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Philanews heeft een gedaanteverwisseling ondergaan!
Voor de trouwe Philanewslezer betekent dit een aangenamere lectuur maar ook artikels en reportages die een andere
kijk geven op onze hobby. De nieuwe Philanews heeft ook de
ambitie om hen die van mooie dingen houden en die geen
filatelist zijn, te tonen dat de wereld van de postzegels er ook
een is van kunst, van cultuur, van geschiedenis en een passie
die we graag met hen delen.
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E. Walschaertsstraat 1B
2800 Mechelen
Tel.:
+32 (0)15 28 58 10
Fax:
+32 (0)15 28 58 16
E-mail: philately@post.be
Web: www.philately.post.be
www.post.be/ebay
Stamps & Philately is niet verantwoordelijk voor de aanbiedingen van de partners en
kan in geval van geschil hierover niet aangesproken worden. Aanbiedingen zolang de
voorraad strekt en onder voorbehoud van drukfouten. De prijzen van de postwaarden
kunnen worden aangepast, maar de aangekochte postzegels blijven frankeergeldig voor
de geafficheerde tarieftrap. De afbeeldingen in Philanews worden gepubliceerd onder
voorbehoud van aanpassingen.

24

Dat cultuur een vooraanstaande rol in Philanews speelt is
duidelijk geen toeval. Ze vormt niet alleen een bron van inspiratie voor de ontwerpers van onze zegels, ze brengt onze
lezers ook samen. Philanews wil dus het belangrijke culturele
aanbod in België in de kijker plaatsen. De abonnees genieten
op dit vlak van meerdere voordelen die te ontdekken zijn op
pagina 24.

culturele smaakmakers: extra
voordelen voor onze abonnees

30

Of je nu zegels of munten verzamelt of niet: je bent altijd
welkom in de Philanews-familie.

evenementen: niet te missen
voorverkoop in boortmeerbeek

van
9 tot 12 april
ANTWERP EXPO (BOUWCENTRUM)

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 191 TE 2020 ANTWERPEN

Veel leesgenot!
Philippe Allardin
Directeur
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in gesprek met...

speciale uitgiften

over boeken en
schrijvers
this is belgium
speciale uitgifte 27

uitgiftedatum

{03/11/2009}

this is belgium
Prijs: € 5,90
Code: 0927*

* behoort tot het postzegelabonnement

De speciale uitgiftenreeks ‘This is Belgium’ staat
dit jaar helemaal in het teken van de Belgische literatuur. Enkele toonaangevende auteurs sieren de
postzegels: Hugo Claus, Tom Lanoye, Pierre Mertens, Amélie Nothomb, Anne Provoost en Henri
Vernes. In deze Philanews laten we twee auteurs
zelf aan het woord.

NIET TE MISSEN LITERAIR RENDEZ-VOUS
IN BOORTMEERBEEK:

© Stephan Vanfleteren

TOM LANOYE
4|

Dit najaar verschijnt ‘Sprakeloos’, de nieuwste roman van Tom
Lanoye. Achttien jaar na ‘Kartonnen Dozen’ is deze roman de
opvolger van het autobiografische verhaal over zijn grote jeugdliefde.
“Ik had nooit gedacht dat ‘Kartonnen Dozen’ een opvolger zou
krijgen”, bekent hij. “De dood van mijn ouders leidde tot de geboorte
van het boek. De titel verwijst naar mijn moeders situatie aan het
einde van haar leven. Na een beroerte leed ze aan een taalstoornis
waardoor ze niet meer kon praten. Met dit boek sluit ik een periode
uit mijn leven af. Ik neem afscheid van mijn jeugd, van de wijk
waarin ik ben opgegroeid en van mijn ouders.”
Hij stelt ‘Sprakeloos’ persoonlijk voor op Het Andere Boek en de
Antwerpse Boekenbeurs. “Ik vind het de plicht van elke schrijver
om zich te laten zien aan zijn publiek”, verklaart hij zijn publieke
optredens. Midden september startten ook de opnames voor de
prestigieuze televisieserie, gebaseerd op zijn trilogie Het Goddelijke
Monster. Ondertussen is hij samen met toneelregisseur Guy Cassiers aan het brainstormen over nieuwe stukken. “We zullen ons
wellicht opnieuw baseren op een historisch onderwerp, mogelijk
over Gilles de Rais en Jeanne d’Arc”, licht hij een tipje van de sluier
op. “Maar het eindproduct zal pas over een paar jaar te zien zijn.”
VEREERD EN BESCHAAMD

“Toen De Post me vroeg voor de reeks had ik er een bizar gevoel
bij. Ik vond het tegelijk grappig en een serieuze eer. Het leukste aan
dit project vind ik het samenbrengen van Vlaamse en Franstalige
auteurs in één project. Dat gebeurt in België nooit, en dat vind ik
triest. Het uit elkaar houden van Vlaamse en Franstalige kunstenaars

Op 31 oktober geven drie van onze beste Belgische auteurs acte de
présence op de voorverkoop van de postzegeluitgifte ‘This is Belgium’
in Boortmeerbeek. Tom Lanoye, Anne Provoost en Pierre Mertens
komen er jouw exemplaar van het boek ‘Over boeken en schrijvers
(This is Belgium)’ signeren. Een unieke samenkomst in België en een
uitgelezen kans om jouw favoriete auteur persoonlijk te leren kennen.
Niet te missen dus!
Code: 0927*

is volgens mij een bewust beleid om de twee gemeenschappen
zoveel mogelijk uit elkaar te houden. Een politiek ingefluisterd door
nationalistische hysterie”, aldus Lanoye. “Ik voel me vereerd en
beschaamd om deel uit te maken van deze selectie. Vereerd omdat
ik een plaats krijg naast Hugo Claus en Pierre Mertens. Beschaamd
omdat er zoveel andere auteurs recht hebben op mijn plaats in deze
selecte groep. Ik denk bijvoorbeeld aan Dimitri Verhulst of Erwin
Mortier. Dit zou eigenlijk het eerste vel moeten zijn van een lange
reeks”, lacht hij.

“Toen De Post me vroeg voor de
reeks had ik er een bizar gevoel
bij. Ik vond het tegelijk grappig
en een serieuze eer.”
BELGITUDE BESTAAT

De omschrijving ‘Belgische literatuur’ wijst hij resoluut van de
hand. “We hebben te veel de neiging alles in hokjes te delen. Er
zijn verschillen tussen Nederlandstalige en Franstalige literatuur,
ja, maar de grenzen van identiteit zijn flou. Tussen Nederlandse en
Vlaamse literatuur merk je ook verschillen in stijl en formuleringen.
Formuleringen die Vlaamse en Franstalige auteurs dan weer wel
gemeenschappelijk hebben. Er bestaat wel zoiets als een belgitude,
maar het is heel moeilijk om die duidelijk te omschrijven.”

HET POSTZEGELVEL EN HET BOEK ‘THIS IS BELGIUM’
ZETTEN ENKELE PROMINENTE BELGISCHE AUTEURS
EN LITERAIRE EVENEMENTEN IN DE VERF

Hugo Claus: met een magnum opus van het kaliber als ‘Het Verdriet
van België’ op zijn palmares, kon Hugo Claus in 2008 als een literair
voldaan man afscheid nemen van het leven. Hij laat een indrukwekkend en veelzijdig literair oeuvre na, waarvan hij in 1947 de eerste
literaire steen legde.
Henri Vernes: de geestelijke vader van Bob Morane heeft ondertussen meer dan 200 jeugdverhalen vol exotische avonturen, spionage
en sciencefiction gewijd aan zijn beroemde personage. Inspiratie
voor zijn verhalen haalde hij dikwijls uit zijn eigen leven.
Tom Lanoye: creatieve literaire duizendpoot Tom Lanoye debuteerde
als romanschrijver in 1985 met ‘Een slagerszoon met een brilletje’.
Meer dan twintig jaar en een rijk literair oeuvre later verrast hij dit
najaar met zijn nieuwe roman ‘Sprakeloos’, de opvolger van ‘Kartonnen Dozen’.
Pierre Mertens: als jurist en Brussels auteur zet Pierre Mertens zich
af tegen elke vorm van separatisme, onverdraagzaamheid, cynisme
en geweld. Een levenshouding waarvan zijn beperkte maar internationaal gerespecteerde oeuvre van doordrongen is.
Anne Provoost: ondanks haar kleine oeuvre – ze schreef vijf boeken
op 19 jaar – wordt ze beschouwd als één van de grote namen
van de Vlaamse jeugdliteratuur. Die waardering vertaalde zich al in
talrijke bekroningen.

Amélie Nothomb: sinds haar achttiende gaat er geen herfst voorbij
zonder een nieuwe roman van deze schrijfster die naar eigen zeggen aan een ‘schrijfziekte’ lijdt. Inspiratie uit haar eigen leven combineert ze met een fascinatie voor het lelijke en afwijkende. Zwarte
humor en zelfspot overgoten met een sausje surrealisme kenmerken
haar levendige stijl.
Boekenbeurs Antwerpen: het grootste literaire evenement in de Lage
Landen groeide na 72 edities uit tot een cultureel en commercieel
fenomeen. Ook dit jaar verwacht de organiserende vakvereniging
boek.be begin november zo’n 170.000 bezoekers in de hallen van
Antwerp Expo.
Foire du livre de Bruxelles: jaar na jaar lokt de Franstalige boekenbeurs meer bezoekers. Daar zou het vernieuwde elan van de
Waalse literatuur voor iets kunnen tussen zitten. Maar evengoed de
honderden auteurs uit binnen- en buitenland die afzakken naar het
schitterende historische kader van de Tour & Taxisgebouwen.
Poëziezomers Watou: het onooglijke dorpje Watou, diep in de Westhoek, stond sinds de organisatie van de Poëziezomers voorgoed op
de agenda van elke poëzie- en kunstliefhebber. Een parcours van
kunstinstallaties – gekoppeld aan poëzie – palmde gedurende de
zomer bijna heel het dorpje in. In het najaar verhuist Gwy
Mandelinck met een gelijkaardig project naar Brugge.
Boekendorp Redu: het dorpje telt met moeite 400 inwoners, maar
toch zijn er 22 boekenwinkels. Jaarlijks zakken zo’n 200.000
boekenliefhebbers af naar het boekendorp in de Luxemburgse
Ardennen.
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in gesprek met...

speciale uitgiften

THIS IS BELGIUM
KENMERKEN:

Ontwerp: Gert Dooreman
Waarde van de zegels: ➊ of € 0,59
Prijs van het blaadje: € 5,90
Formaat van de zegels: Tom Lanoye, Hugo Claus, Anne Provoost,
Pierre Mertens, Amélie Nothomb, Henri Vernes: 40,20 mm x 27,66
mm, Poëziezomers Watou, Redu, Boekenbeurs Antwerpen, ‘Foire du
Livre Bruxelles’: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 160 mm x 200 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: fluorescent
Drukprocedé: heliorasterdiepdruk
Tanding: 11 1/2
Gravure ( vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Begium

“Mijn leven is getekend
door ernstige gebeurtenissen
en dat zie je. Toch vind ik
dat je humor nooit de rug
mag toekeren.”
© Nicole Hellyn

PIERRE MERTENS
6|

Op ‘zijn’ postzegel staat de Brusselse auteur en advocaat internationaal
recht Pierre Mertens geportretteerd zoals hij ook zichzelf ziet. Levendig
en expressief. “Die mix van melancholie, vreugde en lichte ironie weerspiegelt mijn levensvisie”, aldus de auteur. “Mijn leven is getekend door
ernstige gebeurtenissen en dat zie je. Toch vind ik dat je humor nooit de
rug mag toekeren. Want humor is dikwijls de beleefde uitlaatklep voor
wanhoop.” Het verzoek van De Post om een postzegel te mogen maken
van hem verbaasde en amuseerde hem. “Ik ben altijd trouw gebleven
aan de correspondentie per post. Handgeschreven, want ik vind dat je
handschrift veel zegt over je persoonlijkheid. E-mail en sms’en laat ik
aan mij voorbij gaan. Als het gaat over het communiceren van ernstige
zaken of emoties, dan schrijf ik altijd een brief. Het verdwijnen van de
briefwisseling maakt me triest”, bekent hij. “Het openen van een brief
vind ik een magisch moment. Op dat ogenblik lijkt alles mogelijk”,
glimlacht Mertens.

Heel mijn leven heb ik veel gereisd, en ik keerde altijd met plezier terug.
België betekent voor mij ook anarchisme, onverwachte ontmoetingen
en mysterie. Een contrair land dat zich afzet tegen eenvormigheid en
consensus.”

BRUTALE BELGEN

VORM VAN VERZET

De auteur van het controversiële boek ‘Une paix royale’ (1995) vindt de
selectie van ‘This is Belgium’ een mooie weerspiegeling van het diverse
literaire landschap in België. “België als land bestaat volgens mij enkel
nog dankzij een gezonde dosis ‘esprit’ en onbeschaamdheid. Een brutaliteit die nooit gratuit is, en dat is een trek die ik deel met Tom Lanoye.
Zijn werk ken ik enkel van reputatie”, geeft Mertens toe. “Het absurde,
de zin voor barok en hang naar mystiek kom je bij verschillende Vlaamse
en Franstalige auteurs tegen, maar verder vormen we als auteurs een
eerder toevallige en onvrijwillige groep, die per ongeluk de Belgische
literatuur weerspiegelt”, lacht hij. “Ik hou wel van die ‘bastaardliteratuur’.

De postzegelverzameling van Pierre Mertens is op zijn minst ongewoon
te noemen. “Aanleiding voor mijn verzameling zijn mijn vele reizen.
Als advocaat, gespecialiseerd in internationaal recht, kwam en kom ik
dikwijls in door geweld geteisterde landen.”
Als verzamelaar legt hij zich toe op postzegels uit landen in oorlog.
“Dat klimaat van geweld keert terug in de postzegels van die landen.
Postzegels kan je zien als een heel expressief massamedium. Dikwijls
in functie van de dictatuur en als propagandamiddel. Evengoed wordt
de postzegel soms gebruikt als vorm van verzet die ontsnapt aan het
alziende oog van de censuur.”
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HOMMAGE AAN LITERAIRE HELDEN

Eind september verschenen twee boeken van hem. “In ‘Paysage avec la
chute d’Icare’ analyseer ik het beroemde schilderij van Pieter Bruegel de
Oude. De tweede publicatie, ‘Le don d’avoir été vivant’, bundelt essays
waarin ik hulde breng aan mijn literaire ‘helden’: Kafka, Pavese, Pasolini,
Malraux, Malcolm Lowry en de Duitse dichter Gottfried Benn. Zij hebben
mij als lezer en schrijver gevormd. Als jood lijkt de keuze voor Benn
misschien vreemd, aangezien hij voor de oorlog sympathiseerde met de
nazi’s. Ik vraag me vaak af - ook in deze essays - hoe het mogelijk is dat
verstandige mensen zich zo kunnen laten verblinden.”

Code: fds0927

HET BOEK ‘THIS IS BELGIUM’
IS VANAF 3 NOVEMBER TE KOOP.

Code: fdc0927

Voorverkoop:
Tijdens het Regionaal kampioenschap voor filatelie Brabant.
Op 31 oktober 2009 van 10 tot 16u30:
Sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 3 november 2009 van 9 tot 17u:
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.
Code: fdc0927

onder de loep

speciale uitgiften

topstukken uit de belgische filatelie
promotie van de filatelie
speciale uitgifte 28
uitgiftedatum

{03/11/2009}

promotie van de filatelie
Prijs: € 1,30
Code: 0928*
*behoort tot het postzegelabonnement

8|

Een van de speciale uitgiften dit
najaar brengt hulde aan de topstukken uit de Belgische filatelie.
Aanleiding voor deze bijzondere
uitgifte is de prestigieuze beurs
Monacophil, die dit jaar in het teken staat van de Belgische filatelie.

PROMOTIE VAN DE FILATELIE
KENMERKEN:

Code: 0928*

De internationale elite van de filatelie treft
elkaar in de prestigieuze ‘Club de philatélie’ van Monte-Carlo. Leden van die club
kunnen pas toetreden op voorspraak van
een bestaand lid. Naar het schijnt werd de
Franse president Sarkozy geweigerd omdat
zijn collectie niet indrukwekkend genoeg zou
zijn. Wie wel toegelaten werd, is koningin
Elisabeth van Engeland. De selecte club
staat onder leiding van de Belg Patrick
Maselis uit Roeselare.

Thema: topstukken uit de Belgische filatelie
Ontwerp: MVTM
Waarde van de zegel:
of € 0,90 + € 0,40 (toeslag)
Prijs van het blaadje: € 1,30
Formaat van de zegel: 48,75 mm x 38,15 mm
Formaat van het blaadje: 120 mm x 170 mm
Velindeling: 1 postzegel
Papier: fosforescent litho
Drukprocedé: offset
Tanding: 11 1/2
Repro: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Begium
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Hij heeft er mee voor gezorgd dat de editie
2009 van Monacophil in het teken staat van
de Belgische filatelie. Ter gelegenheid van
dit uitzonderlijk evenement, creëerde De
Post een speciale uitgifte met de mooiste
filateliestukken uit België.

Code: fdc0928

In het midden van dat vel bevindt zich een
kopie van de beroemde zegel ‘Dendermonde
op zijn kop’. Met een cataloguswaarde van
€ 75.000, is dat de duurste Belgische
zegel. Door een drukfout werd indertijd het
stadhuis van Dendermonde ondersteboven
op de zegel afgebeeld. In 1920 verkocht een
medewerker van het Gentse postkantoor
een deel van de postzegels van een velletje
van 25 van deze misdruk. Toen de fout werd
opgemerkt, waren er reeds 18 van de 25
zegels verkocht. Van deze 18 exemplaren
zijn er 17 teruggevonden, 15 ervan ongestempeld en 2 afgestempeld.

Voorverkoop:
Tijdens het Regionaal kampioenschap voor
filatelie Brabant.
Op 31 oktober 2009 van 10 tot 16u30:
Sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 3 november 2009 van 9 tot 17u:
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.
Code: FDS0928

de ontwerper

speciale uitgiften

uitgiftedatum

{03/11/2009}

Prettige Feesten!
Code: ZB0907*

PRETTIGE FEESTEN!
els vandevyvere
legt de lat hoog

*1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

“Als ik toevallig in de winkel ben,
kijk ik altijd wie mijn
kaarten koopt.”

speciale uitgifte 29
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Grafisch vormgeefster Els Vandevyvere is met de
Prettige Feesten!-zegel dit jaar niet aan haar proefstuk toe als ontwerpster van postzegels. Begin jaren
’80 zette ze haar eerste stappen in de bijzondere
wereld van het postzegeldesign.

Code: zb0907*

Code: zb0908*
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TIJD VOOR IETS ANDERS
© Priscilla Bistoen

“In mijn laatste jaar van de opleiding Toegepaste Kunsten in Gent
organiseerde De Post een ontwerpwedstrijd voor verschillende scholen met als thema ‘Kinderspelen en kinderspeelgoed’. Dat was mijn
vuurdoop”, vertelt Els. “Omdat ik één van de laureaten was mocht
ik het jaar erop opnieuw deelnemen aan een wedstrijd rond ‘Water
is leven’. Die won ik met een getekende zegel. Vroeger werkte ik
vooral met airbrush en aquarel, de laatste jaren teken ik met de
computer.”
SPORT ALS SPECIALITEIT

“Sinds die eerste zegel vraagt De Post me regelmatig om een
postzegel te ontwerpen. Sportthema’s zijn ondertussen mijn specialiteit geworden, de meeste postzegels van de laatste jaren over de
Olympische Spelen heb ik ontworpen. Die specialiteit is er eerder
toevallig gekomen. De tweede reeks die ik ontwierp had als thema
‘Jeugdolympiade’ en mijn stijl voor sportieve thema’s viel blijkbaar
goed in de smaak. Zelf ben ik helemaal niet zo sportief”, lacht ze.
Met het hele gezin trekt ze naar de manege om te paardrijden en
sinds een jaar leeft ze zich uit met krachttraining, maar verder reiken
haar sportieve ambities niet. “Met die krachttraining ga ik helemaal
tot op de grens, dat vergt een enorme inspanning. Maar erna voel ik
me enorm goed!”

GRAFISCH EN KLEURRIJK

Inspiratie voor haar getekende ontwerpen vindt ze in boeken met
vroegere voorbeelden en over de grens. “Ik hou heel veel van de typisch Nederlandse stijl”, geeft ze toe. “De focus ligt daar dikwijls op
een strak en modern grafisch design met veel kleur. Mijn persoonlijke stijl sluit daar bij aan.”
Aan het creëren van postzegels
gaat heel wat voorbereiding
vooraf. “Dat opzoekwerk vraagt
veel tijd om alle details goed te
krijgen. Het klinkt schools maar
daardoor leer ik ook veel bij”, aldus Els. “Eén van de leukste opdrachten die ik al gekregen heb
van De Post was het ontwerpen
van de reeks ‘This is Belgium’
over Belgische wetenschappers.
Postzegelvel ‘This is Belgium’ over
Belgische wetenschappers
Ook het boekje ‘This is Belgium’
van Lannoo mocht ik vormgeven. Om meer te weten te komen, ben
ik met twee wetenschappers gaan spreken. Heel boeiende en leerrijke contacten want van sommige had ik vooraf nog niet gehoord!”

Na al die jaren vond Els het tijd voor iets anders. Ze klopte bij De
Post aan met de vraag om eens de kerstzegel te mogen ontwerpen.
De Post gaf haar groen licht. “Ik heb niet speciaal een band met
Kerstmis, maar wel met gelegenheidskaarten”, licht Els haar keuze
voor dit specifieke thema toe. “Van jongs af ben ik geboeid door
wens- en gelegenheidskaarten. Toen ik als pas afgestudeerde de
kans kreeg om wenskaarten te tekenen voor een drukkerij, heb
ik die meteen aangegrepen. We zijn nu zoveel jaar verder en het

“Het opzoekwerk vooraf vraagt veel tijd
om alle details goed te krijgen. Het klinkt
schools maar ik leer er ook veel door bij.”
ontwerpen van zulke kaarten blijft mijn grote passie. Ik startte met
het ontwerpen ervan zoals je die op de markt kunt kopen, maar
ondertussen ben ik verantwoordelijk voor het ontwerpen van hele
collecties. Mijn job doe ik nog altijd met veel plezier en passie en ik
put er veel voldoening uit.” Het ontwerpen van gelegenheidskaarten
combineert Els met ander grafisch werk zoals het ontwerpen van
een huisstijl of logo’s, de vormgeving van boeken en brochures…
Een afwisselende job die niet snel verveelt. Ze geeft verschillende
oorzaken voor haar wat ongewone passie. “Ik kan me verschrikkelijk
ergeren aan slecht gemaakte kaarten. Vroeger ook al. ‘Ik kan dat

beter’ dacht ik en zo ben ik erin gerold. Ik herinner me nog dat ik als
kind dikwijls bewonderend bleef kijken naar de wenskaarten in de
etalage van een drukkerij bij ons in de buurt. Een met zorg uitgekozen kaart vind ik ook veel persoonlijker dan een voorgedrukte kaart
met een nonchalante kriebel erin gezet. Van die standaardmails met
Nieuwjaar krijg ik ook de kriebels, zo afstandelijk! Nee, van mij mag
het ietsje meer zijn.”
Dat ‘ietsje meer’ groeide ondertussen uit tot verschillende collecties
per jaar, van communiesetjes over geboortekaartjes tot nieuwjaarskaarten. “Als ik toevallig in de winkel ben, kijk ik altijd wie mijn
kaarten koopt”, geeft ze lachend toe. “Ik vind het ook heel leuk als ik
toevallig een ontwerp van mij in de bus krijg, zonder dat de afzender
het beseft. En nu met Kerst zou ik het fantastisch vinden als ik een
zelf ontworpen kaart krijg met mijn postzegel op!”
Grote verlangens voor de toekomst heeft Els niet meteen. “Ik ben al
heel blij dat het me gelukt is deze kerstzegel te ontwerpen. Dat was
al jaren een item op mijn verlanglijstje. Ik hoop vooral dat ik deze
gevarieerde job met evenveel passie en goesting kan blijven doen.”

speciale uitgifte

gewone uitgiften

NIEUW WERK VAN ANDRé BUZIN
DE Zwarte specht en DE bosuil
uitgiftedatum

{03/11/2009}

Prettige Feesten!
internationaal
Code: ZB0908*

Voorverkoop:
Tijdens het Regionaal kampioenschap voor filatelie
Brabant. Op 31 oktober 2009 van 10 tot 16u30:
Sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek

(enkel geldig voor zelfklevend boekje)

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 3 november 2009 van 9 tot 17u:
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

uitgiftedatum

{03/11/2009}

Prettige Feesten!
Code: ZB0907*
(enkel geldig voor zelfklevend boekje)

Op 21 september en 5 oktober 2009 werden 2 postzegels ( vogels)
uitgegeven. Het gaat om 2 aanvullende waarden van respectievelijk
€ 0,01 en € 0,10. De voorverkopen vonden plaats op 19 september 2009 in Brussel ( zwarte specht) en op 3 oktober 2009 in Walcourt (de bosuil). De afstempelingen uitgiftedatum vonden plaats op
21 september en op 5 oktober 2009 in de Filaboetiek te Brussel. De
FDC’s van deze uitgiften kan je bestellen via de centrale bestelbon.
Op 4 januari is nog een uitgifte van het type “Vogels” voorzien: een
postzegel voor de aantekentaks met een afbeelding van de “Kerkuil”.
Deze postzegel is vanaf 4 januari beschikbaar in alle postkantoren.
Een eerste dagafstempeling is voorzien op 4 januari in de Filaboetiek Anspach in het postkantoor Brussel 1, Anspachlaan 1 te 1000
Brussel. Meer info volgt in Philanews 1 van 2010.

uitgiftedatum

{21/09/2009}

zwarte specht
code: vg09001*
prijs: € 0,01

*1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

uitgiftedatum

{05/10/2009}

bosuil
code: VG09010*
prijs: € 0,10

*1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

KENMERKEN:
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Code: fdc0929azb

Code: fds0929

PRETTIGE FEESTEN!
KENMERKEN:

Thema: kerstversiering
Ontwerp: Els Vandevyvere
Waarde van de zegels: Prettige Feesten!: ➊ of € 0,59 - Prettige
Feesten! Internationaal:
of € 0,90
Prijs van het boekje: Prettige Feesten!: € 5,90 - Prettige Feesten!
Internationaal: € 9,00
Formaat van de zegels: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Samenstelling: boekje met 10 zelfklevende postzegels
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag aangebracht op
steunpapier
Drukprocedé: heliorasterdiepdruk
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk tanding type 10
Gravure ( vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Begium

Code: fdc0929zb

UIT RESPECT

De kerstzegels zijn gedrukt op FSC-papier. Dat staat voor Forest
Stewardship Council en betekent dat er voor het papier van deze postzegels op een ecologisch verantwoorde manier hout werd gekapt.
Die ecologisch duurzame houtkap respecteert de sociale rechten
van de plaatselijke arbeiders en maakt geen gebruik van zeldzame
houtsoorten.

Thema: de zwarte specht, de bosuil
Ontwerp: André Buzin
Waarde van de zegel: de zwarte specht: € 0,01, de bosuil: € 0,1O
Formaat van de zegel: 24,10 mm x 28 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: GPW wit
Tanding: 11 ½
Aantal platen: 2
Drukprocedé: offset
Repro: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

Frankeervignetten
DE POST IN BEWEGING

Op 29 augustus 2009 vond in Gent de voorverkoop van de uitgifte ‘De
Post in beweging’ plaats. Een frankeerautomaat van het type Amiel
leverde er 4 soorten vignetten af: € 0,59 en € 1,18 (België),
€ 0,90 (Europa) en € 1,05 (Prior Row). De vignetten kunnen
besteld worden bij de dienst Verkoop van Stamps & Philately, Egide
Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen (per stuk en per set) en
worden eveneens te koop aangeboden in de Filaboetieks in Brussel en
Mechelen (uitsluitend per set).
Je kan ze bestellen onder de volgende codes:
FV0903 (1).............................................................................................€ 0,59
FV0903 (1E).........................................................................................€ € 0,90
FV0903 (1W)........................................................................................€ € 1,05
FV0903 (2)............................................................................................ € 1,18
Prijs van de set € 3,72
Code: FV0903
TENTOONSTELLING BIRDPEX

Op 4 januari is er een nieuw vignet type “Amiel” te verkrijgen in de
Filaboetiek te Brussel. Dit vignet wordt uitgegeven in het kader van de
tentoonstelling Birdpex op Antverpia 2010. Een afbeelding van dit vignet
vindt u hiernaast met het logo van deze manifestatie en een afbeelding
van de “Kerkuil”. Dezelfde waarden als voor de postvoertuigen zijn
verkrijgbaar. Meer info volgt in Philanews 1 van 2010.
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duostamp

postwaardestukken

Vroeger
en nu
in 11 briefkaarten
uitgiftedatum

AFSNEE BK0905A

BAARLE-HERTOG BK0905B

{03/11/2009}

Dit jaar zijn de briefkaarten in de reeks
‘Vroeger en nu’ gewijd aan de gemeenten
Afsnee, Baarle-Hertog, Dour, Kemmel,
Malonne, Marbais, Tienen, Tongeren, Torgny,
Ukkel en Visé.
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De voorzijde wordt geïllustreerd met
afbeeldingen van oude prentkaarten. Het
motief van de postzegel is een recente foto
van dezelfde plaatsen in deze gemeenten.
De foto’s zijn genomen door Peter Jacobs,
de vormgeving is van Myriam Voz en Thierry
Martin (MVTM).
De briefkaarten – die behoren tot het abonnement op de postwaardestukken – worden
afzonderlijk verkocht voor € 0,59 per stuk
in de Filaboetieks en bij Stamps & Philately,
Dienst Verkoop, Egide Walschaertsstraat 1B,
2800 Mechelen.
Voor bestellingen van minder dan € 25
wordt een toeslag van € 2 geheven.

DOUR BK0905C

KEMMEL BK0905D

Geweldig nieuws
voor de
®
Duostamp -fans!
De Duostamp®-reeks wordt uitgebreid met
enkele prachtige aanwinsten die je ongetwijfeld
zullen bekoren en niet mogen ontbreken in
jouw collectie.

Voor de verzamelaars van de Duostamp®-vellen en voor alle
liefhebbers van strips, hebben we iets speciaals in petto. De
stripreeks XIII – een uitgave van Dargaud – heeft een eigen
Duostamp® XIII zegelvel dat uitgegeven wordt op 10/10/2009.
Dit is enkel verkrijgbaar bij Stamps & Philately, de code voor een
vel van 15 zegels: DSV0912.
MALONNE BK0905E

MARBAIS BK0905F

INFO:

De kaarten worden voorverkocht op
31/10/2009 op het volgende adres:
Sporthal, Sportveldweg 6,
3190 Boortmeerbeek
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Code: dsv0912*

Duostamp® wordt verkocht per setje van 5 postzegels en de
prijs bedraagt € 4,99 per set. Ze zijn te verkrijgen in de meeste
postkantoren, bij Stamps & Philately en via de e-shop op
www.post.be/eshop
Bij Stamps & Philately zijn deze Duostamp® ook per vel van 15
zegels verkrijgbaar voor € 14,50.
Wat dacht je hiervan? De Disney prinsessen op hun allermooist
en lieflijkst, in Duostamp® Princess Dream (code set van 5
zegels: DSS0914, code vel van 15 zegels: DSV0914).

TIENEN BK0905G

TONGEREN BK0905H

Het tweede setje met Studio100 is Duostamp® Samson, de lieve maar ondeugende hond. Duostamp®-zegels waar je helemaal
vrolijk van wordt (code set van 5 zegels: DSS0913, code vel van
15 zegels: DSV0913).

Nog handiger is het om je te abonneren op Duostamp®. Je krijgt dan
jaarlijks ongeveer 12 nieuwe Duostamp® setjes thuisgestuurd (zonder
verzendkosten), je geniet van een korting van 3 % en als er iets speciaals is
dan weet jij het als eerste!
TORGNY BK0905I	

UKKEL BK0905J

VISÉ BK0905K

Code: dss0913*

Code: dss0914*

Code: dsv0912*

PUBLICATIES

onder de kerstboom
De feestperiode staat voor de deur. De jaarlijkse
kerststress slaat weer toe. Met welk cadeau kan je
oom Willem dit jaar blij maken en wat te geven aan
je jongste neefje Tom? Met deze publicaties heb je
gegarandeerd succes. En nu nog kiezen!

SC582

bestelbon philanews 5/2009

uitgiftedatum

{03/11/2009}

this is belgium

invullen in drukletters a.u.b.

naam + voornaam: 12222222222222222222222222223
adres: 12222222222222222222222222222223
postcode + woonplaats: 122222222222222222222222223
12222222222222222222222222222222223
tel.: 12222222222222222223
e-mail: 122222222222222222222222222223
BTW - ondernemingsnummer(1): 1222222222222223
klantnummer(2): P R S 12222222223 F I L 1222222223
(1) te vermelden indien u een btw- of ondernemingsnummer hebt
(2) indien u nog geen klantennummer hebt, wordt u dat toegekend na uw eerste bestelling

uitgiftedatum

{09/11/2009}

belgië 2009 in postzegels

Een exclusief literair
onderonsje
Het nieuwe boek ‘This is Belgium’ dat De Post in samenwerking met
het Davidsfonds uitgeeft, zet zes literaire gevestigde waarden uit
Vlaanderen en Wallonië in de kijker. Omdat België een boekenland bij
uitstek is, krijgen ook de poëziezomer in Watou, de boekenbeurzen in
Antwerpen en Brussel en het boekendorp Redu volop aandacht.
‘This is Belgium’ is vanaf 3 november te koop bij Stamps & Philately,
de grote postkantoren en in de Filaboetieks.
Prijs: €19,50 Code: BO0908NTIB
Voordeelprijs voor abonnees van een Cultuurabonnement: €15
Harde kaft, 48 pagina’s.
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Rijkelijke illustraties
België 2009 in postzegels

Je kan het Jaarboek aanvragen met de centrale bestelbon of door
een e-mail te sturen naar philately@post.be met je gegevens en de
betaalwijze die je verkiest. Wie het boek bestelt ontvangt gratis
beschermstrookjes voor zijn postzegels én een leuk geschenkje: het
zwart/wit blaadje ‘Kerstmis en Nieuwjaar’ met speciale afstempeling.
Harde kaft, 80 bladzijden, meer dan 80 illustraties.
Prijs: € 82 Code: JB09N

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

uitgiftedatum

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

agenda 2010

deze bestelbon terugsturen naar:

{16/11/2009}

De Post - Stamps & Philately - Verkoop: E. Walschaertstraat 1B - 2800 Mechelen - Tel. Klantendienst: +32 (0)15 285 810 - Fax: +32 (0) 15 285 816

Het Jaarboek ‘België 2009 in postzegels’ bevat alle speciale Belgische
postzegels en presenteert zo op een subtiele wijze de geschiedenis, cultuur en kunst van dit land. Een prachtig geschenk onder de
kerstboom, waarmee je zowel verzamelaars als niet-verzamelaars een
plezier kunt doen.
Het boek met fijn uitgewerkte thema’s en rijkelijke illustraties is vanaf
9 november beschikbaar bij Stamps & Philately, in de Filaboetieks in
Mechelen en Brussel, in de voornaamste postkantoren en via e-shop
op www.post.be/eshop

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

vaste verwerkingskosten

Unieke blik op 2010
De Agenda 2010 is een tweetalige Nederlands-Franse uitgave, opgemaakt met afbeeldingen van speciale postzegels uit het programma
2010 en daardoor uniek voor de filatelist. Met de harde cover kreeg
de agenda een hoogwaardige uitstraling mee. Hij bevat bovendien een
reproductie in zwart/wit van de gelimiteerde postzegel ‘De Boekentoren – Gent’, uitgegeven op 27 januari 2003 in de reeks ‘Henry van de
Velde’.
De Agenda is vanaf 16 november beschikbaar bij Stamps & Philately,
in de Filaboetieks in Mechelen en Brussel, in de voornaamste postkantoren en via e-shop op volgend adres: www.post.be/eshop
Prijs: € 13,50 Code: AG10

kosten binnenland

kosten buitenland

alle abonnementzendingen

0 euro

0 euro

losse bestellingen

bestelling onder 25 euro = 2,00 euro

bestelling onder 100 euro = 5,00 euro

alle bestellingen van munten

4,50 euro (inclusief 21% btw)

5 euro (inclusief 21% btw)

OPMERKINGEN
1. 	Kostenloze aantekening: bij losse bestellingen van meer dan 125 euro met uitzondering van de numismatische producten.
2. 	Verzendingen via TAXIPOST/ EMS: mogelijk op kosten van de klant.
3.	Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.
Opgelet!
· 	Om dubbele leveringen te vermijden, bestel niet wat u reeds ontvangt via uw abonnement.
· 	Terugzendingen: binnen de 8 dagen na levering samen met de leveringsbon aangetekend terugsturen
(in België gratis via postkantoor - aangetekende dienstzending).
· 	Betalingen in munten, met cheques of bankbiljetten worden niet aanvaard.
· 	U kan ook bestellen via e-mail: philately@post.be
❏ Om mijn bestellingen te vereenvoudigen en bovendien te kunnen genieten van extra voordelen en kortingen, had ik graag meer informatie over het abonnement

code

beschrijving

scheurcode

aantal

prijs ex.

aantal

totaal

beschrijving

prijs ex.

aantal

totaal

first day cover november 2009

zegels september 2009
vg09001

code

vogel: zwarte specht

€ 0,01

fdc0927

fdc this is belgium: over boeken en schrijvers

€ 7,50
(2 X € 3,75)

fdc0928

fdc topstukken uit de belgische filatelie

€ 3,75

fdc0929zb

fdc prettige feesten!

€ 3,75

fdc0929azb

fdc prettige feesten! (internationaal)

€ 3,75

zegels oktober 2009
vg09010

vogel: bosuil

€ 0,10

zegels november 2009
0927

27. this is belgium: over boeken en schrijvers

€ 5,90

0928

28. topstukken uit de belgische filatelie

€ 1,30

fds0927

fds this is belgium: over boeken en schrijvers

€ 4,95

zb0907

29. prettige feesten! (zelfklevend boekje)

€ 5,90

fds0928

fds topstukken uit de belgische filatelie

€ 4,95

zb0908

29b. prettige feesten! internationaal
(zelfklevend boekje)

€ 9,00

fds0929

fds prettige feesten!

€ 4,95

code

beschrijving

prijs ex.

code

beschrijving

first day sheets november 2009

aantal

totaal

first day cover september 2009
fdc09vg001

fdc zwarte specht

€ 3,75
prijs ex.

briefkaarten 2009
first day cover oktober 2009
fdc09vg010

code

fdc bosuil

beschrijving

€ 3,75

sc code

prijs ex.

numismatiek 2009

aantal

bk0905a

afsnee

€ 0,59

bk0905b

hertog

€ 0,59

bk0905c

dour

€ 0,59

bk0905d

kemmel

€ 0,59

totaal

nm09bs

munt van 2 euro belgië 2009 / sc570

€ 7,00

nm09fins

munt van 2 euro finland 2009 / sc572

€ 9,00

NM09DZE

Zilveren Damiaan muntstuk van 20 euro/SC584

€ 55,00

NM09BOX2E

De 2 euro-verzamelbox/SC590

€ 19,95

bk0905e

malonne

€ 0,59

ANDERE PRODUCTEN
MER0902SM

Set miniatuur 5 postvoertuigen

€ 19,95

bk0905f

marbais

€ 0,59

FV0903

Frankeervignetten “De Post in beweging”
SET (van 4 : 1x 1, 1 x 1 E, 1 x 1 W en 1 x 2 ook afzonderlijk te koop)

€ 3,72

bk0905g

tienen

€ 0,59

bk0905h

tongeren

€ 0,59

ca10

officiële belgische postzegelcatalogus 2010

€ 25,00

ag10

agenda 2010

€ 13,50

bk0905i

torgny

€ 0,59

jm09

jaarmap 2009

€ 86,00

jb09n

belgië 2009 in postzegels

€ 82,00

bk0905j

ukkel

€ 0,59

stpk0902n

pocket stam & pilou: griezelige kerst

€ 5,95

BO0908NTIB

THIS IS BELGIUM

€ 19,50

bk0905k

visé

€ 0,59

publicaties 2009

aantal

totaal

PUBLICATIES

code

beschrijving

prijs ex.

aantal

totaal

cultuurvoordelen
ik ben: ❏ abonnee ❏ geen abonnee
pas09cp01

(gelieve de correcte prijs aan te duiden)

1. cultuurpas werelderfgoed BRUGGE

€ 15 / 18

ik kies ❏ groeningemuseum of ❏ hospitaal museum ❏ bruggemuseum
pas09cp02

2. cd joseph haydn: symfonieën 22, 26 en 52

€ 15 / 19, 66

pas09cp03

3. cultuurpas antverpia

€ 15 / 18

b00906nmbx

4. maurice béjart, een leven

€ 15 / 22, 50

pas09cp05

5. museum m van leuven

€ 15 / 20

pas09cp06

6. kunstberg

€ 15 / 20

pas09cp07n

7. verjaardagskalender strips

€ 15 / 19, 95

b00908ntibx

8. this is belgium ‘over boeken en schrijvers’

€ 15 / 19, 50

pak uit met originele cadeaus
Een mooie herinnering
Jaarmap 2009
uitgiftedatum

{16/11/2009}

jaarmap 2009

De volledige Belgische postzegelcollectie van 2009, oftewel de
Jaarmap 2009, ligt nu voor je klaar. De map is ideaal als je niet veel
tijd wil besteden aan het verzamelen of als je wil genieten van een
vaste, voordelige prijs voor meer dan 100 prachtige postzegels. Uiteraard is de map ook geschikt als mooi geschenk, bijvoorbeeld bij een
herinnering aan een geboorte of huwelijk. In de Jaarmap 2009 zijn
alle Belgische postzegels, postzegelblaadjes en –boekjes van 2009
opgenomen en ordelijk en aantrekkelijk gepresenteerd op stevige
klasseerkaarten.

uw bijkomende bestelliingen

GRIEZEL MEE MET STAM & PILOU
Een namiddagje onschuldige sneeuwpret verandert voor Stam &
Pilou al gauw in een verschrikkelijke nachtmerrie!
Tijdens een partijtje sneeuwvoetbal in het park rolt de bal plots weg.
Stam gaat op zoek naar de bal en komt zo in een donkere, onderaardse graftombe terecht. Daar doet hij een vreemde ontdekking,
die hem niet in dank wordt afgenomen door de griezelige bewoners
van de tombe. Zullen Pilou, opa Fons en de buurvrouw samen met
hun superspeurhond Fonzy, Stam op tijd kunnen redden uit de
klauwen van de griezelige onderaardse bewoners?
Huiver en bibber mee met Stam en Pilou...
Deze pocket is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.
1 exemplaar is inbegrepen in het Stampilou-abonnement,
voor extra exemplaren betalen onze leden slechts € 5!

De Jaarmap is vanaf 16 november beschikbaar bij Stamps & Philately,
in de Filaboetieks in Mechelen en Brussel, in de voornaamste postkantoren en via e-shop op www.post.be/eshop

uitgiftedatum

{05/10/2009}

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

€

ik tel werkingskosten bij (zie keerzijde)

€

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

. . . x o,15 euro
€

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

GRIEZELIGE KERST

Je kan de Jaarmap aanvragen met de centrale bestelbon of door
een e-mail te sturen naar philately@post.be met je gegevens en de
betaalwijze die je verkiest. Wie de map bestelt ontvangt een mooi
geschenk: een zwart/wit druk van de Europa-uitgifte 2009, voorzien
van een droogstempel van De Post.

KENMERKEN:
Auteurs: StudioMAX!
Aantal bladzijden: 64
Code: STPK0902N
Uitvoering: paperback
Druk: quadri
Prijs: € 5,95

Prijs: € 86 Code: JM09

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 het 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

Onmisbaar naslagwerk
aantal gewenste zegels

scheurcode

1. één postfrisse zegel

s10

2. één 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. één strook van vijf zegels met vermelding van het plaatnummer

s50

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

s51*

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

s60

10. één 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*

uitgiftedatum

{14/12/2009}

officiële belgische postzegel catalogus

De nieuwe Officiële Belgische Postzegelcatalogus is hét naslagwerk
bij uitstek voor al wie interesse heeft in de filatelie. Deze tweetalige
catalogus, boordevol informatie over alle postzegeluitgiften, is onmisbaar voor zowel de liefhebber als de doorgewinterde verzamelaar. Wie
deze schitterende catalogus bestelt, ontvangt als gratis geschenk een
niet aangenomen ontwerp ‘Pater Damiaan’.
IN AVANT-PREMIÈRE:

Wil je de Agenda, het Jaarboek en This is Belgium al in avant-première
ontdekken, dan kan je terecht op de Boekenbeurs in Antwerpen waar ze
verkocht worden van 31/10/2009 tot en met 11/11/2009.

De catalogus is vanaf 14 december beschikbaar bij Stamps &
Philately, in de Filaboetieks in Mechelen en Brussel, en via e-shop op
volgend adres: www.post.be/eshop
Prijs catalogus: € 25 Code: CA10
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NIEUWS

kort

Nieuwe posttarieven
veranderingen aan het loket
vanaf 1 januari 2010
Vanaf 1 januari 2010 zal in het postkantoor de prijs afhangen van
het aantal aangekochte postzegels. Voor de postzegels die per stuk
worden aangekocht verhoogt het nationaal tarief 1 van € 0,59 naar
€ 0,69. Vanaf 10 postzegels nationaal tarief 1 blijft de prijs
€ 0,59.
In de postkantoren worden enkel nog de postzegels met Koninklijke
Beeltenis per stuk verkocht. Dit betekent dat de speciale postzegels
aan het loket nog enkel per volledig vel worden verkocht. Het zal niet
meer mogelijk zijn om ze per stuk aan te kopen.
Nog een andere wijziging is de afschaffing van de postzegels met
nationaal tarief waarde 5 of 7. Deze tarieven moeten samengesteld
worden met de waarden 1, 2 of 3.
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VOOR ONZE ABONNEES
VERANDERT ER NIETS!
Als trouwe abonnee ontvang je alle postzegels volgens jouw wensen:
per stuk (ook zelfklevende), per 2 of meer, en dit tegen de meest

voordelige prijs. (vb.: nationaal tarief 1 voor € 0,59 i.p.v. € 0,69).
Je leest er meer over verderop in Philanews bij ‘Abonnement’ op
pagina 20.
AFZONDERLIJKE
BESTELLINGEN OOK MOGELIJK TEGEN VOORDEELPRIJS
Bij afzonderlijke bestellingen bij Stamps & Philately kan je onder bepaalde voorwaarden de postzegels per stuk tegen de meest voordelige
prijs ontvangen.
Schaf je minstens 10 zegels of een pakket van minstens 1 volledig
blaadje of 1 volledig vel aan dan geldt de meest voordelige prijs.

Grote Prijzen van de
Filatelistische Kunst
Op 5 september 2009 werden in het stadhuis van Brussel de Grote
Prijzen van de Filatelistische Kunst 2008 uitgereikt.
De Grote Prijs ‘Ambassadeur’ of de beste Belgische postzegel van
2008 ging naar Myriam Voz en Thierry Martin (MVTM) met hun zegel
van Magritte – Sheherazade. De tweede plaats was weggelegd voor
André Buzin met zijn zegel De slechtvalk en de derde plaats ging naar
Bernadette Voz met de Gentse Floraliën.
De Grote Prijs voor de best gegraveerde zegel van de EU was voor
de Noor Martin Mörck met de zegel Schip Nordenskjöld.
De Grote Prijs ‘Stampilou’ voor de beste jeugdzegel van de EU ging
naar onze landgenoot Peyo (Creatie IMPS) met zijn zegel De Smurfen.

Wie of wat zou jij graag zien Openingsuren Filaboetiek
op een postzegel?
Mechelen
Welke Belg of Belgische gebeurtenis verdient in 2011 een plaats op
jouw enveloppe of in jouw album? Laat het ons voor 30 november
2009 weten op volgend adres: De Post – Stamps & Philately, Bart
Janssen, Cel Uitgiften, Egide Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen.

De Filaboetiek is met de eindejaarsperiode gesloten op donderdag
17/12/2009. Op 24 en 31 december is de boetiek enkel in de
voormiddag geopend (van 11 tot 13u).

Dit systeem zal ook van kracht zijn in onze Filaboetieks.

OVERZICHTSTABEL
MET DE NIEUWE POSTTARIEVEN

TIJDELIJK POSTKANTOOR VZW
DE ZILVERREIGER
Het Streekmuseum vzw De Zilverreiger in Weert ( bij Bornem)
richt op 24 oktober 2009 voor de tweede keer dit jaar een tijdelijk
postkantoor in. Openingsuren: van 10 tot 12u en van 12u30 tot
16u30. Dit gaat samen met de uitgifte van een gepersonaliseerde
postzegel met de afbeelding van de ‘Casmerodius albus’, de grote
zilverreiger, ontworpen door André Buzin. De tiende verjaardag van
het streekbier ‘Ne Slijkneus’ wordt in de verf gezet door een gelegenheidskaart met de geschiedenis van dit bier, versierd door een
tekening van André Buzin en vergezeld van een postfrisse zegel en
een omslag. Je kunt er terecht voor een speciale afstempeling en/of
een handtekening van André Buzin.
uitgiftedatum

{24/10/2009}

de zilverreiger

INFO:

Vzw De Zilverreiger, Scheldestraat 18, B-2880 Weert, tav Edith Gorissen,
tel: 03 830 50 86, GSM: 0478 32 91 55, e-mail: fa208061@skynet.be

beurzen
Stamps & Philately is dit najaar aanwezig op de volgende topbeurzen:
Internationale Briefmarken-Börse:
van 23 tot 25 oktober 2009
Messe Sindelfingen GmbH
Mahdentalstrasse 116
D-71065 Sindelfingen
Boekenbeurs Antwerpen
van 31 oktober t.e.m. 11 november 2009
Antwerp Expo
2020 Antwerpen
Salon de l’Automne:
van 5 tot 8 november 2009
Espace Champerret
F-75017 Parijs
Monacophil 2009:
van 4 tot 6 december 2009
Musée des Timbres et des Monnaies
Terrasses de Fontvieille
MC-98000 Monaco
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ABONNEMENT
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Ontdek de wereld met een
postzegelabonnement!

bestel hier jouw abonnement

Ben je gebeten door cultuur, hou je van de natuur of ben je een adept van technologie? Laat je verrassen
door de verscheidenheid in Belgische postzegeluitgiften en start nu je eigen postzegelverzameling.

naam + voornaam: 12222222222222222222222222223

Want postzegels zijn klein van formaat, maar
rijk aan inhoud. Ze vormen een visitekaartje
van onze maatschappij in al haar facetten.
Cultuur, geschiedenis, evenementen, tradities en gewoontes: postzegels houden de
vinger aan de pols van onze samenleving.
Ze zijn trouwens niet alleen een uiting van
cultuur, maar ook van politiek. Dat lees je in
het interview met één van onze éminences
grises van de Belgische literatuur, Pierre
Mertens. Hij verzamelt postzegels die één
of andere vorm van geweld vertegenwoordigen, zoals een dictatuur. Postzegels
betekenen dus veel meer dan enkel hun
frankeerwaarde.

postcode + woonplaats: 122222222222222222222222223

EEN POSTZEGELABONNEMENT,
NU NOG VOORDELIGER!

Vanaf 2010 gelden er nieuwe prijzen voor
jouw postzegels. Om van de meest voordelige prijs voor jouw postzegels te genieten,
moet je vanaf 2010 in de postkantoren de
zegels per volledig vel of blaadje kopen.
Aan het loket kan je enkel de Koninklijke
Beeltenis nog per stuk verkrijgen aan de
verhoogde prijs van € 0,69 per stuk.
Met een Postzegelabonnement ontvang je
steeds elke zegel per stuk tegen de meest
voordelige prijs en profiteer je bovendien
van tal van voordelen.

van jouw betalingswijze één (als je betaalt
na levering) of twee (als je vooraf betaalt)
ongetande blaadjes extra. Kies je om vooraf te betalen, dan ontvang je als kers op
de taart, gratis de mogelijke extra uitgiften
van 2010. De prijs van het Postzegelabonnement 2010 bedraagt € 97,82 waarop je
tot 8% korting kan genieten. Schrijf nu in
en profiteer van uiterst voordelige tarieven!
• 2% basiskorting als welkomstgeschenk.
• 3% extra korting indien je vooraf en in 1
keer betaalt.
• tenslotte nog eens 3% extra korting als
je kiest voor betaling via domiciliëring of
kredietkaart.
… OF WORD VIP ABONNEE

Wens je jouw zegels bij elke uitgiftedatum te
ontvangen, kies dan voor onze VIP-formule.
Je ontvangt je zegels in 10 zendingen i.p.v. 5.
Je betaalt € 97,82 via domiciliëring of kredietkaart (gespreide betaling na elke zending) of je
geniet 3 % korting indien u vooraf en in 1 keer
via domiciliëring of kredietkaart betaalt.
Je ontvangt verder ons magazine Philanews,
1 zwart-wit blaadje en afhankelijk van je
betalingswijze één (als je betaalt na levering)
of twee (als je vooraf betaalt) ongetande
blaadjes.

Zo ontvang je in 5 zendingen gespreid
over het hele jaar, één exemplaar van alle
Belgische postzegels, thuis bij jou in de
bus. Je hoeft je niet meer te verplaatsen én
je hoeft geen volledige vellen te kopen.
In totaal ontvang je méér dan 100 verschillende postzegels.
Daarenboven krijg je als abonnee 5 keer
per jaar ons magazine Philanews en ontvang je 1 zwart-wit blaadje en afhankelijk

HET STAMPILOU ABONNEMENT:
DÉ IDEALE MANIER OM KINDEREN
IN CONTACT TE BRENGEN MET DE
WERELD VAN DE FILATELIE.

jouw gegevens

adres: 12222222222222222222222222222223

12222222222222222222222222222222223

Wat ontvangt een lid van Stampilou?

tel.: 12222222222222222223

• Elk nieuw lid krijgt een startpakket met
een loep, pincet, klasseerkaarten, de
clubgids en een opbergmap, een FDS en
een FDC met elk een fiche met uitleg.
• Alle 26 speciale uitgiften van het jaarprogramma 2010, sommige postfrisse
zegels, de andere zijn afgestempeld.
• 26 uitgiftefiches met leerrijke uitleg over
elke uitgifte.
• 3 leuke Stampilou clubbladen met weetjes, grapjes en spelletjes.
• 2 stripalbums Stam & Pilou.
• 1 pocketstrip van Stam & Pilou.

klantennummer (indien gekend): 1222222222222223

Maak een goede start voor 2010 en schrijf
NU in voor het abonnement!
Voor het abonnement betaal je slechts
€ 24,99, waarvan meer dan de helft aan
frankeerwaarde.

e-mail: 122222222222222222222222222223
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 neem een Postzegelabonnement en ik ontvang als nieuwe abonnee het boek ‘De vogels van André Buzin’ (zegels niet inbegrepen
- Actie geldig tot 31/12/2010 en tot uitputting van de voorraad).
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ik betaal na iedere zending per
overschrijving

ik betaal na iedere zending met
kredietkaart of domiciliëring

ik betaal vooraf en in 1 keer via
overschrijving

ik betaal vooraf en in 1 keer met
kredietkaart of domiciliëring

het postzegelabonnement in 5
zendingen

❏ € 95,86* (2 % korting reeds
toegekend)

❏ € 92,93* (5 % korting reeds
toegekend)

❏ € 92,93 (5 % korting reeds
toegekend)

❏ € 90,14 (5 % + 3 % korting
reeds toegekend)

het vip postzegelabonnement in
10 zendingen

-

❏ €97,82*

-

❏ € 94,89 (3 % korting reeds
toegekend)

❏ € 24,99

❏ € 24,99

stampilou Abonnement

* Dit bedrag kan variëren indien in de loop van het jaar meer postzegels uitgegeven worden.
ik betaal het bedrag via:
❏ domiciliëring - ik betaal de eerste factuur per overschrijving en verkies een domiciliëring voor verdere betalingen. Ik behoud het recht op de
extra 3 % betalingskorting. Rekeningnummer:
❏ ik betaal via mijn kredietkaart (met een minimum van 12.39 euro)
❏ VISA 		
❏ MASTERCARD		
❏ AMEX
kaartnummer: 1223 1223 1223 1223
vervaldatum: 13 13
❏ Overschrijving (ik ontvang een factuur voor het bedrag op basis van mijn keuze hierboven)
Uw abonnement wordt jaarlijks verlengd. Om administratieve redenen bedraagt de termijn voor het opzeggen van uw abonnement 30 dagen.

BESTELLEN OF MEER INFO:
Nieuwe abonnees ontvangen als welkomstgeschenk het prachtige geïllustreerde boek
‘De vogels van André Buzin’ (zonder zegels).

Stuur dit formulier terug naar De Post - Stamps & Philately - Egide Walschaertsstraat 1B - 2800 Mechelen, liefst in een enveloppe indien je
kredietkaart- of rekeninggegevens vermeldt.

Dat kan via de bestelbon op pagina 21 of bij:
Stamps & Philately, Egide Walschaertsstraat
1B, 2800 Mechelen — Tel. +32 (0)15 285 810
www.philately.post.be — philately@post.be

Datum:
Handtekening:

ADVERTENTIES

MIJN ZEGEL

Ontwerp je eigen
postzegel!
Op zoek naar een originele oplossing om je correspondentie een persoonlijke toets te geven?
Dankzij Mijn Zegel, een product van De Post, kan jouw inzending als postzegel je briefwisselingen
sieren. De leukste inzendingen ontvangen een gratis vel postzegels van De Post. Deze twee inzendingen
sprongen meteen in het oog. Ze zijn grappig, origineel en ontroerend.
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OP ZIJN AMERIKAANS

;<GFJKD88BK?<KLD8BB<C@AB
De Post brengt PostMobile op de markt, een
voorafbetaalde gsm-kaart tegen voordelige en
erg eenvoudige tarieven: alle dagen dezelfde prijs
naar alle nummers. En geen abonnementskosten.
Makkelijk te herladen: in supermarkten, krantenwinkels, via uw gsm en in uw postkantoor.
Bovendien kan u uw huidig gsm-nummer behouden!

www.postmobile.be

M@E;KL;<
>JD$K8I@<M<EFFB
<I>@E><N@BB<C;6

Hetzelfde tarief naar
vaste en mobiele nummers,
24/24 uur, 7/7 dagen.

SMS

€0,10/sms*

OPROEP €0,20/min*
OPROEP €0,30/min**

* Prijs btw inbegrepen. Voor oproepen en sms naar alle Belgische netwerken, met uitzondering van oproepen en sms naar speciale nummers (televotingnummers,
0900 enz.). De oproepen worden per seconde gefactureerd vanaf de 61ste seconde.
** Prijs btw inbegrepen. Voor oproepen vanuit België naar Europese netwerken, met uitzondering van oproepen naar speciale nummers. De oproepen worden per seconde
gefactureerd vanaf de 61ste seconde. Voor meer informatie en voor de lijst met de landen kan u terecht op www.postmobile.be
V.U.: Ph. Allardin – Muntcentrum – 1000 Brussel.

Kristof en Ann trouwden in juni met een dikke Amerikaanse
knipoog. “Mijn vrouw is een grote fan van Martha Stewart, de
Amerikaanse tante Kaat, en we hebben veel inspiratie uit haar

“Voor het ontwerp kreeg ik carte blanche van Ann. Dat moest wel, anders
begon ik er niet aan.”
trouwmagazine gehaald. We zijn getrouwd ‘op zijn Amerikaans’,
buiten in de tuin onder een boog van bloemetjes. Die Amerikaanse inspiratie heb ik doorgetrokken naar het ontwerp van
onze postzegel. Het idee daarvoor haalden we bij trouwers uit
onze vriendenkring”, vertelt grafisch vormgever Kristof. “Voor
het ontwerp kreeg ik carte blanche van Ann. Dat moest wel,
anders begon ik er niet aan. Gelukkig vond ze mijn ontwerp
meteen goed”, lacht hij. Op de postzegel zit het bruidspaar op
een typisch Amerikaanse verandazetel. “Ik ben echt zot van
zo’n zetel of ‘porch’. Ooit komt er één bij ons thuis. Nu heb ik
het idee van de schommel gebruikt voor ons huwelijksboekje,
onze uitnodiging en voor deze zegel. Het resultaat is een combinatie van oud en nieuw, met veel humor. Sommige mensen
begonnen zelfs te lachen toen ze de foto zagen!”

OP AANRADEN VAN VADER

Het is niet de eerste keer dat Sylvia en Pedro een persoonlijke
postzegel laten maken. “Het idee komt van mijn vader, zelf een
filatelist. Toen we op zoek waren naar ideeën voor het geboortekaartje van ons eerste kindje stelde hij dit voor. Ondertussen zitten we al aan onze derde postzegel”, vertelt Sylvia. Op
de postzegel wordt Sylvia’s hoogzwangere buik geflankeerd
door zoon Alouis. “Met zijn vinger in de mond lijkt het alsof hij

“Het idee komt van mijn vader, zelf
een filatelist.”
zich afvraagt wat het gaat worden: een broertje of een zusje.
Op het moment van de opname wisten we ook nog niet wat het
ging worden”, gaat Sylvia verder. “We gebruikten de postzegel
op het geboortekaartje. De ontvangers wisten dus niet wat het
geworden was tot ze het kaartje zelf zagen, waar Alouis in een
roze of blauw truitje op zou staan. We moesten immers twee
versies laten maken.” Ondertussen is baby Louisa geboren.

Niets is eenvoudiger dan je eigen postzegel te ontwerpen.
Kies je favoriete foto uit, surf naar www.mijnzegel.be en De Post doet de
rest. Klaar is kees!

culturele voordelen

Culturele smaakmakers
voor onze abonnees tegen gunsttarief

Onze abonnees leggen we met plezier extra in de watten. Geïnteresseerd in kunst, muziek, literatuur, strips,
hedendaagse dans…? Dankzij onze cultuurvoordelen kan je kennismaken met de culturele rijkdom van ons
land en enkele niet te missen najaarstoppers meepikken. Tegen een zacht prijsje, speciaal voor jou.

COLLECTORS ITEM

PUUR GENOT
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EXCLUSIEF LITERAIR RENDEZVOUS

In ‘This is Belgium’, het nieuwste boek over
schrijvers en literatuur in België vind je
enkele grote namen terug die op de gelijknamige postzegelreeks prijken. Tijdens de
voorverkoop op 31 oktober op het Regionaal
Kampioenschap Brabant in Boortmeerbeek
kan je persoonlijk kennismaken met Tom
Lanoye, Anne Provoost en Pierre Mertens.
Jouw exemplaar van het boek werd alvast
door hen gesigneerd.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 19,50

Het gerenommeerde Belgische kamermuziekensemble Prima La Musica onder leiding
van Dirk Vermeulen brengt de speelse en
verrasende symfonieën 22, 26 en 52 van de
grootmeester Haydn tot leven.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 19,66

FAMOUS LAST WORDS

Auteur Michel Robert tekent in de biografie
‘Béjart, een leven’ de laatste gesprekken
op met de beroemdste choreograaf van
de 20e eeuw. Met verrassende eerlijkheid
beoordeelt Béjart zijn eigen creaties en
vertelt hij zijn versie van enkele memorabele
gebeurtenissen.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 22,50

ANTWERPEN ANDERS BEKEKEN

De Cultuurpas Antwerpen geeft je tegen een
voordeeltarief toegang tot vier van de mooiste Antwerpse museumparels. Bekendste
is wellicht het museum Plantin-Moretus, de
drukkerij-uitgeverij uit de renaissance en
baroktijd. Het museum Mayer van den Bergh
kreeg een vermelding in de gids ‘Great
smaller museums in Europe’. Het Vleeshuis
is een uniek instrumentenmuseum en tenslotte is er het AMVC-Letterenhuis, gewijd
aan de Vlaamse literatuur.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 18

Op de verjaardagskalender van het Stripmuseum staan de bekendste Belgische
striphelden centraal. Sommige onuitgegeven
prenten maken van deze unieke kalender
een heus collectors item.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 19,95

ONTHULLENDE PRIMEURS
IN HET SPOOR VAN DE REVOLUTIE

Met de Cultuurpas Werelderfgoed Brugge
kan je kiezen voor een bezoek aan het
Groeningemuseum, Hospitaalmuseum of het
Bruggemuseum. Nieuw in Brugge is ‘Een
kleine ritselende revolutie’, een initiatief van
Gwy Mandelinck, de voormalige organisator
van de poëziezomers van Watou. Je kan het
project tot 23 mei 2010 bezoeken in en rond
het gemoderniseerde Guido Gezellemuseum.
Afsluiten kan je met 10 % korting in de
Brugse Museumshop.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 18

Eind september opende M, het nieuwe
Museum Leuven zijn deuren. Opener ‘Rogier
van der Weyden, De Passie van de Meester’ is ongetwijfeld dé toptentoonstelling
van 2009. Verder pakt M uit met enkele
primeurs. Collectiestukken die dankzij de
verhuis werden ontdekt. Ons voordeel
bestaat uit een duoticket en de praktische
wandelgids ‘Bezoek M in 60 minuten’.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 20

DE VERBORGEN KUNSTSCHATTEN
VAN BRUSSEL

Hartje Brussel vind je op de Kunstberg vier
uitzonderlijke musea. In het Museum voor
Oude Kunst en het Museum voor Moderne
Kunst passeren zes eeuwen kunstgeschiedenis de revue. Het Belvue museum brengt
ons land in beeld. De overblijfselen van een
van de mooiste middeleeuwse paleizen in
Europa vormen vandaag de Archeologische
site Coudenberg.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 20

INFO:

Deze culturele smaakmakers kan je bestellen via onze centrale bestelbon of bij Stamps &
Philately, Egide Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen
Tel. 015 285 810 – E-mail: philately@post.be – Website: www.philately.post.be
* Geldig indien je geabonneerd bent op één van de volgende producten: postzegels, Jaarmap, Jaarboek, First Day Sheets, First Day Covers, Numisletters, Duostamp®.
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numismatiek

uit het buitenland

De Koninklijke Munt van België presenteert...

Het Damiaan-muntstuk
van 20 euro in zilver

Diameter: 37 mm • Gewicht: 22,85 gr
Legering : zilver 925/°° • Muntslag : Proofkwaliteit
Beperkte oplage: slechts 15.000 ex. wereldwijd
Verpakt en verzegeld in een fraaie presentatieblister
met hoes • Prijs: € 55,- • Bestelcode: NM09DZE

meer info? BEL 015/285 810 OF fax 015/285 816

om al uw 2 euro gedenkmunten
stijlvol en puntgaaf in op te bergen!
voor de
veeleise
nd
verzamel e
aar

slechts

€ 19,95

niet te missen

•
•
•
•

Strikt
beperk
te
oplage

NIEUW

Officiële en eenmalige
uitgifte ter gelegenheid
van de heiligverklaring
van Pater Damiaan
op 11 oktober 2009

de 2 euro-verzamelbox

Ierse zegels
Enkele nieuwe uitgiften van An Post zetten historische gebeurtenissen en personen in de kijker met een grote impact op de Ierse
geschiedenis. Zo werd de Birrell Land Act honderd jaar geleden
ingevoerd. Dit initiatief van de toenmalige Engelse staatssecretaris
voor Ierland, Augustine Birrell, maakte het de arme Ierse pachters
mogelijk zelf een stukje grond te kopen. De almacht van de hoofdzakelijk Britse grootgrondbezitters kreeg hierdoor een flinke klap en
gaf de arme Ierse bevolking hoop op een betere toekomst.
Een andere ingrijpende gebeurtenis in de Ierse Geschiedenis is
de Grote Hongersnood (1845-1850). Een aardappelziekte zorgde
voor het mislukken van de oogst, met meer dan een miljoen doden
door hongersnood. Eén van de chroniqueurs van deze tragische
gebeurtenissen was de Engelse auteur Anthony Trollope, die toen

• Luxueuze afwerking in
donkerblauw canvas
met opdruk van
het Europese sterrenlogo, binnenkant in donkerblauw velours
• Formaat:  210 x 220  x 25 mm • Magnetische sluitklep
• Biedt plaats aan 16 munten van
2 euro of een komplete
jaarlijkse landenset
• Inbegrepen : 16 transparante klik-capsules om uw
kostbare munten perfect beschermen
• Prijs: € 19,95 • Bestelcode: NM09BOX2E

meer info? BEL 015/285 810 OF fax 015/285 816
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uitgiftedatum

{26/06/2009}

Anthony Trollope
Prijs: € 0,99
Code: IR091782

uitgiftedatum

{15/07/2009}

100 jaar birrell land act
Prijs: € 0,99
Code: IR091882

FaerØer:

in Ierland werkte in dienst van de Engelse Post. Hij schreef zijn
eerste vier romans in Ierland en heeft altijd sympathie gekoesterd
voor de Ieren. Dit zorgde voor argwaan bij het Victoriaanse, Engelse
lezerspubliek en zijn eerste boeken sloegen niet aan. Zijn grootste
succes kende hij pas na zijn terugkeer naar Engeland in 1859. Zijn
postzegel brengt hulde aan een auteur die altijd vol warmte over de
Ierse bevolking schreef.
INFO:

contacteer onze klantendienst.
Tel: 015 285 810, e-mail: philately@post.be
of via de website www.philately.post.be
Deze postzegels worden eveneens te koop aangeboden via
een abonnement.

code

beschrijving

uitgiftedatum

prijs

ir091255

VOLVO OCEAN RACE

08.05.2009

0,67 euro

IR0912MS

volvo ocean race (minisheet)

08.05.2009

3,63 euro

IR091355

europa-astronomie

15.05.2009

0,67 euro

IR091482

50 jaar CEPT

15.05.2009

0,99 euro

IR0915BK

EUROPESE HONDENSHOW (ZELFKLEVEND BOEKJE)

21.05.2009

6,66 euro

IR0915SAS

Europese hondenshow (zelfklevend paar)

21.05.2009

1,33 euro

IR091882

100 JAAR BIRREL LAND ACT

15.07.2009

0,99 euro

IR091655

Kilkenny: 400 jaar stadsrechten

16.06.2009

0,67 euro

IR091782

anthony trollope

26.06.2009

0,99 euro

Jaarboek
en Jaarmap 2009
Tussen Schotland en IJsland ligt de
eilandengroep de Faerøer. Hoe klein de
eilanden ook zijn, ze zijn er wel groots in het
ontwerpen van postzegels. Daar getuigen de
verschillende internationale prijsuitreikingen
uit het verleden van. Inspiratie voor hun
creaties vinden de merendeels Faerøerse
ontwerpers op de eilanden zelf: in de ruige
en adembenemend weidse natuur, in de
bewogen geschiedenis van de eilanden…
In het Jaarboek 2009 komen door de keuze
voor hoogwaardig papier de schitterende
illustraties helemaal tot hun recht. Je vindt
er een overzicht van alle postzegeluitgiften,
geflankeerd door een woordje uitleg over de

achtergrond van de zegel.
Het Jaarboek is vanaf eind oktober verkrijgbaar in twee versies: Deens/Faerøers
en Engels/Duits bij Stamps & Philately.
Gelijktijdig verschijnt ook de Jaarmap met
zegels uit de Faerøer.

CODES:

Jaarboek 2009: FAYB2009
Prijs: € 58,00
Jaarmap: FAYP2009
Prijs: € 52,50

| 27

de verzamelaar
Zijn interesse voor filatelie startte zo’n 60 jaar geleden. “Onze
meester in het eerste leerjaar, in 1950 was dat, was zelf een fervente
postzegelverzamelaar. Hij spoorde ons aan om ook een verzameling
te starten. Maar zo vlak na de oorlog viel er niet veel te verzamelen.
Gelukkig werkten mijn grootvader en vader bij het lokale ziekenfonds
en zij brachten de enveloppen met zegels voor mij mee. De mooie
knipte ik uit en bewaarde ik. Op die manier bouwde ik langzaam een
verzameling op. Als kleine jongen gebeurde dat natuurlijk ook nog
niet systematisch, de zegels kwamen eerder holder de bolder in een
album terecht”, vertelt hij.

“Postzegels dienen om op
een kaartje te plakken.”

LIEFDE VOOR SIGARENBANDJES

Tot ze hun weg vonden naar een album, had de kleine Eddy ze wat
achteloos bewaard in een doos. Begin jaren ’50 waren sigarenbandjes
immens populair als verzamelobject, en de exotische kleinoden vormden aanvankelijk ook zijn grote passie. “Zowel mijn grootvader als mijn
vader rookten sigaren, dus ik raakte probleemloos aan mijn bandjes.”

“Maar zo vlak na de oorlog viel er niet
veel te verzamelen. Gelukkig werkten
mijn grootvader en vader bij het lokale
ziekenfonds en zij brachten de enveloppen met zegels voor mij mee.”
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Enkele jaren later verschenen de postzegels opnieuw op het voorplan.
“Een andere leerkracht, een echte filatelist, wakkerde opnieuw mijn
interesse aan. Ik ruilde al mijn sigarenbandjes om en met mijn eerste
insteekalbum begon ik alles netjes te klasseren. Dankzij mijn pennenvrienden uit Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika kreeg ik regelmatig nieuwe
buitenlandse zegels in handen.”

De Verzamelaar:
Eddy Van Vaeck,
nationaal voorzitter
van de KLBP
Het begon aarzelend met sigarenbandjes en een sporadische postzegel die hij bewaarde in een
metalen blikje. Nu is Eddy Van Vaeck nationaal voorzitter van de Koninklijke Landsbond der
Belgische Postzegelkringen en kan hij zelfs bij benadering geen getal plakken op het aantal
zegels uit zijn verzameling.
© Priscilla Bistoen

ELKE POSTZEGEL VERTELT ZIJN EIGEN VERHAAL

Als volwassene begon hij het verzamelen pas echt ernstig te nemen
tijdens zijn legerdienst begin jaren ‘60. “Ik kwam terecht op de
afdeling boekhouding en drie van mijn collega’s bleken filatelisten te
zijn. De lokale postbode bracht zegels mee voor hen en hun enthousiasme zette me aan om serieus te beginnen verzamelen. Daarvoor
trok ik er niet altijd tijd voor uit. Je bent jong en dan heb je andere
prioriteiten, toch?”, lacht hij. “Mijn collega’s wezen me de weg richting
postabonnement en de inschrijving op de folders van de nieuwe
uitgiften. Na mijn legerdienst schreef ik me in voor een postzegelabonnement en mijn verzameling was vertrokken!”
Ondertussen heeft hij drie verzamelingen: één thematische en twee
landenverzamelingen. Hij kan bij benadering geen getal plakken op
het aantal zegels. “Daar heb ik geen idee van! Met mijn verzameling
België ben ik het langste bezig. Later kwam daar een verzameling
Duitsland bij, met postzegels van West-Duitsland vanaf 1949. Mijn
hoofdverzameling bestaat uit postzegels die te maken hebben met
Europa en de Europese eenmaking.” Ook zijn interesse voor dit onder-

werp werd hem aangereikt door een enthousiaste leerkracht. “Onze
leerkracht zedenleer was een fervente aanhanger van de Europese
Gemeenschap en hij wist me ook warm te maken voor dit onderwerp.
Een verzameling over dit thema vloeide hier dus logisch uit voort. Ik
startte ermee in ’67 maar mijn verzameling start met de uitgifte van
gemeenschappelijke Europese zegels vanaf ’56.”
Op de waarde van zijn verzameling kan en wil hij geen prijs plakken.
“Voor elke filatelist is zijn verzameling waardevol, vooral emotioneel
dan. En die waarde is niet altijd in geld uit te drukken. Elke postzegel
vertelt ook zijn eigen verhaal. Persoonlijk vind ik het moeilijk om er
enkele favorieten uit te pikken.
EEN FILATELIST IS GEEN VERZAMELAAR

Met de jaren nam filatelie steeds meer van zijn tijd in beslag. Zijn nationale en internationale mandaten in verschillende filatelieorganisaties
met banden over heel de wereld zijn daar de oorzaak van. “Sinds ’96
ben ik voorzitter van de Deurnese Postzegelkring waar ik in ’66 lid van
werd. In 2001 werd ik voorzitter van de Landsbond en vertegenwoordig ik de Belgische postzegelclubs in en buiten Europa. Tot 2008 was
ik vice-president van de Federation of European Philatelic Associations
(FEPA), verantwoordelijk voor de jeugd en jeugdzaken. Verzamelen
is voor mij een ontspanning, maar door mijn functies kom ik er de
laatste 15 jaar niet vaak meer toe om mijn postzegels te klasseren.
Ik heb jaren gezegd dat het wel zal beteren als ik op pensioen ging,
maar ik moet toegeven dat mijn agenda nog steeds even druk is. Ik
blijf wel postzegels bij kopen: nieuwe uitgiften en als ik tijd heb ga ik
naar veilingen om oudere zaken en jaren te vervolledigen.”
Toch is hij niet van plan te stoppen met verzamelen. Enthousiast legt
hij uit waarom niet: “Je leert heel veel bij door met postzegels bezig
te zijn. De onderwerpen zijn heel gevarieerd. Zo pik je zaken op over
fysica, geschiedenis, kunst, politiek… Sommige collega-filatelisten
gaan daar nog een stapje in verder. Zij spitten een bepaalde periode
echt uit en duiken er zelfs voor in archieven. Dat is ook het verschil
met een verzamelaar vind ik. Een filatelist verdiept zich echt in de
achtergrond van de onderwerpen op de postzegel. En dat wil hij ook
laten zien aan anderen. Dankzij het ruilen van postzegels en
uitwisselen van kennis heb ik nu vrienden over heel de wereld.”
Hij maakt zich dan ook geen zorgen over de nalatenschap van zijn
verzameling. “Noch mijn vrouw, dochter en zoon zijn geïnteresseerd in
postzegels. Het zijn niet zo’n maniakale verzamelaars zoals wij”, lacht
hij. “Mijn dochter heb ik al zo ver gekregen om haar correspondentie
bij te houden, maar daar blijft het bij. Mijn vrouw moet regelmatig
eens met mij op stap naar officiële evenementen. Voor mijn echtgenote en kinderen dienen postzegels om op een kaartje te plakken”,
geeft hij lachend mee. “Ik ben van plan mijn verzameling aan jongere
verzamelaars na te laten. In onze club is de gemiddelde leeftijd 50
à 55 jaar, dat wel. Ons jongste lid is 13 jaar en komt met zijn mama
mee. De jeugd vindt dus wel nog altijd zijn weg naar de postzegelclubs en als Landsbond willen we de jeugd blijven warm maken voor
filatelie.”
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EVENEMENTEN

COLUMN

Niet te missen

voorverkoop! ontmoeting met
auteurs en vormgevers
De eindejaarsperiode schiet dit jaar extra vroeg uit de startblokken.
Althans toch voor de liefhebbers van literatuur en filatelie. Op de
voorverkoop van de speciale uitgiften This is Belgium (Over boeken
en schrijvers), Promotie van de Filatelie (Topstukken uit de Belgische
filatelie) en Prettige Feesten! komen drie van ’s lands toonaangevende
auteurs hoogstpersoonlijk jouw exemplaar van het boek ‘This is Belgium’ signeren. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met jouw
favoriete auteurs én een uniek literair evenement in België.

Els Vandevyvere

Pierre Mertens
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PRETTIGE FEESTEN!

Grafisch ontwerper Els Vandevyvere
ontwierp de Prettige Feesten!-zegel om het
jaar in stijl af te sluiten. Op haar palmares
voor De Post staan ook tal van postzegels
met een sportthema. Ze tekende bijna alle
Olympische Spelenuitgiften. Op de tentoonstelling stalt ze al haar werk uit. Een ideale
gelegenheid om kennis te maken met haar
hele postzegeloeuvre. Els heeft ook nog een
extraatje in petto voor de filatelisten die met
een wel héél bijzondere uitgifte naar huis
willen.

door Patrick Maselis

In mijn prilste jeugd stond in elke editie van de Officiële Belgische
Postzegelcatalogus de volgende nu al wat ouderwets klinkende
spreuk: “Postzegels sparen is kennis vergaren”. Hoe ouder ik word,
hoe meer ik eraan moet terugdenken, en hoe meer ik vind dat deze
spreuk de beste definitie is van filatelie.

© Nicole Hellyn

Auteurs Tom Lanoye, Anne Provoost en
Pierre Mertens hebben elkaar voor het eerst
ontmoet op de voorstelling van de postzegels 2009. Tijdens het Regionaal kampioenschap voor filatelie Brabant op 31 oktober in
Boortmeerbeek doen ze dit nog eens over.
Ze zullen er het boek ‘This is Belgium’ komen signeren. Tegelijk vindt ook de voorverkoop van de speciale uitgifte This is Belgium
(Over boeken en schrijvers) plaats. Een extra
reden om af te zakken naar Boortmeerbeek!

Filatelie =
Kennis

Voorverkoop tijdens het regionaal kampioenschap voor Filatelie Brabant.
Op 31 oktober 2009 van 10 tot 16u30 op
het volgende adres:
Sporthal, Sportveldweg 6,
3190 Boortmeerbeek
Verkoop: vanaf 3 november 2009 in alle
postkantoren, behalve in de agentschappen
en de PostPunten.

Tom Lanoye
© nv Lanoye

Afstempeling uitgiftedatum
Op 3 november 2009 van 9 tot 17u in
de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Het stereotiepe beeld van de postzegel-verzamelaar bij niet-filatelisten is dat van een oude man, ietwat een eenzaat, die uren zit te
turen met pincet en vergrootglas naar een stukje papier van nauwelijks enkele vierkante centimeter. Wij weten uiteraard dat de realiteit
‘iets’ genuanceerder is. Eigenlijk zijn alle belangrijke verzamelaars,
zowel thematici, traditionele verzamelaars als posthistorici, in de
eerste plaats academici. Zij bestuderen een bepaald onderwerp
tot in het kleinste detail en worden binnen hun vakgebied echte
autoriteiten, naar wie filatelisten (en soms ook buitenstaanders) met
groot respect opkijken.
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Wat mezelf betreft, ben ik dank zij de filatelie willens nillens ‘de’
specialist geworden van de Belgische koloniale geschiedenis. Nauwelijks te geloven.
Historische onderwerpen die voor iemand anders 5 jaar studie aan
de universiteit vergen, begeleid door een schare eminente professoren, leren wij filatelisten door zelfstudie aan de ‘universiteit van
de postzegel’, begeleid door een immense portie gedrevenheid. Wij
zijn gepassioneerd door onze hobby, en die passie, die gedrevenheid maakt dat we beter dan een ander erin slagen om ongekende
domeinen te verkennen en alle mogelijke bronnen tot in het kleinste
detail uit te spitten.
We mogen best ook eens aan de buitenwereld vertellen hoeveel
kennis en levenswijsheid de filatelie ons bijbrengt. Als u dit doet, en
ik doe het, en al onze beste vriend(inn)en, dan garandeer ik u dat
het stereotiepe beeld van de postzegelverzamelaar, zoals hierboven
geschetst, geen lang leven meer beschoren zal zijn!
Ik zal alvast mijn best doen. U toch ook?

Anne Provoost
© Patrick De Spiegelaere

Patrick Maselis
Voorzitter van de Club de Philatélie de Monte-Carlo

© Priscilla Bistoen
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