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Klantendienst:
Adres: bpost
Stamps & Philately
E. Walschaertsstraat 1B
2800 Mechelen
Tel.:
+32 (0)15 28 58 10
Fax:
+32 (0)15 28 58 16
E-mail: philately@bpost.be
Web: www.philately.post.be
www.bpost.be/ebay
Stamps & Philately is niet verantwoordelijk voor de aanbiedingen van de partners en
kan in geval van geschil hierover niet aangesproken worden. Aanbiedingen zolang de
voorraad strekt en onder voorbehoud van drukfouten. De prijzen van de postwaarden
kunnen worden aangepast, maar de aangekochte postzegels blijven frankeergeldig voor
de geafficheerde tarieftrap. De afbeeldingen in Philanews worden gepubliceerd onder
voorbehoud van aanpassingen.

Ideale kerstgeschenken:
de nieuwe publicaties van bpost

24

haal meer rendement uit je
verzameling: postzegels als
belegging

Belangrijke
berichten:
Zoek je nog een leuk
kerstcadeau?
Kijk dan zeker even tussen onze
speciale eindejaarsaanbiedingen. Dit jaar
bieden we weer prachtige onuitgegeven
publicaties aan die iedere zichzelf
respecterende verzamelaar zeker moet
hebben!
Meer info op pagina 13, 17 & 18
De postzegelliefhebbers hebben vanaf nu
een nieuwe internet site: www.propost.be
Ontdek er alles over op pagina 7

Beste lezer,
In deze laatste Philanews van 2010 wordt u ondergedompeld in de wereld
van de kunst en kunt u kennismaken met enkele uitzonderlijke uitgiftes. Naar
aanleiding van de tiende verjaardag van de Folonstichting verschijnt er een
zegelboekje met 10 postzegels. De postzegels belichten de vele facetten van de
kunstenaar Folon, die te vroeg afscheid van ons moest nemen. De Vlaamse Primitieven komen op hun beurt aan bod in een gemeenschappelijke uitgifte met
Frankrijk. Een heel ander onderwerp zijn de bedreigde beroepen. Zij krijgen een
plaatsje in een serie die gewijd is aan het Museum voor de Oudere Technieken.
Tot slot is er ook de traditionele kerstzegel waarop dit jaar een primitieve afbeelding prijkt van de kerstman, getekend door ontwerper Jean-Pierre Lorand.
Dit ‘Woord vooraf’ is ook mijn laatste bijdrage tot Philanews als verantwoordelijke voor de filatelie. Het moment is namelijk aangebroken om, na een boeiende
en rijk gevulde carrière, een punt te zetten achter mijn professionele activiteiten.
Tijdens mijn jaren bij De Post, of bij bpost liever, want zo heet ons moederbedrijf
voortaan, heb ik heel wat geleerd over een product dat ondanks de opkomst van
de elektronische communicatie met succes de overgang naar de XXIste eeuw
heeft doorstaan. De wereld evolueert voortdurend en daarom ook ons aanbod.
bpost – en dus ook het departement filatelie – moet zichzelf voortdurend in
vraag stellen, blijven moderniseren en innoveren zonder aan kwaliteit in te
boeten, en tegelijkertijd respect tonen voor tradities en klanten. Mijn opvolger,
Jan Smets, zal mijn functie als Directeur Marketing & Philately waarnemen. Hij
is de geknipte persoon om de fakkel over te nemen. In de column kunt u meer
lezen over zijn visie en stelt hij u het team voor waarop u voortaan kunt rekenen.
Ik wens Jan en zijn team veel succes toe. Ikzelf zal goede herinneringen overhouden aan de jaren die ik in dit prachtige bedrijf heb doorgebracht en aan de
leerrijke en boeiende ontmoetingen die ik had in de wereld van de verzamelaars.
Veel leesgenot!
Philippe Allardin
Directeur
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de magie van folon

speciale uitgiften

“Zijn stijl leende zich perfect tot het
creëren van beelden op een kleine
oppervlakte”
Stéphanie Angelroth
uitgiftedatum

{18/10/2010}

de magie van folon
Code: zb1023

1 boekje behoort tot het postzegelabonnement

4|

Als twintiger verliet Jean-Michel
Folon België om zich als kunstenaar te vestigen in Parijs.
Daar groeide hij snel uit tot
een internationaal bekende en
gewaardeerde tekenaar, schilder en beeldhouwer. In oktober
2000 bracht hij een belangrijke
persoonlijke collectie samen in
de stichting met zijn naam, in
het Solvay Domein in La Hulpe
(Terhulpen).

Code: fdc1023

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 18 oktober 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel - De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

De magie van Folon (zelfklevend)
KENMERKEN:

© Filip Naudts

Speciale uitgifte 23

Folon werd vaak gevraagd voor het ontwerpen van postzegels. “Zijn stijl
leende zich perfect tot het creëren van beelden op een kleine oppervlakte”, aldus Stéphanie. De selectie van beelden kwam na veel overleg
met het grafische team van Stamps & Philately tot stand. “Wij wilden de
verschillende facetten van zijn kunst laten zien en enkele werken van
hem die je vindt in België, zoals het standbeeld in Knokke of de glas-inloodramen van de Romaanse kerk van Waha in Marche-en-Famenne.
De technische beperkingen hebben onze keuzes mee bepaald.”
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Code: fdc1023

unieke tentoonstelling
viert tien jaar stichting folon
Dit jaar viert de Stichting Folon haar tienjarig bestaan met een
bijzondere tentoonstelling met werk van Alechinsky, Bury en Folon.
De speciale uitgifte van bpost zet deze verjaardag extra in de verf.
De kunstenaar, die vijf jaar geleden stierf, kan het helaas niet meer
meemaken. De Stichting Folon en de directrice, Stéphanie Angelroth,
zijn bijzonder blij met de uitgifte.

Voorverkoop:
Op 16 oktober 2010 van 10u tot 16u op het
volgende adres: Salons du Château de La Hulpe,
Chaussée de Bruxelles 111, 1310 La Hulpe.

Code: fds1023

Brandend actueel

De tijdelijke tentoonstelling die tien jaar Stichting Folon in de verf zet
brengt drie kunstenaars samen: Folon, Alechinsky en Pol Bury. In
1980 zetten de drie naar Parijs uitgeweken kunstenaars en vrienden
een campagne op poten, die de spot dreef met de complexe Belgische instellingen. Een onderwerp dat nog niets aan actualiteit heeft
ingeboet. “De absurdistische campagne keek met een kritische
blik naar België, een land dat ze verlaten hadden, maar waar ze
zich tegelijk nog mee verbonden voelden.” In twee zalen kunnen
bezoekers meegenieten van de originele en nooit eerder getoonde
werken die ze maakten voor deze campagne. De tentoonstelling loopt door in het prachtige Solvaypark, waar her en der een
twintigtal sculpturen van Pol Bury opduiken. “Zijn sculpturen passen
harmonieus in de omgeving. ‘Beweging’ is het centrale thema in het
werk van Bury, ook bij zaken waar dit niet kan en met onbeweeglijke

Frankeervignet Folon
Vanaf 16 oktober 2010 is er ook een
frankeervignet 'De magie van Folon' te koop.


zie centrale bestelbon

Thema: 10 kunstwerken van Jean-Michel Folon
Zegels: ‘Voyage dans la lune’ (1980)
‘Pays de connaissance’ (1980)
‘Un cri’ (1970)
‘La mer ce grand sculpteur’ (Knokke 1997) ©Thierry Renauld
'L’étranger’ ( 1973)
‘Oiseau’( 1989)
‘Pluie’ ( La Hulpe 1996)
	Kerkraam – Kerk van Waha ( Marche-en-Famenne 2003)
‘L'Aube’ (1984)
‘Un monde’ (1984)
	Boekje: ‘Oiseau’ (1989) & ‘I’m writing you’(handschrift Folon)
©JM Folon ADAGP (2009)
Lay-out: MVTM
Waarde van de zegels: ➊
Prijs van het boekje: € 5,90
Formaat van de zegels: 37 mm x 27,66 mm of 27,66 mm x 37 mm
Formaat van het boekje (open): 260 mm x 60 mm
Formaat van het boekje (gesloten): 86,66 mm x 60 mm
Samenstelling: 10 postzegels
Papier: polyvalent wit, zelfklevende laag aangebracht op steunpapier,
niet-gevouwen geleverd
Tanding: type 8
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

de magie van folon

website pro-post

Ontdek de website
van de vzw Pro-Post!

“We hebben altijd
zijn ideeën en geest
in het achterhoofd
bij de keuzes die we
maken”
6|

© Filip Naudts


materialen. Verwarrend én verrassend. De
tentoonstelling zelf loopt nog tot 31 oktober.
Op 22 oktober organiseren we een culturele
ontmoeting tussen Alechinsky, André Balthazar, de dichter die samen met Pol Bury de
Daily Bul oprichtte, en Jean-Pierre Verheggen die de campagne opnieuw tot leven zal
brengen.”

gebracht door personnages die belaagd
worden door pijlen. Werk met een sterke
sociologische en filosofische dimensie die
de ontmenselijking van onze maatschappij
aanklaagt. Hij was zo gefascineerd door ‘de
invasie van pijlen’ dat hij ze ooit eens allemaal telde toen hij de trein nam van Parijs
naar Brussel”, lacht ze.

Stéphanie vindt het moeilijk om een persoonlijke favoriet te kiezen. “In Folons werk
hou ik persoonlijk het meest van zijn periode
begin jaren ’70, met focus op de ontmenselijking van de maatschappij, in beeld

Terug naar de kindertijd

Sinds 2007 organiseert de Stichting Folon
regelmatig tijdelijke tentoonstellingen, iets
waar hij zelf al mee in het hoofd liep. “De
vaste tentoonstelling bestaat uit werk van

Op 1 september ging de vernieuwde website www.propost.be
online. Deze site wordt beheerd door de vzw Pro-Post, een
vereniging die instaat voor de promotie van de filatelie en
waarin bpost, de postzegelclubs en de postzegelhandelaren
vertegenwoordigd zijn.

Elke tak van deze organisatie wordt in de virtuele wereld voorgesteld
met een eigen pagina. Zo kom je alle nieuwtjes te weten over de
afdeling Stamps & Philately van bpost of over de vzw Pro-Post zelf.

De Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelclubs (KLBP),
de overkoepelende organisatie van filatelieclubs in België en de
Belgische Beroepskamer voor Postzegelhandelaren (BBKPH), de
belangengroep voor postzegelhandels, krijgen natuurlijk ook een
eigen pagina. Maar er is meer: dankzij de handige zoekmotor vind
je meteen de informatie die je wilt over de organisaties, clubs
en postzegelhandelaren. Geen probleem meer om een club of
handelaar te vinden in je buurt! En elke club of handelaar kan je zijn
laatste nieuwtjes meedelen op zijn eigen pagina.

Deze site staat ten dienste van iedereen die postzegels en
postzegels verzamelen een warm hart toedraagt. De pagina's
op deze site laten je toe om geïnformeerd te blijven over de
filatelistische actualiteit en de laatste nieuwigheden. Maar de site
is ook een venster naar andere nationale of internationale sites die
interessant zijn voor de verzamelaar.

Folon, voor de tijdelijke zoeken we naar
kunstenaars die werken in de geest van
Folon en wiens artistieke taal affiniteiten
vertoont met Folon, zonder erop te lijken.
Ik denk bijvoorbeeld aan een poëtische
beeldtaal, met een zekere lichtheid in de
techniek. Zo toonden we eerder dit jaar werk
van Carole Solvay. Zij werkt met pluimen,
wat haar werk een vormelijke lichtheid geeft.
Haar inspiratie haalt ze uit de natuur, die ze
op een poëtische manier tot leven wekt. Ook
al is Folon er zelf niet meer, we hebben altijd
zijn ideeën en geest in het achterhoofd bij
de keuzes die we maken.”
De locatie van de Stichting heeft ook een
persoonlijke betekenis voor Folon. “Als
kind woonde hij hier in de buurt. Tijdens de
oorlog hadden de Duitsers dit park bezet.
Toch kwam hij hier stiekem samen met zijn
broer bloemen plukken voor zijn moeder.
De terugkeer met zijn collectie naar België
na decennialange ‘vrijwillige verbanning’
betekende dus ook een terugkeer naar zijn
kindertijd”, glimlacht ze.

Neem dus snel een kijkje op www.propost.be. Veel kijk- en
leesplezier met deze site voor en door postzegelverzamelaars.
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speciale uitgiften

de ontwerper

uitgiftedatum

{18/10/2010}

Bedreigde beroepen
Code: 1024pro

Voor ze
verdwijnen
bedreigde
beroepen in
de kijker

5 zegels behoren tot het postzegelabonnement

Speciale uitgifte 24
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Zolang het Museum voor de Oudere Technieken
(MOT) in Grimbergen bestaat, zullen beroepen als
schoenlapper, smid en wasvrouw niet uit ons collectief geheugen verdwijnen. Bij het MOT zijn ze dan
ook heel blij met de speciale uitgifte ‘Voor ze verdwijnen’, die aandacht besteedt aan deze verdwijnende
technieken.
Directeur Johan David: “Voor het MOT is het belangrijk dat we het grote
publiek kunnen sensibiliseren voor de oudere technieken. Belangstelling
van een bekende instelling zoals bpost is dan ook meer dan welkom.
bpost vroeg ons een voorstel te doen voor een reeks zegels. Onze selectie baseerden we op een aantal criteria zoals de herkenbaarheid, de
bekendheid van de voorwerpen bij het publiek, de bewerkte grondstof...
We hopen dat onze keuze aanslaat bij de talrijke filatelisten.”

Voorverkoop:
Op 16 oktober 2010 van 10u tot 16u op het
volgende adres: Salons du Château de La Hulpe,
Chaussée de Bruxelles 111, 1310 La Hulpe.
© Filip Naudts

manier. Opplakken en wegwezen, de postzegel als visuele eendagsvlieg.
Het verrassingseffect brengt het gekarteld stukje kleefpapier tot leven.
De postzegel is een visuele underdog. Misschien is dat ook deel van zijn
charme.”

Bedreigde beroepen
KENMERKEN:

Als jongetje verzamelde hij ook zelf postzegels, net als zijn vader. “In die
pre-internetwereld waren postzegels kleine venstertjes op verre landen.
‘Ruanda-Urundi’, de naam alleen al!”

Archeologie van het hier en nu

Marc Herman werd als ontwerper voor de uitgifte benaderd omdat hij
met een fotografisch project bezig is, dat in de lijn ligt van de filosofie
van de uitgifte. “Saturnia gaat over objectfotografie. Het is een experiment in hedendaags stilleven, met focus op objecten die naar menselijke activiteiten verwijzen. Je kunt het zien als ‘archeologie van het hier
en nu’: een oproep om stil te staan bij wat vergeten is of verloren dreigt
te gaan. Een uitgangspunt dat ook aan de basis lag van de postzegeluitgifte.” Het is het eerste postzegelontwerp van Herman. “Postzegels
'bezegelen' communicatie. Ze staan symbool voor de activiteit van de
grafisch ontwerper binnen de publieke ruimte. De postzegel als teken
van uitwisseling, dat zegt me wel iets. Zijn lilliputtergrootte staat in
contrast met bijvoorbeeld het tien vierkante meter groot reclamebord
dat alle aandacht naar zich toe zuigt. Een postzegel werkt op een andere

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 18 oktober 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel - De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Directeur Johan David (links) en ontwerper Marc Herman (rechts) aan de hoefstal

De kwispel

Herman heeft ook een persoonlijke link met het beroep van hoefsmid,
dat uitgebeeld wordt op één van de zegels. “In mijn familie zijn we
altijd veel met paarden bezig geweest. Zo hadden mijn ouders een stal
Lipizzaners waarmee ze fokten. Mijn grootvader was een bierhandelaar
die met paard en kar zijn rondes deed. Voor het opzoekwerk van het
postzegelproject heb ik een oude foto gevonden waarop mijn jonge oom
als hulpje van een hoefsmid staat. In zijn hand houdt hij een kwispel vast
om vliegen mee weg te jagen, gemaakt uit paardenhaar. Het is dit object
dat zijn weg heeft gevonden naar het ontwerp van de hoefsmidzegel.”
Met de keuze voor de kwispel wilde Herman het cliché van het hoefijzer
als symbool voor de hoefsmid uit de weg gaan. Bewust. “Als je mensen
iets wilt laten zien, moet je soms net afstappen van hun verwachtingen.”

Code: FDS1024

Code: FDC1024

Thema: reeks over bedreigde beroepen (met werktuigen uit het MOT
Grimbergen)
Zegels: spinster- wasvrouw- hoefsmid- klompenmaker- schoenmaker
Blaadje: lintzaag uit het MOT Grimbergen, Museum voor de oudere
Technieken
Ontwerp: Saturnia
Waarde van de zegels: 
Prijs van het blaadje: € 5,90
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 140 mm x 160 mm
Samenstelling: 2 x 5 postzegels
Papier: fosforescent litho
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium
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de vlaamse primitieven

Opnieuw
verenigd
dankzij gemeenschappelijke
uitgifte

speciale uitgiften

“ Ik ben ervan overtuigd
dat de schoonheid van deze
uitgifte bij heel wat mensen in
de smaak zal vallen”

Het zegelblaadje ‘De Vlaamse Primitieven’ van onze Franse
collega's is ook bij ons te koop. Postzegelabonnees met optie
‘Buitenlandse postzegels’ krijgen gratis een aantrekkelijke klasseermap
voor deze zegels. Het loont dus om een abonnement te nemen.
Code: 1025BLFR - Prijs: € 4,36

Speciale uitgifte 25
uitgiftedatum

{08/11/2010}

de vlaamse primitieven
Code: 1025BL

1 blaadje behoort tot het postzegelabonnement
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Dit najaar verschijnt een gemeenschappelijke
uitgifte met Frankrijk rond het thema ‘De Vlaamse
Primitieven’. Op initiatief van een groot liefhebster
van deze kunststroming.

Voorverkoop:
Op 6 november 2010 van 10u tot 16u op het
volgende adres: Collège Saint-Louis, Avenue du
Prince Régent 30, 4300 Waremme.
Françoise Eslinger van Phil@poste

Françoise Eslinger is directrice van Phil@poste, de Franse
tegenhanger van Stamps & Philately. Op haar initiatief werkte
Phil@poste samen met de Belgische collega’s aan de twee
postzegels van deze uitgifte. Het is een echt miniatuurkunstwerk
geworden. “Toen ik twee jaar geleden het idee opperde om een
gezamenlijke uitgifte over de Vlaamse Primitieven te maken,
reageerden Philippe Allardin van Stamps & Philately en Henk
Slabbinck van de Europese Academie voor Filatelie – een groot
kunstliefhebber – meteen enthousiast. Omdat het om een
gemeenschappelijke uitgifte gaat, wilden we een onderwerp kiezen
dat onze landen dichter bij elkaar brengt.

“Voor mij staat deze stroming
gelijk aan de geboorte van de
moderne kunst”
De twee panelen van de diptiek van Rogier van der Weyden die op
de uitgifte prijken, raakten in de loop der eeuwen gescheiden en
belandden in de Musea van Schone kunsten van respectievelijk
Brussel en Caen, in Normandië. Op het blaadje worden ze voor het

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 8 november 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel – De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

eerst in eeuwen opnieuw verenigd. De postzegel als medium maakte
de unieke hereniging van deze twee meesterwerken mogelijk.”
Toppunt van schoonheid

De keuze voor de Vlaamse Primitieven komt niet uit de lucht
vallen. “Ik ben een groot liefhebster van schilderkunst en al
lang gepassioneerd door het werk van de Vlaamse Primitieven.
Mijn interesse werd gewekt in de periode dat ik in Rijsel werkte.
Daarvandaan is het een kleine afstand naar de Belgische
kunststeden Brugge, Gent en Brussel. Op die manier leerde ik de
Vlaamse Primitieven kennen. Voor mij staat deze stroming gelijk
aan de geboorte van de moderne kunst en vertegenwoordigt ze het
toppunt van schoonheid. De finesse van het schilderwerk – ragfijn
als kantwerk – die bereikt wordt op een ruw materiaal als hout,
vind ik buitengewoon. De link met de moderne kunst ligt in het
raffinement van de uitvoering, waarmee de schilders radicaal braken
met het verleden.
Mijn favoriete werk is het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck.
Als je oog in oog staat met dit altaarstuk, kan je niet anders dan
in vervoering raken. Ook al ben je zelf niet gelovig! Wat me ook
ontroert in de schilderijen is de vertederende naïviteit waarmee

De Vlaamse Primitieven
KENMERKEN:
Code: FDS1025



Code: FDc1025

Thema: de Vlaamse Primitieven in Franse en Belgische collecties – 		
gemeenschappelijke uitgifte met Frankrijk
Zegels: a) Roger de le Pasture: Maria met kind (Caen – Frankrijk)
b) Rogier van der Weyden: portret van Laurent Froimont
(Brussel)
Blaadje: Dirk Bouts: Het Laatste Avondmaal (detail zijluik) - Leuven
Ontwerp: MVTM
Waarde van de zegels:
Prijs van het blaadje: € 5,40
Formaat van de zegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 125 mm x 90 mm
Samenstelling van het blaadje: 2 postzegels
Papier: fosforescent litho
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium
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publicaties

de vlaamse primitieven

Vlaamse Primitieven
in Brugge


de burgerij als mecenas wordt afgebeeld. Dikwijls biddend naast
religieuze taferelen. Bij de keuze van onderwerpen voor onze
postzegeluitgiften plooien we al te dikwijls terug op ons eigen land.
Ik ben dus heel gelukkig dat we met deze uitgifte eindelijk een
hommage kunnen brengen aan deze weergaloze kunstenaars. Ik
ben ervan overtuigd dat de schoonheid van deze uitgifte bij heel wat
mensen in de smaak zal vallen!”

verftechnieken. Deze nieuwe technieken zorgden ervoor dat zij
zeer realistische en gedetailleerde schilderijen konden maken. De
schilderijen vielen zeer in de smaak van de gegoede burgerij in
bloeiende handelssteden als Brugge en Gent, waar de schilders
werkten. Enkele bekende vertegenwoordigers van deze school
waren Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes,
Hans Memling, Dirk Bouts en Gerard David.

Eslinger wil het niet bij deze ene uitgifte laten. “Elk jaar brengen
we vier culturele Europazegels uit met een buitenlands onderwerp.
Hierop wil ik zo snel mogelijk het Lam Gods van Van Eyck
afbeelden.”

Naast een bijna tastbare detaillering van de werken, worden de
schilderijen ook getypeerd door de aanwezigheid van talrijke
symbolen en verborgen betekenissen. Dit zorgt er samen met hun
ongelooflijke techniek voor dat de werken van deze kunstenaars tot
de dag van vandaag een groot publiek blijven boeien.
De benaming ‘Vlaamse Primitieven’ werd vertaald uit het Frans
en raakte bekend door de succesvolle ‘Exposition des Primitifs
Flamands’, een grote overzichtstentoonstelling in Brugge in 1902.

Vlaamse Primitieven verenigden realisme
en symboliek

In de 15de en begin 16de eeuw maakte een groep kunstschilders
uit de lage landen in heel Europa furore met hun vernieuwende
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Souvenirkaart ‘De Vlaamse Primitieven –
Gemeenschappelijke uitgifte met Frankrijk’

Naar aanleiding van de gemeenschappelijke uitgifte met Frankrijk
met als thema ‘De Vlaamse Primitieven’ wordt een souvenirkaart
uitgegeven met daarop zowel de Belgische als de Franse
postzegels en een afstempeling met de stempel van de voorverkoop
(Waremme, 6 november 2010) op de Belgische zegels en een
afstempeling ‘1er jour’, eveneens op 6 november (Paris) op de
Franse zegels.

Op de keerzijde van de kaart vind je uitgebreide informatie over de
achtergrond van de uitgifte en de geschiedenis van ‘De diptiek van
Laurent Froimont’. Niet te missen!
De kaart wordt verkocht tegen de prijs van € 5,15
Bestelcode: 1001SK

Tot 31 januari 2011 loopt in het Brugse Groeningemuseum de
tentoonstelling ‘Van Eyck tot Dürer’. De expositie is één van de
topevenementen van het nieuwe grootschalige stadsfestival ‘Brugge
Centraal’, dat dit najaar de Brugse binnenstad inpalmt met tal van
exposities, evenementen en optredens. Centraal-Europa is de rode
draad door het festival. De tentoonstelling ‘Van Eyck tot Dürer’
onderzoekt de interactie tussen de Vlaamse Primitieven en de kunst
uit Centraal-Europa, met topwerken uit belangrijke Europese en
Amerikaanse collecties.
Het boek ‘De Vlaamse Primitieven in Brugge’ vormt een perfecte
inleiding op deze tentoonstelling. Auteur en conservator van het
Groeningemuseum Till-Holger Borchert leidt de lezer rond in het
werk van de Vlaamse Primitieven dat vandaag nog aanwezig is in
Brugge. Je komt meer te weten over de nieuwe olieverftechnieken
die grootmeesters als Van Eyck, Hans Memling, Dirk Bouts, Hugo
van der Goes, Rogier van der Weyden en Gerard David ontwikkelden.
Geschetst tegen de achtergrond van een 15de eeuws Brugge, toen
een internationaal handelscentrum. Dankzij het grote formaat komen
de afbeeldingen van de topwerken prachtig tot hun recht.
Auteur: Till-Holger Borchert
Formaat: 24 x 30 cm
Prijs: € 18
96 pagina’s en 100 illustraties
Uitgeverij Ludion
Te bestellen voor 27/10/2010 via de centrale bestelbon (code
BO1006VPB). In het boek wordt het blaadje ‘Vlaamse Primitieven’
gekleefd, voorzien van een speciale afstempeling.
Niet te koop in de Filaboetieks.

Volg je eigen ster!

Wensen voor Kerst & Nieuwjaar
Geen inspiratie voor je eindejaarswensen? Dan helpt het citatenboek
‘Volg je eigen ster!’ van journalist en auteur Manu Adriaens je
zeker en vast uit de nood. Adriaens interviewde al tal van Vlaamse
en Nederlandse persoonlijkheden. Hun mooiste uitspraken
bundelde hij in dit boekje vol wijze gedachten, hoopvolle wensen en
humoristische kanttekeningen, die een inkijk geven in de ziel van
tv-gezichten, artiesten en andere prominenten. Origineel op een
wenskaart, of om zelf te koesteren.
Geniet alvast mee van enkele markante uitspraken:
“Mijn lijfspreuk is: ‘Amor et humor’. Liefde en lach, ’t is in mijn ogen
het mooiste wat een mens kan hebben.” - Geert Hoste, cabaretier
“Wat is de zin van het leven? Op die vraag heb ik geen antwoord. Ik
weet wel wat de zin van míjn leven is: ikzelf. Ik ben namelijk zonder
enige concurrentie de belangrijkste persoon in mijn leven. Zodra je
dat beseft, rest je maar één ding: zelf inhoud geven aan je
bestaan.” - Guido Belcanto, zanger
Auteur: Manu Adriaens
Gebonden: 64 pagina’s
Formaat: 14 x 18 cm
Prijs: € 14,95
Uitgeverij Davidsfonds
Te bestellen voor 27/10/2010 via de centrale bestelbon
(code BO1005VS). In het boek wordt de kerstzegel gekleefd met een
speciale afstempeling.
Niet te koop in de Filaboetieks.
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speciale uitgiften

de verzamelaar

in de ban van
christkindl
Speciale uitgifte 26

Met het einde van het jaar in zicht komt ook het ongetwijfeld gezelligste winterfeest dichterbij: Kerstmis.
Voor veel mensen tijd om stilaan de sfeerverlichting
van onder het stof te halen, maar ook voor filatelisten
is het een meer dan interessante periode.

uitgiftedatum

{08/11/2010}

Voor de gepensioneerde West-Vlaming én ijverige postzegelliefhebber Herman Olivier bijvoorbeeld. Al meer dan vijftig jaar spitst zijn
verzameling zich toe op kerstzegels met stempels van Christkindl:
een Oostenrijks gehuchtje genoemd naar het ‘Kerstekind’ en met een
bijzonder verhaal.

stemmige kerst
Code: Zb1026
Code: Zb1026INT

1 zegel van elk boekje behoort tot het postzegelabonnement

Mirakel
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“Ik ben zelf al twee keer in Christkindl geweest”, vertelt Herman
enthousiast, “en het is echt een prachtig plaatsje in het stadje Steyr.”
Herman is niet enkel verzamelaar, hij ging ook op zoek naar de
geschiedenis van het plaatsje: “Christkindl ontstond in 1699 nadat
er zich een mirakel voltrok. Een zieke man had een wassen christusbeeldje gekregen en plaatste dat in een boom in het bos van Steyr.
Elke dag ging hij erheen om te bidden en uiteindelijk genas hij op
onverklaarbare wijze: tot vandaag een echt mysterie voor de geneeskunde. Het plaatsje werd ‘Christkindl’ gedoopt, in 1708 werd er een
prachtig kerkje gebouwd en het is tot op heden nog steeds een druk
bezocht bedevaartsoord.”

“Het postkantoor ter plaatse
ontstond in 1950, dus het bestaat nu
60 jaar en ik heb alle afstempelingen
van ieder jaar”
Complete verzameling

Het was in dat andere wereldberoemde bedevaartsplaatsje dat
Herman in contact kwam met een Oostenrijkse verzamelaar. “In
1963 ging ik voor het eerst naar Lourdes, samen met mijn vrouw
en vrienden. Daar ontmoette ik een Oostenrijkse verzamelaar met
wie ik contact bleef hebben en met wie ik verzamelstukken uitwisselde. Hij is ondertussen overleden, maar ik vond gelukkig een
nieuwe correspondent.” Hermans verzameling van afstempelingen
uit Christkindl is compleet: “Het postkantoor ter plaatse ontstond in
1950, dus het bestaat nu 60 jaar en ik heb alle afstempelingen van
ieder jaar. De allereerste, die uit het jaar ’50 was wel vrij duur. Daar

Voorverkoop:
Op 6 november 2010 van 10u tot 16u op het
volgende adres: Collège Saint-Louis, Avenue du
Prince Régent 30, 4300 Waremme.

© Filip Naudts

Herman Olivier met één van zijn topstukken

bestaan namelijk heel veel vervalsingen van en ik wilde absoluut de
originele hebben. Dat heeft me dus wat meer geld gekost, maar ik
kreeg er een attest bij dat de originaliteit van het stuk bewijst en dat
is het mij absoluut waard.”

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 8 november 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel – De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Madonna’s

De verzameling stempels uit Christkindl is niet de enige in Hermans bezit. Voor hij ooit zelfs maar van het plaatsje gehoord had, verzamelde hij
al kerstzegels van Madonna’s. “Ik ben filatelist geworden na de Tweede
Wereldoorlog en heb me er definitief op toegelegd na de Wereldtentoonstelling in ’58. Ik spitste me toe op Madonnazegels omdat dat me
fascineerde.”

Stemmige Kerst ( zelfklevend)
KENMERKEN:
Code: FDS1026

Kerstactie van bpost
Gebruik de kerstzegel voor je wenskaarten en je doet er niet
alleen je geliefden een plezier mee, maar ook zij die niet kunnen
lezen en schrijven. Voor elke wenskaart die in december met
een kerstzegel verstuurd wordt, stort bpost 2 eurocent aan het
Postfonds voor Alfabetisering. Dit fonds wordt beheerd door de
Koning Boudewijnstichting. Als ambassadrice van de de stichting
kwam Prinses Mathilde op 8 september nog op bezoek bij bpost
om de medewerkers en deelnemers van de winnende projecten van
vorig jaar een hart onder de riem te steken.
Code: FDc1026

Thema: Kerstman in zijn arrenslee
Ontwerp: Jean-Pierre Lorand
Lay-out: MVTM
Waarde van de zegels: binnenland: ➊
Internationaal:
Prijs van het boekje: binnenland: € 5,90
Internationaal: € 9,00
Formaat van de zegels: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Samenstelling: 10 zelfklevende postzegels
Papier: polyvalent fosforescent, zelfklevende laag aangebracht op
steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen, gedeeltelijk tanding type 10
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
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speciale/ gewone uitgiften

SC690

bestelbon philanews 5/2010

1.1.11 VRIJMAKING VAN DE POSTMARKT
2011 trapt meteen af met een eerste speciale uitgifte, naar aanleiding van de vrijmaking van de Belgische postmarkt vanaf 1 januari
2011. Na jarenlange voorbereiding is het eindelijk zover! Met deze
uitgifte wil bpost aan de wereld laten zien dat ze klaar is voor een
ongetwijfeld boeiend nieuw hoofdstuk in haar bestaan.
Van deze uitgifte is er geen voorverkoop.

uitgiftedatum

{03/01/2011}

Vrijmaking van de postmarkt
Code: zb1015
1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 3 januari 2011 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel – De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

invullen in drukletters a.u.b.

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

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

betalingsmogelijkheden

Vrijmaking van de postmarkt
KENMERKEN:
Thema: de vrijmaking van de postmarkt op 1 januari 2011
Ontwerp: Clotilde Olyff
Waarde van de zegel: ➊
Prijs van het blaadje: € 5,90
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 155 mm x 160 mm
Samenstelling: 10 postzegels
Papier: GPW fosforescent litho
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium
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❏ ik ben klant en heb een domiciliëring voor mijn betalingen met rekeningnummer: 1223 1222223 13
❏ ik betaal via mijn kredietkaart (met een minimum van 12.39 euro)
❏ VISA 		
❏ MASTERCARD
kaartnummer: 1223 1223 1223 1223
vervaldatum: 13 13
bedrag: ............................................................................................. datum: . ...................................................................................................................................................
handtekening: . .................................................................................................................................................................................................................................................
❏ ik betaal met het overschrijvingsformulier (met de IBAN/BIC code) onderaan de factuur die ik apart ontvang.
❏ ik betaal door overschrijving op de KBC rekening in Nederland NL97 KRED 0633 0913 32. De gegevens staan op de factuur die ik ontvang. Opgepast: gelieve
alleen nog betalingen op deze nieuwe rekening te doen.
Binnen Europa: grensoverschrijdende overschrijvingen in euro tot 12.500 euro binnen de Europese Unie, worden sinds 1 juli 2003 uitgevoerd aan hetzelfde tarief
als uw binnenlandse overschrijvingen. Dit betekent een besparing van minimum 3,50 euro per overschrijving. Om dit tarief te genieten moet u evenwel op de
betalingsopdracht het internationale bankrekeningnummer (IBAN) van de begunstigde vermelden evenals de identificatiecode (BIC) van zijn bank, die wij u
meedelen op de factuur.
* De prijzen van de postwaarden kunnen worden aangepast, maar de aangekochte postzegels blijven frankeergeldig voor de geafficheerde tarieftrap.

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

nieuwe ‘mijnzegel’ postzegeluitgifte

uitgiftedatum

{18/10/2010}

mijnzegel postzegel

1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

Behalve bij de lancering van ‘MijnZegel’ op Belgica 2001 en bij
enkele andere bijzondere gelegenheden, werd er altijd voor gekozen om een neutraal beeld te nemen voor de officiële postzegel
naast het deel dat de klant naar keuze kan personaliseren.
Sinds enkele jaren wordt gebruik gemaakt van het logo van De
Post. De geboorte van bpost krijgt visueel ook een verlengstuk
met een nieuw logo dat je kunt ontdekken op de cover van deze
Philanews. Het nieuwe logo vervangt vanaf nu het vorige op de
‘MijnZegel’ postzegel en vanaf 2011 ook op Duostamp® uitgiften.
De MijnZegel postzegels zijn te koop via www.mijnzegel.be
of via bestelling bij Stamps & Philately. De Duostamp® uitgiften
zijn te koop in de grotere postkantoren, op e-shop en bij Stamps
& Philately.

MijnZegel postzegel
KENMERKEN:
Thema: logo bpost
Ontwerp: MVTM
Waarde van de zegel: ➊
Formaat van de zegels:
24 mm x 27,66 mm
Samenstelling: 15 postzegels en
15 vignetten
Papier: gegomd polyvalent wit fosfor
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: digitaal
Druk: Stamps Production Belgium

vaste verwerkingskosten

kosten binnenland

alle abonnementzendingen

0 euro

kosten buitenland
0 euro

losse bestellingen

bestelling onder 25 euro = 2,00 euro

bestelling onder 100 euro = 5,00 euro

alle bestellingen van munten

4,50 euro (inclusief 21 % btw)

5 euro (inclusief 21 % btw)

OPMERKINGEN
1. 	Kosteloze aantekening: bij losse bestellingen van meer dan 125 euro met uitzondering van de numismatische producten.
2. 	Verzendingen via TAXIPOST/ EMS: mogelijk op kosten van de klant.
3.	Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.
Opgelet!
· 	Om dubbele leveringen te vermijden, bestel niet wat je reeds ontvangt via jouw abonnement.
· 	Terugzendingen: binnen de 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.
· 	Je kan ook bestellen via e-mail: philately@bpost.be
❏ Om mijn bestellingen te vereenvoudigen en bovendien te kunnen genieten van extra voordelen en kortingen, had ik graag meer informatie over het abonnement.

code

uitgiftedatum

beschrijving

scheurcode

aantal

prijs ex.

aantal

totaal

1024PRO

18/10/2010
18/10/2010

23. De magie van Folon (zelfklevend
boekje)

€ 5,90

24. bedreigde beroepen

€ 2,95

zegels november 2010
1025BL

08/11/2010

beschrijving

prijs ex.

NL10061

25 jaar hoogvliegers in de filatelie

€ 15,95

NL10062

Prins Filip wordt 50

€ 15,95

NL10063

Op het goede spoor

€ 15,95

NL10064

Hommage aan Eddy Merckx

€ 15,95

NL10065

Het heft in eigen handen

€ 15,95

aantal

totaal

aantal

totaal

numisletters

zegels oktober 2010
ZB1023

code

25. De Vlaamse primitieven

€ 5,40

DAVO supplementen
ZB1026
ZB1026INT

08/11/2010
08/11/2010

26. Stemmige Kerst (zelfklevend binnenland)

€ 5,90

26. Stemmige Kerst ( zelfklevend
internationaal)

€ 9,00

DA101950

Basissupplement 1a

DA1052050

Supplement zegels uit blaadjes en boekjes1b

❑ ik wens een abonnement op 1a

DA1052060

Supplement volledige zelfklevende boekjes 1c

DA1051920

Supplement gelegenheidsvelletjes 1d

DA1021960

Supplement briefkaarten 3

€ 34,75

❑ ik wens een abonnement op 1b

€ 10,00

❑ ik wens een abonnement op 1c

€ 7,75

❑ ik wens een abonnement op 1d

€ 30,25

❑ ik wens een abonnement op 3

€ 19,00

duostamp®
code

beschrijving

prijs ex.

aantal

totaal

first day covers oktober 2010
FDC1023
FDC1024

FDC De magie van Folon (2FDC)

€ 7,50

FDC Bedreigde beroepen

€ 3,75

first day covers november 2010
FDC1025

FDC De Vlaamse primitieven

€ 3,75

FDC1026

FDC Stemmige Kerst

€ 3,75

FDS1024

FDS De magie van Folon

€ 4,95

FDS bedreigde beroepen

€ 4,95

first day sheets november2010
FDS1025
FDS1026

code

FDS De Vlaamse Primitieven

€ 4,95

FDS Stemmige Kerst

beschrijving

sc code

prijs ex.

publicaties

€ 4,99

Duostamp® WWF Biodiversiteit- Vel 15 zegels

€ 14,50

DSS1010

Duostamp® Tiny Tatty- Set 5 zegels

€ 4,99

DSV1010

Duostamp® Tiny Tatty- Vel 15 zegels

€ 14,50

DSS1009

Duostamp® Rapunzel- Set 5 zegels

€ 4,99

DSV1009

Duostamp® Rapunzel- Vel 15 zegels

€ 14,50

DSV1012

Duostamp® Léonard- Vel 15 zegels

€ 14,50

FV1004(1)S

vignet folon

€ 0,69

Fv1004(1e)s

vignet folon

€ 1,00

Fv1004(1w)s

vignet folon

€ 1,15

Fv1004(2)s

vignet folon

€ 1,38

Fv1004

vignet folon-set

€ 4,22

code

beschrijving

sc code

prijs ex.

numismatiek (Te bestellen voor 27 oktober 2010)

€ 4,95

abonnement

Duostamp® WWF Biodiversiteit - Set 5 zegels

DSV1011

vignetten

first day sheets oktober 2010
FDS1023

DSS1011

aantal

totaal

NM104RDFS

De euro’s uit de Franse regio’s

SC685

€ 380,00

NM10BS

Munt van € 2 België

SC686

€ 7,00

NM10PS

Munt van € 2 Portugal

SC687

€ 9,00

NM10BMZS

Munt Blake & Mortimer

SC688

€ 51,00

NM10ACGS

Munt Abdij van Cluny

SC689

€ 55,00

NM10MZE

Zilveren munt van € 10 Malta

SC691

€ 60,00

Gouden munt van € 50 Malta

SC671

€ 295,00

JM10

Jaarmap 2010

€ 93,00

NM10MGE

JB10N

België 2010 in postzegels ( Jaarboek)

€ 94,00

ANDERE PRODUCTEN

BO1001NTIB

This is Belgium: Mode, dit is Belgisch

€ 19,50

1001SK

Souvenirkaart Vlaamse Primitieven

€ 5,15

AG11

Agenda 2011

€ 13,50

1025blfr

blaadje Vlaamse Primitieven (franse versie)

€ 4,36

STPK1003N

Pocket Stam & Pilou: De Huishoud Heks!

€ 5,95

MER1001BUZ

Buzin box

€ 50,00

BO0102FL

Philastrip Léonard: Génie au pied de la lettre

€ 27,00

uw bijkomende bestellingen

BO0102FLL

Philastrip Léonard : Génie au pied de la lettre ( luxe editie)

€ 72,00

MER1002FFT

Postvoertuigen Finland – Ford Transit

€ 14,90

BO1005VS

Volg je eigen ster!

€ 14,95

MER1003FTL

Postvoertuigen Finland – Tunturi LÉheti

€ 17,90

BO1006VPB

De Vlaamse Primitieven in Brugge

€ 18,00

MER1004s

Postvoertuigen Finland - Sisu

€ 17,90

publicaties

Gezocht en gevonden:
kerstcadeaus!

uw bijkomende bestellingen

Met de feestdagen voor de deur kan bpost opnieuw uitpakken met nieuwe publicaties.
Ideaal als geschenk onder de kerstboom.

Jaarmap 2010
belangrijke opmerking: al onze prijzen zijn btw inbegrepen
alle producten en zegels zijn beschikbaar tot einde voorraad of tot op het einde van de verkooptermijn
totaal van de bestelling

€

ik tel verwerkingskosten bij (zie keerzijde)

€

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

. . . x o,15 euro
€

datum: ....................................................................................... handtekening: . ...................................................................................................................................................
Standaard wordt op de bestelbon de laagste prijs weergegeven voor de zegels die toch per stuk verkrijgbaar zijn (bv. € 0,59 voor tarief 1 nationaal). Deze prijzen zijn geldig indien u een bestelling plaatst van minstens
10 (verschillende) zegels of minstens 1 blaadje of boekje aankoopt. Bestel je minder dan 10 zegels of geen enkel blaadje of boekje dan betaalt u de prijs per stuk (bv. € 0,69 voor tarief 1 nationaal).
Je gegevens zullen door bpost worden verwerkt met het oog op het beheer van jouw (pre)contractuele relaties met bpost en om je te informeren over de producten en diensten die bpost uitbrengt en/of verdeelt. Indien
je je hiertegen wenst te verzetten, kun je het vakje hieronder aankruisen, ofwel ons dat op elk ogenblik laten weten door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een bewijs van jouw identiteit
te versturen naar: bpost - Dienst Privacy, PB 5000, 1000 Brussel. Je kunt via deze procedure ook toegang krijgen tot jouw gegevens en ze indien nodig laten verbeteren.
❏ Ik wens geen informatie te ontvangen over de producten en diensten die uitgebracht en/of verdeeld worden door bpost.

één postfrisse zegel

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

één zegel, centraal afgestempeld

zegelpaar, horizontaal gescheurd

zegelpaar, horizontaal gescheurd, afstempeling op rechterzegel
blokje van vier zegels

blokje van vier zegels, met centrale
afstempeling

6. blokje van vier zegels, met centrale afstempeling

Gepassioneerd door Belgische
uitgiften, maar niet veel tijd
voor je verzameling? Bestel
dan vanaf nu de Jaarmap
2010 met de volledige Belgische postzegelcollectie van
2010. De Jaarmap telt meer
dan 100 postzegels, en die
ontvang je in één klap tegen
een vaste, voordelige prijs. Een ideale kennismaking met de rijkdom
van filatelie. Ook leuk als herinnering bij een geboorte of huwelijk. De
Jaarmap is vanaf 8 november beschikbaar in de Filaboetieks in Mechelen en Brussel en vanaf 16 november in de
voornaamste postkantoren. De Jaarmap kan vanaf 16 november
ook gekocht worden bij www.bpost.be/eshop Je kunt een abonnement aanvragen op de Jaarmap via de centrale bestelbon of door
een e-mail te sturen naar philately@bpost.be met je gegevens en de
betaalwijze die je verkiest. Je krijgt bovendien een korting tot 5 % op
de prijs van elke Jaarmap. Je ontvangt voor de beperkte prijs van
€ 93 een exemplaar van alle Belgische postzegels, postzegelblaadjes
en -boekjes van 2010, in totaal zijn dit meer dan 100 exemplaren, en
een mooi geschenk dat elke filatelist beslist weet te waarderen: een
zwart-witdruk van de EUROPA-uitgifte 2010, voorzien van een stempel
van bpost.
De Jaarmap wordt ook te koop aangeboden op de stand van bpost
tijdens de Boekenbeurs in Antwerpen.
Prijs: € 93
Code: JM10

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 afstempeling 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*

één strook van vijf zegels met vermelding
van het plaatnummer
één strook van vijf zegels met vermelding
van het plaatnummer, met één afstempeling
op de buitenste zegel
één strook van vijf zegels met vermelding
van de drukdatum

één strook van vijf zegels met vermelding
van de drukdatum, met één afstempeling op de
buitenste zegel
een volledig vel postfrisse zegels

België 2010 in postzegels
Het Jaarboek 2010 nu
beschikbaar!
Op zoek naar meer dan postzegels alleen? Dan is het Jaarboek
2010, ‘België 2010 in postzegels’, beslist iets voor jou! De
meer dan 90 speciale Belgische postzegels in deze publicatie
krijgen telkens achtergrondinformatie mee, aangevuld met heel
veel illustraties.
‘België 2010 in postzegels’ is vanaf 8 november te koop in de
Filaboetieks in Mechelen en Brussel en vanaf 16 november bij
www.bpost.be/eshop

Je kunt een abonnement aanvragen op het Jaarboek via de centrale
bestelbon of door een e-mail naar philately@bpost.be te sturen met
je gegevens en de betaalwijze die je verkiest. Je krijgt bovendien
een korting tot 5 % op de prijs van het Jaarboek.
Je ontvangt het Jaarboek
inclusief een exemplaar van alle
speciale Belgische postzegels,
postzegelblaadjes en -boekjes
van 2010 voor slechts € 94.
Bovendien hebben we je boek
‘België 2010 in postzegels’ gratis
voorzien van beschermstrookjes
voor je postzegels en hebben we
gedacht aan een leuk geschenk:
het zwart-witblaadje ‘Kerstmis
en Nieuwjaar’ met speciale
afstempeling. Ook te koop tijdens
de Boekenbeurs in Antwerpen.
Prijs: € 94
Code: JB10N
Harde kaft, 82 bladzijden, meer dan 80 illustraties

Mis ook in 2011 geen enkele
afspraak!
Met de Agenda 2011
publicatiedatum

{28/10/2010}

De nieuwe Agenda 2011 is praktisch, aantrekkelijk en leerrijk.
Op niet minder dan 40 extra pagina’s laat de Agenda 2011
je in woord en beeld exclusief voorproeven van de speciale
uitgiften van 2011! Verder bevat de Agenda een zwart-wit
reproductie van de postzegel ‘Lof der Zotheid’, uitgegeven op
2 september 1967 in de reeks ‘Erasmus en zijn tijd’.
De Agenda 2011 is beschikbaar bij Stamps & Philately, in de
Filaboetieks in Mechelen en Brussel en via de e-shop. Ook te
koop tijdens de Boekenbeurs in Antwerpen.
Prijs: € 13,50
Code: AG11
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publicaties

Deze mogen niet
ontbreken onder
de kerstboom
Mode, dit is Belgisch
Antwerpen is zonder twijfel dé
toonaangevende Belgische modestad.
Eind jaren tachtig zetten de creaties
van de Antwerpse Zes het nationale
en internationale modelandschap
op zijn kop. Ann Demeulemeester,
Marina Yee, Dries Van Noten, Dirk
Bikkembergs, Dirk Van Saene en Walter Van Beirendonck veroverden in de
jaren tachtig de internationale modewereld. De immer mysterieuze
ontwerper Martin Margiela wordt vaak beschouwd als de zevende
van de groep. Twee decennia later blijven zij en de nieuwe generaties Antwerpse ontwerpers het modebeeld bepalen. De internationale modesector heeft nog vele andere namen leren onthouden:
Véronique Branquinho, Olivier Theyskens, Véronique Leroy, Natan en
vele anderen. Het boek ‘Mode, dit is Belgisch’ van modejournaliste
Veerle Windels geeft een mooi overzicht van hun succesvolle loopbaan. Te koop bij Stamps & Philately, in de Filaboetieks en via www.
bpost.be/eshop Te koop tijdens de Boekenbeurs in Antwerpen.
THIS IS BELGIUM
MODE, DIT IS BELGISCH
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Prijs: € 19,50
Code: BO1001NTIB

De Bijbel van elke Filatelist

Officiële Belgische Postzegelcatalogus 2011
publicatiedatum

{DECEMBER 2010}

De nieuwe Officiële Belgische Postzegelcatalogus is in aantocht!
Dit is hét naslagwerk voor al wie gepassioneerd is door postzegels.
Deze tweetalige catalogus, boordevol informatie, krijgt een nieuwe
lay-out en een nieuw formaat. Binnenkort volgen meer details maar
reserveer nu al een plaatsje in je boekenkast.
Prijs en productcode: nog niet gekend bij het ter perse gaan van
deze Philanews.

Gezellig griezelen met de Huishoud heks!

De nieuwe derde ‘Halloween’pocket van Stam &
Pilou
publicatiedatum

{27/09/2010}

In dit razend spannende Halloweenverhaal moet Pilou afrekenen met
een gemene heks, die als huishoudster aan de slag is bij Opa Fons
en Pilou. Terwijl ze Pilou het leven zuur maakt, is ze poeslief tegen

abonnementen
Opa Fons, die niets in de gaten heeft! Wie kan Pilou bevrijden van
deze heks? Stam en de wijkagent alvast niet…
De 25ste strip van Stam & Pilou komt uit op 20 december 2010.
Opa Fons, postbode op rust, is de ware held in deze spannende
strips boordevol misverstanden en gags. De titel van dit 25ste
album was nog niet gekend op het ogenblik van publicatie van deze
Philanews, maar reserveer alvast je exemplaar via de bestelbon in
dit magazine.

uitkijken naar 2011

Halloweenpocket van
Stam en Pilou
KENMERKEN:
Auteurs: StudioMAX!
Aantal bladzijden: 64
Uitvoering: paperback
Druk: quadri
Prijs: € 5,95
Prijs Stampilou leden: € 5 (pocket
inbegrepen in programma 2010)
Taal: Nederlands of Frans.
Code Nederlandse pocket:
STPK1003N
Code Franse pocket: STPK1003F

Nieuwe Philastrip

Zeggen dat postzegels interessant zijn,
zou een understatement zijn!

publicatiedatum

Postzegels enkel op brieven? Neen, de postzegel is veel meer dan
‘een stukje papier’ waarmee je een verzending betaalt! Postzegels
verzamelen kan echt opwindend zijn. De afbeelding op elke
postzegel vertelt immers een verhaal, brengt een boodschap over,
roept een emotie op of deelt een stukje informatie. Door postzegels
te observeren en te bestuderen, leert zowel jong als oud over
geschiedenis, sport, cultuur, politiek, bekende mensen, economie,
kunst, natuur,… om maar enkele van de vele thema’s waarrond
postzegels worden uitgegeven te noemen. Postzegels verrijken
als het ware je algemene kennis en verruimen je kijk op heel wat
uiteenlopende onderwerpen. Dat je er met je hele gezin en vrienden
samen kan van genieten is natuurlijk ook niet onbelangrijk! Vreemden
worden vrienden wanneer ze ontdekken dat ze dezelfde passie delen.

Génie au pied de la lettre (Een waar genie)

{16/10/2010}

Hoofdfiguur van de nieuwe Philastrip is Léonard, het geesteskind
van tekenaar Turk en scenarist Bob De Groot. Léonard, heel losjes
gebaseerd op renaissancegenie Leonardo Da Vinci, is een gekke
uitvinder, die al meer dan 40 albums lang de wereld onveilig maakt.
Aan ideeën geen gebrek, maar bij de uitvoering durft het al eens
fout gaan! In deze speciaal voor bpost geschreven en geïllustreerde
Philastrip vindt ons wannabe genie zomaar eventjes de post en de
postzegel uit. En dat gaat natuurlijk gepaard met de nodige pech en
ongelukken! Naast de nooit eerder gepubliceerde verhalen, kom je
in deze uitgave ook meer te weten over de geestelijke vaders van
Léonard, Bob De Groot en Philippe Liégeois alias Turk.
Deze Philastrip is verkrijgbaar in een klassieke en een luxe-editie.
Bij beide versies ontvang je Duostamp®-zegels van Léonard met
een speciale afstempeling. De linnen luxe-editie heeft een originele
cover en is gesigneerd door de auteurs.
Enkel in het Frans verkrijgbaar.
Prijs normale uitgave: € 27
Code: BO0102FL
Prijs luxe-uitgave: € 72
Code: BO0102FLL

Programma 2011

Wil je weten waarom 2011 het “Internationale Jaar van de Chemie”
wordt? Of welke vergeten groenten naast ‘warmoes’ terug in de
smaak vallen? Van waar de naam ‘foor’ en ‘kermis’ afkomstig zijn?
Ben je benieuwd naar hoe onze bekende Belgische cartoonisten ons
land in beeld zetten? Hoe het Justitiepaleis van Antwerpen, Gent,
Aarlen, Charleroi en Namen er vroeger versus nu uitzien?
Je ontdekt dit en nog veel meer via de postzegels die bpost in 2011
uitgeeft.
Zodra je bent ondergedompeld in deze rustgevende en altijd
verrassende wereld, vraag je jezelf af: ‘Waarom begon ik niet eerder
met postzegels verzamelen?’

jouw voordelen

· Méér dan 100 Belgische postzegels per jaar
· Extra waarde voor jouw collectie: 1 zwart-wit blaadje en 2
ongetande blaadjes, elk van een andere Belgische uitgifte,
afhankelijk van de betalingswijze
· Gratis thuisbezorging in 5 zendingen
· Instapmogelijkheid op ieder moment van het jaar, de reeds
verschenen postzegels worden gratis nagestuurd
· Recht van de pers: postzegels in perfecte kwaliteit
· Zeer voordelige prijs: postzegels per stuk, geen verplichting tot
aankoop van volledig vel
· Nieuwtjes en achtergrondinformatie over de postzegels en
ontwerpers in ons magazine Philanews dat eveneens vijf maal per
jaar helemaal gratis in jouw bus valt

Bij het ter perse gaan van deze Philanews lag het postzegelprogramma
2011 nog niet volledig vast. Daardoor kunnen er op dit ogenblik nog geen
inschrijvingen gebeuren.
Bestaande abonnees zullen ten laatste in december 2010 aangeschreven
worden met meer informatie over het postzegelabonnement 2011.
Uiteraard komen we in het eerste Philanews-nummer van volgend jaar
uitgebreid terug op het abonnement van 2011.
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abonnementen

duostamp®

KIES JOUW fds ABONNEMENT
HET FIRST DAY SHEET ABONNEMENT*

Neem nu een abonnement en je ontvangt:
· alle 27 First Day Sheets van dit jaar met uitgebreide achtergrondinformatie, afstempeling op de opgekleefde postzegel(s) en
technische kenmerken.
· een mooi geschenk: een insteekmap met beschermbox.
· prijs per exemplaar: € 4,95

uitgiftedatum

{01/10/2010}

léonard
Code: dsv1012

Jouw voordeel als First Day Sheet abonnee:

· 2 % korting op elk van deze First Day Sheets.
· 3 % extra korting indien je opteert voor een betaling met kredietkaart of domiciliëring.
Je schrijft tot 31/12/10 in op een abonnement FDS en ontvangt
een stijlvolle simili-lederen insteekmap met beschermbox. Ideaal
om je First Day Sheets veilig te bewaren!
*Liever een abonnement op de 30 FDC (€ 3,75 per stuk)? Je krijgt dezelfde voordelen.

Vul je verzameling aan met collector’s
items uit het numisletteraanbod
Verwen jezelf en geef je collectie een exclusief karakter met onze
Numisletters. Dit zijn mooi geïllustreerde enveloppen met de
afgestempelde postzegel(s) van een bepaalde uitgifte. In de envelop
zit een kaart met informatie over de uitgifte, in vier talen. Op de
kaart is een gedenkpenning verwerkt, geslagen door de Koninklijke
Munt van België. Jaarlijks worden slechts vijf Numisletters
uitgegeven in een beperkte oplage.
De prijs per exemplaar is € 15,95.
Maak jouw verzameling van 2010 compleet met deze Numisletters:

10.05.2010 - Op het goede spoor (175 jaar Belgische
spoorwegen)
De spoorwegen bestaan dit jaar 175 jaar en zijn één van de oudste
diensten van de Belgische staat. De Numisletter geeft een overzicht
van de evolutie van de spoorwegmaatschappij.

• Duostamp® Tiny Tatty: nog op zoek naar een passende postzegel om je geboortekaartjes mee
te versturen? Dan ben je bij deze Duostamp® aan het juiste adres! De kleine Tiny Tatty Teddy zit nog
in de luiers. Deze schattige uitgifte heeft een hoge aaibaarheidsfactor, die ieders hart doet smelten.
• Duostamp® Rapunzel (Tangled): Disney goot het bekende sprookje van Raponsje van de gebroeders Grimm in een onweerstaanbare animatiefilm. Het meisje met de lange haren dat jarenlang
opgesloten zit in een hoge toren, blijkt toch niet zo naïef als we dachten! Een film vol actie, liefde,
spanning en veel, héél veel haar!
Duostamp® wordt verkocht per setje van 5 postzegels die je kan gebruiken voor een verzending in
het binnenland tot 50 gram en is verkrijgbaar aan € 4,99/set. Ze zijn te verkrijgen in de meeste
postkantoren, bij Stamps & Philately en via de e-shop op www.bpost.be/eshop en in sommige PostPunten. Bij Stamps & Philately is Duostamp® ook per vel van15 zegels verkrijgbaar aan € 14,50.

vel DSV1012

14.06.2010 - Het heft in eigen handen
(Congo, 50 jaar onafhankelijk)
Deze Numisletter zet de 50-jarige onafhankelijkheid van Congo en
het werk van de Congolese kunstenaar Chéri Samba in de verf.
Je kunt de Numisletters per stuk verkrijgen of intekenen voor een
abonnement en van een korting tot 5 % genieten. Nieuwe abonnees
ontvangen bovendien een mooie insteekmap.
Meer info bij onze klantendienst: 015 285 810

Er zijn jaarlijks ongeveer 12 nieuwe Duostamp® setjes.
Jouw voordelen:
• je ontvangt de setjes thuis en hoeft de deur niet eens uit
(er worden geen verzendkosten aangerekend).
• je kiest zelf hoe je betaalt: kredietkaart, domiciliëring of via
overschrijving.
• korting van 2 % op de verkoopprijs.
• extra korting van 3 % als je betaalt via domiciliëring of
kredietkaart.
• iets speciaal of uniek: jij weet het als eerste
Zo eenvoudig is het!
Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of een
abonnement.
Onze gegevens kan je vooraan in dit magazine vinden.

© 2010 CBG Ltd ®

ABONNEREN OP DUOSTAMP®?
GELIJK HEB JE!

© 2010 CBG Ltd ®

14.06.2010 – Eddy Merckx
De Numisletter Eddy Merckx toont een zwart-witbeeld van onze
grootste wielerkampioen. Het roept voor velen herinneringen op
aan de dagelijkse krantenartikels die indertijd telkens weer verslag
deden over nieuwe overwinningen en exploten van onze grootste
sportman van de 20ste eeuw.

© 2010 CBG Ltd ®

15.04.2010 - Prins Filip wordt 50: leven en werk
Onze kroonprins vierde dit jaar zijn 50ste verjaardag. Met deze
Numisletter wensen we hem proficiat. Je komt ook meer te weten
over zijn gezin en professionele functies.

• Duostamp® WWF Biodiversiteit: op 50 jaar tijd groeide het WWF uit tot de belangrijkste
milieuorganisatie ter wereld. Wereldwijd staat de organisatie op de barricades voor de bescherming van wilde dieren en hun habitat. Tijdens het Internationale Jaar van de biodiversiteit mag een
Duostamp® van deze organisatie niet ontbreken! Met de aankoop van deze Duostamp® steun je
overigens WWF.

© 2010 CBG Ltd ®

15.04.2010 - 25 jaar hoogvliegers in de filatelie
(de vogels van André Buzin)
Een eerbetoon aan de uitmuntende kunstenaar André Buzin, wiens
werk ondertussen 25 jaar onze postzegels siert.

Verzamelaars van Duostamp®
vellen en stripliefhebbers kunnen
vanaf 1 oktober 2010 enkel
terecht bij Stamps & Philately
voor het Duostamp® Léonard
zegelvel, naar de stripreeks
Léonard. Deze stripreeks,
bedacht door auteurs Turk en
De Groot, laat al 29 albums de
liefhebbers meegenieten van
de doldwaze avonturen van
Léonard, een karikatuur geïnspireerd door de grote Leonardo Da
Vinci. Een unieke uitgave die niet
mag ontbreken in jouw collectie!

Op 2 november 2010 breidt de Duostamp® collectie verder uit met drie nieuwelingen.

© 2010 CBG Ltd ®
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Duostamp® pakt in oktober uit
met een collector’s item

Set dss1011
vel dsv1011

Set dss1010
Vel DSV1010

Set dss1009
Vel DSV1009
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philanews
mijnzegel

uit het buitenland

MIJNZEGEL®

An Post pakte deze zomer uit met enkele in het oog springende
uitgiften, zowel qua vormgeving als thematiek. Meest ‘luidruchtige’
zijn de postzegels met Ierse modeontwerpers, die ook internationaal
gesmaakt worden. Dankzij vormgever Ger Garland lijken de zes zegels op de covers van glamoureuze modebladen. Het prestigeboekje
brengt ze allemaal samen.

deel alle unieke momenten
met uw familie en vrienden!
Heeft u een papieren afdruk van uw foto (of een
afbeelding)? Zorg er dan voor dat ze de juiste
afmetingen heeft: minstens de grootte van een
pasfoto en hoogstens 15 x 10 cm. Vul de bestelbon
hieronder in. Zorg ervoor dat uw betaalgegevens
GPCFTGULWKUV\ĎPGPXGTIGGVJGVHQTOCCVPKGVVG
vermelden (een horizontale of een verticale foto).

De strakke blikken van de statige roofvogels op de derde zomeruitgifte hebben je meteen in de ban. Vroegere uitgestorven soorten
als de buizerd en de steenarend zijn opnieuw te bewonderen in
Ierland. Ten slotte fleurt An Post het jaar op met de uitgifte van vier
bloemenzegels.

DRQUV/ĎP<GIGN'9CNUEJCGTVUUVTCCV$VG
/GEJGNGP(na verwerking ontvangt u de
originele foto of afbeelding terug).
&GNGXGTVGTOĎPXCPGGPDGUVGNNKPIKUYGTMFCIGP
na ontvangst van de bestelbon.

Promo

IRISH FASHION DESIGNERS
DEARTHÓIRÍ FAISIN NA hÉIREANN

Namen die geen introductie meer nodig hebben, zijn die van
Nobelprijswinnaars voor de vrede Henri Dunant en Moeder Teresa.
De dramatisch vormgegeven postzegels van ontwerper Ger Garland
vormen een passend eerbetoon aan twee mensen, wiens levenswerk nog dagelijks het leven van velen beroert.

Maak de ingevulde bestelbon los en stuur hem
samen met uw foto of afbeelding op naar:
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Ierse zegels met stijl

Code

Beschrijving

Uitgiftedatum

Prijs

IR101255ST

Humanitaire set, se-tenant
Moeder Teresa & Henri Dunant

17/06/2010

€ 1,33

2 MIJNZEGEL® vellen

IR101355ST

ierse modeontwerpers (costelloe,
kennedy, keough)

15/07/2010

€ 2,00

Normaal ʒ0WVKLFGNKLMʒ

ir101382st

ierse modeontwerpers (rocha, treacy, kiely)

15/07/2010

€ 2,98

ir101455st

roofvogels se-tenant (buizerd, steenarend)

29/07/2010

€ 1,33

ir101482

roofvogels: slechtvalk

29/07/2010

€ 0,99

ir101495

roofvogels: smelleken

29/07/2010

€ 1,15

ir1014ms

roofvogels: blokje vier vogels

29/07/2010

€ 3,47

ir10dl

de bloemen: zilverkruid, voorjaarsgentiaan,
ooievaarsbek, centaurie

22/07/2010

€ 2,66

ir21013pbk

ierse modeontwerpers: prestigeboekje

15/07/2010

€ 15,73

BESTELBON

8GTOGNFJKGTJGVCFTGUYCCTPCCTFG\GIGNUIGUVWWTFOQGVGPYQTFGP
5EJTKLHKPFTWMNGVVGTU
R *QTK\QPVCNGHQVQ

PCCO

R 8GTVKECNGHQVQ

XQQTPCCO

R Ik wens informatie te ontvangen over de producten
en diensten die uitgebracht en/of verdeeld worden door
bpost en organisaties van de groep van De Post.

UVTCCV PWOOGT
RQUVEQFG

IGOGGPVG

De persoonsgegevens die u ons bezorgt via dit document worden verwerkt
door bpost (Muntcentrum, 1000 Brussel), de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens, met het oog op het beheer van bestellingen, de
controle van de transacties, de preventie van fraude en misbruik en behoudens
bezwaar van uwentwege om u later informatie te kunnen bezorgen over producten en diensten die worden uitgegeven en/of verdeeld door bpost. U kunt
inzage verkrijgen in uw persoonlijke gegevens en deze indien nodig ook laten
corrigeren door een schriftelijke, gedateerde en getekende aanvraag naar hetzelfde adres te sturen, samen met een identiteitsbewijs.

NCPF
GOCKN
DVYPWOOGT

R+MYKNOGVGGPoverschrijvingsformulierDGVCNGP
R+MYKNOGVOKLPkredietkaartDGVCNGP
MCCTVPWOOGT

*CPFVGMGPKPI

4GHGTGPVKGp2JKNCPGYUPq IGNFKIVQV

Pub2 mijnzegel (PN5).indd 1

publicatiedatum

{01/11/2010}

De covers van de 2010 editie van het Faroer Jaarboek en Jaarmap worden
versierd door prachtige beelden van het rijke maritieme leven, dat de eilandengroep omringt. De grienden (dolfijnachtigen) die de cover van de Jaarmap sieren,
zijn niet alleen mooi om naar te kijken. Ze hebben doorheen de geschiedenis ook
altijd een belangrijke rol gespeeld in de economie van de eilandengroep. Ook
vandaag vormen ze een belangrijke bron van inkomsten voor de Faroese vissers.

&CVWO

XGTXCNFCVWO OOLL

Faroer Jaarboek en
Jaarmap

12/08/10 16:24

Jaarboek: FAYB2010
Prijs: € 58

Jaarmap: FAYP2010
Prijs: € 52,50
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postzegels als belegging

davo
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Postzegels
als belegging
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“Postzegels vormen
geen onderdeel van
beleggingsportefeuilles
in België”
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Wetenschappers Christophe Spaenjers (Universiteit
van Tilburg) en Elroy Dimson (London Business
School) haalden deze zomer de internationale pers
met een opmerkelijk onderzoek. Op zoek naar een
interessante belegging? Dan doe je volgens hen een
goede zaak door te beleggen in postzegels.
In hun onderzoek bekeken ze de evolutie van de prijzen van waardevolle Britse postzegels tussen 1900 en 2008. Waarom Britse
zegels? “Voor het onderzoek baseerden we ons op catalogi en die
waren voorhanden in Groot-Brittannië. We vonden deze naslagwerken in het British Museum en via online boekhandels.” Verder kozen
we voor Britse zegels omdat dit een belangrijke verzamelcategorie
is bij filatelisten”, licht onderzoeker Christophe Spaenjers toe. “We
vergeleken de prijsontwikkeling van postzegels met de index van
aandelen- en obligatieprijzen, kunstprijzen en goudprijzen over
dezelfde periode.” De onderzoekers kwamen tot enkele verrassende conclusies. “Gemiddeld leverden de Britse postzegels een
rendement op van zeven procent. Dat is hoger dan het gemiddelde
rendement van obligaties en goud, maar lager dan het rendement
op aandelen. We merkten ook dat als de aandelenprijzen stegen,
de postzegelprijzen de hoogte ingingen. Verder stelden we vast dat
postzegels goed bestand zijn tegen inflatie. Als investeerders inflatie
verwachten, dan grijpen ze soms terug naar postzegels omdat dit
een ‘zekere’ investering is”, aldus Spaenjers. “Met als gevolg dat je
ziet dat postzegelprijzen de hoogte in gaan in tijden van economische crisis. Zo stegen de prijzen eind jaren ’70, en ook de afgelopen
jaren gingen de postzegelprijzen naar omhoog.” Alvorens je hele
kapitaal in postzegels te beleggen, waarschuwt Spaenjers voor twee
belangrijke nadelen van beleggen in postzegels: “Op lange termijn
zie je dat postzegels soms onderpresteren. Verder heb je in deze
markt ook te maken met hoge transactiekosten, die soms tot 25
procent van de prijs kunnen oplopen.”
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Etienne de Callataÿ, Chief Economist van Bank Degroof

Geen aparte klasse

Er bestaan in België ook zeldzame
postzegels die heel wat waard zijn.
Denk maar aan de ‘Omgekeerde
Dendermonde’. De postzegel kostte in
1920 65 cent, en is vandaag 75.000
euro waard. Toch zijn postzegels als
De ‘Omgekeerde Dendermonde’
beleggingsproduct nog onbekend
in België. Etienne de Callataÿ, Chief
Economist van Bank Degroof, de grootste onafhankelijke private
en zakenbank van België: “Postzegels vormen geen onderdeel van
beleggingsportefeuilles in België. Ze worden hier niet gezien als een
aparte klasse van activa – zoals aandelen of obligaties – waarin je
actief gaat beleggen. Ze maken ook geen deel uit van alternatieve
klassen van activa, zoals wijn, kunst of antiek, waarin wel belegd
wordt. Toch zou je postzegels perfect als onderdeel van een klasse
als antiek kunnen zien. Maar voor zover ik weet raadt geen enkele
financiële instelling vandaag aan om te investeren in postzegels.”
Iets waar het onderzoek van Christophe Spaenjers en Elroy Dimson
misschien verandering in kan brengen!
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advertenties

Met PostMobile,
de herlaadkaart van bpost,
houdt u contact met
familie en vrienden tegen
zeer voordelige tarieven.
Kies PostMobile voor uzelf, uw kinderen of
kleinkinderen: met een kaart van 5 EUR belt u
25 minuten.

hallo mama?
ik wou gewoon
even met je
praten.

Dat is inderdaad heel voordelig… Vraag dus snel
uw PostMobile-kaart aan in uw postkantoor.

Dezelfde tarieven naar vaste en mobiele
nummers 24/24 uur, 7/7 dagen.

GEWOON
GOEDKOOP

SMS

€ 0,10/sms 1

OPROEP

€ 0,20/min 1

OPROEP

€ 0,30/min 2

1 Prijs incl. btw. Voor alle oproepen en sms’en naar alle Belgische netwerken, uitgezonderd oproepen en sms’en naar speciale nummers (stem via sms, 0900,…). Oproepen worden per seconde aangerekend vanaf de 61e seconde.
2 Prijs incl. btw. Voor alle oproepen van een Belgisch netwerk naar een Europees netwerk, met uitzondering van oproepen naar speciale nummers.
Oproepen worden per seconde aangerekend vanaf de 61e seconde. Meer informatie en de lijst van landen: www.postmobile.be.

26 |

| 27

D;;>8>ÜA:J>I<>;I:CK6C9:8:CIG6A76C@D;B6AI6

9:O>AK:G:C:C<DJ9:C<:9:C@BJCIK6C
NIEUW &%:C*%:JGDB:I?66GI6A'%&%
â9RRU]LMGHGHWDLOYDQGHLPSRVDQWHJHYHOYDQGH$XEHUJHG ,WDOLH
RSJHULFKWLQHQYHUEOLMISODDWVYDQGH,WDOLDDQVH5LGGHUVYDQ0DOWD
â.HHU]LMGHZDSHQYDQ0DOWDPHWMDDUWDO
X



X



X



10 EURO ZILVER : Ø NNt HSBN
tMFHFSJOH"H¡¡¡tQSPPGLXBMJUFJUtPQMBHF
CFQFSLUUPUTUVLLFOtQSJKT€  
tCFTUFMDPEF/..;&
50 EURO GOUD: ØNNt HSBN
tMFHFSJOH"V¡¡¡tQSPPGLXBMJUFJUtPQMBHF
CFQFSLUUPUTUVLLFOtQSJKT€  
tCFTUFMDPEF/..(&
#FJEFHFEFOLNVOUFO
[JUUFOWFSQBLUJOFFO
MVYVFVTNVOUFUVJ

ââG
:AA:CK
I:7:HI D7:G'%&%
',D@I

<:HA6<:C>C::CHIG>@I<:A>B>I::G9:DEA6<:

Eg^_oZcdcYZgkddgWZ]djYkVchX]dbbZa^c\ZcdeYZZYZabZiVVabVg`i

kort

Grote Prijzen van de
filatelistische kunst
Het stadhuis van Brussel vormde op 18
september 2010 de achtergrond bij de
uitreiking van de Grote Prijzen van de
Filatelistische Kunst 2009.
De Grote Prijs ‘Ambassadeur’ of de beste
Belgische postzegel van 2009 ging naar
Myriam Voz en Thierry Martin (MVTM) met
hun zegel ‘Topstukken uit de Belgische
filatelie’.

kort

Nieuwe openingsuren
filaboetiek

De Grote Prijs Stampilou voor de beste
jeugdzegel van de EU ging naar Dany met
de zegel ‘Feest in het Stripmuseum!’

64ème Salon philatélique d’automne
Van 4 t.e.m. 7 november 2010
Espace Champerret
F-75017 Parijs

De Filaboetieks in Brussel en Mechelen zijn
gesloten op donderdag 16 december 2010.
De sinds 1 mei ingevoerde openingsuren
van de Filaboetiek Brussel blijven behouden
tot 8 november 2010 ( van maandag tot en
met vrijdag van 10u tot 13u en van 14u tot
17u30). Op de dag van uitgifte van nieuwe
postzegels blijft de boetiek open tijdens de
middag. Vanaf 8 november tot 31 december
2010 is de Filaboetiek Brussel ook toegankelijk tijdens de middag. Gelieve te noteren dat
de boetiek op 24 en 31 december uitzonderlijk sluit om 16 uur.

we hebben en houden stevige wortels in onze
thuismarkt.
bpost krijgt visueel ook een verlengstuk met
een nieuw logo dat je kunt ontdekken op de
cover van deze Philanews. Het nieuwe logo
vervangt vanaf nu het vorige op de gepersonaliseerde postzegels.
Wie of wat zou jij graag zien op
een postzegel?

De Post is dood, leve bpost!

Voorverkopen in 2011

Tijdelijk postkantoor

In 2011 wijzigt de uurregeling van de
voorverkopen. Van 10u tot 15u is elke
verzamelaar welkom.
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Stamps & Philately is
aanwezig op de volgende
beurzen

De tweede plaats was weggelegd voor
André Buzin met zijn zegel ‘De zeearend’
en de derde plaats ging naar MVTM met
‘Koning Albert – 50 – Koningin Paola’.
De Grote Prijs voor de best gegraveerde
zegel van de EU was voor Antonio Ciaburro
(Italië) met de uitgifte ‘Pinakotheek van
Milaan’.

28. Internationale Briefmarken-Börse
Sindelfingen
Van 29 tot 31 oktober 2010
Messe Sindelfingen Gmbh
Mahdentalstrasse 116
D-71065 Sindelfingen (Duitsland)

Boekenbeurs Antwerpen
Van 31 oktober t.e.m. 11 november 2010
Antwerp Expo
Jan Van Rijswijcklaan 191
2020 Antwerpen
Stand bpost: Hall 3, stand 318

Naar aanleiding van de uitgifte ‘De magie
van Folon’, organiseert de asbl OFAC op
23 en 24 oktober 2010 een filatelistische
tentoonstelling in ‘La Maison du Tourisme
de Marche & Nassogne’, Place de l’Étang
15, 6900 Marche-en-Famenne. Binnen
het kader van deze tentoonstelling
wordt op zaterdag 23 oktober 2010 op
hetzelfde adres een tijdelijk postkantoor
georganiseerd met op die dag een speciale
afstempeling. Je kan er de postzegels, de
FDC en FDS van de bewuste uitgifte kopen,
en ook een gepersonaliseerde zegel met het
beeld van de romaanse kerk van Waha.
De zegel is speciaal ontworpen voor deze
tentoonstelling.
www.famennephilatelie.be
gerard.hubert@skynet.be

Voortaan komt De Post naar buiten onder één
naam: bpost. Deze naamsverandering is het
logische sluitstuk en de bekroning van een
lang veranderingsproces, en we gaan vol ambitie de volledige vrijmaking van de postmarkt
op 1 januari 2011 tegemoet.
Omdat De Post en de postmarkt vandaag
helemaal niet meer zijn wat ze vroeger waren.
We willen die transformatie van De Post heel
duidelijk en tastbaar maken voor iedereen. Met
bpost benadrukken we onze beide basiskenmerken. We zijn en blijven een postbedrijf, en

snelle dienstverlening

Welke Belg of Belgische gebeurtenis verdient
in 2012 een plaats op jouw enveloppe of in
jouw album? Laat het ons vóór 30 november
2010 weten op volgend adres: Stamps &
Philately, Bart Janssen, Cel Uitgiften, Egide
Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen.

Langs deze weg willen we onze abonnees
bedanken voor alle positieve reacties die we
in juni mochten ontvangen over het versneld
versturen van hun postzegels. Het is je als
abonnee ongetwijfeld ook opgevallen dat
de zegels van jouw postzegelabonnement
veel sneller na uitgiftedatum bij jou thuis
geleverd worden. Ook in 2011 zullen we
ernaar streven om de postzegels stipt op
de vooropgestelde data bij alle abonnees te
bezorgen. Een extra service waarmee we
onze abonnees willen bedanken voor hun
loyaliteit.

spoorwegzegel brussel centraal
In september werd het volledige
gerestaureerde en gerenoveerde station
Brussel-Centraal ingehuldigd. De spoorwegfilatelie stelde er nieuwe spoorwegzegels voor. De zegels worden ook verkocht
in de Filaboetieks van bpost en bij Stamps
& Philately.
Bijkomende inlichtingen
02/525 22 54, filatelistisch.
centrum@b-holding.be
Internetsite: filatelie.nmbs.be

| 29

evenementen

COLUMN

Maak kennis met
de ontwerpers
achter de
postzegels
Dit najaar ben je opnieuw van harte welkom tijdens de twee
voorverkopen, die de laatste uitgiften van 2010 extra
in de kijker zetten.
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Op 16 oktober ben je welkom in de salons
van het kasteel van La Hulpe voor de
voorverkoop van de speciale uitgifte ‘De
magie van Folon’ en ‘Bedreigde beroepen’.
Een bezoekje aan de voorverkoop kan je
perfect combineren met een bezoekje aan
de Stichting Folon, die in de boerderij op het
domein onderdak vond.
Naar aanleiding van het tienjarig bestaan
van de Stichting Folon, aanleiding voor de
speciale uitgifte, loopt er een bijzondere
tentoonstelling, met werk van vrienden van
de in 2005 overleden kunstenaar.
De ontwerpers van de Folonuitgifte, het duo
MVTVM ofwel Myriam Voz en Thierry Martin
zijn de hele dag op post om jouw uitgifte te
signeren. Verder kan je er jouw exemplaar
van de uitgifte ‘Bedreigde beroepen’ laten
signeren door één van de leden van het
ontwerpersduo Saturnia.
Tussen 10u en 13u signeert Corinne Bukac
de uitgifte met een diepdrukstempel, waarop
het logo van Saturnia staat. Ontwerper Marc
Herman wisselt haar af van 13u tot 16u.
De tweede voorverkoop op 6 november in
Waremme staat al helemaal in het teken
van de feestdagen. De ontwerper van de
kerstzegel is dit jaar Jean-Pierre Lorand. Zijn
ontwerp in rasterdiepdruk van de kerstman
in zijn arrenslee doet al verlangen naar de
gezelligheid van die feestelijke winterdagen.
Hij komt signeren tussen 13u en 16u.

De magie van Folon –
Bedreigde beroepen
Verkoop:
Vanaf 18 oktober 2010 in alle postkantoren,
behalve in de agentschappen en de
PostPunten.
Voorverkoop:
Op 16 oktober 2010 van 10 tot 16u op het
volgende adres: Salons du Château de La
Hulpe, Chaussée de Bruxelles 111, 1310
La Hulpe
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 18 oktober 2010 van 10 tot 17u in
de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.
De Vlaamse Primitieven –
Stemmige Kerst!
Verkoop Vlaamse Primitieven:
Vanaf 8 november 2010 in alle postkantoren, maar niet in de agentschappen en de
PostPunten.
Verkoop Stemmige Kerst!:
Vanaf 8 november 2010 in alle postkantoren, in de agentschappen en de PostPunten.
Voorverkoop:
Op 6 november 2010 van 10 tot 16u op het
volgende adres: Collège Saint-Louis, Avenue
du Prince Régent 30, 4300 Waremme.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 8 november 2010 van 10 tot 17u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Corinne Bukac en Marc Herman

Van links naar rechts: Frans Vanderschueren, Jan Smets, Nancy Borremans, Evi Krick en Chris Laeremans

© Danny Dhondt

MVTM of Myriam Voz en Thierry Martin

Jean-Pierre Lorand

Een klein,
maar bijzonder
venster op de
wereld

opbrengen. Om die reden wordt er nu werk gemaakt van een
vernieuwing van ons jongerenprogramma, om het aantrekken van
jonge verzamelaars op een nog meer gerichte manier te ondersteunen. Meer daarover in de toekomst.

De wereld, waarvoor de postzegel ons de ogen opent, verandert
voortdurend. Dat maakt het voor ons – ontwerpers, makers, gebruikers en verzamelaars – precies zo boeiend. Niet alleen naar nieuwe
thema’s en onderwerpen toe, maar ook hoe we dit delen met
anderen. In een wereld waarin ‘digitaal’ de norm wordt, waarin het
schrijven een vergeten stiel dreigt te worden, en in een economische context die de komende jaren moeilijk zal blijven, kunnen we
niet blijven stilstaan.

Een (ver)nieuw(d) team zal vanaf nu de uitdaging aangaan. Zoals
Philippe aangaf combineer ikzelf voortaan de verantwoordelijkheden
over de klantendienst met die van residentiële marketing. Nancy
Borremans wordt directeur filatelie. Wij zullen daarin worden bijgestaan door twee bekende en ervaren gezichten, Chris Laeremans
en Evi Krick, voor velen onder u geen onbekenden, die in elk geval
kunnen instaan voor de continuïteit in de dienstverlening. Frans
Vanderschueren blijft onze man op het internationale front.
Een nieuw team, met ideeën en boordevol enthousiasme, voor een
nieuwe periode van nieuwe uitdagingen. Maar met immens respect
voor de essentie: het kleine maar bijzondere venster op de wereld!

Marina Abelshausen gaf in Philanews 4 al een mooi voorbeeld
van een dergelijke evolutie, wanneer ze het had over de opkomst
van internet en de aantrekkingskracht ervan op dertigers. De manier
waarop jongeren met verzamelen omgaan is een ander voorbeeld,
zoals elke ouder kan getuigen op basis van de buit aan kaarten,
knikkers, pins en andere smurfen die elk supermarktbezoek moet

Zoals hij in zijn inleiding heeft aangekondigd, neemt Philippe Allardin een welverdiend afscheid na zijn professionele carrière. Eerder
dit jaar nam ook Koen Vandenberghe, directeur filatelie, afscheid van
het bedrijf. Samen hebben zij de afgelopen jaren veel betekend voor
de postzegel in het algemeen, en de filatelie in het bijzonder. Zij dragen de fakkel over, maar blijven leden van onze uitgebreide familie.

Jan Smets
Director Marketing & Customer Service
Residential customers and Mass Channels
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België 2010
in postzegels
Het Jaarboek 2010
nu beschikbaar!
Prijs: € 94
Code: JB10N
Harde kaft, 82 bladzijden, meer
dan 80 illustraties

THIS IS BELGIUM
MODE, DIT IS BELGISCH

OP ZOEK NAAR
HET PERFECTE
EINDEJAARSGESCHENK?

This is Belgium
Mode, dit is Belgisch
Te koop bij Stamps & Philately,
in de Filaboetieks en via
www.bpost.be/eshop
Prijs: € 19,50
Code: BO1001NTIB

Jaarmap 2010
Prijs: € 93
Code: JM10

Alle informatie over deze publicaties vind je op
pagina's 17 & 18 van dit magazine

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

V.U.: P. Allardin – E. Walschaertsstraat 1B – 2800 Mechelen - bpost (naamloze vennootschap van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464 RPR Brussel. PR 000-0000014-14)

