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01 I woord vooraf I door Philippe Allardin
Beste verzamelaars,
Voor velen staat de filatelie in de eerste plaats voor mooie postzegels. Maar de filatelie is veel meer dan dat! Zo zijn er verzamelaars die meer interesse hebben voor de afstempeling, die mooi
en onberispelijk moet zijn, en waarvan de kwaliteit sommigen
zelfs weet te ontroeren.
Aangezien we steeds een zo goed mogelijke dienstverlening aan de filatelisten willen aanbieden, hebben we een procedure uitgewerkt die ervoor zorgt dat de afstempelingen optimaal
zijn. Alle nuttige informatie hieromtrent vind je in deze Philanews.
De postzegels voor het begin van het nieuwe jaar staan in het teken van de huidige bekommernissen: de solidariteit en de gelijkheid van kansen, de natuur en twee van haar elementen:
het klimaat en het water.
Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de geboorte van Louis Braille geeft De Post voor
de slechtzienden een zegel uit in braille. We brengen ook hulde aan twee vrouwen die de geschiedenis van de feministische beweging hebben getekend: Marthe Boël en Lily Boeykens.
De klimaatopwarming en dus ook de bescherming van de Noord- en de Zuidpool zijn het onderwerp van een thematische uitgifte in een veertigtal landen. Wij kozen een vel dat gewijd is
aan de fauna van de twee polen en aan twee Belgische ontdekkingsreizigers, Alain Hubert en
Dixie Dansercoer.
Ook de waterproblematiek wordt steeds belangrijker. Daarom is deze bron van leven het thema
van de uitgifte “Rode Kruis”. Eén van de doelstellingen van het Rode Kruis bestaat erin om de
bevolkingsgroepen die een watertekort hebben te bevoorraden met zuiver en drinkbaar water.
Water is ook een ecologisch transportmiddel, en daarom is de binnenscheepvaart, die zo’n
23 % van het vrachtvervoer in België uitmaakt, zo belangrijk.

Veel leesplezier!

Philippe Allardin
Directeur
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02 I Speciale uitgiften
Uitgif tedatum

23 02 2009

03. Louis Braille (1809-1852)
Louis Braille wordt geboren op 4 januari 1809 te Coupvray, nabij
Parijs. Al spelend met een werktuig van zijn vader verliest hij op
driejarige leeftijd het zicht.
Zijn ouders zorgen ervoor dat hij zowel een degelijke intellectuele
als manuele opleiding krijgt. Op 15-jarige leeftijd ontwikkelt hij een
Code: 0903*

schrijfprocedé dat blinden toelaat alle mogelijke letters, leestekens,

cijfers en muzieknoten te lezen en te schrijven. Het brailleschrift is geboren en opent voor blinde
personen een venster op de wereld!
Het brailleschrift is gebaseerd op een combinatie van 6 reliëfpunten. In een opstelling van 2 kolommen van 3 punten, en altijd met dezelfde afmetingen, zijn ze simultaan voelbaar met de meest
gevoelige zone van de vinger. Na bij-

Kenmerken:
Thema: 200ste verjaardag geboorte Louis Braille
Naam Braille en frankeerwaarde in braille op de postzegel
Tekening: Guillaume Broux
Samenstelling: Jean Libert
Gravure: Martin Mörck
Waarde van de zegels:  of € 0,59
Formaat van de zegels: 48,75 mm x 38,15 mm
Formaat van het blaadje: 266 mm x 100 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: polyvalent-fosforescent
Tanding: 11½
Aantal platen: 6
Drukprocedé: gecombineerde raster- en staaldiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

na twee eeuwen is het brailleschrift
nog steeds actueel. Anno 2009 laat
dit schrift blinde personen toe om de
computer te gebruiken en te surfen
op het Internet.
De Brailleliga vzw biedt gratis hulp en
begeleiding (sociaal, dagelijks leven,
opleiding, cultuur, vrije tijd...) aan
meer dan 12.000 blinde en slechtziende personen in heel België.

Tekst: Brailleliga

Meer informatie:
Surf naar: www.braille.be

* Behoort tot het postzegelabonnement
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Uitgif tedatum

23 02 2009

04. Vrachtschepen op kanalen en rivieren
De binnenvaart, het onderwerp van deze uitgifte, zou men kunnen definiëren als de kunst om een vaartuig te verplaatsen over
een waterloop, gestroomlijnde rivier of kanaal.
Voor de beoefening van deze kunst moeten bepaalde regels gevolgd worden, die ontstaan zijn uit de voorouderlijke scheepvaartCode: 0904*

praktijken en die zeer specifieke kenmerken vertonen. Men maakt
een onderscheid tussen de handelsvaart en de pleziervaart.

De binnenvaart is het transportmiddel van de toekomst. Onze waterlopen beschikken vandaag
nog over heel wat reservecapaciteit. Door een deel van de groei van het wegverkeer op te vangen,
kan de binnenvaart bijdragen tot de verbetering van de mobiliteit. De binnenvaart valt aanzienlijk
goedkoper uit dan andere vormen van vrachtvervoer. Zo kan een binnenschip van 1500 ton tot 90
TEU (Twenty Feet Equivalent Units) of containers vervoeren in één keer. Over de weg zou je daar
zo’n 70 vrachtwagens voor nodig hebben.
Het schip is ook de meest energiezuinige vorm van transport. Volgens de officiële vaststellingen
verbruiken binnenschepen aanzienlijk minder energie dan het spoor- of wegverkeer. De binnenvaart is dus zowel het milieuvriendelijkste als het goedkoopste transportmiddel.

Kenmerken:
Thema: de binnenscheepvaart in België
Ontwerp: Daniel Fauville
Samenstelling: MVTM
Waarde van de zegels:  of € 1,18
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 100 mm x 160 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: GPW fluorescent
Aantal platen: 2
Tanding: 11½
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* Behoort tot het postzegelabonnement
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23 02 2009

05. Rode Kruis: water!
Onze planeet is voor 80 % bedekt met het water van de oceanen en
toch is er nog altijd een tekort aan drinkbaar water.
Geen enkel land ter wereld ontsnapt daaraan. Natuurrampen als
droogtes, overstromingen en vloedgolven zoals de Tsunami, zijn er
de reden van dat hele steden en dorpen wegtrekken, op zoek naar
Code: 0905*

drinkbaar water. Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsor-

ganisatie (WHO), dat verscheen naar aanleiding van de wereldwaterdag in maart 2008, sterven
door watertekort jaarlijks 15 miljoen mensen aan de gevolgen van besmettelijke ziekten.
Internationale instellingen zoals het Rode Kruis exploiteren alle soorten waterbronnen om bevolkingsgroepen te bevoorraden die gezond en drinkbaar water nodig hebben.
In veel landen waarin een groot aantal mensen op de vlucht zijn voor oorlog of hongersnood, werkt
het “Internationaal Comité van het Rode Kruis” aan verschillende waterprojecten. Met de hulp van
de lokale bevolking spant het zich volledig in om de problemen op te lossen. Er werden heel wat
putten geboord waaruit water wordt gepompt om iedereen drinkbaar water te verschaffen.
Een postzegel kopen ten gunste van drinkwater is een bijdrage leveren om miljoenen mensen opnieuw het leven te schenken!
		

Tekst: Aimé Omari Mungu A’konkwa

Kenmerken:
Thema: veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen
voor iedereen
Ontwerp: Jean Libert
Waarde van de zegel:  of € 0,59 + € 0,25 (toeslag)
Formaat van de zegel: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 140 mm x 166 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: fluorescent litho
Aantal platen: 2
Tanding: 11½
Drukprocedé: offset
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* Behoort tot het postzegelabonnement
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09 03 2009

06. Belgische vrouwen in actie
Marthe de Kerchove de Denterghem (1877-1956)
werd geboren in een liberale adellijke familie. Ze genoot een uitstekende opvoeding – niet vanzelfsprekend voor een meisje uit
haar tijd - en huwde in 1898 de industrieel Pol Boël (1868-1941). In
haar nieuwe thuishaven La Louvière legde zij zich toe op werken
Code: 0906A*

van weldadigheid. De Eerste Wereldoorlog betekende een breuk.
Toen de Duitse politie het klandestiene postnetwerk dat ze had

opgericht ontmantelde, kwam haar dat op twee jaar gevangenis te staan. Na de oorlog behoorde
Boël, als ex-politiek gevangene, wel tot de weinige Belgische vrouwen die konden stemmen voor
het Parlement. Doorheen haar engagement in de liberale partij tijdens het interbellum, ijverde ze
voor de veralgemening van dat vrouwenstemrecht. Marthe Boël stond van 1934 tot 1952 aan het
hoofd van de Nationale Vrouwenraad van België, waar ze jong talent voor aantrok. Haar voorzitterschap van de Internationale Vrouwenraad (1936-1947) stond in het teken van de Tweede
Wereldoorlog. Naast deze engagementen lag zij aan de origine van onder meer de Belgische afdelingen van de YWCA (Young Women’s Christian Association) en de Girls Guides.
Lily Boeykens (1930-2005)
was juriste van opleiding. Ze huwde Constant (Stan) Huygelen,
die faam verwierf met de ontwikkeling van vaccins. Na enkele jaren in Zaïre te hebben gewoond, werkte zij achtereenvolgens als
freelance journaliste en in de public relations. In 1964 werd ze lid
van de Belgische Vrouwenraad. Voorzitster Maya (Marie-Anne)
Code: 0906B*

Janssen, dochter van Marthe Boël, wilde meer Nederlandstalige
leden aantrekken en vond in Lily Boeykens de geschikte figuur

om dat plan te concretiseren. Van 1974 tot 1992 was Lily Boeykens bijna zonder onderbreking
voorzitster van de autonome Nederlandstalige Vrouwenraad die ze mee had vormgegeven. Ze
speelde verder onder meer een belangrijke rol in de organisatie van de eerste Nationale Vrouwendag (11/11/1972), tijdens de beginjaren van het Vrouwen Overleg Komitee en bij de organisatie van
het Internationaal Tribunaal rond Misdaden tegen de Vrouw , dat leidde tot de oprichting van het
eerste vluchthuis in België. Inmiddels was Lily Boeykens ook actief in de Internationale Vrouwenraad, eerst in de Commissie Massamedia, daarna als lid van de Board. Van 1988 tot 1994 was ze
voorzitster van de IVR, waarbij ze streefde naar een meer professionele en dynamische werking.
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Ook de Belgische regering deed beroep op haar expertise: zij zetelde onder meer in nationale
adviesorganen als de Commissie Vrouwenarbeid en de Consultatieve Commissie Status van de
Vrouw, en was van 1995 tot 1999 Belgisch vertegenwoordiger bij de VN-Commissie Status van de
Vrouw.
Tekst: Els Flour (Amazone)

Kenmerken:
Thema: 2 personaliteiten uit de Belgische vrouwenbeweging: Marthe Boël en Lily Boeykens
Ontwerp: Nora Theys
Waarde van de zegels:  of € 0,59
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 140 mm x 166 mm
Velindeling: 2 x 5 postzegels
Papier: fluorescent litho
Aantal platen: 2
Tanding: 11½
Drukprocedé: offset
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* Behoort tot het postzegelabonnement

Uitgif tedatum

09 03 2009

07. Preserve the Polar Regions and Glaciers
De natuur is mooi en machtig. Mensen hebben de vrijheid om deze te gebruiken of te misbruiken. Meer dan ooit dwingt de opwarming van de aarde ons om na te denken over de roofbouw
die we plegen op onze kwetsbare planeet. De stijging van de temperatuur toont zich in het
dagelijkse leven van mens, plant en dier. Maar hoe extremer een plaats, hoe duidelijker de
onheilstijding wordt. De Noord- en Zuidpool zijn dan ook sleutelgebieden om de evolutie van
het klimaat te meten.
België heeft een traditie op het gebied van poolexploratie.
Ons land was voor het eerst op de Zuidpool met Adrien de Gerlache. Toen de Belgica-expeditie op
16 augustus 1897 in Antwerpen vertrok, kon niemand vermoeden dat de Gerlache en zijn beman-
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Code: 0907*

* Behoort tot het postzegelabonnement

ning geschiedenis zouden schrijven. Nieuwe gebieden werden ontdekt en voor het eerst werd er
overwinterd op de Zuidpool. Alle latere onderzoeksteams leerden van de experimenten van toen.
Ook poolreizigers Alain Hubert en Dixie Dansercoer hebben de Zuidpool bedwongen. In 19971998 legden zij van de vroegere Koning Boudewijnbasis naar de geografische Zuidpool 3.924 km
af op ski’s en met een slee achter zich. Door het gebruik van speciale tractiezeilen konden zij in een
recordtijd van 99 dagen de overtocht doen.
In 2002 wilde het tweetal de bevroren oceaan van de Noordpool oversteken. Na 68 dagen moesten
ze hun tocht onderbreken omdat het ijs op sommige plaatsen veel te dun was om hun gewicht
te dragen. Precies deze expeditie toonde aan dat het poolijs een grote waardemeter is voor de
klimaatsevolutie op aarde.
Klimaatsverandering is al lang geen tijdelijk fenomeen meer. De strijd tegen de opwarming van de
aarde is dan ook de belangrijkste milieu-uitdaging voor de toekomst.

					

Tekst: Carine Boeykens
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Kenmerken:
Thema: een wereldomvattende uitgifte voor de bescherming van Zuid-en Noordpool
Copyright: - foto van het blaadje: © International Polar Foundation/Artic Arc Expedition 2007
- foto pinguins (Antarctica): © International Polar Foundation/René Robert
- foto ijsbeer (Arctica):© Photography Ansgar Walk
www.creativecommons.org/licenses
Ontwerp: MVTM
of € 1,05
Waarde van elke zegel:
Prijs van het blaadje: € 2,10
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 120 mm x 80 mm
Velindeling: 2 x 1 postzegel
Papier: fosforescent litho
Tanding: 11½
Drukprocedé: offset
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

Uniek Zuidpool Souvenir afgestempeld op de
Prinses Elisabethbasis!
15 februari 2009 wordt een grote dag: de Prinses Elisabethbasis wordt dan officieel geopend
op de Zuidpool! Dit Belgische project is de enige poolbasis die volledig op hernieuwbare energiebronnen werkt. Hier wordt het effect van de klimaatverandering en de invloed van Antarctica
op het wereldwijde klimaat bestudeerd. Dankzij onze samenwerking met de International Polar
Foundation kunt u er een beetje
bij zijn. Onze unieke genummerde Zuidpool Souvenirs reizen
mee naar de basis, en worden
daar ter ere van de opening afgestempeld. Terug in België krijgen ze een extra stempel op de
achterkant.
Prijs: € 9,70*

Code: 0902SKOM

De oplage is beperkt, dus bestel

hem snel! Enkel wie voor 10 februari bestelt, is zeker van zijn uniek Zuidpool Souvenir!
Meer info over de Princess Elisabeth Basis: www.antarcticstation.org
* Het Zuidpool Souvenir is niet inbegrepen in één van de bestaande abonnementenformules.
De reële beschikbaarheidsdatum hangt af van de terugkeer van de expeditieleden, voorzien in de tweede helft van februari.
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09 03 2009

08. Feest van de postzegel: het mailmoment
Je komt thuis. Wat is het eerste dat je doet? Je post bekijken! Je bent niet
alleen: 74 procent van de Belgen doet net hetzelfde. Dat hebben studies1
aangetoond.
Bovendien besteedt men gemiddeld 7 minuten per dag aan zijn post. Dat
ogenblik wordt ook wel het mailmoment genoemd. 97% van alle huisgezinnen licht dagelijks zijn brievenbus, waarvan iets minder dan de helft dit zelfs
onmiddellijk doet nadat de postbode is langsgeweest. Mensen zitten dus echt
Code: 0908*

wel op hun postbode te wachten.

Om aan dit onderwerp vorm te geven werd een wedstrijd georganiseerd waaraan 3 hogescholen
van het kunstonderwijs ( Wallonië, Brussel, Vlaanderen) deelnamen.
Aan de deelnemers werd gevraagd om een sterk beeld te creëren dat ook op klein formaat het
moment van sensatie bij de mensen zou weergeven wanneer zij de post uit hun brievenbus halen.
De tekening van Emitis Mohsenin van de ‘Ecole Supérieure des Arts de l’Image Le 75’ uit SintLambrechts-Woluwe (Brussel) kwam als winnaar uit de bus en prijkt op de postzegel.

							
1

Tekst: Soraya Holderbeke

De cijfers zijn afkomstig uit studies uitgevoerd door bekende
onderzoeksbureaus zoals MAS, Research&Solutions, Ask en
Research International in 2005 en 2006.

Kenmerken:
Thema: een jonge kijk op het “mailmoment”
Ontwerp: Emitis Mohsenin
Waarde van de zegel:  of € 0,59
Formaat van de zegel: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 166 mm x 100 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: GPW fluorescent
Aantal platen: 2
Tanding: 11½
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
* Behoort tot het postzegelabonnement
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03 I Voorverkopen
21 02 2009
Louis Braille, Vrachtschepen op kanalen en rivieren,
Rode Kruis
Verkoop: vanaf 23 februari 2009 in alle postkantoren (niet in de postagentschappen).
Voorverkoop: op 21 februari 2009 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:
Salle polyvalente de la forêt des loisirs
Le Vieux Campinaire
Rue de la Virginette 2
6220 Fleurus

Jean Libert

Afstempeling uitgiftedatum:
op 23 februari 2009 van 9 tot 17 u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel

Ontmoeting met: Jean Libert, Guillaume Broux en Daniel Fauville in Fleurus.

07 03 2009
Belgische vrouwen in actie, Preserve the Polar
Regions and Glaciers, Feest van de postzegel

Guillaume Broux

Daniel Fauville

Verkoop: vanaf 9 maart 2009 in alle postkantoren (niet in de postagentschappen).
Voorverkoop: op 7 maart 2009 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:
Koninklijk Atheneum
Vander Merschplein 54
8930 Menen

Afstempeling uitgiftedatum:

Emitis Mohsenin

op 9 maart 2009 van 9 tot 17 u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel

Ontmoeting met: Emitis Mohsenin (onder voorbehoud) in Menen.
Nora Theys zal aanwezig zijn tot 14u.
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Nora Theys

04 I first day covers
e 3,75 per First Day Cover (Incl. 21% BTW)
First Day Covers zijn per uitgifte genummerde en geïllustreerde enveloppen met afgestempelde postzegel(s). Alle FDC’s hebben hetzelfde formaat. U kunt de FDC’s per stuk verkrijgen of intekenen voor een abonnement. Met een abonnement geniet u tot 5% korting.

Code: FDC0904

Code: FDC0903

Code: FDC0906

Code: FDC0905

Code: FDC0908

Code: FDC0907
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05 I first day Sheets
e 4,95 per First Day Sheet (Incl. 21% BTW)
Per uitgifte van speciale postzegels, blaadjes en/of boekjes ontvangt u deze prachtige
genummerde kaart, met de postzegels opgekleefd en voorzien van een speciale stempel.
Op de keerzijde vindt u, in het Nederlands en in het Frans, kenmerken en informatie over de
uitgiften. U kunt de First Day Sheet per stuk verkrijgen of intekenen voor een abonnement.
Met een abonnement geniet u tot 5% korting.
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Code: FDS0903

Code: FDS0904

Code: FDS0905

Code: FDS0906

Code: FDS0907

Code: FDS0908

06 I Publicaties
Uitgif tedatum

12 11 2008

België 2008 in postzegels
Het boek “België 2008 in postzegels” geeft
ons een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in 2008 aan de hand van prachtige kleurillustraties, boeiende teksten en
speciale postzegels, op zich stuk voor stuk
minuscule schilderijtjes en kunstwerken. Dat
het ontwerpen van een postzegel heel wat
meer inhoudt dan enkel maar een tekening op
papier bewijzen de getuigenissen van de ontwerpers die – ieder op hun eigen manier – hun
verhaal vertellen.

Een must voor alle
boeken- en postzegelliefhebbers!
Prijs: € 65 (Incl. 6% BTW)

Code: JB08N

Uw geschenk:

Voor slechts € 65 ontvangt u dit prachtig jaaroverzicht van de spe-

Het zwart/wit blaadje

ciale postzegels 2008, evenals het exclusieve zwart-witvelletje met

Kerstmis en
Nieuwjaar

een reproductie van de kerstzegel 2008. De beschermstrookjes hoeft

voorzien van een
speciale afstempeling.

u zelf niet meer aan te brengen. Dat hebben wij reeds voor u gedaan!

Meer informatie: www.philately.post.be
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06 I Publicaties
Uitgif tedatum

12 11 2008

This is Belgium VI: Muziek in B-groot
De reeks This is Belgium van de Belgische filateliecollectie 2008 heeft zich ditmaal toegespitst
op de Belgische muziek. De tien portretten, die
in het gelijknamige boek aan bod komen, vertegenwoordigen elk een aspect van de muzikale
rijkdom en verscheidenheid in België.
Naast de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd
worden de bekende bas-bariton José van Dam en
het muzikaal ensemble van Philippe Herreweghe in
de schijnwerpers gezet. De grootste troef van het kamerkoor Collegium Vocale Gent bestaat erin om ba-

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

rokmuziek als hedendaagse muziek uit te voeren.

Het ‘orkest van de 20ste eeuw’ - Il Novecento kan de meest uiteenlopende repertoires en muziekstijlen aan. Elk jaar verwelkomt het muziekfestival Rock Werchter, gedurende vier dagen,
de bekendste internationale rockgroepen.
Grote namen als Jacques Brel, Salvatore Adamo en Will Tura
en de Belgische jazzlegende Philip Catherine hebben mee het
gevarieerde muzieklandschap in België bepaald.
Ook de Antwerpse rockgroep dEUS, die in 2008
een nieuwe CD heeft uitgebracht, en de Brusselse groep Vaya Con Dios, die latino en blues
brengt, verdienen een vermelding
in deze publicatie.
De vorige delen gemist?
Surf naar www.philately.post.be
en ontdek deze prachtige reeks.
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Uitgif tedatum

31 10 2008

Agenda 2009
2009 kondigt zich aan als het jaar waarin luchten ruimtevaart en sterrenkunde in het middelpunt van de belangstelling staan.
Een aantal belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de lucht- en ruimtevaart tonen aan
dat de mens steeds weer nieuwe

uitdagingen

aangaat. Denken we maar aan de eerste vlucht
van Blériot over het Kanaal in 1909, de vlucht van
de Zeppelin rond de wereld in 1929, de eerste stap
op de maan in 1969 en ten slotte de bouw van het
Internationaal Ruimtestation ISS. Frank De Winne
zal voor zes maanden aan dit project deelnemen.
2009 werd uitgeroepen tot Internationaal Jaar van
de Sterrenkunde (IYA2009) met de bedoeling de
Prijs: € 13,50 (Incl. 6% BTW)

Code: AG09

mensen hun plaats in het heelal te laten (her)ont-

dekken en hen te laten inzien dat wetenschappelijke kennis een bijdrage kan leveren tot een
meer evenwichtige en vreedzame samenleving.
Naast de speciale postzegels uitgegeven naar aanleiding van deze gebeurtenissen, lichten
we eveneens een tipje van de sluier van de speciale postzegels voorzien in 2009.
Verzamelaars kijken er zeker al naar
uit! Voor wie nu nog geen postzegels
verzamelt wordt deze agenda een
verrassende kennismaking met de
schoonheid en de originele thema’s
van de Belgische postzegels.

De Agenda 2009:
een blik vooruit!

De Agenda 2009 bevat:
- meer dan 100 kleurpagina’s,
- calendarium (incl. Memo, feestdagen),
- repertorium, nota’s en inleiding over de thema’s van
de speciale postzegels 2009,
- ingekleefd blaadje met zwart-witafbeelding van de
postzegel “Dirk Frimout en Frank De Winne“ uit het
blaadje This is Belgium 2004,
- de brochure met de afbeeldingen van de postzegels
van 2009.
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06 I Publicaties
Uitgif tedatum

29 01 2009

Philastrips: Arleston - Univers (Lanfeust)
Lanfeust, die in de magische wereld van Troy
woont, is een leerling-smid die over ongewone
krachten beschikt. Zijn avontuurlijke zoektocht
loopt in de albums over drie cyclussen.
De scenario’s van deze fantasy-strips, die hier en
daar een humoristische toets hebben, zijn geschreven door Christophe Arleston, die de wereld van Troy
tot leven brengt in talrijke afgeleide series. Een team
schitterende en talentvolle tekenaars verzorgt de
illustraties. De serie “Lanfeust de Troy” sleepte heel
wat prijzen in de wacht. Het is een bestseller van
het Franse stripverhaal met oplages van meer dan
400 000 exemplaren per album.
In het album “Arleston - Univers” neem je deel aan
een geleid bezoek doorheen het wijdvertakte werk
van Christophe Arleston, dat doorspekt is met opmerkingen van de auteur en waarin talrijke onuitgegeven of vrij onbekende afbeeldingen schitteren.

Kenmerken:

Deze albums zijn en-

Formaat: 15 x 21 cm

kel verkrijgbaar in het

Code: PHSTLANFR

Frans en bevatten een

Prijs: € 27

vel met 5 Duostamp®,

Luxe uitgave: PHSTLANFRL

voorzien van een spe-

Prijs: € 72

ciale afstempeling.

Meer informatie:
Tel.: +32 (0)15/28 58 10 of e-mail: philately@post.be
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Bestelbon

Philanews 1/2009
SC 486

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

E-mail:

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

PRS

F I L

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

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

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

q MASTERCARD

Kaartnummer: .................. - .................. - .................. - ..................
Vervaldatum: ............. / .............
Bedrag: o .........…........... Datum: ............................
Handtekening: ......……………
q Ik betaal met het overschrijvingsformulier (met IBAN/BIC code) onderaan de factuur die ik
apart ontvang.
q Ik betaal door overschrijving op de Giro-rekening in Nederland, de gegevens staan
vermeld op de keerzijde van de factuur die ik apart ontvang.
Binnen Europa: grensoverschrijdende overschrijvingen in euro tot o 12.500 binnen de Europese Unie,
worden sinds 1 juli 2003 uitgevoerd aan hetzelfde tarief als uw binnenlandse overschrijvingen. Dit betekent
een besparing van minimum o 3,50 per overschrijving. Om dit tarief te genieten moet u evenwel op de
betalingsopdracht het internationale bankrekeningnummer (IBAN) van de begunstigde vermelden evenals
de identificatiecode (BIC) van zijn bank, die wij u meedelen op de factuur.
* De prijzen van de postwaarden kunnen worden aangepast, maar de aangekochte postzegels blijven
frankeergeldig voor de geafficheerde tarieftrap.

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

CODE

BESCHRIJVING

SCHEURCODE AANTAL

Zegels februari 2009
0903
03. Louis Braille (1809-1852)

Prijs/EX.

€ 0,59

0904

04. Vrachtschepen op kanalen en rivieren

€ 1,18

0905

05. Rode Kruis: water!

€ 0,84

Zegels maart 2009
0906A

06A. Belgische vrouwen in actie: Marthe Boël

€ 0,59

0906B

06B. Belgische vrouwen in actie: Lily Boeykens

€ 0,59

0907

07. Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 2,10

0908

08. Feest van de postzegel: het mailmoment

€ 0,59

CODE

BESCHRIJVING		

TOTAAL

AANTAL

Prijs/EX.

first day cover februari 2009
FDC0903
FDC Louis Braille (1809-1852)

€ 3,75

FDC0904

FDC Vrachtschepen op kanalen en rivieren

€ 3,75

FDC0905

FDC Rode Kruis: water!

€ 3,75

first day cover maart 2009
FDC0906
FDC Belgische vrouwen in actie

€ 3,75

FDC0907

FDC Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 3,75

FDC0908

FDC Feest van de postzegel: het mailmoment

€ 3,75

first day SHEET februari 2009
FDS0903
FDS Louis Braille (1809-1852)

€ 4,95

FDS0904

FDS Vrachtschepen op kanalen en rivieren

€ 4,95

FDS0905

FDS Rode Kruis: water!

€ 4,95

first day SHEET maart 2009
FDS0906
FDS Belgische vrouwen in actie

€ 4,95

FDS0907

FDS Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 4,95

FDS0908

FDS Feest van de postzegel: het mailmoment

€ 4,95

Publicaties
BO0802N

This is Belgium VI: Muziek in B-groot

€ 19,50

JB08N

België 2008 in postzegels

€ 65,00
€ 13,50

AG09

Agenda 2009

PHSTLANFR

Philastrip: Arleston - Univers (normale uitgave)

€ 27,00

PHSTLANFRL

Philastrip: Arleston - Univers (luxe uitgave)

€ 72,00

BO0901NBRA

Zes lichtpuntjes: een enquête naar Louis Braille

€ 20,00

BO0902NANT

Antarctica 1897/1898 - 2007/2008

€ 29,95

NUMISLETTER
NL09056

Numisletter 56: Louis Braille

€ 15,95

NL09057

Numisletter 57: Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 15,95

Souveniromslag
0902SKOM

Zuidpool Souvenir

€ 9,70

TOTAAL

CODE

BESCHRIJVING		

AANTAL

Prijs/EX.

Frankeervignetten
FV0901(1)
Vignet Antverpia 2010

€ 0,59

FV0901(2)

Vignet Antverpia 2010

€ 1,18

FV0901(1E)

Vignet Antverpia 2010

€ 0,90

FV0901(1W)

Vignet Antverpia 2010

€ 1,05

FV0901

Set vignetten Antverpia 2010

€ 3,72
€ 0,59

FV0902(1)

Vignet Preserve the Polar Regions and Glaciers

FV0902(2)

Vignet Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 1,18

FV0902(1E)

Vignet Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 0,90

FV0902(1W)

Vignet Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 1,05

FV0902

Set vignetten Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 3,72

CODE

TOTAAL

BESCHRIJVING

SC code	

AANTAL

Prijs/EX.

Numismatiek
NM09SKS

Nieuwe euromunten uit Slowakije

SC 478

€ 21,00

NM08I

€ 2 muntstuk uit Italië

SC 476

€ 9,00

NM08FIN

€ 2 muntstuk uit Finland

SC 477

€ 9,00

NM09BNLE

Set 35 jaar Benelux Gerechtshof

SC 494

€ 60,00

TOTAAL

uw bijkomende bestellingen

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

Totaal van de bestelling

e

Ik tel verwerkingskosten bij (zie keerzijde)

e

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

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

. . . x e 0,15
e

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

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

KOSTEN
VASTE VERWERKINGSKOSTEN

KOSTEN BINNENLAND

Alle Abonnementenzendingen
Losse bestellingen
Alle bestellingen van munten

KOSTEN BUITENLAND

o0

o0

bestelling onder o 25 = o 2,00

bestelling onder o 100 = o 5,00

o 4,50 (inclusief 21% BTW)

o 5 (inclusief 21% BTW)

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

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

Scheurcodes:
Aantal gewenste zegels

Scheurcode

1. Eén postfrisse zegel

S10

2. Eén zegel, centraal afgestempeld

S11*

3. Zegelpaar, horizontaal gescheurd

S20

4. Zegelpaar, horizontaal gescheurd, afstempeling op rechterzegel

S21*

5. Blokje van vier zegels

S40

6. Blokje van vier zegels, met centrale afstempeling

S41*

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

S50

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

S51*

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

S60

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

S61*

11. Een volledig vel postfrisse zegels

S70

12. Een volledig vel afgestempelde zegels

S71*

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

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

06 I Publicaties
Uitgif tedatum

23 02 2009

Zes lichtpuntjes: een enquête naar Louis Braille
Louis Braille is één van de weinige personen wiens familienaam
een wereldwijd bekende soortnaam geworden is. Met dit boek
brengt de Brailleliga een bijzonder eerbetoon aan deze symbolische figuur die 200 jaar geleden het levenslicht zag en die het
zicht op driejarige leeftijd verloor…
Dit boek is bestemd voor een zo breed mogelijk publiek: het handelt niet alleen over de geschiedkundige aspecten van het leven van
Louis Braille en zijn schrijfsysteem, maar biedt ook uitleg over de hedendaagse situatie van blinde personen. Het is afwisselend geschreven als een historische ontdekkingstocht en een politieroman, met
als doel de lezer op een aangename manier iets bij te brengen. Alles
Prijs: € 20 (Incl. 6% BTW)
Code: BO0901NBRA
samen meer dan 200 pagina’s leerrijke literatuur! Dit boek is een initiatief van de Brailleliga. Als lezer van Philanews kunt u dit boek verkrijgen inclusief afgestempeld
exemplaar van de braillezegel van 23 februari. Auteur: Bruno Liesen. Aantal pagina’s: 240
Uitgif tedatum

09 03 2009

Antarctica 1897/1898 – 2007/2008
Dixie Dansercoer in de voetsporen van Adrien de Gerlache.
Eind 2007 trok Dixie Dansercoer met een enthousiast team
poolreizigers in het spoor van Adrien de Gerlache naar de
Zuidpool.
Hij volgt met de “In the Wake of the Belgica” expeditie stap voor
stap de oorspronkelijke route van de Gerlache. Voor de crew van
de Euronav Belgica werd de kennismaking met het Antarctische
schiereiland een visueel feest. In dit uniek boek reist ook u mee
naar het laatste pure continent op aarde. Een verbluffend fotografisch oeuvre ‘pur sang’ toont de gedurfde aanwezigheid van
de mens in dit onverbiddelijke ijscontinent. De intrigerende beelPrijs: € 29,95 (Incl. 6% BTW)
den van fotograaf Laurent Dick spelen met het meest ongeloofCode: BO0902NANT
lijke licht, al dan niet gereflecteerd door de 15 miljoen vierkante kilometer ijs die Antarctica
bedekken. Lees het verhaal van Dixie en deel zijn passie voor al wat leeft in deze schijnbaar
dode wereld. Het boek wordt nog unieker dankzij het speciaal afgestempeld zegelblaadje
“Preserve the Polar Regions and Glaciers!”. Auteur: Dixie Dansercoer.
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07 I Ierse zegels
Nieuwe uitgiften van An Post:
Een mooie aanvulling van uw verzameling!
Meer info: contacteer onze klantendienst. Tel: +32 (0)15/285 810, e-mail: philately@post.be
of via de website www.philately.post.be. Deze postzegels worden eveneens te koop aangeboden via een abonnement.
01 08 2008

Paddestoelen

2 Zegels «se tenant»
Code: IR081855ST
Prijs: € 1,33
Mini sheet

Code: IR0818MS

Prijs: € 1,15

zegel 82c
Code: IR081882
Prijs: € 0,99

19 09 2008
100 jaar National
University
of Ireland

2008 Year Pack
2008 Year book

Code: IR082055
Prijs: € 0,67

19 09 2008
100 jaar
pensioenrechten

Code: IRYB2008

Code: IRPA2008

Prijs: € 72,60

25 09 2008
100 jaar Scoil Eanna
(onderwijs in Ierse taal)
Code: IR0821551
Prijs: € 0,67
Code: IR0821552
Prijs: € 0,67
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Prijs: € 42,35
Code: IR082255
Prijs: € 0,67

15 08 2008
150 jaar transatlantische kabel
Code: IR081982
Prijs: € 0,99

08 I Duostamp®
Uitgif tedatum

01 12 2008 (voorheen 03 11 2008) en 28 01 2009

Niet te missen in uw Duostamp®-verzameling!
Wie vaak stripalbums leest kent ongetwijfeld de albums van Largo Winch. Het succes van
deze stripalbums reikt tot ver buiten onze grenzen. De boeiende verhalen gaven dan ook
aanleiding tot een film van wereldformaat. Voor de Duostamp®-reeks kozen we voor de
getekende versie. De stripwereld telt ook heel wat heldinnen. Daaruit kozen we de Oosterse
Yoko Tsuno met beelden uit haar avonturen. Een uitzonderlijk robotje met karakter, Wall-E
genaamd, is het hoofdpersonage uit de gelijknamige film van Disney. Voor deze Duostamp®
hebben we geprobeerd om
de sfeer van deze speciale
film weer te geven.
De Duostamp® worden verkocht per setje van 5 postzegels en kosten € 4,99, en
zijn te verkrijgen in alle postkantoren en via de e-shop
op www.post.be/eshop.
Bij Stamps & Philately zijn
deze Duostamp® ook per vel
Codes Wall-E:
set van 5: DSS0810
vel van 15: DSV0810

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

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

van 15 zegels verkrijgbaar
aan € 14,50

Nieuws voor de verzamelaars
van de Duostamp®-vellen: vanaf
28 januari, de dag wanneer de
Philastrip van Lanfeust de Troy
uitkomt, zijn ook de zegelvellen
verkrijgbaar, en dit uitsluitend in
de Filaboetieks en bij Stamps &
Philately.

Code vel van 15: DSV0901

19

09 I Editor
Editor... brengt emoties teweeg.
Editor behoort tot de leiders op de markt van de wenskaarten,
geschenkverpakkingen en kleine geschenken (sleutelhangers,
kaders, enz.). De catalogus bevat meer dan 7000 artikels, gaande van klassieke tot meer trendy collecties. Maar Editor is veel
meer dan een leverancier van producten, hij brengt op de eerste
plaats emoties teweeg. Onlangs ging Editor in zee met De Post
om “ready to send”-kaarten te ontwerpen waarbij een kaart en
een zegel met de afbeelding van de kaart gecombineerd worden. Deze collectie, die in augustus 2008 op de markt werd gebracht, is een waar succesverhaal.
Deze kaarten worden vanaf het eerste kwartaal van 2009 in de
grote postkantoren verkocht.

10 I NUMISLETTER
Uitgif tedatum

23 02 2009 en 09 03 2009

Numisletter

Stamps & Philately en de Koninklijke Munt van België geven naar aanleiding van de uitgiften
“Louis Braille” en “Preserve the Polar Regions and Glaciers” de numisletters 56 en 57 uit.
Deze prachtige verzamelobjecten, met daarop een gedenkpenning, geslagen door de
Koninklijke Munt van België, zijn geïllustreerde enveloppes met binnenin een mooie kaart
met bijkomende uitleg over de uitgiften in 4 talen (N, F, D, E). De oplage is beperkt tot 2000
stuks.

Prijs: € 15,95
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Code: NL09056

Prijs: € 15,95

Code: NL09057

11 I Numismatiek

De producten numismatiek kunnen besteld worden
via de centrale bestelbon.
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11 I Numismatiek

De producten numismatiek kunnen besteld worden
via de centrale bestelbon.

Nieuwe Benelux Euroset 2009
35 jaar Benelux Gerechtshof
E

genummerde
SETS

Een exclusieve coproductie van drie munthuizen: de Koninklijke Munt van België,
de Koninklijke Nederlandse Munt en de
Banque Centrale du Luxembourg.

T G I F

T

U

I

slechts

12.500

•
TE

•BE

PERK

verkoopprijs

€ 60

Koninklijke Munt
van België
Monnaie Royale
de Belgique

SC494

• Bevat de 24 Benelux-euromunten
(8 per land) met jaartal 2009 en
een speciale themapenning.
• Alle munten zijn geslagen in
een onberispelijke BU-kwaliteit
(Brillant Uncirculated)   
• Oplage beperkt tot 12.500 sets
• Bestelcode: NM09BNLE

12 I Edel collecties
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13 I info
Verzendingsplan abonnementen 2009
Ook in 2009 voorzien wij 6 verzendingen. De data werden als volgt vastgelegd:
• Verzending 1: 23/02 (uitgiften 1 - 5)

• Verzending 2: 06/04 (uitgiften 6 - 11)

• Verzending 3: 08/06 (uitgiften 12 - 16)

• Verzending 4: 31/08 (uitgiften 17 - 20)

• Verzending 5: 05/10 (uitgiften 21 - 26)

• Verzending 6: 03/11 (uitgiften 27 - 29)

Gelieve te noteren dat de verzendingsperiode start vanaf de opgegeven datum maar 6 tot 8
weken in beslag kan nemen. Klanten die gedurende gans 2009 abonnee blijven mogen op
het einde van het jaar opnieuw een mooi geschenk verwachten.

Stempel “Deutschsprachige Gemeinschaft”
Er werd een speciale stempel in het Duits ontworpen naar aanleiding van de
uitgifte “Deutschsprachige Gemeinschaft” van 19 januari 2009.

Frankeervignetten
Tijdens de voorverkoop van 21/02/2009 in Fleurus zal een frankeerautomaat type AMIEL 4 soorten vignetten Antverpia 2010 afleveren: € 0,59
- € 1,18 - € 0,90 - € 1,05. De vignetten “Preserve the Polar Regions and
Glaciers” (€ 0,59 - € 1,18 - € 0,90 en € 1,05) worden verkocht tijdens de
voorverkoop te Menen op 7 maart 2009. Deze vignetten kunnen besteld
worden bij de dienst Verkoop van Stamps & Philately (per stuk en per set)
en zijn eveneens verkrijgbaar in de Filaboetieks te Brussel en te Mechelen
(uitsluitend per set).

Antwerpfila 2009
Stamps & Philately is op 28 en 29 maart 2009 aanwezig op Antwerpfila, Antwerp Expo, Jan van
Rijswijcklaan 191 te 2020 Antwerpen. Openingsuren: zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van
10 tot 16 uur. Toegangsprijs: € 3,00. In samenwerking met de FNIP bieden wij onze lezers een
gratis toegang tot de beurs.
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op zaterdag 28 of zondag 29 maart 2009.
Naam: .........................................................................................................................

✂

GRATIS
TOEGANG

Op vertoon van deze bon krijgt u een gratis toegang

Adres:...........................................................................................................................
FNIP vzw – Boekenberglei 181-3

Tel : +32 (0)486 96 22 85

2100 Deurne

Fax : +32 (0)3 233 89 70

13 I info
Mooie afstempelingen op uw briefwisseling?
Onze postkantoren helpen u graag verder.
Vanaf 1 januari kunt u voor een mooie afstempeling op losse bladen of op uw briefwisseling terecht in de postkantoren. Om te garanderen dat uw briefwisseling met deze afstempeling niet
nog een 2de keer machinaal wordt ontwaard hebben we een nieuwe procedure uitgewerkt.
Wat moet u hiervoor doen?
1. Laat uw briefwisseling met mooie postzegels afstempelen aan het loket van een postkantoor.
2. Geef ze terug aan de loketbediende voor verzending, samen met een tweede, grotere
ongefrankeerde omslag. Deze omslag moet voorzien zijn van een sticker “Filatelistische
zending”, en hetzelfde adres van bestemming vermelden als uw originele brief en mag
enkel afgegeven worden aan het loket.
3. In samenwerking met uw loketbediende wordt uw originele brief in de beschermomslag gesloten en zo verstuurd. Meerdere zendingen voor dezelfde geadresseerde
mogen in 1 omslag samengevoegd worden.
4. Voor grotere aantallen afstempelingen (meerdere losse bladen of meer dan 5 zendingen
en/of voor verschillende geadresseerden) wordt u verzocht een afspraak te maken met
het kantoor. Zij zullen met u een passende regeling treffen zodat u zelf niet lang moet
wachten en omgekeerd ook de goede werking aan de loketten niet verstoord wordt.
5. Losse bladen worden u steeds terugbezorgd. Eventueel kunt u ook uw briefwisseling
terugvragen als u ze voor uw eigen collectie wil gebruiken. Hiermee verliest u het recht om
ze later nog te versturen.
De stickers “Filatelistische zending” kunnen gratis besteld worden bij Stamps & Philately,
Dienst Afstempelingen, Egide Walschaertsstraat 1, 2800 Mechelen, Dankzij deze sticker
vallen uw brieven met mooie postzegels voortaan in perfecte staat bij uw correspondent in
de bus. Veel verzamelplezier!

Expoantarctica 2009 en Foire du Livre 2009
Van 15 januari tot 15 februari 2009, zal Stamps & Philately op de Zuidpool aanwezig zijn op
Expoantarctica 2009. Aan de hand van filatelistisch materiaal vertelt België de geschiedenis
van Adrien de Gerlache en de Belgica, de Koning Boudewijnbasis en nu dus de bouw van
de Prinses Elisabethbasis. We zijn eveneens van de partij op de Foire du Livre te
Brussel die loopt van 5 tot 9 maart 2009 in Thurn & Tassis te Brussel.
Meer info: www.flb.be
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14 I de mooiste postzegel van 2008
Kies de mooiste postzegel van 2008 en win het boek
“België 2008 in postzegels”.
Bij de aanvang van het nieuwe jaar laten we onze gedachten nog even naar de postzegels van de afgelopen twaalf maanden gaan. Wij nodigen u uit om uw favoriete zegel te kiezen. En, beste lezers, uw
stemmen tellen mee bij de verkiezing van de Grote Prijzen van de Belgische Filatelistische Kunst!
Breng uw stem uit:
1. de mooiste zegel (nummer van uw keuze)
2. de tweede mooiste zegel (nummer van uw keuze)
3. de derde mooiste zegel (nummer van uw keuze) .
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Noteer uw keuze op een briefkaart en
112

stuur ze voor 15/03/2009 naar:
Stamps & Philately
Marketing (Verkiezing 2008)

113
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E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen
Als uw keuze overeenkomt met die van de
meerderheid van uw medelezers, wordt u

116
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mogelijk één van de tien gelukkige winnaars
van het boek “België 2008 in postzegels”.

15 I Abonnementen
Postzegelabonnement 2009
Cultuur en postzegels: een jarenlange traditie.
Postzegels zijn een uiting van onze samenleving, van onze tradities en gewoonten en plaatsen de culturele rijkdom van ons land in het daglicht. Ze geven u de gelegenheid het heden en
verleden van ons land te ontdekken op een heel aparte wijze. Laat u deze kleine kunstwerkjes
niet ontsnappen en start nu uw eigen postzegelverzameling.

Een Postzegelabonnement: voordelig en gemakkelijk.
Met het Postzegelabonnement krijgt u alle postzegels thuis geleverd. Bovendien biedt een
abonnement u aanzienlijke kortingen op het totale bedrag aan postzegels voor 2009:
• liefst 3 tot 6% korting op het totale bedrag, afhankelijk of u vooraf of na levering betaalt.
• bovendien 2% extra korting als u via domiciliëring of kredietkaart betaalt.
Een abonnement op de postzegels van 2009 kost € 89,69 (actueel bedrag bij verschijnen
van deze Philanews). Op dit bedrag krijgt u uw korting(en). Als geschenk bij opening van
een Postzegelabonnement krijgt u het boek “Een reis door de 20ste eeuw in 80 postzegels”,
een boeiende kennismaking met de meest markante gebeurtenissen en personen van de
vorige eeuw aan de hand van 80 mooie postzegels. U krijgt deze zegels bij het boek: een
aanrader!

uw
cadeau!

Bestellen of meer informatie
aanvragen:
Dat kan via de antwoordkaart
(pagina 32) of bij:
Stamps & Philately
E. Walschaertsstraat 1 • 2800 Mechelen
Tel. +32 (0)15 285 810 • philately@post.be
www.philately.post.be
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15 I Abonnementen
Bestelbon voor een Postzegelabonnement en/of een Stampilouabonnement
Stuur dit formulier terug naar De Post, Stamps & Philately.

Gegevens van de persoon die betaalt: (in hoofdletters AUB)
Naam en voornaam: .................................................................................................................
Adres: . ......................................................................................................................................
PC: ................ Plaats: . ..............................................................................................................
E-mail:......................................................................................Tel.: …….....................................
Geboortedatum: ...../...../...... Klantnummer (indien gekend) :..........................................................
Stemt u ermee in dat uw e-mailadres door De Post gebruikt wordt om informatie te geven over
haar producten en diensten? ❏ Ja ❏ Neen

Gegevens van de persoon die het abonnement thuis zal ontvangen:

(niet nodig in te vullen als het dezelfde persoon betreft. Belangrijk: voor een Stampilouabonnement steeds de
naam, voornaam en geboortedatum van het nieuwe lid invullen)

Naam en voornaam: .................................................................................................................
Adres: . ......................................................................................................................................
PC: ................ Plaats: . ..............................................................................................................
E-mail:......................................................................................Tel.: …….....................................
Geboortedatum: ...../...../...... Klantnummer (indien gekend) :..........................................................

Ik bestel:
❏. het Postzegelabonnement met de postzegels van 2009 aan € 89,69 en ontvang als geschenk het boek “Een reis door de 20ste eeuw in 80 postzegels”. SC 491
❏ Ik betaal vooraf en in 1 keer (en krijg 6 % korting met overschrijving + 2% extra met kredietkaart of
domiciliëring).
❏ Ik betaal na iedere levering (en krijg 3% korting met overschrijving + 2% extra met kredietkaart of domiciliëring). In dit geval kan het bedrag variëren indien in de loop van het jaar meer postzegels uitgegeven
worden.

❏ het Stampilouabonnement tegen de prijs van € 24,99. SC 492
❏ Ik bestel nu nog niet, maar wil wel graag meer informatie over jullie abonnementen.
Uw abonnement wordt jaarlijks verlengd. Om administratieve redenen bedraagt de termijn voor het opzeggen van
uw abonnement 30 dagen.

Ik betaal:
❏ met domiciliëring - Rekeningnummer: .................................................................................
❏ met kredietkaart
VISA/MASTERCARD/AMEX N°: ............................................................. Vervaldag: …./….
❏ met overschrijving (ik ontvang een formulier voor het totale bedrag).

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

Handtekening:

Uw gegevens worden door De Post verwerkt, met het oog op het beheer van uw (pre)contractuele relaties met De Post en/of één van haar partners, de controle van de verrichtingen en om u te informeren over de producten en diensten die De Post uitbrengt en/of verdeelt, om ze mee te delen aanorganisaties van de groep van De Post, of aan
de organisaties waarvan de producten en diensten door De Post worden verdeeld, met hetzelfde doel.
Indien u zich wenst te verzetten tegen één van deze twee laatste finaliteiten, kunt u het vakje hieronder aanduiden, of ons dat laten weten door een schriftelijke, gedateerde
en ondertekende aanvraag samen met een bewijs van uw identiteit te versturen naar: De Post – Dienst Privacy, PB 5000, 1000 Brussel. U kunt via deze procedure ook toegang krijgen tot uw gegevens en ze indien nodig laten verbeteren. DE POST, naamloze vennootschap van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464
RPR Brussel. PR 679-0000013-13.
❏ Ik wens geen informatie te ontvangen over de producten en diensten van bovenvernoemde bedrijven.
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15 I Abonnementen
Abonnement Stampilou 2009
Het Stampilou abonnement is dé ideale manier om kinderen in contact te
brengen met de wereld van de filatelie.
Niets is leuker dan een grote verzameling aan te leggen. De beste start om heel veel postzegels
te krijgen is lid worden van Stampilou. Alle speciale postzegels die in 2009 uitkomen, vinden
de leden in hun brievenbus, soms postfris, dan weer afgestempeld. Echt iets om naar uit te
kijken!
Elk lid van de Stampilou-club weet hoe fijn het is om een omslag van Stampilou te ontvangen:
de mooie postzegels, het clubmagazine met spelletjes en wedstrijden, de strips van Stam &
Pilou, de uitgiftekaarten bij elke uitgifte, met boeiende uitleg. Op een heel bijzondere wijze leren
de Stampilouleden alles over planten en dieren, mensen en machines, plekjes in eigen land of
heel ver weg, en dit allemaal aan de hand van postzegels.
Wie Stampilou kent, zit ook nooit zonder ideeën om een spreekbeurt te geven.

Wat ontvangt een lid van Stampilou?
• 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 29 speciale uitgiften van het jaarprogramma 2009, sommige postfrisse zegels,
de andere zijn afgestempeld.
• 29 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.
Voor het abonnement betaalt u slechts e 24,99*.

Maak een goede start voor
2009 en schrijf NU in voor
het abonnement!

Voor info, contacteer Stampilou:
op het nummer +32 (0)15/285 810,
schrijf naar philately@post.be, of gebruik
de bestelbon op pagina 32, en wij doen
het nodige.
* Tarief 2009
© Studio Max!
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