegels
Formaat zegel: 30 mm x 25 mm
Formaat boekje: 60 mm x 166 mm
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk tanding type 10
Papier: polyvalent-fosforescent
Druk: Stamps Production Belgium

Verkocht per boekje.
** Prijs in functie van de tarieven die van kracht zijn op
het ogenblik van de levering
* 1 zegel is inbegrepen in het postzegelabonnement

Code: ZB0901(1E)*
Prijs: e 8,00**

Verkoop: (Koninklijke beeltenis - zeearend - Tulipa Bakeri)
vanaf 2 januari 2009 in alle postkantoren.

Afstempeling uitgiftedatum: (Koninklijke beeltenis - zeearend - Tulipa Bakeri)
op 2 januari 2009 van 9 tot 17 uur
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.
Uitgif tedatum

12 11 2008
Code: FDC0827 (Set met 2 FDC)

Code: FDC0828

Code: FDC0829

Code: FDC0829INT
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05 I first day covers
Uitgif tedatum

02 01 2009

Code: FDC09(3E)
Code: FDC09(1E)

Code: FDC09(3W)
Code: FDC09(1W)

De definitieve kleuren van de FDC ‘s ‘Koninklijke beeltenis’ moeten nog bepaald worden.

Code: FDC0901ZB

Code: FDC09460

Code: FDC0902
Code: FDC0902ZB

14

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.
Uitgif tedatum

12 11 2008

Code: FDS0828

Code: FDS0829

Code: FDS0827

Uitgif tedatum

02 01 2009

Code: FDS0902ZB

FDS0902
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07 I Publicaties
Uitgif tedatum

12 11 2008

This is Belgium VI: Muziek in B-groot
De postzegelreeks “This is Belgium VI” heeft
zich ditmaal toegespitst op “de Belgische muziek”. De tien voorbeelden, die in het gelijknamige boek aan bod komen, vertegenwoordigen
elk een aspect van de muzikale rijkdom en verscheidenheid in België.
Naast de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd,
die aan jong muzikaal talent kansen biedt, worden de bekende bas-bariton José Van Dam en het
muzikaal ensemble van Philippe Herreweghe in
Prijs: € 19,50 (6% BTW incl.)
Code: BO0802N

de schijnwerpers gezet. De grootste troef van het
kamerkoor Collegium Vocale Gent bestaat erin om

barokmuziek als hedendaagse muziek uit te voeren.
Il Novecento, “het orkest van de 20ste eeuw”, kan de meest uiteenlopende repertoires en
muziekstijlen aan. Het brengt muziek van de laatste drie eeuwen ten gehore en laat daarbij het
heden en verleden op een speelse manier samengaan. Elk jaar verwelkomt het muziekfestival
Rock Werchter vier dagen lang de bekendste internationale rockgroepen.
Grote namen als Jacques Brel, onze grote nationale trots, Salvatore Adamo en Will Tura en
de Belgische jazzlegende Philip Catherine hebben mee het gevarieerde muzieklandschap in
België bepaald. Ook de Antwerpse rockgroup dEUS, die in 2008 een nieuwe Cd uitbracht,
en de Brusselse groep Vaya Con Dios, die latino en blues brengt, verdienen een vermelding
in deze uitgave.
Deze fraaie postzegelverzameling, die getuigt van het creatieve talent van Karl Meersman,
geeft een mooi overzicht van het verscheiden Belgische muzieklandschap.
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Bestelbon

Philanews 5/2008

SC 479

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

E-mail:

BTW - Ondernemingsnummer (1):
Klantnummer (2):

PRS

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.
* De prijzen van de postwaarden kunnen worden aangepast, maar de aangekochte postzegels blijven
frankeergeldig voor de geafficheerde tarieftrap.

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

Postzegels november 2008
0827
27. This is Belgium

Prijs/EX.

€ 8,00

0828

28. De Mensenrechten

€ 0,90

0829

29. Kerstmis & Nieuwjaar

€ 2,70

ZB0804

Kerstmis & Nieuwjaar nationaal (zelfklevend)

€ 5,40

ZB0805

Kerstmis & Nieuwjaar internationaal (zelfklevend)

€ 8,00

CODE

BESCHRIJVING		

AANTAL

Prijs/EX.

first day cover november 2008
FDC0827
FDC This is Belgium (set met 2 FDC)

€ 3,65

FDC0828

€ 3,65

FDC De Mensenrechten

FDC0829

FDC Kerstmis en Nieuwjaar

€ 3,65

FDC0829INT

FDC Kerstmis & Nieuwjaar Int.

€ 3,65

first day SHEET november 2008
FDS0827
FDS This is Belgium

€ 4,85

FDS0828

FDS De Mensenrechten

€ 4,85

FDS0829

FDS Kerstmis & Nieuwjaar

€ 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

PHSTST0821N

Stam & Pilou: Terminus Mars

JM08

Jaarmap 2008

€ 80,00

AG09

Agenda 2009

€ 13,50

CODE

TOTAAL

BESCHRIJVING

TOTAAL

€ 5,00

SC code	

AANTAL

Prijs/EX.

NUMISMATIEK
NM08F

Munt € 2 Frankrijk: Voorzitterschap EU

SC 481

NM08P

Munt € 2 Portugal: 60 jaar rechten van de Mens

SC 450

€ 8,00

NM08MAC

Allereerste Maltese gedenkmunt in Euro

SC 468

€ 45,00

TOTAAL

€ 8,00

2009
CODE

BESCHRIJVING

SCHEURCODE AANTAL

Prijs/EX.

Postzegels januari 2009
ZB0902
De euro wordt 10

€ 0,54*

0902

€ 4,00*

Die Deutschsprachige Gemeinschaft

KB09(1E)

Koninklijke beeltenis (Europa)

€ 0,80*

KB09(3E)

Koninklijke beeltenis (Europa)

€ 2,40*

KB09(1W)

Koninklijke beeltenis (wereld)

€ 0,90*

KB09(3W)

Koninklijke beeltenis (wereld)

€ 2,70*

ZB0901(1E)

Bloem Tulipa Bakeri - Lilac Wonder (zelfklevend)

€ 8,00*

VG09460

Vogel: Zeearend

€ 4,60

* Prijs in functie van de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de levering

TOTAAL

CODE

BESCHRIJVING		

AANTAL

Prijs/EX.

first day cover januari 2009
FDC0902ZB
FDC De euro wordt 10

€ 3,65

FDC0902

€ 3,65

FDC Die Deutschsprachige Gemeinschaft

FDC0901ZB

FDC Tulipa Bakeri - Lilac Wonder (zelfklevend)

€ 3,65

FDC09460

FDC Zeearend

€ 3,65

FDC09(1E)

FDC Koninklijke beeltenis

€ 3,65

FDC09(3E)

FDC Koninklijke beeltenis

€ 3,65

FDC09(1W)

FDC Koninklijke beeltenis

€ 3,65

FDC09(3W)

FDC Koninklijke beeltenis

€ 3,65

first day SHEET januari 2009
FDS0902ZB
FDS De Euro wordt 10

€ 4,85

FDS0902

€ 4,85

FDS Die Deutschsprachige Gemeinschaft

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

12 11 2008

België 2008 in postzegels
Vanaf nu te bestellen!
Ook dit jaar toont het Jaarboek, onder de benaming
“België 2008 in postzegels” de speciale Belgische postzegels. “België 2008 in postzegels” presenteert op een
subtiele wijze de geschiedenis, cultuur en kunst van dit
land. De fijn uitgewerkte thema’s en de rijkelijke illustraties zullen u telkens doen teruggrijpen naar dit boek.
Om op stille momenten van te genieten of om uw vrienden niet-filatelisten kennis te laten maken met uw fijne
hobby.
Dit alles en nog zoveel meer kunt u ontdekken in dit
Prijs: € 65 (6% BTW incl.)
Code: JB08N

prachtige boek dat exclusief verkocht wordt op de
Boekenbeurs te Antwerpen van 31 oktober tot en

met 11 november 2008. Het boek is vanaf 12 november beschikbaar in de Filaboetieks in
Mechelen en Brussel en in de voornaamste postkantoren.

Direct bestellen?
U kunt een abonnement aanvragen op het Jaarboek met de bestelbon op bladzijde 19 of
door een e-mail naar philately@post.be te sturen met uw gegevens en de betaalwijze die u
verkiest. Zo ontvangt u de volgende jaren zeker de nieuwe uitgifte van het Jaarboek met de
speciale zegels van het betreffende jaar. U krijgt bovendien een korting tot 5% op de prijs
van het Jaarboek.
U wilt alleen eenmalig het Jaarboek “België 2008 in postzegels” bestellen? Duid het aantal
gewenste exemplaren aan op de bestelbon in het midden van deze Philanews.

Uw geschenk:
het zwart/wit blaadje

Kerstmis &
Nieuwjaar
met speciale afstempeling.

U ontvangt het jaarboek inclusief een exemplaar van alle speciale
Belgische postzegels, postzegelblaadjes en -boekjes van 2008
voor slechts € 65. Bovendien hebben we uw boek “België 2008 in
postzegels” gratis voorzien van beschermstrookjes voor uw postzegels en hebben we gedacht aan een leuk geschenkje: het zwart/
wit blaadje “Kerstmis en Nieuwjaar” met speciale afstempeling.
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07 I Publicaties
Uitgif tedatum

12 11 2008

Jaarmap 2008
Bestel nu! Ze bevat de volledige Belgische postzegelcollectie van 2008.
Ideaal als:
• u een volledige collectie wilt, maar niet veel tijd wilt besteden aan het verzamelen;
• u wilt genieten van een vaste, voordelige prijs voor meer dan 100 prachtige postzegels;
• u iemand die u dierbaar is een mooi geschenk wilt aanbieden (TIP: de Jaarmap is een leuke
verrassing als herinnering aan een geboorte of een huwelijksverjaardag).
De Jaarmap 2008 geeft u een mooi overzicht van het fijne filateliejaar 2008: Expo 58,
De Smurfen en Robbedoes zijn uiteraard
onvergetelijke uitgiften zonder de vele andere mooie postzegels en postzegelblaadjes te vergeten. Ze zijn zoals steeds mooi
gepresenteerd op stevige klasseerkaarten.
De Jaarmap is vanaf 12 november beschikbaar in de Filaboetieks in Mechelen en
Brussel, in de voornaamste postkantoren
Code: JM08

Prijs: € 80

en via www.depost.be/eshop.

Direct bestellen?
U kunt een abonnement aanvragen op de Jaarmap met de bestelbon op de volgende bladzijde of door een e-mail te sturen naar philately@post.be met uw gegevens en de betaalwijze
die u verkiest.. Zo bent u jaar na jaar verzekerd van de meest complete collectie postzegels.
U krijgt bovendien een korting tot 5% op de prijs van elke Jaarmap.
U wilt alleen eenmalig de Jaarmap 2008 bestellen? Duid het aantal gewenste exemplaren aan
op de algemene bestelbon in het midden van deze Philanews.
U ontvangt voor de beperkte prijs van € 80 een exemplaar van alle Belgische postzegels,
postzegelblaadjes en -boekjes van 2008 , de rouwzegel 2007 en… een mooi geschenk dat u
als filatelist beslist weet te waarderen: een zwart/wit druk van de Europa-uitgifte 2008, voorzien van een droogstempel De Post.
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07 I Publicaties
Aanvraag voor een abonnement op de Jaarmap en het Jaarboek
Stuur onderstaande bestelbon in een enveloppe terug naar:
De Post – Stamps & Philately – Abonnementen – Egide Walschaertsstraat 1,
2800 Mechelen – België

✂

SC 466

Gegevens:

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 bestel:
❏ het abonnement op de Jaarmap (prijs 2008 = € 80)
❏ het abonnement op het Jaarboek (prijs 2008 = € 65)
Ik krijg als abonnee een korting van 3%. Indien ik betaal met domiciliëring of kredietkaart krijg ik
een extra-korting van 2%.
Het abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd. Om administratieve redenen bedraagt de opzegtermijn van uw abonnement 30 dagen.

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

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

Handtekening betaler:

Uw gegevens worden door De Post verwerkt, met het oog op het beheer van uw (pre)contractuele relaties met De Post en/of één van haar partners, de controle van de verrichtingen en om u te informeren over de producten en diensten die De Post uitbrengt en/of verdeelt, om ze mee te delen aan organisaties van de groep van De Post, of aan
de organisaties waarvan de producten en diensten door De Post 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: 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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07 I Publicaties
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 in de Filaboetieks en via e-shop op het
volgende 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
Uitgif tedatum

12 11 2008

Agenda 2009
De agenda 2009 is voor het eerst gedrukt in een tweetalige versie (Nederlands-Frans), en
heeft als centraal thema de “Lucht- en Ruimtevaart” en “het Internationaal Jaar van de
Sterrenkunde”.
Hij bevat een reproductie in zwart en wit van de speciale
postzegel “Dirk Frimout en Frank De Winne”, uitgegeven op
16 februari 2004 in de reeks “This is Belgium - Belgen in de
Wereld”.
De agenda wordt te koop aangeboden vanaf 12 november
2008 bij de Dienst Verkoop van Stamps & Philately, Egide
Walschaertsstraat 1 te 2800 Mechelen en in de Filaboetieks.
Indien u hem in avant-première wilt ontdekken kan u terecht
op de Boekenbeurs te Antwerpen waar hij verkocht wordt van
31 oktober tot en met 11 november 2008.
Prijs: € 13,50 (6% BTW incl.)
Code: AG09

20

07 I Publicaties
Uitgif tedatum

15 12 2008

Stam & Pilou: Terminus Mars
Tijdens een bezoek aan het Euro Space Center in Transinne (Wallonië), waar de buurvrouw een voorselectie voor astronaute in de wacht sleepte, worden Opa Fons, Stam en
Pilou door een samenloop van omstandigheden naar de planeet Mars gestuurd!
Onmogelijk, zegt u? Niet indien u weet dat
ze door toedoen van Stam heel het geheime
Mars-project met geprogrammeerde robotten van het ondergrondse labo van het
E.S.C. om zeep hebben geholpen en hen
enkel restte, onder zachte dwang van de
zwoele Russische professor Tatjana Esdanitov, hun plaats in te nemen.
Weeral een verhaal dat veel stof zal doen
opwaaien!
Deze strip is beschikbaar in het Nederlands
en in het Frans.
1 exemplaar is inbegrepen in het Stampilou-abonnement, voor extra exemplaren
Code: PHSTST0821N

betalen onze leden slechts € 4,25.

Prijs: € 5

Meer info: www.stampilou.be

Kenmerken:
Auteurs: Studio MAX!
Prijs: e 5 *
Druk: quadri
Uitvoering: paperback
Aantal blz.: 44
* 6% BTW inbegrepen.

© Studio Max!
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08 I SMURFEN SPAARACTIE
U doet toch óók mee met de Smurfen spaaractie?
Er zijn duizenden prachtige prijzen te winnen!
De Smurfen vieren dit jaar hun vijftigste verjaardag en
ter ere van deze gelegenheid gaf De Post op 29 september ’08 superleuke Smurfenzegels uit!
Spaar nu de afgestempelde zelfklevende Smurfenzegels.
Met één Smurfenzegel kunt u al in de prijzen vallen, maar
hoe meer zegels u kleeft, hoe groter uw beloning. Vanaf 4
Smurfenzegels hebt u zelfs gegarandeerd een prijs! Om het
u gemakkelijk te maken hebben we u enkele weken geleden
een Smurfkaart gestuurd.
Voor meer details, surf naar www.depost.be/smurfen.
Hoe smurft u mee?
• Verzamel de verschillende afgestempelde zelfklevende
		 Smurfenzegels die u op uw briefwisseling vindt.
• Kleef deze Smurfenzegels op de Smurfkaart.
• Antwoord op de wedstrijdvraag op de Smurfkaart.
• Vul uw naam en adres in op de Smurfkaart,
• en stuur uw ingevulde Smurfkaart vóór 15 december
		 2008 naar: De Post, Smurfen, E. Walschaertsstraat 1,
		 2800 Mechelen.

De actie loopt tot 15 december 2008. U mag zoveel Smurfkaarten insturen als u wilt!
Heeft u geen Smurfkaart meer? Extra smurfkaarten kunt u verkrijgen in alle postkantoren,
of kunt u downloaden op www.depost.be/smurfen.
Kleef zelf zoveel mogelijk Smurfenzegels op uw briefwisseling! Zo helpt u andere spaarders.
Wilt u zelfklevende Smurfenzegels aankopen? Bestel ze gauw via de centrale bestelbon.
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09 I Duostamp®
Uitgif tedatum

25/08/2008

Niet te missen in het Duostamp®-gamma!
Verwoed hondenliefhebber of grote fan van alles wat Disney betreft? Haal dan nu het
nieuwe setje van Duostamp® 101 Dalmatiërs in huis. Deze serie volgt de reeks van
klassiekers uit het Disney repertoire en werd op 25/08/2008 samen uitgegeven met
nog twee gloednieuwe setjes Duostamp® met Kuifje.
Wie de albums over de avonturen van Kuifje gelezen heeft, zal weten dat Kuifje zich geregeld
in zeer benarde situaties bevindt: krokodillen, leeuwen die om de hoek komen loeren, ravijnen
en wilde rivieren, kortom, Hergé wist er de spanning in te houden. Kuifje in Gevaar vonden we
dan ook een leuk thema voor een Duostamp®. Voor de derde serie Duostamp® kozen we voor
Kuifje en het vliegtuig, waarmee hij ook vaak waaghalzende toeren uithaalde.
Codes 101 Dalmatiërs:
set van 5: DSS0807
vel van 15: DSV0807
Codes Kuifje Vliegtuig:
set van 5: DSS0808
vel van 15: DSV0808
Codes Kuifje in Gevaar:
set van 5: DSS0809
vel van 15: DSV0809

De Duostamp® worden te koop
aangeboden per set van 5 postzegels en kosten € 4,99. Ze zijn
te verkrijgen in alle postkantoren
en via de e-shop op www.post.
be/eshop. Bij Stamps & Philately zijn deze Duostamp® ook per vel van 15 zegels verkrijgbaar tegen de prijs van € 14,50.
Op 3 november 2008 komen vier nieuwe setjes Duostamp® uit, namelijk Wall-E, genaamd
naar de nieuwste Disneyfilm over robotjes, de stripheldin Yoko Tsuno en de stripheld Largo
Winch. Bovendien krijgt het grijze teddybeertje “Me To You” wegens enorm succes een
nieuwe serie Duostamp®. De beelden van deze nieuwe setjes waren nog niet beschikbaar op moment van publicatie.
Codes Wall-E:
set van 5: DSS0810
vel van 15: DSV0810

Codes Largo Winch:
set van 5: DSS0811
vel van 15: DSV0811

Codes Yoko Tsuno:
set van 5: DSS0812
vel van 15: DSV0812

Codes Me To You Tatty:
set van 5: DSS0813
set van 15: DSV0813
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09 I Duostamp®
Duostamps Hallmark®
De hierna opgenomen Duostamps Hallmark® 2007 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.

€ 14,50
per vel met
15 Duostamp®!

Code: DUOHAL0713

Code: DUOHAL0714

Code: DUOHAL0715

10 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
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11 I NUMISMATIEK

De producten numismatiek kunnen besteld worden via
de centrale bestelbon.

SC 481

SC 450
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11 I NUMISMATIEK

De producten numismatiek kunnen besteld worden via
de centrale bestelbon.

Officiële Uitgifte
THE central

strikt
beperkte
oplage

Bank of MALTA

De Allereerste Maltese
gedenkmunt in Euro

NIEUW

Nominale waarde

10 euro

Jaartal

2008

Kwaliteit

Proof

Diameter

38,6 mm

Gewicht

28,28 g

Gehalte

zilver 925°°

Rand 	

gekarteld

Oplage

18.000

Eenheidsprijs

€ 45,00

Voorzijde :
de 'Auberge de
Castille', nu zetel
van de premier
van Malta.

Bestelcode NM08PYG

Keerzijde : het wapen van Malta met jaartal 2008

INFO ➤ TEL : 015/285 810 • fax : 015/285 816
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Bestelcode:
NM 08MAC
SC 468

12 I edel collecties

27

13 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.
Gefilmd in Ierland
Mini sheet met 4 zegels se-tenant
Code: IR0816MS - Prijs: € 3,32

Prestige boekje 16 zegels
Code: IR0816PBK - Prijs: € 14,52

OS Beijing 2008
EUROPA: brieven schrijven

Code: IR081355
Prijs: € 0,67

zegels met opdruk Olympex 2008
Code: IR0817MS - Prijs: € 1,66

50 ste verjaardag
Institute for Creative
Advertising & Design

Code: IR081155
Prijs: € 0,67
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50 ste verjaardag
Ierse Defensie in
VN missies

Code: IR081555
Prijs: € 0,67

90 ste verjaardag van
het kelderen van de
R.M.S. Leinster

Code: IR081382
Prijs: € 0,99

50 ste verjaardag
properste dorp of
stad–competitie

Code: IR081255
Prijs: € 0,67
Code: IR081455
Prijs: € 0,67

14 I Faroer
Prachtige postzegels van de Faroer
Stamps & Philately biedt u de kans kennis te maken met de prachtige postzegels
van de Faroer.

Jaarboek 2008

Jaarmap 2008

Code: FAYB2008

Code: FAYP2008

Prijs: € 55,40

Prijs: € 47,90

15 I Deense postzegels
Vorig jaar kon u al kennis maken met het postzegelgamma van onze Deense collega’s door middel van de jaarmap Denemarken 2007.
Gezien de grote interesse voor het aanbod van de Deense Post en de vele positieve reacties op hun postzegels bieden wij u dit jaar de mogelijkheid om ook de Deense zegels van
2008 aan te schaffen. De jaarmap Denemarken 2008 bevat 26 speciale, 7 gewone post-
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15 I Deense postzegels
Jaarmap 2008
zegels en 3 velletjes. De prijs bedraagt € 57,
incl. BTW. Bij aankoop van deze prachtige
jaarset ontvangt u 1 Deense First Day Sheet
Europa en 1 Belgische First Day Sheet Europa
als geschenk.
Bovendien willen we u een tweede product
van de Deense filateliediensten voorstellen:
het Jaarboek 2008 - Deense postzegels. Het
fraaie werk telt 72 bladzijden en is beschikbaar
in een meertalige versie met naast informatie
in het Deens ook toelichtingen over de diverse
Code: DKYA2008

Prijs: € 57

Jaarboek 2008

uitgiften in het Engels. Het bevat eveneens de
26 bijzondere uitgiften en de 3 postzegelvelletjes maar niet de gewone postzegels. U hebt al
een Jaarboek Denemarken 2008 voor de prijs
van € 53,00, incl. BTW. Ook bij aankoop van
het jaarboek ontvangt u 1 Deense First Day
Sheet Europa en 1 Belgische First Day Sheet
Europa.
Hebt u het aanbod van vorig jaar over het
hoofd gezien. Dan kan u nu nog de Deense
jaarset 2007 aanschaffen (prijs: € 51 - code:
DKYA2007).

Code: DKYB2008

Prijs: € 53

Abonnement Deens Jaarboek en Deense Jaarset.
U wilt voortaan zeker zijn dat deze fraaie Deense producten niet meer in uw collectie ontbreken? Teken dan nu in op het abonnement Deens Jaarboek of het abonnement Deense
Jaarset. Zo liggen deze Deense pareltjes voortaan in december elk jaar onder de kerstboom. Bij intekening op een abonnement Deens Jaarboek of Deense Jaarset ontvangt u
1 Deense en 2 Belgische First Day Sheets. Wie beide neemt ontvangt 1 Deense en 5
Belgische First Day Sheets als welkomstgeschenk.
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16 I info
Filatelie in de kijker
Wie graag meer leest over filatelie, kijkt elke week uit naar de postzegelpagina in “Het
Nieuwsblad”. Deze rubriek is ontstaan in de schoot van het Dagblad “Het Volk”.
De cultuurredactie van deze krant vroeg in augustus
2005 aan Piet Vermeire om een postzegelrubriek te
schrijven. Met het verdwijnen van de artikels van de
heer Vanderstockt (Nil Temere) zaliger in Het Volk, was
er jarenlang geen filatelie op regelmatige basis meer te
lezen in de krant. Piet Vermeire, postzegelfanaat in hart
en nieren, ging de uitdaging aan en in oktober 2005 was
het dan zover. De lezers van Het Volk kregen op wekelijkse basis tips, weetjes en nieuwtjes over postzegels. Van in het begin was de bladzijde over
filatelie een succes en de reacties stroomden binnen. Toen op 10 mei 2008 de kranten “Het
Volk” en “Het Nieuwsblad” voortaan als
één krant door het leven gingen, bleef de

Paspoort:

rubriek bestaan en er kwamen zelfs een

Naam: Piet Vermeire
Leeftijd: 44
Hobby’s: tuin, filatelie, Chiro, mannenkoor
en BBQ-fanaat
Filatelist als kind maar in de jaren tachtig de
draad terug opgenomen
Beste advies: ‘Verzamel postzegels, geen
cataloguswaarden!’
Markante momenten als filatelist: Opkomst
van de zelfklevende postzegels en ‘Mijn zegel’.

pak lezers bij. Ondertussen ontdekten
meer dan 1 miljoen lezers het postzegelnieuws van Piet Vermeire.
Heb jij ook een hart voor postzegels, kies
dan op donderdag voor Het Nieuwsblad!
Reacties zijn trouwens altijd welkom op:
piet.vermeire@corelio.be.

Postzegelaanvragen 2010
Iedereen kan een voorstel indienen voor de uitgifte van een postzegel.
Wie of wat verdient in 2010 een plaats op uw enveloppe of in uw album? Laat het ons voor
30 november 2008 weten op volgend adres: De Post - Stamps & Philately - Bart Janssen Cel Uitgiften - Egide Walschaertsstraat 1 te 2800 Mechelen.
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17 I info
Grote Prijzen van de Filatelistische Kunst ‘07
Op 6 september 2008 werden in het Stadhuis van Brussel de Grote Prijzen van de
Filatelistische Kunst 2007 uitgereikt.
• Grote Prijs “AMBASSADEUR” of de mooiste Belgische postzegel van 2007:
De Zuidpool van François Schuiten
• 2de plaats: De ransuil van André Buzin
• 3de plaats: 70ste verjaardag van H.M. Koningin Paola door Myriam Voz & Thierry Martin
• Grote Prijs voor de best gegraveerde zegel van de Europese Unie (10 deelnemende landen):
“Venezia” door Antonio Ciaburro (Italië)
• Grote Prijs “Stampilou” voor de beste jeugdzegel van de Europese Unie:
Winnaar: Ierland, met het blokje “Keltische katten” door Martin Turner

Boekenbeurs Antwerpen
De Boekenbeurs Antwerpen loopt van vrijdag 31 oktober tot en met dinsdag 11 november 2008.Naar goede gewoonte is Stamps & Philately op
deze beurs aanwezig en zoals eerder vermeld in deze brochure zijn onze
nieuwste boeken exclusief verkrijgbaar op de 1ste dag van de Boekenbeurs! Een goede gelegenheid om deze boeken aan te schaffen of om kennis te maken met
de filatelie. Een algemene stempel is voorzien op onze stand.

Stamps & Philately in Piacenza (Italië)
Stamps & Philately was op 19 en 20 september 2008 aanwezig in Piacenza.
Voor deze gelegenheid werd een speciale stempel ontwikkeld.

Internationale beurzen
Stamps & Philately is van 6 tot en met 9 november 2008 aanwezig op het
62è Salon Philatélique d’Automne, Espace Champerret, F-75017 Paris
(Frankrijk).
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17 I info
Vanaf 1 januari 2009

Internationaal frankeren met veelvouden van
het basistarief
Het nieuwe frankeringsysteem nu ook voor uw buitenlandse briefwisseling.
Het frankeren met VEELVOUDEN voor nationale zendingen is een succes. De structuur van
de tarieven is doorzichtiger en postzegels blijven onverkort geldig na een tariefwijziging.
De Post trekt op 1 januari 2009 deze positieve ervaring door naar de buitenlandse briefwisseling. Het systeem voor de internationale tarieven werd al in februari 2008 vereenvoudigd
door de non priorverzending ook hier af te schaffen. De weg staat nu open om de waarden
(bv. 0,90) eveneens te vervangen door veelvouden (bv. 1).
Om het onderscheid met de binnenlandse tarieven te maken (omcirkelde cijfers), worden
de internationale “veelvouden” in een vierkantje met afgeronde hoeken geplaatst. Voor de
Europese bestemmingen gebeurt dit tegen de achtergrond van de Europese vlag. Voor
“de rest van de wereld” verschijnt het cijfer tegen het symbool van de wereldbol.
Concreet betekent dit:
Basistarief voor een genormaliseerde zending binnen Europa
0 - 50gr
Tarief voor een niet genormaliseerde zending binnen Europa
0 - 100gr
Basistarief voor een genormaliseerde zending voor de rest van de wereld 		
0 - 50gr
Basistarief voor een niet genormaliseerde zending voor de rest van de wereld
0 - 100gr
Bij een verandering van deze tarieven hoeven de waarden op de zegels dus niet te veranderen. U kunt uw voorraad blijven gebruiken zonder dat kleine waarden hoeven bijgeplakt.
De filatelist kan zijn of haar “nationale” collectie naadloos laten aansluiten bij zijn of haar
“internationale” verzameling postzegels. Trouwens alle postzegels die na 16 april 1962 werden uitgegeven blijven geldig voor frankering.
Op deze wijze is de continuïteit van uw verzameling gewaarborgd!

33

