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De najaarseditie van Philanews
is klaar, met daarin de laatste
uitgiften van 2012. We zwaaien
het jaar alweer uit, reikhalzend
tegemoet ziend naar de gezellige
feestelijkheden in familieverband.
Tradities die diepgeworteld in
onze cultuur zitten en daarom
niet uit ons postzegelassortiment
weg te denken zijn. Zo doet
Sint-Maarten weldra zijn intrede.
© M. De Cleene
In deze Philanews helpen we het
misverstand de wereld uit dat Sinterklaas en Sint-Maarten
teruggaan op één en dezelfde traditie. Illustrator Pieter
Gaudesaboos van de speciale Sint-Maartenzegel kwam al
tekenend tot die ontdekking. Traditiegetrouw brengt bpost
op het einde van het jaar ook een kerstzegel uit, waarover
verder meer.

De Markt van Brugge.................... 3

Naast feesttradities heeft België ook een rijke kunsttraditie.
In een interview doet curator Joost Vander Auwera van de
tentoonstelling ‘Jordaens en de antieken’ hier zijn nieuwe
cultuurhistorische visie op het werk van de schilder uit de
doeken.

De brievenbrigade......................... 18

Verder zetten we in de reeks ‘Belgische streken’ ditmaal
de mooiste plekjes van de Condroz in de kijker met een
speciale uitgifte. Ook komt u meer te weten over de zegels
van de Markt van Brugge waarop met lasertechniek een
unieke kantstructuur werd uitgewerkt. Een verbluffend
staaltje technisch vernuft dat de reeks ‘Promotie van de
Filatelie’ alle eer aandoet.

Column ........................................... 23

Bij de feestelijkste periode van het jaar horen natuurlijk ook
cadeautjes. Daaraan draagt u voor een deel zelf bij. Voor
elke zending die u tussen 1 en 31 december frankeert met
de kerstzegel, stort bpost 1 eurocent in het Fonds voor
Alfabetisering. Op die manier brengen de wenskaarten en
nieuwjaarsbrieven, die we hopelijk weer massaal zullen
sturen, op meer dan één manier vreugde. Houd trouwens
ook uw brievenbus in die periode in het oog. We zullen u
met plezier ‘tastbaar’ bedanken voor uw loyauteit van het
afgelopen jaar. Onze prepaid klanten zullen trouwens nog met
een extra verrassing in de bloemetjes worden gezet.
Mag ik u en uw dierbaren al ruim op voorhand het
allerbeste toewensen.
Prettige feesten!
Jan Smets
Directeur Marketing & Customer Service
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belangrijk bericht:
Jaarboek en jaarmap 2012 in een nieuw jasje
Met het Jaarboek 2012 willen wij u een blik gunnen achter de schermen van de
postzegelproductie. Het is een combinatie van interessante lectuur, prachtige
illustraties en een volledig vernieuwde cover. Het Jaarboek is dé klassieker voor
elke filatelist, maar tevens het ideale cadeau om te schenken tijdens de feestdagen.
De complete collectie van Belgische zegels uitgegeven in 2012 hebben wij voor
u in de Jaarmap, een praktisch mapje met een nieuwe look, verzameld. Met een
abonnement op Jaarboek of Jaarmap ontvangt u bovendien een ongetand blaadje van
de postzegeluitgifte ‘De wereld in kaart’.

Coverfoto © Shutterstock

Klantendienst:
Adres: bpost
Stamps & Philately
E. Walschaertsstraat 1B
2800 Mechelen
Tel.:
+32 2 278 50 70
Fax:
+32 2 276 51 00
E-mail: philately@bpost.be
Web: www.philately.bpost.be

De mooie kanten van
de Grote Markt van Brugge!

Stamps & Philately is niet verantwoordelijk voor de
aanbiedingen van derden 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.

Het is leuk kuieren in Brugge,
een stad met onweerstaanbare
charme, zijn reien, smalle straatjes
en trapgevels. bpost kon er niet
aan weerstaan en liet zich door de
Brugse kant inspireren voor een innovatief, gelaserd blaadje met een
prachtige reeks zegels gewijd aan
de Grote Markt van het ‘Venetië
van het Noorden’!
Brugge is een stad met een rijke geschiedenis en was sinds de 11de eeuw de hoofdstad
van het Graafschap Vlaanderen. De stad
werd geleidelijk aan een financiële en
economische draaischijf. Brugge heeft zijn
welvaart grotendeels te danken aan de
lakenhandel, maar de stad is ook de plaats
waar goederen van over de hele wereld
werden verhandeld. Vanuit heel Europa
stroomden financiers, handelaars, schilders,
architecten en andere grote kunstenaars
toe. Daarna kwam het verval. Vanaf de 16de
en 17de eeuw namen andere steden zoals
Antwerpen en Gent de fakkel over. Brugge
dommelde als het ware in en behield zo als
bij wonder zijn architecturale en artistieke
patrimonium. Vandaag verleidt het Venetië
van het Noorden bezoekers van over de hele
wereld. Jean Libert, graficus bij bpost en
ontwerper van het blaadje dat gewijd is aan
de Markt van Brugge, is ook helemaal in de
ban van de stad.
Jean Libert riep de hulp in van historici
en architecten van de Stad Brugge om te
bepalen welke monumenten op de vijf zegels
afgebeeld werden. “Ze hebben me verteld
welke de oudste en meest karakteristieke
gebouwen waren.” Jean Libert nam zijn
fototoestel mee en trok erop uit om de Markt
vanuit alle hoeken te fotograferen. De foto’s
die werden gebruikt voor de zegels werden
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Jean Libert

daarna bewerkt door Guillaume Broux,
graveerder bij bpost en ontwerper van de
gebouwen op de zegels. Een echt kunstwerk
dat veel precisie vereist en het architecturale
kantwerk in de verf zet. Tegelijkertijd werd
een ontwerp gemaakt door de zegels te
integreren in andere foto’s van de omgeving.
Het blaadje is een zo getrouw mogelijke
weergave van de configuratie en sfeer van
de Markt.

Klaar voor een bezoek?

Het 83 meter hoge Belfort (in het midden
van het blaadje) kijkt uit over de Hallen en
hun pittoreske binnenplein. Het werd op het
einde van de 13de eeuw gebouwd op de
ruïnes van een houten toren die afgebrand
was. Op het bovenstuk, dat al een aantal
keer verwoest werd, staat een neogotische
kroon. De beiaard met 47 klokken is één van
de mooiste van het land.

De Markt van Brugge

speciale uitgiften
De laatste zegel ten slotte (bovenaan links
op het blaadje) toont het monument van Jan
Breydel en Pieter de Coninck, de helden die
het voortouw namen in de opstand van de
stad tegen de Franse overheersing in 1302.

De Markt van Brugge
(Promotie van de filatelie)
KENMERKEN:
Thema: de Markt van Brugge
Zegels:
a. Standbeeld van Jan Breydel & Pieter de Coninck
b. Belfort
c. Huizen: Boechoute, Craenenburg, Die Maene,
Cinéma Pathé
d. Huizen: Spainge, Diephuis, Le Panier d’Or of Het
Mandetje, Diephuis
e. Het provinciaal Hof
Blaadje: lasergravering in papier rechterhoek
Ontwerp: Guillaume Broux en Jean Libert
Waarde van de zegel: 
Prijs van het blaadje: € 3,25 + € 3,25 (toeslag)
Formaat van de zegels:
a,b en d: 27,66 mm x 40,20 mm
c en e: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 160 mm x 184 mm
Samenstelling: blaadje met 5 postzegels
Papier: GP wit non fosfor
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: gecombineerde raster- en
staaldiepdruk
Repro: De Schutter’Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

Kant met een laser

Het blaadje is heel uitzonderlijk omwille van
de kanten achtergrond. “Het gaat immers om
een detail gebaseerd op één van de kantwerken die je in het Brugse Kantmuseum kan
bekijken.” Het kantklossen deed zijn intrede
in Brugge in de 15de eeuw en kende zijn
hoogtepunt twee eeuwen later, waarbij de
buitengewone handigheid van de kantwerksters, die gewoonlijk erg arm waren, goed
tot zijn recht kwam. Het Kantmuseum is
ondergebracht in de oude, kleine huisjes van
de kantwerksters en werd in 2012 uitgebreid. Het is een omweg meer dan waard.
Je kan er ook kantwerksters aan het werk
zien en zelfs lessen volgen. De laatste jaren
heeft kant een comeback gemaakt op de
catwalk en in de collecties van stylisten en
modeontwerpers.
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Guillaume Broux

“We begonnen in 2011 met een reeks over
grote markten in België. Nadat Brussel
in 2011 aan bod kwam, was Brugge
een vanzelfsprekende opvolger door zijn
schoonheid en historisch belang!”
Aan de westkant staat het Bouchoute-huis
dat met een zonnewijzer versierd is. Kijk
goed naar de zegel, je zal rechts op het dak
een meridiaan zien die in de loop van de uren
zijn schaduw werpt op het hele plein! Het
huis ernaast, Craenenburg, is een bekende
brasserie geworden. In 1488 werd Maximiliaan van Oostenrijk er gevangen gehouden!
“Onderaan het blaadje”, gaat Jean Libert
verder, “staat de zegel met daarop de schilderachtige gildehuizen. Sommige dateren uit

de 15de eeuw, andere werden nagebouwd.
Deze huizen staan aan de andere kant van
het plein, tegenover het Belfort.”
Aan de oostkant van de Markt (links op
het blaadje) staan prachtige neogotische
gebouwen, waaronder het Provinciaal Hof
met de vele torentjes en … het postkantoor
van Brugge, in rode baksteen. “Indertijd
kwamen de boten tot aan de achterkant van
deze gebouwen, via de reien. Ze bevoorraadden de stad met allerlei soorten goederen.”

Maar laten we even terugkomen op het
blaadje. “Het motief van de kant wordt op
de hele achtergrond gedrukt. Maar, en dat
is een unicum in de filatelie, er is ook een
hoek van het blaadje helemaal uitgesneden
volgens de tekening van de kant. Dit uiterst
nauwgezette werkje kwam tot stand met
behulp van een laser. Dat was de enige
manier om zulke fijne ‘uitsnijdingen’ te
maken! Het uitsnijwerk gebeurde in de
laatste productiefase, na het pre-drukken,
het drukken van de gegraveerde stukken (de
zwarte delen van de zegels) en de perforatie
van de zegels.” Papieren kant: dat is nu net
wat dit unieke blaadje zo teer en waardevol
maakt. Het zal zelfs de meest veeleisende
filatelieliefhebbers bekoren!

a.
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b.

Code : 1221BL

e.

c.

d.

uitgiftedatum
Frankeervignet De markt van brugge
Codes en prijzen: zie bestelbon pagina’s 11-13

{29/10/2012}

De Markt van Brugge
(Promotie van de filatelie)
Code: 1221BL

1 blaadje behoort tot het postzegelabonnement.

Code: FDS1221

Een primeur? “Volgend jaar”, licht Jean
Libert een tipje van de sluier op, “is de Grote
Markt van Doornik aan de beurt …”

Voorverkoop:
Op 27 oktober 2012 van 10 tot 15u op
het volgende adres: Provinciaal Hof, Markt,
8000 Brugge.

Voor uitgebreide informatie over het
verhaal achter de zegel en de toegepaste
technieken verwijzen we graag naar
pagina 10.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 29 oktober 2012 van 10 tot 13u en
van 14 tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.
Code: FDc1221

Jacob Jordaens

speciale uitgiften

Eerherstel voor Jacob Jordaens

Jacob Jordaens
in de Koninklijke Musea
van België (Brussel)

Speciale uitgifte 18

KENMERKEN:
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uitgiftedatum

{08/10/2012}

Jacob Jordaens in de Koninklijke
Musea van België (Brussel)
Code: 1218BL

De tentoonstelling ‘Jordaens en de antieken’
brengt 115 werken van Jordaens samen,
waarvan 85 werken in bruikleen zijn. Het gaat
om schilderijen, etsen, schetsen, tapijten,
enz. uit collecties verspreid van Stockholm tot
Madrid. Nadien verhuist de tentoonstelling naar
het Duitse Kassel. Aan deze grootschalige en
ambitieuze tentoonstelling – de vaandeldrager
van een nieuwe kunsthistorische visie op
Jordaens – ging vier jaar voorbereiding vooraf.
De tentoonstelling belicht een tot nu toe weinig
bestudeerde kant van zijn oeuvre. De organisatoren slaagden erin het beeld van Jordaens en
zijn belang in de Belgische schilderkunst bij te
stellen. Deze speciale uitgifte van bpost draagt
haar steentje bij tot dit eerherstel.
Curator Prof. Dr. Joost Vander Auwera legt
uit waarom de klassieke beeldvorming rond
Jordaens historisch gezien niet klopt. “Van de
drie belangrijkste schilders van de Vlaamse
barok (16de en 17de eeuw) bestaat een
verschillend beeld. Peter Paul Rubens komt in
de kunstgeschiedenis naar voor als de grote
humanist, Anthony Van Dyck als de verfijnde
hoveling en Jacob Jordaens (1593-1678) als
de volksschilder. Die typering klopt historisch
gezien niet helemaal, maar toch blijft deze
onderverdeling ook vandaag nog dominant.
Jordaens behoorde in feite tot de schilderstop
van zijn tijd en maakte veel belangrijke
mythologisch geïnspireerde werken voor een
welvarender cliënteel.”

Thema: tentoonstelling van Jacob Jordaens
(Antwerpen 1593-1678) in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (Brussel)
Zegel: Jacob Jordaens, hulde aan Ceres / Olieverf op doek 165 x 112 cm, Prado Madrid
Ontwerp: Luc Derycke
Waarde van de zegel: 
Prijs van het vel: € 6,50
Formaat van de zegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het vel: 160 mm x 155 mm
Samenstelling: vel met 10 postzegels
Papier: gegomd wit litho
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

© Michiel De Cleene

Tot 27 januari 2013 loopt de
tentoonstelling ‘Jordaens en de
antieken’ in de Koninklijke Musea
van België in Brussel, waar het
publiek kan kennismaken met een
nieuwe visie op het werk van de
schilder Jacob Jordaens. Het onderwerp van de postzegeluitgifte
is heel bewust gekozen als voorbeeld van deze nieuwe visie op het
oeuvre van Jordaens, die lange tijd
onterecht het label ‘volksschilder’
opgekleefd kreeg.

1 zegel behoort tot het postzegelabonnement.
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Voorverkoop:
Op 6 oktober 2012 van 10 tot 15u op
het volgende adres: Evenementenhal
'Houtemveld', Sporthalstraat 12, 3300 Tienen.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 8 oktober 2012 van 10 tot 13u en
van 14 tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Curatoren Irene Schaudies en Joost Vander Auwera
Code: FDS1218

“Tijdens het onderzoek voorafgaand aan de
tentoonstelling werd de identiteit van heel
wat adellijke opdrachtgevers ontdekt en
hoe Jordaens een eigen thematiek ontwikkelde waarmee hij veel succes oogstte op
de kunstmarkt van die tijd. Zoals met het
onderwerp van de speciale uitgifte ‘Hommage
aan Ceres’. Deze hulde aan de godin van de
oogst was een bijzonder duur schilderij; het
kostte omgerekend zo’n 5.000 euro. De kopers
waren dus niet de afgebeelde boeren, maar
adellijke landheren en grootgrondbezitters. Het
schilderij is afkomstig uit het Prado in Madrid.”

Een van de kernschilderijen in de tentoonstelling is het recent gerestaureerde
‘De Allegorie van de Vruchtbaarheid’ uit
1623. “Het mag als één van de mooiste en
belangrijkste werken uit het hele oeuvre
van Jordaens worden beschouwd omwille
van de bijzonder geslaagde harmonieuze
compositie. De besteller was een Vlaamse
grootgrondbezitter met eigendommen rond
Gent en Antwerpen, vandaar de nadruk in het
werk op de vruchtbaarheid van de aarde. Dit
schilderij betekende een ode aan de rijkdom
van het land en van de eigenaar ervan.”

Code: FDc1218

Sint-Maarten

speciale uitgiften

Sint-Maarten
KENMERKEN:

Zingend langs de deuren
met Sint-Maarten

Thema: het Sint-Maartenfeest
Zegel: evocatie van Sint-Maarten en het
kinderfeest
Ontwerp: Pieter Gaudesaboos
Waarde van de zegel: 
Prijs van het vel: € 6,50
Formaat van de zegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het vel: 160 mm x 155 mm
Samenstelling: vel met 10 postzegels
Papier: gegomd wit litho
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Speciale uitgifte 19

Naar aanleiding van het 100-jarige bestaan van
de Sint-Martinuskerk in Dilsen vroeg bpost aan
vormgever en illustrator Pieter Gaudesaboos zijn
postzegelversie van de Sint-Maartenslegende te
ontwerpen. De speelse en guitige stijl die hem zo
typeert, leent zich perfect voor zulke kinderthema’s:
een Gaudesaboos pikt men er zo uit.
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uitgiftedatum

{08/10/2012}

Sint-Maarten
Code: 1219BL

1 vel behoort tot het postzegelabonnement.

Pieter Gaudesaboos studeerde grafische digitale vormgeving en
fotografie in Gent en is sinds 2000 actief als zelfstandig graficus. Hij
werd meerdere malen gelauwerd voor zijn jeugdboeken: voor ‘Linus’
ontving hij in 2008 zelfs De Gouden Uil voor Jeugdliteratuur. Hij
schrijft en illustreert zijn boeken niet alleen zelf, hij verzorgt er ook de
vormgeving van.
Een grote inspiratiebron voor zijn werk is de combinatie van het
psychedelische design van de jaren ‘70 en de onbezorgde vrolijkheid
uit de jaren ‘60. Vooral de felle en expressieve kleuren stralen in zijn
ogen een soort warmte en vrolijkheid uit die nu niet meer bestaat.
Veel van zijn werk speelt zich af in een wereld waarin alles positief is,
waarin iedereen gelukkig is. Het is juist die naïeve vervorming van de
waarheid die Gaudesaboos’ stijl typeert.
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Voorverkoop:
Op 6 oktober 2012 van 10 tot 15u op
het volgende adres: Evenementenhal
'Houtemveld', Sporthalstraat 12, 3300 Tienen.
Pieter Gaudesaboos

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 8 oktober 2012 van 10 tot 13u en
van 14 tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Sint-Maarten

Deze speciale postzegeluitgifte brengt prachtig geïllustreerd de
Sint-Maartentraditie tot leven. Pieter Gaudesaboos is erin geslaagd
de verschillende manieren waarop Sint-Maarten wordt gevierd in één
beeld te combineren. Niet eenvoudig, want de eeuwenoude legende
van deze volksheilige wordt niet overal op dezelfde wijze gevierd.
Op het postzegelvel heeft Gaudesaboos het idee van de donkere
winter, die met de warme gloed van de lange rij lampionnetjes
contrasteert, gestileerd weergegeven. De vormen hield de ontwerper
zeer eenvoudig en mooi afgerond om het allemaal leesbaar te houden
op postzegelformaat. Het is een geheel van bolletjes en vlakjes met
een knipoog naar de jaren ’60 en ’70. Gaudesaboos vond het niet
eenvoudig om deze historische gebeurtenis in kaart te brengen:
“Sinterklaas en Sint-Maarten zijn twee goedheiligmannen en dikke
kindervrienden, maar naast een rode mantel en een diep medeleven
voor de armen, hebben ze weinig met elkaar gemeen. Hun tradities
wortelen in legendes die dag en nacht van elkaar verschillen.
Al tekenend kwam ik tot die ontdekking.”

Code: FDS1219

Van idee tot postzegel

Ter inspiratie greep Pieter terug naar de gebruiken die hij kende.
“Ik ging ervan uit dat Sint-Maarten eigenlijk dezelfde man was als
Sinterklaas. Mijn eerste schetsen heb ik grondig moeten bijsturen,
want de Sint-Maartenslegende vertelt over een ridder die de stad
Amiens binnen komt gereden en daar een bedelaar ziet liggen, bibberend van de kou. Duidelijk geen man op een dak met een mijter.”

Code: FDc1219

publicaties

Het Jaarboek 2012
Het Jaarboek 2012 gunt u een blik in de
interne keuken van de postzegelproductie. Het gaat dieper in op de gebruikte
technieken en procedés en belicht de
verhalen die achter de postzegels
schuilgaan. Klein of groot, elk van die
verhalen getuigt van een grote culturele
of maatschappelijke interesse en brengt
nieuwe inzichten bij. Wij hebben het
jaarboek in een nieuw jasje gestoken, met
een nieuwe cover en een hedendaagse
vormgeving. Het is een absolute aanrader!

SC 849

bestelbon philanews 5/2012

Inhoud: Alle prachtige speciale Belgische
postzegels van 2012 (3D-brilletje Titanic
inbegrepen) en een interessant collector’s
item: een zwart/wit blaadje met de
postzegeluitgifte ‘Kerst’.
Prijs Jaarboek: € 106.
Dit is slechts € 15 meer dan de
waarde van alle speciale Belgische
postzegels van 2012!
Code: JB12N

Een combinatie van aantrekkelijke illustraties en boeiende lectuur: het Jaarboek
blijft dé klassieker voor filatelisten.
Bovendien is het ook één van de mooiste
cadeaus die u kunt schenken. Verras
eens een vriend, vriendin of een familielid
met dit originele boek.

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): F I L 1222222223 P R S 12222222223
(1) te vermelden indien u een btw- of ondernemingsnummer hebt
(2) indien u nog geen klantnummer hebt, wordt dat toegekend na uw eerste bestelling

Stemt u ermee in dat uw e-mailadres door bpost wordt gebruikt om informatie te geven over haar producten en diensten?

❏ Ja ❏ Nee

betalingsmogelijkheden

❏ Ik ben klant en heb een domiciliëring voor mijn betalingen met rekeningnummer: 123 1222223 13
IBAN 1223 1223 1223 1223 BIC 1223 13 12223
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❏ Ik betaal via mijn kredietkaart (met een minimum van 12,39 euro).
❏ VISA 		
❏ MASTERCARD		
❏ AMERICAN EXPRESS
kaartnummer: 1223 1223 1223 1223
vervaldatum: 13 13
bedrag: . .............................................................................. datum: . ..................................................................................................................................
handtekening van de betaler:.............................................................................................................................................................................................

❏ Ik betaal met het overschrijvingsformulier (met de IBAN/BIC code) onderaan de factuur die ik apart ontvang.
* De prijzen van de postwaarden kunnen worden aangepast, maar de aangekochte postzegels blijven frankeergeldig voor de geafficheerde tarieftrap.

stuur deze bestelbon terug naar:

De Jaarmap 2012

bpost - Stamps & Philately - Verkoop: E. Walschaertsstraat 1B - 2800 Mechelen - Tel. Klantendienst: +32 2 278 50 70 - Fax +32 2 276 51 00

De complete collectie van de mooie
Belgische zegels die in 2012 zijn uitgegeven.
In een map met een nieuwe lay-out!

abonnementsformules

Inhoud: Een exemplaar van alle speciale en gewone postzegels van 2012
(3D-brilletje Titanic inbegrepen), en een zwart/wit blaadje van de Europa-uitgifte
(Visit Belgium). Tevens met alle losse zegels op stevige klasseerkaarten.

Wij geven u graag advies op maat. Bel ons op het nummer +32 2 278 50 70, surf naar www.philately.bpost.be of mail naar philately@bpost.be

Neem een abonnement op Jaarboek of Jaarmap en u ontvangt een ongetand
blaadje van de postzegeluitgifte ‘De wereld in kaart’. Als u bovendien vooraf
betaalt, krijgt u een gravure van een onuitgegeven vogel van André Buzin.
Prijs Jaarmap: € 99,90.
Code: JM12

Wenst u meer informatie over onze abonnementsformules om uw aankopen te vereenvoudigen en te genieten van extra voordelen en kortingen? ❏
Of wilt u losse zegels aankopen? Wij bieden ze exclusief aan in een abo-formule, via de voorverkopen of als 1ste dagafstempelingen in onze Filaboetieks.

Opgelet!
· Bestel niet wat u reeds ontvangt via uw abonnement, om dubbele bestellingen te vermijden.
· Terugzendingen: in de originele verpakking en met leverbon binnen de 14 dagen.
België: verplicht met retouretiket, telefonisch of per mail aan te vragen via de klantendienst.
· Betalingen in munten, met cheques of bankbiljetten worden niet aanvaard.
· U kunt ook bestellen via e-mail: philately@bpost.be.
· Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd na uitgiftedatum.

bestelbon

Speciale uitgiftes

Postzegels juni

code

uitgiftedatum

beschrijving

prIJS

1218BL

08/10/2012

Jacob Jordaens in de Koninklijke Musea voor Schone
kunsten van België (Brussel): vel

€ 6,50

FDC1218

08/10/2012

First day cover

€ 4,00

FDS1218

08/10/2012

first day sheet

€ 5,00

1219BL

08/10/2012

Sint-Maarten: vel

€ 6,50

FDC1219

08/10/2012

First day cover

€ 4,00

FDS1219

08/10/2012

first day sheet

€ 5,00

1220BL

08/10/2012

Belgische streken – Condroz: blaadje

€ 4,95

FDC1220

08/10/2012

First day cover

€ 4,00

FDS1220

08/10/2012

first day sheet

€ 5,00

AANTAL

totAal

x 10 pz

code

uitgiftedatum

beschrijving

prIJS

ZB1213

25/06/2012

Pierre Alechinsky

€ 6,50

x 10 pz

1214BL

25/06/2012

Filatelie zonder grenzen

€ 6,50

x 10 pz

AANTAL

totAal

First Day Covers juni
x 10 pz

code

uitgiftedatum

beschrijving

prIJS

FDC1213

25/06/2012

FDC Pierre Alechinsky (2 FDC’s)

€ 8,00

FDC1214

25/06/2012

FDC Filatelie zonder grenzen

€ 4,00

AANTAL

totAal

AANTAL

totAal

AANTAL

totAal

Publicaties

x 5 pz

code

beschrijving

prIJS

JB12N

jaarboek 2012

€ 106,00

JM12

Jaarmap 2012

€ 99,90

BO1201FR

Filastrip Frank Pé- Cartes d’Afrique et d’ailleurs

€ 27,00

1221BL

29/10/2012

De Markt van Brugge - Promotie van de Filatelie: blaadje

€ 6,50

FDC1221

29/10/2012

First Day Cover

€ 4,00

BO1201FRL

Filastrip Frank Pé- Cartes d’Afrique et d’ailleurs - Luxe

€ 72,00

FDS1221

29/10/2012

First Day Sheet

€ 5,00

PROD0503N

Boek – De vogels van A. Buzin II

€ 40,00

FV1205(1)S

29/10/2012

VGN-De Markt van Brugge 2012 1x 

€ 0,75

1202SK

29/10/2012

VGN-De Markt van Brugge 2012 1x

€ 1,09

Souvenirkaart gemeenschappelijke uitgifte met Monaco – Filatelie
zonder grenzen

€ 5,50

FV1205(1E)S

1214MO

Zegel Monaco – Filatelie zonder grenzen

€ 5,50

FV1205(1W)S

29/10/2012

VGN-De Markt van Brugge 2012 1x

€ 1,29

FV1205(2)S

29/10/2012

VGN-De Markt van Brugge 2012 1x 

€ 1,50

FV1205PRO

29/10/2012

VGN-De Markt van Brugge 2012 1xSET

€ 4,13

ZB1222

29/10/2012

Eindejaarszegel - Kerstmis & Nieuwjaar: boekje

€ 6,50

x 10 pz

ZB1222INT

29/10/2012

Eindejaarszegel Europe

€ 9,90

x 10 pz

FDC1222

29/10/2012

First Day Cover

€ 4,00

FDS1222

29/10/2012

First Day Sheet

€ 5,00

x 5 pz

bijkomende bestellingen
code

beschrijving

prIJS

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

Gewone postzegels
code

uitgiftedatum

beschrijving

prIJS

ZD1227

29/10/2012

Doos met 100 zelfklevende zegels: kleine weerschijnvlinder

€ 65

FDC1227

29/10/2012

First Day Cover apatura ilia

€ 4,00

ZB1225

25/06/2012

Vlinder : koolwitje

€ 6,50

x 10 pz

ZB1226

25/06/2012

Vlinder: koninginnenpage

€ 4,95

x 5 pz

AANTAL

totAal

first Day Sheets mei
uitgiftedatum

beschrijving

prIJS

FDS1210

21/05/2012

FDS Rwanda- 50 - Burundi

€ 5,00

FDS1211

21/05/2012

FDS Jef Geys in de koninklijke Musea van Brussel

€ 5,00

FDS1212

21/05/2012

FDS The Olympic Games 2012

€ 5,00

AANTAL

€

ik tel verwerkingskosten bij

€

totaal bedrag

€

vaste verwerkingskosten

kosten binnenland

kosten buitenland

alle abonnementszendingen

0 euro

0 euro

losse bestellingen

bestelling onder 25 euro = 2,00 euro

bestelling onder 100 euro = 5,00 euro

OPMERKINGEN: 1. Kosteloze verzending vanaf € 30 (Taxipost)

code

totaal van de bestelling

2. Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.

totAal

datum: ....................................................................................... handtekening: . ............................................................................................................................
Uw gegevens zullen door bpost worden verwerkt met het oog op het beheer van uw (pre)contractuele relaties met bpost en om u te informeren over de producten en diensten die bpost uitbrengt en/of
verdeelt. Indien u zich hiertegen wenst te verzetten, kunt u het vakje hieronder aankruisen. 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 bpost.

kleine weerschijnvlinder

Belgische streken (De Condroz)

Doos met 100
zelfklevende ‘Vlinders’:
de kleine weerschijnvlinder
In juni is bpost gestart met een nieuwe permanente postzegelreeks over
vlindersoorten. Het koolwitje en de koninginnenpage waren de eerste
uitgiften in de reeks, die ook in 2013 wordt verdergezet.

De Condroz belicht
Speciale uitgifte 20
Belgische streken
(De Condroz)
KENMERKEN:

Uitgifte van een doos met 100
zelfklevende gewone zegels
‘Vlinder’
KENMERKEN:

Op 29 oktober wordt een doos van 100 postzegels met de kleine weerschijnvlinder
gelanceerd. Deze vlinder dankt zijn naam aan zijn vleugels, die een mooie blauwe of
oranje gloed krijgen als de zon erop schijnt. Hij komt in onze contreien maar zelden voor.
Illustratrice Marijke Meersman maakte de tekeningen van deze vlinder. Het duo MVTM
(Myriam Voz /Thierry Martin) stond in voor de vormgeving.

Thema: kleine weerschijnvlinder - Apatura ilia
Ontwerp: Marijke Meersman
Waarde van de zegel: 
Prijs doos: € 65
Formaat van de zegels: 30 mm x 25 mm
Formaat doosje: voorzijde: 60 mm x 62 mm
diepte: 35 mm
Samenstelling: doos met 100 zelfklevende
zegels
Papier: wit papier, zelfklevende laag aangebracht op steunpapier
Tanding: tanding type 14
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Repro: De Schutter ’Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

14 |
uitgiftedatum

{29/10/2012}

Uitgifte van een doos met 100
zelfklevende gewone zegels ‘Vlinder’
Code: ZD1227

Voorverkoop:
Op 27 oktober 2012 van 10 tot 15u op het
volgende adres: Provinciaal Hof, Markt, 8000
Brugge.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 29 oktober 2012 van 10 tot 13u en
van 14 tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Code: FDc1227

Code: FDs1220

Code: 1220bl

De laatste jaren ontdekken steeds meer Belgen hoe afwisselend en verrassend België kan zijn. De reeks ‘Belgische
Streken’ van bpost benadrukt deze veelzijdigheid door
elk jaar een andere streek in de kijker te zetten. De eerste
editie van ‘Belgische Streken’ beet in 2010 de spits af in
Haspengouw. Vorig jaar was de Kempense mijnstreek aan
de beurt. In 2012 staat de Condroz centraal, een streek
die zich uitstrekt over de provincies Namen, Luik,
Henegouwen en Luxemburg.
Elke reeks schetst in vijf foto’s een
beeld van de streek. Bij de selectie
van de beelden krijgt de natuur
telkens een prominente rol. Dat is
geen toeval, want ondanks de kleine
oppervlakte kan België uitpakken met
heel gevarieerde landschappen. Deze
speciale uitgifte zorgt ervoor dat een
toeristisch minder bekende streek als
de Condroz de aandacht krijgt die ze
verdient.
De reeks ‘Belgische streken’ werd
gemaakt door ontwerpersduo Bart
Van Leuven (fotografie) en Inge Van
Damme (vormgeving). Voor de reeks
rond de Condroz kozen ze samen met
bpost voor onderwerpen die de regio

typeren zoals het Belgische witblauwe
ras en het glooiende landschap.
Verder staat de Condroz ook bekend
als de hooischuur van België met om
elke hoek een kasteel. De Maas is er
de belangrijkste rivier en de meeste
gebouwen zijn er opgetrokken in
een typische grijze kalksteen. In zijn
zoektocht naar de mooiste plaatjes
van de Condroz trok Bart Van Leuven
er bij voorkeur ’s ochtends vroeg op
uit om foto’s te maken. Dat zijn de
momenten waarop de zon nog laag
staat en het strijklicht het landschap
een aantrekkelijke frisheid bezorgt.
Deze uitgifte zal ongetwijfeld leiden tot
een toenemende belangstelling voor
de Condroz.

a.

b.

c.c.

Thema: De Condroz
d.
e.
Zegels:
a. De oogst
b. Kasteel van ‘Fontaine’ – Anthée
c. Streekbieren
d. Belgisch witblauw rund
e. Dinant
Ontwerp: Bart Van Leuven & Inge Van Damme
Waarde van de zegel:
Prijs van het blaadje: € 4,95
Formaat van de zegels:
a en c: 30 mm x 40,1 mm
b: 30,5 mm x 40,1 mm
d: 33,11 mm x 40,2 mm
e: 49,1 mm x 37 mm
Formaat van het blaadje: 152 mm x 185 mm
Samenstelling: blaadje met 5 postzegels
Papier: gegomd polyvalent wit
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Repro: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
uitgiftedatum

{08/10/2012}

Belgische streken (De Condroz)
Code: 1220BL
1 blaadje behoort tot het postzegelabonnement.

Voorverkoop:
Op 6 oktober 2012 van 10u tot 15 op
het volgende adres: Evenementenhal
'Houtemveld', Sporthalstraat 12, 3300 Tienen.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 8 oktober 2012 van 10 tot 13u en
van 14 tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Code: FDs1220
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nieuwjaarszegels

Collectie-formules

Prettige
feesten
voor
iedereen!

Eindejaarszegels (Kerstmis & Nieuwjaar)
Zelfklevende postzegels
KENMERKEN:

Speciale uitgifte 22

Gelovig of niet, een kerk met
sprookjesachtige verlichting, een
sneeuwtapijt en een met sterren
bezaaide nacht, laten niemand onverschillig voor de magie van Kerstmis. Voor bpost ontwierp illustrator
Frédéric Thiry twee eindejaarszegels,
volledig ondergedompeld in die
warme kerstsfeer.
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Kunstenaar en illustrator Frédéric Thiry begon
tijdens zijn studie Beeldverhaal aan het Brusselse
Sint-Lucasinstituut te experimenteren met collagetechnieken. Inspiratie hiervoor – en voor zijn
latere schilderijen – haalde hij uit het dagelijkse
leven. Al sinds 2000 ontwerpt Thiry postzegels
voor bpost en P&T Luxembourg. Bekende zegels
van Thiry zijn ‘Sprookjes van Andersen’ uit 2005,
‘De Zomerzegels’ uit 2009 en ‘Vrouwen en
ploegsport’ uit 2011. Daarnaast is Thiry een veel
gevraagd illustrator van kinder- en jeugdboeken en
tekent hij korte strips voor magazines.

Code: ZB1222

Thema: nieuwjaarssfeer
Zegels: boekje voor het binnenland: eindejaarsevocatie rond de
Sint-Martinuskerk van Kessenich
boekje Europe: eindejaarsevocatie rond de kerk van
Saint-Mard (oud Virton)
Ontwerp: Frédéric Thiry
Waarde van de zegel: binnenland: 
Europe:
Prijs van de boekjes: binnenland: € 6,50
Europe: € 9,90
Formaat van de zegels: 25 mm x 30 mm
Formaat van de boekjes: 163,4 mm x 60 mm
Samenstelling: boekjes met 10 zelfklevende postzegels
Papier: zelfklevend polyvalent wit, zelfklevende laag aangebracht
op steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen, gedeeltelijk tanding type 10
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Repro: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

Uw Postzegel Collectie-formules 2013

Een schat aan informatie …
in een nieuw jasje gestoken!

uitgiftedatum

{29/10/2012}

Eindejaarszegels ( Kerstmis & Nieuwjaar)
Zelfklevende postzegels
Code: ZB1222 + ZB1222INT
1 zegel van elk boekje behoort tot het postzegelabonnement.
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EEN SCHAT AAN INFORMATIE

Code: ZB1222INT

Ook voor de eindejaarszegels ging Thiry aan de
slag met zijn merkwaardige digitale collagetechniek waar geen schaar of lijm aan te pas komen.
Zijn uitgangspunt: foto’s van de afgelegen kerkjes
van Vieux-Virton en Kessenich.

Voorverkoop:
Op 27 oktober 2012 van 10 tot 15u
op het volgende adres: Provinciaal Hof,
Markt, 8000 Brugge.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 29 oktober 2012 van 10 tot 13u en
van 14 tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

Van jong tot oud, van kunst en cultuur
tot sport, van verbeelding tot bijgeloof,…
u vindt ongetwijfeld uw gading in de
onderwerpen die in 2013 de speciale
postzegeluitgiften zullen kleuren. Naast een
aantal vertrouwde thema’s, die het Belgische
koningshuis, muziek, dieren en de sociale
rol van bpost in onze samenleving in de
verf zetten, zorgen een aantal innovatieve,
technische ontwikkelingen en nieuwe ideeën
ervoor dat in 2013 al uw zintuigen geprikkeld
worden.

Code: FDs1222

Kerstzegel bpost steunt
alfabetiseringsprojecten

Onze collectie-formules IN
EEN NIEUW JASJE

Traditiegetrouw wordt de speciale eindejaarspostzegel massaal gebruikt voor het versturen
van kerst- en nieuwjaarswensen. Voor elk poststuk dat tijdens de maand december met deze
zegel gefrankeerd is, stort bpost 1 eurocent
in het Fonds voor Alfabetisering dat beheerd
wordt door de Koning Boudewijnstichting.

U hebt nog geen postzegelabonnement?
Vanaf 2013 bieden wij een aantal Collectieformules op maat aan. U kiest zelf welke
formule het beste bij u past. Zo hebt u dé
garantie op een complete verzameling, die
helemaal op uw wensen afgestemd is. Wij
bezorgen u al uw zegels in 4 gratis zendingen.
Bovendien is dit voor u de voordeligste keuze,
Code: FDc1222

want u betaalt steeds de laagste prijs voor uw
zegels. Bekijk vanaf eind november ons aanbod op de bpost website. De brochure kunt u
vanaf dan trouwens ook telefonisch aanvragen
op het nummer 02 278 50 70 of downloaden
op www.bpost.be/postzegels/Filatelie/
Abonnementen. Bezorg ons uw ingevulde
bestelbon en bpost zorgt voor de rest.
Nieuwigheden
De uitgiftes van 2013 zullen verkrijgbaar zijn
tijdens het jaar van uitgifte en tot 1 in plaats
van 2 jaar erna (dus tot 2014).
Wat het afstempelen betreft, kunt u kiezen
tussen:
• De VVK of Voorverkoop-stempel krijgt u
tijdens de voorverkopen en bij de afgestempelde Collectie-formules.
• De 1ste dag stempel is verkrijgbaar
tijdens de 1ste dag (Filaboetiek), of op onze
producten First Day Sheet en First Day
Cover.
• Zegels die u opstuurt voor afstempeling
krijgen automatisch de dagstempel.
Deze gratis dienst bieden wij aan vanaf

een minimum van 50 zegels. Voor kleinere
aantallen rekenen wij een administratieve
kost van € 5 aan.
PREPAID VOORDELEN

Tot slot willen we onze Prepaid abonnees
2012 (jaarlijkse betaling) graag nog eens
extra bedanken. In december verwennen
wij u met een exclusief cadeau. Hebt u nog
geen formule met jaarlijkse betaling en wilt
u in aanmerking komen voor het exclusieve
cadeau dat bpost voor 2013 in petto heeft?
Reageer dan zo snel mogelijk nadat u onze
brief ontvangen hebt. Indien u nog helemaal
geen postzegelabonnement heeft, raadpleeg
dan vanaf eind november 2012 de bpost
website, voor alle informatie over 2013.

Momenteel hoeft u dus niets te doen.
U ontvangt van ons binnenkort de nodige
informatie via een gepersonaliseerde brief.

DE BRIEVEN BRIGADE / advertentie

kort

De Brieven Brigade is er weer!

Tijdelijke postkantoren

Signeermomenten
Luc Derycke 6/10 - 10u30 – 15u
Pieter Gaudesaboos 6/10 - 10u30 – 12u30
Inge Van Damme 6/10 - 10u30 – 13u
Guillaume Broux 27/10 - 10u30 – 15u
Frédéric Thiry 27/10 - 10u30 – 15u
Jean Libert 27/10 - 10u30 – 15u

Met gratis didactisch materiaal rond schrijven, post en
postzegels speciaal voor alle leerlingen van de lagere school
De Brieven Brigade is een initiatief van bpost en ProPost om het schrijven van brieven leuker en leerrijker
te maken en is speciaal afgestemd op kleuters van
2,5 tot 5 en leerlingen van de eerste, tweede en
derde graad.

Het festival ‘La quinzaine de la Nature 2012’
dat in Namen plaatsvindt van 6 tot 21 oktober
heeft als thema ‘Les zones humides’. In dat
verband wordt de postzegel van de Rietgors
van de hand van kunstschilder André Buzin
uitgegeven. De Galerie du Beffroi (rue du
Beffroi 13, 5000 Namen) zal op zaterdag
20 oktober van 10 tot 16u dienst doen als
tijdelijk postkantoor. Hier kunnen alle liefhebbers terecht voor hun filateliegeschenk en de
speciale uitgifte. Tevens zullen op deze dag
ook de schetstekeningen en enkele proeven
te bewonderen zijn waarop de postzegel
gebaseerd is.

Deze educatieve actie promoot het schrijven in het
algemeen, maar ook de liefde voor de postzegel in
het bijzonder. In het uitgebreide, jaarlijks vernieuwde
lesmateriaal zit onder andere een starterpakket voor
de allerkleinsten over post en de postbode, leuke
doe-boekjes boordevol spelletjes en oefeningen voor
de eerste en tweede graad. De leerlingen uit de derde
graad leren creatief schrijven en komen alles te weten
over het verhaal van de EU en de geschiedenis van de
postkaart.
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Voor bijkomende informatie:
+32 800 935 62 of
ecoconseil@ville.namur.be

Deze actie is alleen bestemd voor scholen!
Meer info op www.bpost.be/schools

De bibliotheek van bpost
verhuist

Boekenbeurs en
Kerstbeurs
Op zoek naar een origineel Kerst- of
eindejaarsgeschenk?
Kom naar onze verkoopstand:
• Boekenbeurs 31-10-2012 tot en met 1111-2012 (Antwerp Expo hal 3 stand 311)
• Kerst & Creatief beurs 24-11-2012 en
25-11-2012 (Antwerp Expo hal 2 & 3)

Eindejaarssluitingen
Filaboetiek Brussel: 24-12-2012 &
31-12-2012
Filaboetiek Mechelen: 20-12-2012 &
27-12-2012
Contact Center: 24-12-2012 & 31-12-2012
Contact Center is in januari geopend van 9u
tot 12u30.

Na de verkoop van het Huis van de Filatelie
wordt de bibliotheek van het voormalige
postmuseum overgebracht naar de Zegeldrukkerij in Mechelen, E. Walschaertsstraat
1b. Vanaf 6 november kan het boekbezit (o.a.
dienstnota’s vanaf 1830, talrijke referentiewerken over de Belgische en buitenlandse
filatelie, over de Postgeschiedenis enz.)
geraadpleegd worden na een telefonische
afspraak op nummer +32 15 28 57 18 of
+32 478 27 55 41) of via een mailtje naar
michel.mary@bpost.be of
Frans.Vanderschueren@bpost.be

Advertentie

SPOORWEGFILATELIE – NIEUWE UITGIFTE

Beleef 100 jaar station Gent-Sint-Pieters!
Het station Gent-Sint-Pieters werd op 19 november 1912 officieel geopend. Honderd jaar later kan je dit herbeleven met allerlei activiteiten in
en rond het station. Je kunt er dan natuurlijk ook de werkzaamheden voor
de vernieuwing van het station en de stationsomgeving gaan bekijken.
Om deze verjaardag te vieren geeft het Filatelistisch Centrum van NMBSHolding een spoorwegzegel uit. De voorverkoop gaat door tijdens het
feestweekend van 24 en 25 november van 10 tot 17 uur in het station
Gent-Sint-Pieters. Het volledige programma wordt gecommuniceerd via
onze website en via de media.
· gewoon vel gepresenteerd in een enveloppe – 7 euro
· genummerd vel gepresenteerd in een enveloppe (oplage 1.250) – 10 euro
· postkaart gepresenteerd in een enveloppe – 2 euro
Na de voorverkoop is de spoorwegzegel enkel te koop bij NMBS-Holding:
· in het Filatelistisch Centrum: Frankrijkstraat 85 in 1060 Brussel (vlakbij het
station Brussel-Zuid) (elke werkdag van 9.30 tot 12.30 (behalve op woensdag) en op afspraak)
· via de webshop (vanaf oktober 2012)
· via overschrijving op rekeningnummer 363-0752067-66 (IBAN BE07 3630
7520 6766 / BIC BBRU BE BB) – details van de bestelling per telefoon of via
mail bezorgen
Bijkomende inlichtingen:
02/525 22 54, filatelistisch.centrum@b-holding.be
Internetsite:
www.nmbs-holding.be/filatelie

Brody Neuenschwander op Hoegaarden Schrijft!
De Amerikaanse kalligraaf Brody
Neuenschwander staat dit jaar in de
kijker met de kleurrijke postzegels
‘Schrijf Elkaar!’ die hij voor bpost (zie
Philanews 1, 2012) tekende. Wie hem
live aan het werk wil zien, moet op
zaterdag 27 oktober naar Hoegaarden
komen. Daar treedt de kalligraaf samen
met het muziekensemble Zefiro Torna
op in de muziektheaterproductie ‘Shadows’, op muziek van de Hoegaardse
componist Jeroen D’Hoe.
De voorstelling vindt plaats in een
uniek kader: de kapel Sint-Rochus
bij het kloostercomplex Mariadal. De
kalligraaf accentueert de meditatieve
hedendaagse muziek door live op doorschijnende panelen te schilderen en
te schrijven. ‘Shadows’ is geïnspireerd
door de nachtelijke rituelen tijdens de
Goede Week, waarbij een spel van licht
en schaduw wordt opgevoerd.

De voorstelling maakt deel uit van het
project Hoegaarden Schrijft!, dat de
ambitie heeft de Vlaams-Brabantse
gemeente te profileren als het dorp van
de pen. Daarvoor zijn er in oktober niet
minder dan 45 activiteiten, die allemaal
te maken hebben met schrijven.
Wie naar de voorstelling met Brody
Neuenschwander gaat, kan er kaarten
en postzegels door de meester laten
signeren. Er is ook een tentoonstelling
van de zegels die hij ontworpen heeft.
Meer informatie:
www.hoegaardenschrijft.be
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Titanic-goudstukje
Het Titanic-goudstukje

500ee verjaardag
verjaardag van
van de
de beroemde
beroemde
•• 500
Italiaanse ontdekkingsreiziger
ontdekkingsreiziger
Italiaanse
naar wie
wie Amerika
Amerika is
is vernoemd
vernoemd
naar
Proof •• Ø
Ø 11
11 mm
mm •• Au
Au 999
999
•• Proof
15.000 ex
ex •• Prijs:
Prijs: €€ 75,00*
•• 15.000
75,00*

iëllee
icië
ooffffic
iftteenn
itggif
uuit

Het Delvaux-stuk
van 50 € / 2012
opgedragen aan
aan de
de
•• opgedragen
Belgische grootmeester
grootmeester
Belgische
van het
het surrealisme
surrealisme
van
Proof •• Ø
Ø 21
21 mm
mm
•• Proof
6,22 gg •• Au
Au 999
999
•• 6,22
1.500 ex
ex
•• 1.500
Prijs: €€ 335,00*
•• Prijs:
335,00*

1000 verschillende postzegels
uit de hele wereld! U betaalt nog niet eens
1 cent voor een zegel!

Het Vespucci-goudstukje
Vespucci-goudstukje
Het

herdenkt de
de 100
100ee verjaardag
verjaardag
•• herdenkt
van de
de grootste
grootste scheepsramp
scheepsramp
van
aller tijden
tijden •• Proof
Proof •• Ø
Ø 11
11 mm
mm
aller
Au 999
999 •• 15.000
15.000 ex
ex
•• Au
Prijs: €€ 75,00*
•• Prijs:
75,00*

355,00*
€€ 355,00*

mini-goudstukjes "Augustus
"Augustus -- Brutus
Brutus -- Nero
Nero -- Titus
Titus -Uil
-Uil -- Zeekoe"
Zeekoe" tegen
tegen de
de prijs
prijs van
van €€ 75*
75* per
per stuk!
stuk!
Nog beperkt beschikbaar : de mini-goudstukjes

✃

BESTELBON •• Terugsturen
Terugsturen naar
naar ➤
➤ Eurocollect
Eurocollect bvba
bvba •• Humaniteitslaan
Humaniteitslaan 415
415 •• 1190
1190 Brussel
Brussel •• Tel:
Tel: 32
32 (0)2
(0)2 376
376 42
42 48
48 •• Fax
Fax :: 32
32(0)2
(0)2376
37673
7324
24••info@eurocollect.be
info@eurocollect.be
BESTELBON
Titanic
Titanic

Brutus
Brutus

Renert
Renert

Delvaux 2012
2012 .......
335,00 €€ == .................
Delvaux
....... xx 335,00
................. €€
Malta 2012
2012 .......
355,00 €€ == .................
Malta
....... xx 355,00
................. €€
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Nero
Nero
Titus
Titus
Uil
Uil
Zeekoe
Zeekoe

75,00 €€ == .................
....... xx 75,00
................. €€
.......
x
75,00
€
=
x
75,00
€
=
.......
................. €€
.......
.................
75,00 €€ == .................
....... xx 75,00
................. €€
.......

Naam
Naam

Voornaam
Voornaam

Straat
Straat
Postcode
Postcode
Datum
Datum
XX

nr.
nr.

bus
bus

Plaats
Plaats
Handtekening
Handtekening
XX

Bestellen kan
kan ook
ook telefonisch
telefonisch (32
(32(0)2/376
(0)2/37642
4248)
48)of
ofper
pere-mail
e-mail::info@eurocollect.be
info@eurocollect.be
Bestellen

Ik ontvang
ontvang mijn
mijn artikelen
artikelen via
via Taxipost-secure
Taxipost-secure (+
(+ €€ 4,50
4,50 verzendkosten)
verzendkosten) en
en vereffen
vereffen deze
deze na
na ontvangst
ontvangst met
met het
het meegezonden
meegezonden stortingsformulier.
stortingsformulier. *Prijzen
*Prijzen onder
onder voorbehoud
voorbehoudvan
vanschommelingen
schommelingenop
opde
degoudmarkt.
goudmarkt.
Ik

slechts

€ 5,-

RUILPRIJS:

€ 9,90

slechts

€ 2,-


A.u.b. invullen
en opsturen aan:

Bestelbon:
Ja, levert u mij a.u.b. met 14 dagen teruggaverecht:
 aankruisen!
Het gewenste a.u.b. zo π
1.+2. π 1000 verschillende motiefpostzegels uit de hele wereld (postfris/gestempeld)
en 5 postzegeldocumenten GRATIS voor de speciale prijs van slechts € 5,-!
1.+3. π De officiële 2 €uromunt „Monaco - vorst Albert II“ voor de speciale prijs
van slechts € 9,90!
1.+4. π De officiële 2 €uromunt „San Marino - regeringspaleis“ voor de ruilprijs
van € 2,-!
Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten (verzendkosten ca. € 3,95). Levering binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling, voor 14 dagen op zicht, zolang de
voorraad strekt. Betaling via overschrijving per bank of postgiro. Indien u de zending niet wenst, dient u deze onbeschadigd, voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking aan ons terug te sturen. De adresgegevens, die u ons mededeelt worden opgenomen in ons bestand. U heeft altijd recht op correctie en schrapping. Uw persoonlijke

Naam

Voornaam

Adres/Nr.

SRH Ltd. & Co. KG

Postcode/Plaats
Telefoon
(Levering excl. € 3,95 aandelige verzendkosten –
porto, verpakking, verzekering –

Uitverkocht
gegevensPhilanews
kunnen eveneens aan derden
voor prospectiedoeleinden
doorgegeven.
Wet. vertegenwoordiger:
Cobofisca bvba BTW/TVA:
BE 0450.920.039
Adv
2012
5_Advworden
Philanews
2010
5 20-07-12
10:53
Pagina
1 voorbehouden)

Nieuw !
Herdenking van de
Eerste Wereldoorlog
"In Flanders Fields"
Nu tijdelijk van
€ 17,50 voor € 9,95
Een schitterend postzegelvel
van Togo gewijd aan de
Eerste Wereldoorlog.
Met het gedicht "In Flanders
Fields" in de velrand.
Het postzegelvel bevat 12
postzegels. Luxe postfris.
Beperkte voorraad!

Depot Eupen
P.B. 100 · 4700 Eupen 1

Geboortedatum

Handtekening

jq5/94i

of per fax: 0 87 / 56 96 84
service@srh-ltd.be

www.srh-ltd.com

Postzegelverzameling
“1000 Postzegels Postfris”
Nu van € 60,- voor € 19,95 !

Eénmalig… een grote en vooral schitterende verzameling van maar liefst
1000(!!) verschillende postzegels uit alle delen van de wereld!
Alles luxe postfris!
Voor beginnende én gevorderde verzamelaars.
Prachtige motiefzegels, bijzondere uitgiften, herdenkingszegels, oude en
klassieke zegels (soms
meer dan 100 jaar oud!)…
etc. etc. Voor vele avonden
plezier: uitzoeken, sorteren,
bekijken en genieten…
Nu als kennismaking met
“Postzegels van de Wereld” van € 60,- voor slechts € 19,95.

BON terug te sturen naar Edel Collecties NV, Parklaan 22 bus 12, 2300 Turnhout. Tel. 014/44.82.43
JA, stuur mij het aangekruiste per omgaande vrijblijvend 14 dagen op zicht.

Naam: ..................................................................m/v

o
o

Voornaam:..................................................................

De postzegelverzameling “1000 verschillende Postzegels Postfris ” slechts € 19,95
Postzegels Eerste Wereldoorlog nu slechts € 9,95
+ € 2,35 als bijdrage in de verzendkosten.
Ik betaal nu nog niets, maar wacht eerst je zending af.
Als ik niet tevreden ben stuur ik je alles terug en ben ik je niets verschuldigd.

Adres: ........................................................................
Postnr: ……………Plaats:...........................................

!

Vespucci
Vespucci

75,00 €€ == .................
....... xx 75,00
................. €€
.......
75,00 €€ == .................
....... xx 75,00
................. €€
.......
185,00 €€ == .................
....... xx 185,00
................. €€
.......

75,00 €€ == .................
....... xx 75,00
................. €€
.......
x
75,00
€
=
x
75,00
€
=
.......
................. €€
.......
.................
75,00 €€ == .................
....... xx 75,00
................. €€
.......

S erbij:
+ GRzeAgTeldIocumenten

5 post

!
IN RUIL

Klein staten sensatie
uit Monaco
„vorst Albert II“
en San Marino
„regeringspaleis“,
2 €uromunt van 2011,
ongecirculeerd,
Ø 25,75 mm,
incl. echtheidscertificaat
en 2 €uro
muntcapsule!

stelling e
d
e samen
Prachtig se en gestempel
is
in postfr aliteit: dieren, , enz.!
w
k
k
chnie
, sport, te
planten

opgedragenaan
aande
de
•• opgedragen
Maltese beeldhouwer
beeldhouwer
Maltese
Sciortino (1879-1947).
(1879-1947).
Sciortino
Proof •• Ø
Ø 21
21 mm
mm
•• Proof
6,50 gg •• Au
Au 916
916
•• 6,50
2.000 ex
ex •• Prijs:
Prijs:
•• 2.000

derde munt
munt in
in de
de reeks
reeks
•• derde
Luxemburgse fauna
fauna waarbij
waarbij
Luxemburgse
ditmaal de
de vos
vos aan
aan de
de beurt
beurt komt
komt
ditmaal
Proof •• Ø
Ø 16
16 mm
mm •• Au
Au 999
999 •• 3.000
3.000 ex
ex
•• Proof
Prijs: €€ 185,00*
•• Prijs:
185,00*

Augustus
Augustus

Zeldzame 2 €uromunt van de kleine staten
nu in promotie!

Het Maltezerstuk
Maltezerstuk
Het
van 50
50 €€ // 2012
2012
van

Renert-goudstukje
Renert-goudstukje

BEzOrg mij
mij vOLgENdE
vOLgENdE uiTgifTEN
uiTgifTEN::
BEzOrg

Monaco en San Marino!

NI
EU
W
!

Goud: voor wie van vaste waarden houdt!

Tel. 014/44.82.43
www.edelcollecties.be
info@edelcollecties.be

Telefoonnr: ……………………………… Email: ……………………………………………

Aanbod buiten verantwoordelijkheid van bpost. Bestelbonnen niet naar bpost sturen a.u.b.

Aanbod buiten verantwoordelijkheid van bpost. Bestelbonnen niet naar bpost sturen a.u.b.
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Evenementen/geschenkdozen

column

signeersessies
ontwerpers

Met postzegels
werken is een
puur genot

6 oktober 2012
Belgische streken (De Condroz)

© Michiel De Cleene

Locatie: Evenementenhal ‘Houtemveld’,
Sporthalstraat 12, 3300 Tienen
Inge Van Damme 10u30 – 13u00
Sint-Maarten

Locatie: Evenementenhal ‘Houtemveld’,
Sporthalstraat 12, 3300 Tienen
Pieter Goudesaboos 10u30 – 12u30
Jacob Jordaens in de Koninklijke Musea

Locatie: Evenementenhal ‘Houtemveld’,
Sporthalstraat 12, 3300 Tienen
Luc Derycke 10u30 – 15u00
Pieter Gaudesaboos

Luc derycke

27 oktober 2012

© Michiel De Cleene

© Michiel De Cleene

INGE van damme

De Markt van Brugge
(Promotie van de Filatelie)

Locatie: Provinciaal Hof, Markt, 8000 Brugge
Guillaume Broux 10u30 – 15u00
Jean Libert 10u30 – 15u00
Eindejaarszegels (Kerstmis & Nieuwjaar)

jean libert

Guillaume Broux

Locatie: Provinciaal Hof, Markt, 8000 Brugge
Frédéric Thiry 10u30 – 15u00

Frédéric Thiry
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een verpakking om

mee uit te pakken

Omdat we een kleine speler zijn, is het belangrijk dat we alert zijn en op
de hoogte blijven van wat er gebeurt in de filateliewereld. We houden contact met wel 30.000 verzamelaars in ruim 100 landen. Door postzegeltentoonstellingen bij te wonen en onze klanten te ontmoeten, krijgen
we de gelegenheid om het verhaal achter elke postzegel te vertellen,
een aspect dat erg belangrijk voor ons is. We wonen jaarlijks 15 à 20
filatelie-events bij, vooral in Europa maar ook daarbuiten. We willen onze
klanten echt leren kennen om te weten te komen welke hun behoeften
zijn. We luisteren uiteraard ook naar hun suggesties, bijvoorbeeld over
postzegelonderwerpen en de service die we hen aanbieden.
Gezamenlijke uitgiftes met andere postale bedrijven geven ons dan
weer de gelegenheid om met nieuwe klanten in contact te komen.
In 2011 was er een erg succesvolle samenwerking met Rusland en
dit jaar hebben we samengewerkt met bpost voor de uitgifte van de
Titanic-zegel. Åland Post blijft erg actief binnen de Nordic Cooperation
en PostEurop en is momenteel ook voorzitter van de Small European
Postal Administrations Cooperation (SEPAC).

Nieuw!
Beschikbaar
in 5 formaten

Een stem geven aan de visie en de ideeën van kleine postale bedrijven
en een duurzame passie voor postzegels verzamelen tot stand helpen
brengen, zijn zaken die me nauw aan het hart liggen. Ik kan terugkijken
op bijna 30 jaar ervaring in het vak. Elke dag is anders als men met
postzegels werkt. Mijn job is veeleisend, maar geeft me enorm veel
voldoening.
Jan Smets, Muntcentrum, 1000 Brussel - RPR Brussel.

Geef uw cadeau net dat tikkeltje meer.
Ontdek onze cadeauverpakkingen in uw postkantoor

‘Wat verzamel je’ is een vraag die me vaak gesteld wordt door
postzegelverzamelaars. Iedereen verzamelt wel iets en dat de directeur
van Åland Post ook postzegels verzamelt, lijkt een vanzelfsprekendheid.
Maar postzegels betekenen zoveel meer voor mij. Het is een voorrecht
om al bijna 30 jaar Åland Post Stamps te mogen leiden en tot nu toe
ben ik bij de uitgifte van meer dan 300 Åland postzegels betrokken
geweest. De postzegels hebben me veel geleerd over de autonomie
van Åland, over de geschiedenis en de cultuur, maar ook over de
fantastische natuur – en deze kennis heb ik kunnen overbrengen aan
verzamelaars overal ter wereld. Net als de 28.000 inwoners die Åland
rijk is, ben ik erg trots op onze postzegels, die echte ambassadeurs zijn
van onze kleine eilandprovincie, die uit ruim 6.500 eilanden bestaat.

Anita Häggblom
Directeur van Åland Post

Åland is een autonome groep Finse eilanden gelegen in de Baltische Zee, waar de
bevolking hoofdzakelijk Zweeds spreekt. Åland heeft sinds 1954 een eigen vlag en
sinds 1984 eigen postzegels.
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verstuur uw eindejaarswensen

zoals u dat wenst

Wenst u een praktische oplossing,
klaar om te versturen ?
Ontdek ons Ready 2 Send gamma
Ruime keuze aan afbeeldingen

promo

-20 % *

12 kaarten / doos
2 afbeeldingen

Ontdek ons kerstaanbod in uw postkantoor
* Tot de voorraad strekt

Jan Smets, Muntcentrum, 1000 Brussel - RPR Brussel.

Veel vrienden, veel wensen
en veel kaartjes te schrijven ?

