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Philanews
m aga zine voor wie van postzegels houdt

Prinses Mathilde
wordt 40 jaar

woord vooraf

Evenement

Ik maak, net over de drempel van het
nieuwe jaar, graag van de gelegenheid
gebruik om elk van jullie een fantastisch
2013 te wensen. Nu we samen het
einde van de wereld hebben overleefd,
staat niets een spetterend jaar in de
weg.
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In deze Philanews presenteren we
u alvast de eerste uitgiftes van de
© M. De Cleene
postzegelcollectie 2013, die we u het
hele jaar door verder chronologisch
zullen voorstellen. We spreken heel bewust over ‘collectie’, want net
als in de Belgische mode blinken onze postzegels uit in creativiteit,
stijl en een originele benadering. Zo komt kunst aan bod, met de
schilder Theo Van Rysselberghe en de ontwerper Henry Van de
Velde. Uiteraard kunnen we niet langs onze gastronomie: deze keer
pakten we uit met zegels rond Belgische chocolade. Een uitgifte
om letterlijk uw vingers bij af te likken. En wat is België zonder de
wielersport? 100 jaar Ronde van Vlaanderen, die heroïeke strijd
verdiende een zegel! Liefhebbers van gegraveerde zegels komen
in 2013 zeker aan hun trekken: operazegels blikken terug naar de
gloriedagen van zowel Verdi als Wagner, het Feest van de Postzegel
viert de eerste luchtpostvlucht van 100 jaar geleden, en in de reeks
‘Markten’ wordt de Markt van Doornik panoramisch weergegeven.
We pakken in 2013 met trots uit met enkele technische hoogstandjes. Het 100-jarig bestaan van het KMI vieren we met vijf
postzegels gedrukt met temperatuurgevoelige inkt. De zegels
rond verkeersveiligheid reflecteren in het donker dankzij de ‘glow
in the dark’-inkt. De uitgifte rond Belgische chocolade kreeg een
geur- en smaaklaagje. Sommigen fronsen de wenkbrauwen bij deze
hoogstandjes, die volgens hen té ver af staan van de traditionele
filatelie. Feit is echter dat ze echte blikvangers zijn, getuige daarvan
de berichtgeving in de pers, de dagen na de voorstelling. En we
trekken graag de aandacht op onze mooie postzegels, en op onze
hobby, in de hoop een zo groot mogelijk publiek (opnieuw) warm te
maken.
Bij de voorstelling van de postzegelcollectie deelden we de uitgiftes
ook in volgens de vier seizoenen. Voor de uitnodiging van dat event
ontwierpen we een zegel met dat aspect als thema. Achteraf bleek
de vraag naar die uitzonderlijke zegel zo groot dat we besloten ze
opnieuw uit te brengen. Het geeft aan dat onze vernieuwende kijk
op postzegelontwerp duidelijk in de smaak valt bij de verzamelaars.
Ik wil jullie hiervoor dan ook allemaal hartelijk danken!
Veel leesplezier!
Jan Smets
Directeur Marketing & Customer Service

INHOUD
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De postzegelcollectie 2013
Voor alle seizoenen
Voor alle zintuigen
Op dinsdag 6 november had bpost de eer en het genoegen de collectie van het
komende jaar voor te stellen in cultureel centrum Wolubilis in Sint-LambrechtsWoluwe.

© Christian Lambiotte

© Edouard Janssens
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Onder de vele sprekers, kwamen ook weerman Frank Deboosere en
weervrouw Sabrina Jacobs, wielrenners Eric Leman en Edwig Van
Hooydonck en food fotograaf Tony Le Duc de collectie toelichten. Die
werd opgepikt door heel wat binnen- en buitenlandse pers, voor jong
en oud. Ketnet, de jongerenzender van de VRT, lanceerde meteen
een succesvolle oproep naar de jeugd: welke postzegel zouden
zij willen uitvinden?
De innovatieve aanpak viel ook in de smaak van buitenlandse media, van Italië, over Polen, tot in Frankrijk En
verschillende media hebben verslag uitgebracht over
de collectie.
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De bestelbon vindt u centraal in dit magazine.

Openingsuren
Contact Center: vanaf 1 februari alle werkdagen telefonisch
bereikbaar van 9u tot 12u15 en van 14u tot 17u. In januari is
het Contact Center in de namiddag gesloten.
Filaboetiek Mechelen: elke donderdag open
van 11u tot 13u en van 14u tot 16u.

collectie

p o s t z e g e l

2013

beste lezer,

Filaboetiek Brussel: alle werkdagen behalve donderdag open
van 10u tot 13u en van 14u tot 17u.

collection

t i m b r e s - p o s t e

Ontdek alle uitgiften van
2013 via het Postzegel
Collectieboekje: dit jaar
voor het eerst verkrijgbaar
via de bestelbon voor
slechts € 4,99. Meer info
op pagina 10.

Coverfoto © Christian Lambiotte
© Olivier Anbergen

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.

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

Het woord is aan u
Philanews is een magazine voor en door lezers. bpost is dan ook erg benieuwd naar uw suggesties. Heeft u een
unieke verzameling waar u graag over vertelt? Heeft u de nieuwe collectie al ontdekt en wil u ons daarover uw
indrukken geven? Laat het ons weten: stuur een brief naar bpost, Stamps & Philately t.a.v. Muriel Vanbattel,
E. Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen of mail naar philanews@bpost.be

Prinses Mathilde wordt 40

speciale uitgiften

De prinses van het volk wordt 40

Prinses Mathilde wordt 40
KENMERKEN:

Speciale uitgifte 1

Thema: portret (zegel) en detail van een portret
(vel) van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Mathilde ter gelegenheid van haar 40ste verjaardag
Foto: Christian Lambiotte
Creatie: Myriam Voz
Waarde van de postzegel: 
Prijs van het vel: € 6,70
Formaat van de postzegel: 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 FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

uitgiftedatum

{21/01/2013}

Meer lezen over Mathilde?
Journaliste Brigitte Balfoort
volgt de prinses al sinds haar
intrede aan het Belgische hof
in de herfst van 1999.
Zij bracht in november het
boek ‘Prinses Mathilde, de
eerste veertig jaren’ uit.
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13 jaar later heeft deze logopediste van opleiding, oudste dochter van
graaf Patrick d’Udekem d’Acoz en gravin Anne Marie Komorowska,
nog niets aan charisma ingeboet. Samen met haar echtgenoot vormt
prinses Mathilde vandaag een populaire tandem, die op buitenlandse
economische missies op heel wat positieve belangstelling kan
rekenen. Dat doet ze telkens in stijl, want prinses Mathilde groeide de
voorbije jaren uit tot een heuse ambassadrice van de Belgische mode.
Haar verfrissende persoonlijkheid speelt een belangrijke rol in de
positieve beeldvorming over het Belgische koningshuis.
Aandacht voor wie kwetsbaar is

Haar charmante verschijning combineert de prinses met een warme
betrokkenheid bij alles wat onze jeugd beroert. Gedreven vanuit een
oprechte sociale bewogenheid ondersteunt ze, onder andere sinds

1 zegel behoort tot het postzegelabonnement.
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Code: 1301BL

© Photonews

Toen prinses Mathilde in 1999 aan de zijde van prins
Filip voor de eerste keer in het openbaar verscheen,
veroverde ze meteen de harten van de Belgische
bevolking. Niet in het minst dankzij haar natuurlijke
charme en schoonheid. Op 20 januari viert prinses
Mathilde haar veertigste verjaardag, die bpost met
een speciale uitgifte in de kijker zet.

Prinses Mathilde wordt 40
Code: 1301bl

Voorverkoop:
Op 19 januari 2013 van 10 tot 15u op
het volgende adres: Sporthal 'De Passant',
Sint-Truidsesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw.

2000 met het Prinses Mathildefonds, verschillende verenigingen en organisaties. Rode draad hierbij is de inzet voor sociaal kwetsbare groepen en
deze sterker maken, met nadruk op gelijke kansen voor iedereen zonder
onderscheid. Als moeder van vier kinderen gaat haar hart vooral uit naar
kinderen en jongeren die het moeilijk hebben in onze maatschappij.
Het Fonds, onder voorzitterschap van de bekende kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens, geeft naast een financieel steuntje in de rug
ook zichtbaarheid aan de gelauwerde organisaties en initiatieven. Zo kent
het Fonds elk jaar 10.000 euro toe aan een bijzonder initiatief dat aansluit
bij het gekozen werkthema van dat jaar. De voorbije jaren kwamen
zo verschillende doelgroepen en problematieken onder de aandacht,
waar we anders als maatschappij te weinig oog voor hebben. Dat het
Fonds er jaar na jaar in slaagt bescheiden initiatieven die getuigen van
inspirerend burgerschap meer bekendheid te geven, heeft veel te maken
met de actieve betrokkenheid van prinses Mathilde, aldus voorzitter Peter
Adriaenssens: “Haar engagement vormt een aanmoediging om verder
te gaan en te blijven zichtbaarheid geven aan de kracht van weerbare
kwetsbaarheid.”
In het Jaarboek 2013 kom je meer te weten over de actieve rol
die prinses Mathilde en andere ‘glamour’-prinsessen in de wereld
innemen.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 21 januari 2013 van 10 tot 13u en
van 14 tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.
Code: FDS1301

Code: FDc1301

Kid Paddle (Jeugdfilatelie)

speciale uitgiften

De eindeloze
fantasie van
Kid Paddle

Kid Paddle (Jeugdfilatelie)
KENMERKEN:
Thema: stripfiguur Kid Paddle van tekenaar
MIDAM in de reeks Jeugdfilatelie
Postzegel: Kid Paddle
Creatie: MIDAM
Waarde van de postzegel: 
Prijs van het vel: € 6,70
Formaat van de postzegel: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het vel: 155 mm x 160 mm
Samenstelling: vel met 10 postzegels
Papier: gegomd wit litho FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Speciale uitgifte 3

“Ik wil honderden van
deze KP-postzegels kopen
en gebruiken in mijn
professionele correspondentie
naar Frankrijk, Québec,
Amerika … Ik ben zeker
dat het zal bijdragen tot mijn
slaagkansen in het buitenland”

Voor de Jeugdfilatelie-zegel koos
bpost voor de Brusselse tekenaar
Midam met zijn rijzende ster Kid
Paddle. Het figuurtje kreeg – net
zoals bij de uitgifte van de Belgische
trappistenbieren in 2012 – een
mooi glanzende vernislaag om nog
meer uit de zegel en het blaadje te
springen. Kid Paddle wordt op het
blaadje omgeven door ‘blorks’, enge
videogamegriezels.

uitgiftedatum

{21/01/2013}

Kid Paddle (Jeugdfilatelie)
Code: 1303BL

1 zegel behoort tot het postzegelabonnement.

© MIDAM
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De stripreeks gaat over een (kwa)jongen
die de banaliteit van alledag probeert te
ontvluchten. Kid Paddle is geobsedeerd door
computerspellen, griezels en horrorfilms.
Samen met zijn vrienden – de naïeve Horace
en de wetenschapper Big-Bang – haalt hij
allerlei kattenkwaad uit. Voor zijn kalme vader
verzint hij beroepen met meer branie dan
brains, in een vervallen pot confituur ziet hij
een nucleaire catastrofe en van augurken
denkt hij dat het de vingers van marsmannetjes zijn.
In de typerende komische stijl van tekenaar
Midam (synoniem van Michel Ledent, °1963,
tekenaar van o.a. Kid Paddle, Game-Over
en Grrreeny) herkennen we de Amerikaanse
school van Charlie M. Schulz (Peanuts) en
Bill Watterson (Calvin & Hobbes). Kid Paddles
grote hoofd doet denken aan dat van Snoopy.
Midam: “Deze twee cartoonisten hebben
me in mezelf doen geloven. Mijn tekentalent
was vroeger technisch zeer beperkt. Toen ik
de complete verhaallijnen zag die Schulz en
Watterson met hun eenvoudige penseelstreken wisten te vertellen, besefte ik dat ik dat
ook kon.”
Midam creëerde het personage Kid Paddle
in 1993 om de videospelletjesrubriek van
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Code: 1303BL

Voorverkoop:
Op 19 januari 2013 van 10 tot 15u op
het volgende adres: Sporthal 'De Passant',
Sint-Truidsesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 21 januari 2013 van 10 tot 13u en
van 14 tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Code: FDS1303

© MIDAM

Tekenaar Midam met Kid Paddle-figuurtjes.

het Belgische stripweekblad Robbedoes
te vernieuwen. Kid Paddle ontwikkelde
zich razendsnel tot een volwaardige
humorreeks voor alle leeftijden. Een eigen
tekenfilmreeks gaf zijn bekendheid een
boost tot ver over onze landsgrenzen. In
Frankrijk, Zwitserland en Canada kent hij
vandaag ook een immens succes.

In het Jaarboek 2013 lees en zie je alles
over de nieuwste Belgische striptekenaars,
de technieken die ze gebruiken en wat hen
onderscheidt van illustere voorgangers als
Hergé, Willy Vandersteen, Bob De Moor en
anderen.
Code: FDc1303

verkeersveiligheid: Go For zero

speciale uitgiften

Zien en gezien worden
Glow in the dark

Verkeersveiligheid:
Go for zero
KENMERKEN:
Thema: verkeersveiligheid: Go For Zero
5 tekeningen over verkeersveiligheid gekozen
uit de winnaars van de tekenwedstrijd ‘Go for
Zero’ georganiseerd in samenwerking met het
BIVV
Postzegels:
a.
a. Jean-Louis Rondia
b. Elien Labey
b.
c. Kiattisak Nulong
c.
d.
d. Jean-Louis Verbaert
e.
e. Antoine Buscemi
Tekening: Nabila Amoussi & Lavena Van
Cranenbroek
Creatie: Kris Maes
Waarde van de postzegels: 
Prijs van het blaadje: € 6,70
Formaat van de postzegels: 42 mm x 28 mm
Formaat van het blaadje: 160 mm x 200 mm
Samenstelling: blaadje met 5 postzegels
Papier: gegomd wit litho FSC
Tanding: 11 ½
Bijzonder Drukprocedé: offset + zeefdruk
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Speciale uitgifte 4
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uitgiftedatum

In Brussel rijdt sinds eind november een speciaal
versierde tram rond. De MIVB-tram op de lijn 94-92
werd bestickerd met de winnende tekeningen op een
erg originele en kleurrijke manier.

Veilig verkeer gaat in essentie om
zien en gezien worden. Het fluohesje vormt daarbij een onmisbaar
attribuut dat de zichtbaarheid
van zwakke weggebruikers enorm
vergroot. De keuze van bpost om
voor het thema ‘verkeersveiligheid’
een zegel te gebruiken met inkt die
oplicht in het donker, was dan ook
niet toevallig.
Go For Zero vierde begin 2012 z'n eerste
verjaardag. Dat leek het Belgisch Instituut
voor de Verkeersveiligheid (BIVV), een vzw
die de verkeersveiligheid wil bevorderen,
het ideale moment om een grote tekenactie
te organiseren en de weg van morgen te
hertekenen. Op de wedstrijdvraag ‘Teken je
ideale verkeersvrije weg’, kreeg BIVV meer
dan 900 inzendingen binnen. In overleg met
bpost werden vijf creaties uitgekozen die – in
de vorm van postzegels – de verkeersveilig-

Code: 1304BL

{11/02/2013}

verkeersveiligheid: go for zero
Code: 1304BL
1 blaadje behoort tot het postzegelabonnement.

heid in 2013 promoten. De vijf zegels
bestaan uit zowel tekeningen op papier (met
een mattere impressie) en digitale werken
(met een grotere kleurenrijkdom).

Voorverkoop:
Op 9 februari 2013 van 10 tot 15u op
het volgende adres: Gemeentehuis,
Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis.

Wie de zegel in het donker bekijkt, ziet
bepaalde delen uit de postzegel oplichten.
Zo werd de techniek op een zinvolle manier
gelinkt aan het thema. Het zijn voornamelijk
de fijne witte lijnen op de tekeningen, en de
dikkere penseelstreken op het blaadje, die
oplichten in het donker door gebruik van
‘glow in the dark’-inkt. Natuurlijk zijn de
tekeningen niet alleen mooi, ze zijn ook nuttig. Elke postzegel roept weggebruikers op
om stil te staan bij de gevaren in het verkeer
en om extra voorzichtig te zijn.

Code: FDS1304

De witte lijnen lichten op in het donker.

Meer weten over het gebruik van ‘glow in the
dark’-inkt? In het Jaarboek schijnen we er
uitgebreid ons licht over.
Code: FDc1304

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 11 februari 2013 van 10 tot 13u en
van 14 tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.
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publicaties

SC 871

Het Jaarboek 2012
Het bpost Jaarboek onderging een makeover in 2012, met een nieuwe cover en
een hedendaagse vormgeving. Deze
absolute aanrader is een ideaal geschenk
door de combinatie van aantrekkelijke
illustraties en boeiende lectuur: het
Jaarboek blijft dan ook dé klassieker voor
filatelisten.
Bent u nieuwsgierig naar de interne
keuken van de postzegelproductie? Of
wil u meer weten over de gebruikte
technieken en procedés en de verhalen

die achter de postzegels schuilgaan? Dan
is het Jaarboek een onmisbaar item in uw
boekenkast! En waarom zou u niet eens
een vriend, vriendin of een familielid met
dit originele boek verrassen? Bestel
het nu via de bestelbon binnenin.
Prijs Jaarboek: € 106.
Dit is slechts € 15 meer dan de
waarde van alle speciale Belgische
postzegels van 2012!
Code: JB12N

Bestelbon Philanews 1/2013
Nieuw in 2013
Net zoals de grote modehuizen hun collecties per seizoen uitbrengen, toont bpost een uitgebreide collectie die representatief is voor
wat leeft in de samenleving van vandaag. De eerste postzegels van 2013 kunt u via de bon op de volgende pagina bestellen. Het is nog
maar het eerste luik uit de seizoens-collectie 2013. Nieuw is ook het Postzegel Collectieboekje, dat nu voor het eerst verkrijgbaar
is via de bestelbon voor slechts € 4,99. Het geeft u een prachtig overzicht van de postzegels van 2013, die opnieuw uitblinken in
vormgeving, innovativiteit en thema's.
Het nieuwe jaar bracht ook enkele wijzigingen
met zich mee. In november ontving u 2 folders
met de nodige informatie:
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Vanaf 2013 biedt bpost u verschillende collectieformules aan. U kunt zich inschrijven op meerdere
formules bovenaan in de bestelbon en zo de
collectie samenstellen die u het meest aanspreekt.
De betaling van alle collectie-formules (zegels en
afgeleide producten) dient vanaf nu op voorhand te
gebeuren, ongeacht de wijze van betaling.



Zoals in het verleden kiest u zelf hoe (per domiciliëring, kredietkaart of overschrijving) en met welke
periodiciteit (jaarlijks of per verzending) u wenst
te betalen. U krijgt 2 % betalingskorting indien u
opteert voor jaarlijkse betaling.

het Collectieboekje
Wat heeft de postzegelcollectie van 2013 voor
u in petto? Op 6 november stelde bpost in
Wolubilis in Sint-Lambrechts-Woluwe alle postzegels voor die het komende jaar het goede weer
zullen maken. De nieuwe lichting verrast met tal
van bijzondere druktechnieken, unieke thema’s
en een vormgeving waarvan u zult opkijken.
De uitgifte naar aanleiding van 100 jaar KMI doet
de zon, wolken, regen of sneeuw verschijnen,
door een simpele duimdruk op de zegels. Het
blaadje ‘Go for Zero’ licht gedeeltelijk op in
het donker door het gebruik van ‘glow in the
dark’-inkt. Zomerfestivalzegels zullen jong bloed
laten kriebelen en er zullen zegels verschijnen
waarop u Belgische chocolade kan ruiken …
en proeven! Voor elk seizoen volgen er unieke
zegels. Met het postzegelgamma van 2013
wil bpost opnieuw zijn moderniteit en zin voor
vernieuwing met u delen.

De genodigden van het event kregen achteraf
een overzicht van de zegels in een speciaal
ontworpen boekje mee. Uniek dit jaar is dat u
dit Postzegel Collectieboekje 2013 nu ook
kan aanschaffen voor de prijs van
€ 4,99. Bestel het nu via
de bestelbon in dit
magazine.

Meer weten?

Prijs Postzegel
Collectieboekje 2013: € 4,99
Code: PCB2013

Meer info over deze nieuwigheden en uw voordelen kunt u nalezen in de folders die u in november toegestuurd kreeg.
Heeft u die folders niet meer bij de hand, bel dan naar Stamps & Philately op +32 2 278 50 70 of surf naar de website www.bpost.be >
Particulieren > Postzegels > Filatelie > Collectie-formules. Daar kunt u de hele beschrijving nog eens rustig nalezen.

Publicaties

Collectie-formules
Code

Code
Aantal

Totaal

Beschrijving

Prijs

PCB2013

Uitgifte datum
06/11/2012

Postzegel Collectieboekje 2013

€ 4,99

JB12N

29/10/2012

Jaarboek 2012

€ 106,00

JM12

29/10/2012

Jaarmap 2012

€ 99,90

21/05/2012

Filastrip - Frank Pé - Cartes d'Afrique et d'Ailleurs

€ 27,00

21/05/2012

Filastrip - Frank Pé - Cartes d'Afrique et d'Ailleurs - Luxe

€ 72,00

Beschrijving

Prijs

COLPF

De Collectie 2013 - Postfris

€ 96,61

OGUPF

Onvoorziene/Gemeenschappelijke Uitgifte 2013 - Postfris

€ ...(1)

BO1201FR

Postzegels

COLGPF

Collectie Gegomd 2013 - Postfris

€ 107,72

BO1201FRL

COLGLPF

Collectie Gegomd 2013 Light - Postfris

€ 54,62

BO1203FR

17/09/2012

Filastrip - William Vance et la mer FR

€ 27,00

BO1203FRL

17/09/2012

Filastrip - William Vance et la mer FR Luxe

€ 72,00

BO1202NTIB

17/09/2012

BOEK This is Belgium X - Belgie, stripland - NL normaal

€ 14,95

BO1202NTIBL

17/09/2012

BOEK This is Belgium X - België, stripland - NL luxe

€ 195,00

Beschrijving

Prijs

COLZKPF

Collectie Zelfklevend 2013 - Postfris

€ 43,80

COLAF

De Collectie 2013 - Afgestempeld

€ 96,61

OGUAF

Onvoorziene/Gemeenschappelijke Uitgifte 2013 - Afgestempeld

€ ...(1)

COLGAF

Collectie Gegomd 2013 - Afgestempeld

€ 107,72

COLGLAF

Collectie Gegomd 2013 Light - Afgestempeld

€ 54,62

COLZKAF

Collectie Zelfklevend 2013 - Afgestempeld

€ 43,80

Code

Uitgifte datum

MER0902SM

31/08/2009

Set Miniatuur 5 postvoertuigen

€ 17,95

NMTIN05

15/07/2005

Munt - KUIFJE - HERGE

€ 32,67(3)

Collectie First Day Sheet 2013

€ 97,00(2)

FV1201PRO

16/01/2012

VGN-De Maya kalender 2012 SET

€ 4,28

COLFDC

Collectie First Day Cover 2013

€ 130,95(2)

FV1202PRO

12/03/2012

VGN-Franco Dragone 2012 SET

€ 4,28

FV1203PRO

16/04/2012

VGN-De ondergang van de Titanic 2012 SET

€ 4,28

FV1204PRO

17/09/2012

VGN-Zenobe Gramme 2012 SET

€ 4,28

FV1205PRO

29/10/2012

VGN-De Markt van Brugge 2012 SET

€ 4,28

(1)

De prijs voor de ‘Onvoorziene/Gemeenschappelijke Uitgifte 2013’ wordt gecommuniceerd via de bpost website en/of via Philanews op het moment van een uitgifte.
(2)
De 3 % korting op FDS en FDC abonnementen zit al in deze prijs inbegrepen.

Losse verkopen

(3)

Beschrijving

Prijs

1301BL

21/01/2013

Postzegel: Mathilde 40

€ 6,70

FDS1301

21/01/2013

FDS-Mathilde 40

€ 5,00

FDC1301

21/01/2013

FDC-Mathilde 40

€ 5,00

ZB1302

21/01/2013

Postzegels: Sprookjes

€ 6,70

FDS1302

21/01/2013

FDS-Sprookjes

€ 5,00

FDC1302

21/01/2013

FDC-Sprookjes

€ 5,00

1303BL

21/01/2013

Postzegel: Kid Paddle

€ 6,70

FDS1303

21/01/2013

FDS-Kid Paddle

€ 5,00

FDC1303

21/01/2013

FDC-Kid Paddle

€ 5,00

1304BL

11/02/2013

Postzegels: Go For Zero

€ 6,70

FDS1304

11/02/2013

FDS-Go For Zero

€ 5,00

FDC1304

11/02/2013

FDC-Go For Zero

€ 5,00

1305BL

11/02/2013

Postzegels: Bestelwagens bpost

€ 6,18

FDS1305

11/02/2013

FDS-Bestelwagens bpost

€ 5,00

FDC1305

11/02/2013

FDC-Bestelwagens bpost

€ 5,00

Beschrijving

Prijs

Aantal

Aantal

Totaal

De 10 % korting zit al in deze prijs inbegrepen.

Totaal

VG13ASS

21/01/2013

Postzegel: (Verenigingen) Korhoen

€ 0,40

FDC13VGAS

21/01/2013

FDC-(Verenigingen) Korhoen

€ 5,00

VG13RC

21/01/2013

Postzegel: (Aangetekend) Noordse stern

€ 5,03

FDC13VGRC

21/01/2013

FDC-(Aangetekend) Noordse stern

€ 5,00

Code

Beschrijving

Prijs

x 10 pz

x 10 pz

iNFO: al onze prijzen zijn btw inbegrepen
x 10 pz

alle producten en zegels zijn beschikbaar tot einde voorraad of tot op het einde van de verkooptermijn

totaal van de bestelling €
ik tel verwerkingskosten bij

€

totaal bedrag

€

x 5 pz

x 2 pz

permanente postzegels
Uitgifte datum

Totaal

bijkomende bestellingen

Speciale uitgiftes

Code

Aantal
(3)

COLFDS

Uitgifte datum

Totaal

Varia

Afgeleide producten

Code

Aantal

Aantal

Totaal

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) 2. Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.

x 1 pz

x 1 pz

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

Mystamp collectie 2013
Gegevens betaler:

MyStamp ‘collectie 2013’
zegelvel bestelbaar

Klantnr. PRS
Naam
Voornaam
Straat

Nr.

Postcode
Land

Bus

Gemeente
E-mail

Tel.
Geboortedatum

m/v

Datum

Handtekening

betalingsmogelijkheden:
B E

Kredietkaart Visa/Amex/Mastercard Nr:
Vervaldatum

Overschrijving

(Ik ontvang een uitnodiging tot betaling voor het bedrag
op basis van mijn keuze hierboven)

Jaarlijks, 2 % korting

r
r

IBAN

Jaarlijks, 2 % korting

r
r

Rek.nr. :

BIC

r
r

Domiciliëring

Jaarlijks, 2 % korting

Per Verzending, 0 % korting

Speciaal naar aanleiding van de
nieuwe collectie postzegels 2013
creëerde bpost een exclusieve
MyStamp zegel ‘Collectie 2013’.
Die is eenvoudig bestelbaar op
de huidige MyStamp website, als
vel van 20 zegels (zelfklevend of
gegomd) en als vel van 10 zegels
met een aangepaste achtergrond.

Hoe bestelt u dit
exclusieve MyStamp vel?

Exclusie

Per Verzending, 0 % korting

Stap 1: Surf naar www.bpost.be/mystamp
en klik door naar ‘Bestellen’.

Stap 4: Maak uw keuze tussen zelfklevend of
gegomd, waarde 1 of waarde 2.

Stap 2: Klik op de rode knop ‘Uw eigen zegel maken!’

Indien u het MyStamp vel met 10 zegels wenst te bestellen, klikt
u onderaan op ‘Voeg een achtergrond toe’. Vervolgens kiest u
het beeld ‘Collectie 2013’ uit de bpost galerij.

Per Verzending, 0 % korting

Bij vermelding van uw kredietkaartgegevens raden wij aan terug te sturen onder gefrankeerde envelop. Het abonnement wordt jaarlijks verlengd. Wat betreft de opzegtermijn
verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Opzeggen kan schriftelijk aan: bpost Stamps & Philately, E. Walschaertsstraat 1b - 2800 Mechelen.
Domiciliëring/Kredietkaart
In geval van een nieuw abonnement/nieuwe domiciliëring/nieuwe kredietkaart, zullen wij u vragen om de eerste betaling per overschrijving te doen, zodat wij de verzending
van uw zegels niet in het gedrang brengen, terwijl we de nodige formaliteiten met uw bank in orde brengen.

stuur deze bestelbon terug naar:

Stap 3: ‘Kies uw foto’ en ‘Selecteer uit de bpost galerij’.
Hier kan u het beeld selecteren ‘Collectie 2013’.
Klik deze aan en bevestig uw keuze met ‘Importeren’.
Klik op ‘Klaar’.

f!

Vervolledig en betaal uw bestelling door de producten aan uw
winkelmandje toe te voegen.

Meer info op www.bpost.be/mystamp

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

Recht van Retour:
“De Klant heeft het recht om bpost in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn abonnement afziet, binnen de 14 kalenderdagen,
vanaf de dag volgend op de eerste levering [en volgens de voorwaarden beschreven in artikel 10 van de algemene voorwaarden]."
“De Klant heeft het recht om bpost in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet, binnen de 14 kalenderdagen,
volgend op de levering [en volgens de voorwaarden beschreven in artikel 10 van de algemene voorwaarden].”

Door ondertekening van de bestelbon verklaar ik mij akkoord met de algemene voorwaarden van bpost, Stamps & Philately. Onze Algemene Voorwaarden vindt u terug op de leverbon,
op de website van bpost/Filatelie of u kan een exemplaar opvragen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door bpost in het kader van onze contractuele relatie en met het
oog op de commerciële promotie van de door bpost uitgegeven en/of verdeelde producten en diensten. Wij kunnen deze gegevens in dat kader doorgeven aan partners
die contractueel verbonden zijn met bpost, tenzij u zich hier tegen verzet. U hebt toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt ze laten verbeteren of u verzetten
tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden. Wenst u dat uw gegevens voortaan niet (meer) voor direct marketingdoeleinden worden
gebruikt, kruis dan onderstaand vakje aan.
 Ik wens geen informatie te ontvangen over de producten en diensten die uitgebracht en/of verdeeld worden door bpost.
Stemt u ermee in dat uw e-mailadres door bpost wordt gebruikt om informatie te geven over haar producten en
diensten?  ja  nee

Last Day Sheet

Speciale attentie voor onze prepaid klanten 2012
Wie op vraag van bpost al in 2012
overschakelde naar een prepaid abonnement, kreeg op 21 december 2012 een
uniek geschenk toegestuurd: een Last
Day Sheet … en dat op de laatste dag
volgens de Maya-kalender. Ondertussen
hebben we het einde van de wereld, dat
doemdenkers ons voorhielden, overleefd.
2013 heeft zijn blijde intrede gemaakt,
en daarmee is een nieuw en interessant
filateliejaar ingezet.

Ook voor 2013 heeft bpost overigens een
uniek cadeau klaar in gelimiteerde oplage:
een gravure van een onuitgegeven vogel
van Buzin, en dit voor de eerste hernieuwingen en/of bestellingen van postzegelabonnementen die binnenkomen. Stuur dus
snel uw bestelbon retour als u dat nog niet
gedaan heeft en maak kans op dit unieke
geschenk.
bpost bedankt u voor het vertrouwen!
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Sprookjes

speciale uitgiften

De hoofdrolspelers uit
sprookjes

Sprookjes

© Michiel Decleene

KENMERKEN:
Thema: 10 personages uit Europese sprookjes
Postzegels: a. duivel
f. kabouter
b. trol
g. fee
c. spook
h. reus
d. tovenaar i. prins
e. heks
j. elf
Creatie: Marijke Meersman
Lay-out: Ben Meersman
Waarde van de postzegel: 
Prijs van het boekje: € 6,70
Formaat van de postzegels: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 163,4 mm
Samenstelling: boekje met 10 postzegels
Papier: polyvalent fosforescent, zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier
Tanding: 10
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Speciale uitgifte 2

Kleurrijk geheel

In navolging van de postzegeluitgifte over
fabelwezens van vorig jaar, deed bpost
opnieuw een beroep op tekenares Marijke
Meersman. Ditmaal tekende ze de tien meest
voorkomende figuren uit Europese sprookjes.
Terwijl de prenten van de fabelwezens één
algemene achtergrondsfeer opwekten,
staan de sprookjespostzegels nu meer op
zichzelf. Het is een kleurrijke, mysterieuze en
kindvriendelijke reeks geworden.

12 |

Marijke Meersman tekent voor kinderen én
volwassenen. In het verleden heeft ze al tal
van covers en illustraties voor kinderboeken
gemaakt. Momenteel geeft ze vorm aan een
nieuw kinderprentenboek. Marijke houdt
wel van variatie, ook qua techniek en stijl:
“Ik leef me graag in verschillende thema’s
in om techniek en stijl daarvan afhankelijk
te maken. Door bij de sprookjesfiguren voor
hard coloriet te kiezen, kon ik extra veel
kleuren aanwenden. De fabelwezens waren
gedistingeerder, zeg maar.”

In het voorjaar van
2013 verschijnt
Marijkes nieuwe
prentenboek
‘Kadodder’, over
de avonturen van
een klein ventje
in de Mechelse
binnenstad. Ze
vermengt graag
fantasie en
werkelijkheid.

uitgiftedatum

{21/01/2013}

Sprookjes
Code: ZB1302

1 boekje behoort tot het postzegelabonnement.
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Code: ZB1302

Voorverkoop:
Op 19 januari 2013 van 10 tot 15u op
het volgende adres: Sporthal 'De Passant',
Sint-Truidsesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 21 januari 2013 van 10 tot 13u en
van 14 tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.
Illustratrice Marijke Meersman in haar atelier

Voor de duivel koos Marijke Meersman voor zo
complementair mogelijke kleuren. De figuur is bijna een
vlammetje geworden op zijn gifgroene achtergrond. Het
spook bestaat dan weer eerder uit grijstinten, voor een
meer nachtelijke indruk.

Waarom net de duivel, de trol, het spook, de
tovenaar, de heks, de kabouter, de fee, de
reus, de prins en de elf? Bedoeling was de
bekendste sprookjesfiguren uit te kiezen die
je niet meteen aan één specifiek sprookje
zou linken. Ook al komt de koningin vaak
voor in sprookjes, die haalde net om die
reden de eindselectie niet: ze doet te snel
denken aan sneeuwwitje. De prins mocht
haar plaats innemen. Ook over een goed
evenwicht tussen man en vrouw en klein en
groot werd bij de selectie gewaakt.

Code: FDS1302

Nieuw is dat bij het design beeld en tekst nog
meer dan anders op elkaar werden afgestemd. Marijke zorgde er in haar schetsen
voor dat de belettering als het ware mee
vloeide met de lijnen van de tekeningen.

In het Jaarboek 2013 komt de rol van
sprookjesfiguren in kinderboeken uitgebreid aan bod.
Code: FDc1302

kort / advertentie

Bestelwagens van bpost (Europa)

Prijsverhoging

UnionPhil 2013

Vanaf 1 januari zal de prijs van postzegels
mee stijgen met de evolutie van de index. Een
postzegel voor een standaardbrief zal voortaan
€ 0,67 kosten in plaats van € 0,65 bij aankoop
van 10 zegels of meer. Voor een Europese
bestemming zullen de portkosten van een
standaarbrief oplopen tot € 1,03 (i.p.v. € 0,99),
en tot € 1,24 (i.p.v. € 1,19) voor de rest van
de wereld. Dat geldt voor aankopen vanaf 5
zegels. De eenheidsprijzen van postzegels voor
verzending binnen België, binnen Europa of naar
de rest van de wereld stijgen respectievelijk van
€ 0,75 naar € 0,77, van € 1,09 naar € 1,13
en van € 1,29 naar € 1,34.

Op 9 en 10 februari organiseert de
UCPRB (Amicale des Cercles Philatéliques du Brabant Wallon) – in samenwerking met bpost en de FRCPB (Fédération
Royale des Cercles Philatéliques de
Belgique) – een filatelistische tentoonstelling voor de regionale competitie in
Brabant. Bestel uw kaarten in voorverkoop. Meer info op de website
www.unionphil2013.be

De spoorwegzegels, uitgiften in samenwerking
met de NMBS, worden sinds augustus 2012
ook niet langer verkocht door Stamps &
Philately.

Speciale uitgifte 5

Sluiting Contact Center
Vignetten uit het gamma

Spoorwegzegels

Europa-zegel viert 20 jaar
PostEurop
Post verdelen in alle
omstandigheden

Vanaf 2013 zullen er geen filatelistische
vignetten meer tot de commerciële activiteiten van Stamps & Philately behoren. Op de
bestelbon binnenin vindt u nu een interessant aanbod voor de vignetten van 2012.

In de maand januari is het Contact
Center telefonisch bereikbaar van 9u tot
12u15. In de namiddag is het Contact
Center gesloten.
Vanaf 1 februari 2013 staan wij
telefonisch tot uw dienst, elke werkdag
van maandag tot en met vrijdag van 9u
tot 12u15 en van 14u tot 17u.

{11/02/2013}

1 blaadje behoort tot het postzegelabonnement.

Voorverkoop:
Op 9 februari 2013 van 10 tot 15u op het
volgende adres: Gemeentehuis,
Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gilis.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 11 februari 2013 van 10 tot 13u en
van 14 tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

4 ZEGELS DIE JOUW SPECIALE
GEBEURTENISSEN EEN UNIEKE TOETS GEVEN
ZB1127:
Happy Party
(2 zegels per
pakket)

Code: FDS1305

ZB1126: Happy

Code: FDc1305

Sinds 1993 is de keuze voor het thema van de
jaarlijkse Europa-zegel een verantwoordelijkheid van PostEurop, een organisatie van
publieke postbedrijven die ondertussen 52
leden telt. De organisatie wilde haar 20ste verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan
en koos ‘postwagens’ als gemeenschappelijk
onderwerp voor 2013. Een gelegenheid voor
elk land om hun state-of-the-art postwagenpark in de kijker te zetten.

Geboorte: Happy Baby
Huwelijk: Happy Love
Feest: Happy Party.
Ze zijn te koop in pakketjes van 20 zegels (4 vellen van 5 zegels)
waarmee je genormaliseerde binnenlandse zendingen tot 50 g
kan frankeren. Een pakket kost € 14,95.

Thema: bestelwagens van bpost (Europa)
Postzegels: 2 bpost bestelwagens in de Europa
reeks
a. kleine bestelwagen (type Renault Kangoo)
b. grote bestelwagen (type Renault Master)
Creatie: Toni Mulder
Waarde van de postzegel:
Prijs van het blaadje: € 6,18
Formaat van de postzegels: 48,75 mm x 38,15 mm
Formaat van het blaadje: 160 mm x 111,55 mm
Samenstelling: blaadje met 2 postzegels
Papier: gegomd wit litho FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Bestelwagens van bpost (Europa)
Code: 1305BL

HAPPY STAMPS
Verras jouw familie en vrienden met een van deze gelegenheidszegels die jouw geboortekaartje, huwelijksuitnodiging of een
uitnodiging voor een feestje een originele touch geven. Uiteraard
mogen die nieuwe zegels ook niet in jouw zegelverzameling
ontbreken. De reeks bestaat uit een postzegel ‘Veelvouden’ en
een vignet met twee verschillende afbeeldingen van één van de
3 gekozen thema’s:

KENMERKEN:

uitgiftedatum

Code: 1305bl
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Bestelwagens van bpost
(Europa)

Baby

U vindt ze in alle postkantoren, PostPunten,
op eShop en uiteraard ook bij Stamps & Philately.
ZB1125: Happy Love

Omdat bpost duurzaamheid hoog in het
vaandel draagt, legt het Belgische postzegelblaadje de klemtoon op ‘groene’ postwagens.
Een uitgebreid en ecologisch verantwoord
wagenpark is immers onontbeerlijk voor een
modern postbedrijf.

Om het dynamisme van haar activiteiten overal
te lande in de verf te zetten, koos bpost voor
een fotocollage. Zo werd het blaadje een
verzameling van snapshots in verschillende
situaties en op verschillende plaatsen: in
stedelijke versus landelijke gebieden, tijdens
het ophalen van de post en het verdelen ervan,
in regen en zonneschijn ... Dit is bovendien
de eerste zegel met het nieuwe bpost logo op
bestelwagens. Een primeur die uw verzameling een extra boost geeft.

volgden al eco-driving cursussen, zodat er
5 tot 7 procent minder benzine verbruikt zal
worden. Tussen oktober 2010 en februari
2012 hield bpost overigens een Eco-Driving
Challenge. En de nieuwe car policy sinds 2010
kiest resoluut voor wagens met verminderde uitstoot van het broeikasgas kooldioxide.
Deze maatregelen dragen allemaal bij tot een
groenere post, die haar verantwoordelijkheid
opneemt om onze planeet te beschermen.

Wagenpark

De bpost vloot telt momenteel 6.250 bestelwagens, 2.475 bromfietsen en 5.600 fietsen
(waaronder 2.545 elektrische sinds 2010).
3.350 chauffeurs van de bpost bestelbussen

Bestel tijdig het Jaarboek: het neemt je
mee in de tijd naar de bpost-postwagens
van vroeger.
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De beroemdste postzegel
ter wereld! De ”Mauritius” in
999/1000 fijn zilver!

Puur zilver:
De stempel van
deze zilverpostzegel
werd in het reinste
zilver 999/1000
(5,4 g) vervaardigd!

ootte: 21 x 25

Originele gr

Hoogste
stempelkwaliteit:
De stempelkwaliteit
is de hoogste en
waardevolste,
die er is: proof!

slechts

€ 19,90

Ja, levert u mij a.u.b. met 14 dagen teruggaverecht:
1.
2. + 3.

π

4 GRATIS erbij:
+ presentatiecassette
+ officiële Estland medaille!

π
 aankruisen!

Naam

De zilverpostzegel ”Mauritius - One Penny van 1847”
(999/1000 fijn zilver, proof, 5,4 g) voor slechts € 19,90!
De eerste €uromuntset Estland 2011 voor de ruilprijs van
€ 3,88 + officiële Estland medaille en cassette GRATIS!

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 gegevens kunnen eveneens aan derden voor prospectiedoeleinden worden doorgegeven.
Wet. vertegenwoordiger: Cobofisca bvba BTW/TVA: BE 0450.920.039

Adv Philanews 2013 1_Adv Philanews 2010 5 26-11-12 10:42

RUILPRIJS:

bij:
GRATIS erecassette
ti
+ presentatland medaille
Es
+ officiële

€ 3,88

A.u.b. invullen
en opsturen
aan:

Officiële uitgifte met als thema
de Waterwegen van de Benelux

Laatste exemplaren van onze
exclusieve Europese Landenserie!

Kwaliteit: Proof geslagen in CuNi met
zwaar verzilverde medaillons

Inhoud: de 24 Benelux-euromunten
(8 per land) met het jaartal 2013

Kwaliteit: Proof geslagen in CuNi met
zwaar verzilverde medaillons

Diameter:
40 mm
Gewicht:
27,5 g
Verpakking:
luxe-opbergdoosje
Last-minute-prijs:
€ 27,50

Extra:
speciale themapenning
Kwaliteit:
Brillant Uncirculated (BU)
Strikt beperkte oplage:
7.500 sets
Prijs per set
€ 62,50

Diameter:
40 mm
Gewicht:
27,5 g
Verpakking:
luxe-opbergdoosje
Last-minute-prijs
€ 27,50

BESTELBON • Terug te sturen naar
Ja, bezorg mij volgende uitgiften :

Voornaam

SRH Ltd. & Co. KG
Depot Eupen
P.B. 100 · 4700 Eupen 1

Postcode/Plaats
Geboortedatum

(Levering excl. € 3,95 aandelige verzendkosten –
porto, verpakking, verzekering –
Handtekening
Uitverkocht voorbehouden)
Pagina
1

Luxe historische verzameling West-Berlijn
van € 160,- voor € 79,Compleet van 1960-1969!

Nieuw !

!
NIEUW
Benelux Euroset 2013

Laatste exemplaren van onze
exclusieve Europese Landenserie!

Adres/Nr.

Telefoon

Herdenkingsuitgifte
Malta

jz1/96i

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

www.srh-ltd.com

Herdenkingsuitgifte Malta

✃

Naam

.......

x 27,50 €

= ................. €

Straat

Voornaam
nr.

Nieuw: Benelux Euromuntenset 2013

.......

x 62,50 €

= ................. €

Postcode

Herdenkingsuitgifte Vatikaanstaat

.......

x 27,50 €

= ................. €

Telefoon
Datum

Handtekening

X

X

Ik ontvang mijn artikelen via Bpack Secur (+ € 4,50 verzendkosten). Aanbod geldig tot 30/03/2013.

Bestellen kan ook telefonisch (32 (0)2/376 42 48) of per e-mail : info@eurocollect.be

Het wereldberoemde schilderij, te bewonderen in Gent, wordt wereldwijd
gewaardeerd. Nu is het meesterwerk méér dan terecht - ook in de internationale reeks ‘Meesterwerken der
Schilderkunst’ opgenomen. Het is een
zeer fraai en héél groot postzegelvel
in perfecte postfrisse kwaliteit!
Hiernaast sterk verkleind afbeeld.
Als kennismaking met Edel Collecties nu tijdelijk met fikse korting.
Op = op.

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

❏
❏

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

De postzegelverzameling “Berlijn Postfris” slechts € 79,Postzegels Jan van Eyck “Het Lam Gods” 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:...........................................

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.

bus

Plaats

Postzegelvel Jan Van Eyck
“Het Lam Gods”
nu tijdelijk van € 17,50
voor € 7,95 !

U kunt nu kennis maken met deze
prachtige verzameling West Berlijn.
Boordevol oude en schaarse zegels. Allemaal in complete series, inclusief de
duurste waarden in luxe postfrisse
kwaliteit. De collectie 1960-1969 is helemaal compleet! Met extra: • de bijbehorende albumbladen; • uitgebreide,
boeiende documentatie; • een prachtig
luxe West-Berlijn verzamelalbum. Met
deze verzameling heeft u een waardevol
historisch tijdsdocument dat tot in
lengte van jaren zal boeien.
Om u zeer goedkoop kennis te laten
maken met de luxe postzegelverzameling Berlijn verkopen wij deze grote verzameling nu
met hoge korting. Luxe postfris!

Herdenkingsuitgifte
Vatikaanstaat

Eurocollect bvba • Humaniteitslaan 415 • 1190 Brussel • Tel: 32 (0)2 376 42 48 • Fax : 32 (0)2 376 73 24

➤

✁
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π

4 8 €uromunten (1 cent t/m 2 €uro)
in unc. verzamelkwaliteit!

Ja, ik wil van uw verzamelaarsservice gebruik maken en maandelijks een verdere
uitgifte uit de volgende verzameling vrijblijvend op zicht gepresenteerd krijgen:
π zilveren postzegels π €uromuntsetten Indien gewenst, a.u.b. aankruizen!

Bestelbon:

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

4 Sensatie! Estland heeft op 1-1-2011
de €uro als wettig betaalmiddel
ingevoerd!

Motief:
De One Penny
postzegel
uit Mauritius
van 1847!
Oplage
gelimiteerd:
De oplage van
deze zilveren
postzegel werd
op slechts
5.000 uitgiften
gelimiteerd!

Drie exclusieve Collector's Items die u zeker niet mag missen !

De eerste €uromunten uit Estland 2011

mm


Het gewenste a.u.b. zo

€uroland Estland

Aanbod buiten verantwoordelijkheid van bpost. Bestelbonnen niet naar bpost sturen a.u.b.
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permanente zegels: vogels

column

Nieuwe vogels
door André Buzin
Om en bij de 300 postzegeluitgiftes bestaan
er van André Buzin. Zijn eerste ontwerp
dateert al van begin 1985. bpost dankt de
natuurschilder voor 28 jaar hoogvliegers in
de filatelie. Als laatste postzegelontwerpen
van zijn hand herinnert u zich vast die van
de dodaars en kerkuil begin 2010, en van de
velduil in februari 2012.
Begin 2013 voegt André Buzin twee
uitzonderlijke exemplaren toe aan zijn
serie ‘vogels’. Deze keer koos hij voor de
Noordse stern die zijn grootste broedkolonie
in West-Europa heeft op een eiland voor

de haven van Zeebrugge, en voor de (in
Vlaanderen) uitgestorven korhoen met zijn
typische liervormige staart. Vanaf 21 januari
zijn deze zegels te koop. De eerste zegel
is bedoeld voor aantekenport (€ 5,03 per
zegel), de tweede voor verenigingen (€ 0,40
per zegel).
Houders van het postzegelabonnement
‘De Collectie 2013’ krijgen deze uitgifte
opgestuurd. De liefhebbers van het werk van
André Buzin kunnen ook losse postzegels
bestellen via de centrale bestelbon in dit
magazine.

De Korhoen postzegels zullen
niet onmiddellijk na de
uitgifte beschikbaar zijn in
de postkantoren. U kan ze
aankopen via de bestelbon
binnen in dit magazine.
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Code: VG13ASS

Permanente zegels: vogels

Prijzen winnen
doet deugd

KENMERKEN:
Thema: Korhoen (verenigingen)
Creatie: André Buzin
Waarde van de postzegel: € 0,40		
Prijs van het vel: € 4
Formaat van de postzegel: 32,50 mm x 24,40 mm
Formaat van het vel: 155 mm x 85 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: gegomd wit litho FSC
Tanding: 11 ½
Oplage: onbeperkt
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Daar sta je dan, als Belg op een internationaal podium met
een award in je handen. Het overkwam me in Lissabon, tijdens
de prijsuitreiking van de internationale Government Postage
Stamps Printers’ Association. bpost won prijzen voor drukwerktechnieken in maar liefst drie van de zes genomineerde
categorieën.

Thema: Noordse Stern (aangetekend)
Creatie: André Buzin
Waarde van de postzegel: € 5,03		
Prijs van het vel: € 50,30
Formaat van de postzegel: 24,40 mm x 32,5 mm
Formaat van het vel: 85 mm x 155 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: gegomd wit litho FSC
Tanding: 11 ½
Oplage: onbeperkt
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Moeten we daar fier op zijn? Ongetwijfeld! Het nieuws was
niet alleen een enorme opsteker voor alle medewerkers
van de drukkerij Stamps Production, het betekent ook een
duidelijke meerwaarde voor de verzamelaar van ons werk. Het
internationaal gerenommeerde congres wordt om de twee jaar
georganiseerd, telkens in een ander continent. Wij waren in elk
van de zes categorieën genomineerd, een unicum.
Het betekent dat we ons minstens twee jaar de beste
zegeldrukker ter wereld mogen noemen op het vlak van
heliogravure en staaldiepdruk. Onze missie is om van elke
uitgifte een pareltje te maken. Dat doen we voor de dagelijkse
gebruiker van de postzegel en voor u, de filatelist. Als je weet
dat sommige landen sommige zegels speciaal produceren om
een award te winnen, dan zet dat onze prestatie nog meer in
de verf.

uitgiftedatum

{21/01/2013}

De korhoen + De noordse stern
Code: vg13ass + vg13rc
1 zegel behoort tot het postzegelabonnement.

Goud was er voor de ‘Best Combination Stamp’ met het
blaadje van de Brusselse Grote Markt uit 2010. Deze categorie
bekroont postzegels die gedrukt zijn in een combinatie van
heliogravure en staaldiepdruk. In de categorie ‘Best Multiple
Issue and Innovation’ won het blaadje ‘Mode, This is Belgium’
de derde prijs. Brons was er ook in de categorie ‘Most Unique
Innovative Stamp’, voor het blaadje met de 12 sterrenbeelden
uit 2010.

Voorverkoop:
Op 19 januari 2013 van 10 tot 15u op
het volgende adres: Sporthal 'De Passant',
Sint-Truidsesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 21 januari 2013 van 10 tot 13u en
van 14 tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Code: VG13RC

“Onze missie is om
van elke uitgifte een
pareltje te maken”

Als één van de eerste postale bedrijven ter wereld zijn we
CWA gecertificeerd, voor high security printing. Dat mogen
maar 30 drukkerijen in de wereld zeggen. Binnen ons
vakgebied speelt kwaliteit een belangrijke rol, het bepaalt de
waarde van de postzegel. En die waarde is voor filatelisten van
groot belang. Ieder foutje valt meteen op. Het is dus belangrijk
de nieuwste technieken onder de knie te hebben. De CWA
helpt om ons verder te verbeteren, net als het FSC-certificaat
dat ons beloont voor de inspanningen op milieuvlak.
Daar mogen we zeker fier op zijn!
Pierre Leempoel
Manager Stamps Production & Site Mechelen

Code: FDcvgas

Code: FDc13VGRC
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Kalender 2013
Wat?

Prinses Mathilde wordt 40

19 jan

Voorverkoop 1

Sprookjesfiguren
Kid Paddle (Jeudfilatelie)
Vogels – Verenigingen & Aangetekend

9 feb

Verkeersveiligheid

Voorverkoop 2

Bestelwagens van bpost (Europa)

Wanneer?

Wat?

Regionale Competitieve Tentoonstelling

100 jaar 'Ronde van Vlaanderen'

23 mrt

Voorverkoop 3

Waar?

De Leeuwse Postzegelclub
Sporthal ‘De Passant’
Sint-Truidsesteenweg 1a
3440 Zoutleeuw
Cercles Philatéliques de la région Bruxelloise
Gemeentehuis
Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Signeersessies jan-feb

Belgische chocolade
Vlinders – Kleine vos & Admiraalvlinder
MyStamp

13 apr

Voorverkoop 4

11 mei

Voorverkoop 5

Théo Van Rysselberghe (kunstboekje)
100 jaar 1ste luchtpostvlucht in Europa vanuit
Sint-Denijs-Westrem
Opera: 200ste verjaardag Verdi & Wagner
Een verrassende kijk op wilde dieren
Regionale Competitieve Tentoonstelling
Koning Albert II – 20 jaar op de troon

22 jun

Voorverkoop 6

Vogel – AR zegel
Rouwzegel
Henry Van de Velde
Stralende middelpunten: Doornik
Musea (opnieuw) open

26 okt

Voorverkoop 7

© Michiel Decleene

Kris maes
© Olivier Anbergen

Marijke Meersman en André Buzin signeren op 19 januari
van 10u30 tot 15u, Kris Maes op 9 februari van 10u tot 15u.

Muziekfestivals

Vrijdag de 13de … 2013 (gelukszegels)
1ste dag –
afstempeling

© Michiel Decleene

André buzin

100 jaar KMI

Regionale Competitieve Tentoonstelling

13 sep

Marijke Meersman

150 jaar Rode Kruis
Eindejaarszegel Nationaal
Eindejaarszegel Internationaal
Regionale Competitieve Tentoonstelling

Voorverkopen 2013
Als trouwe klant nodigt bpost u graag uit op alle voorverkopen van 2013.
Kom, ontdek en geniet zo ook van de bijzondere geschenken die bpost
voor u in petto heeft.

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

Wanneer?

