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Aanschuiven in Menen

De bestelbon vindt u centraal in dit magazine.

Postzegel haalt

Guinness
World Record
2|

Het was in spanning afwachten tot 10 februari,
maar nu is het zeker: één van onze speciale uitgiften heeft een Guinness World Record veroverd!
Het gaat om de uitgifte over de Internationale
Vrouwendag die 10 maart werd gelanceerd.
De zegel dong omwille van zijn bijzondere
opmaak, waarbij woorden de afbeelding op de
uitgifte vormen, mee naar de titel van ‘postzegel met het
meeste aantal woorden’. De gerechtsdeurwaarder telde
niet minder dan 606 woorden. Die erkenning door het bekende
Guinness World Records is nu binnen en dat maakt deze
postzegel net dat tikkeltje extra speciaal!

Openingsuren
Het Contact Center kunt u sinds 1 februari
elke werkdag bereiken van 9u tot 12u15
en van 14u tot 17u op het nummer
+32 2 278 50 70.
De Filaboetiek Mechelen is in 2014 elke
donderdag open van 11u tot 13u en van
14u tot 16u.
De Filaboetiek Brussel is elke werkdag
open behalve op donderdag van 10u tot
13u en van 14u tot 17u.

Coverfoto: © Michiel De Cleene

Op zoek naar
jonge verzamelaars
met een verhaal
In Philanews willen we graag de verzamelaars zelf meer in de kijker
zetten. Vandaar deze oproep: we zijn op zoek naar jonge verzamelaars
(tot 17 jaar) met een bijzondere verzameling. Omwille van het thema, of
omdat er een speciaal verhaal mee verbonden is, ... Laat het ons weten!
Ook als je zo iemand kent in je omgeving, geef dan gerust een seintje via
philanews@bpost.be of bpost, Stamps & Philately, t.a.v. Muriel Vanbattel,
E. Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen.
In de volgende Philanews leest u het interview met de opvallendste
reactie! Iedereen die reageert krijgt van ons een kleine attentie!

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

Alle rechten voorbehouden.
Geen enkel deel van deze
editie kan worden gekopieerd,
opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar
gemaakt in enige vorm of op
enige wijze zonder de
schriftelijke toestemming van
de uitgever Stamps & Philately.

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.

De eerste voorverkoop van 2014 was meteen een
schot in de roos. Uren voor de deuren openden,
stonden de bezoekers al aan te schuiven in Menen.
2: Sophie Coussens uit
Harelbeke heeft manlief Steven, zoon
Robbe (5,5) en benjamin Julie (3)
meegenomen. Sophie verzamelt naast
België ook postzegels van andere landen.
Of ze haar kinderen haar verzamelmicrobe wil doorgeven? “Voorlopig laat
ik ze niet al te dicht komen (lacht), ze zijn
nog wat te klein!”

De voorverkoop op 25 januari werd
georganiseerd door de Koninklijke
Meense Filatelieclub. Op zaterdag
was het drummen voor een
speciale afstempeling van de twee
uitgiften ‘Honden naderbij’ en
‘Fantastische flora’.
Eén van de aanwezigen is Stefaan
Goethals (46) (foto1) uit Sleidinge,
fan van het werk van Marijke
Meersman die de uitgifte 'Fantastische flora' ontwierp. “Vooral van
haar vlinders met die prachtige
kleuren. Ik zie verzamelen ook als
een vorm van investeren.”
Op de tentoonstelling vallen enkele
kleurrijke tekeningen van honden
op, geïnspireerd door de uitgifte
‘Honden naderbij’. Johan Dujardin,
secretaris van de filateliekring,
licht ze toe: “Leerlingen van de
Grenslandscholen Menen Wervik
hebben meegedaan aan deze
tekenwedstrijd. Hier hangen de tien
laureaten (foto 4), de bont gekleurde
chihuahua van Jessica Coquel heeft
gewonnen. De winnaar krijgt als
prijs van ons een MyStamp-blaadje
met de afbeelding van de tekening.”
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3: Ook Thérèse Flamey uit Brugge maakt
een uitstap van haar bezoek aan de
voorverkoop. “Thuis stel ik bladen samen
met naast de afgestempelde uitgifte iets
extra: postkaarten of prenten, met een
woordje uitleg.”
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Het woord is aan u

Philanews is een magazine voor en door lezers. bpost is dan ook erg blij met de suggesties die al binnengekomen
zijn. Heeft u nog interessante zaken te melden over het magazine? 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. Zo kunnen we het magazine nog beter afstemmen op ons lezerspubliek. Bedankt daarvoor!
Voor alle andere vragen rond filatelie in het algemeen richt u zich rechtstreeks tot de dienst Philately
van bpost, bel +32 2 278 50 70 of mail naar philately@bpost.be.

de humani corporis fabrica

Gelimiteerde postzegeluitgiften

Levensechte uitgifte

Het Jaarboek 2014 gaat
uitgebreid in op de totstandkoming van het zegelvel en
neemt een duik in de geschiedenis door het verhaal van
Vesalius te belichten.

500 jaar Vesalius

grondlegger van de moderne anatomie
Gelimiteerde postzegeluitgifte 8

Een eeuw na Vesalius worden
nog openbare anatomielessen
gegeven. Zoals te zien in
het beroemde schilderij van
Rembrandt, ‘De anatomische les
van Dr. Nicolaes Tulp’, uit 1632.

Code: 1408bl
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Code: fds1408

De humani corporis fabrica
KENMERKEN:
Thema: Andreas Vesalius (1514-2014) –
gravures uit anatomieboeken
Postzegels: a. Mannelijk naakt
b. Zenuwstelsel
c. Spierstelsel
d. Bloedvatenstelsel
e. Beenderstelsel

a.

e.

b.

c. d.

Ontwerp: Guillaume Broux & Kris Maes
Waarde van de zegels:
Prijs van het blaadje: € 7,00
Formaat van de postzegels:
38,15 mm x 48,75 mm
Formaat van het blaadje:
140 mm x 195 mm
Indeling van het vel: 5 postzegels
Papier: gegomd wit FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: gecombineerde
raster- en staaldiepdruk
Eerste oplage: 103.877
Repro & druk: Stamps Production Belgium
uitgiftedatum

{22/04/2014}

de humani corporis fabrica
Code: 1408BL
Code: fdc1408

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de Brabantse geneesheer Andreas Vesalius geboren werd. Het geboortejaar van
zowat de bekendste alumnus van de Universiteit Leuven wordt dan ook uitgebreid gevierd in die stad. bpost wilde
zeker niet achterblijven bij het eren van een van de grootste Belgen uit de geschiedenis en gaf een opzienbarend
zegelvel uit, met daarop vijf verschillende zegels waarvoor delen van authentieke tekeningen werden gegraveerd.
De gravures op de zegels en het ontwerp
van het zegelvel zijn van de hand van bpost
designers Guillaume Broux en Kris Maes.
Aan de basis ervan lagen vijf anatomieschetsen uit Vesalius’ meesterwerk ‘De humani
corporis fabrica’, een uniek werk uit 1543.
Feest in Leuven
Naar aanleiding van het feestjaar presenteert de stad Leuven en de KU Leuven
het stadsproject ‘Vesalius 1514-2014’.
Met een tentoonstelling in het Leuvense
museum M wordt het evenement geopend.
Het Vesaliusproject brengt op een originele
manier geschiedenis, kunst en wetenschap

samen. Tussen 2 oktober 2014 en 18 januari
2015 zet Leuven haar deuren open voor
inwoners, liefhebbers, experts en passanten.
Zo is er de tentoonstelling ‘Lijf en Leden,
Andreas Vesalius en het theater van de
anatomie’ met daarin niet alleen aandacht
voor de historische figuur, maar ook voor de
impact die de Leuvense humanist had op de
medisch-anatomische traditie van zijn tijd én
op de artistieke verbeelding van het menselijk
lichaam. Er is ook ruim aandacht voor de
meer wetenschappelijke kant. Verschillende
onderzoekscentra, verbonden aan de
KU Leuven, organiseren lezingen, debatavonden en congressen rond de figuur van

Vesalius. Voor wie de stad beter wil leren
kennen, zijn er ook wandelingen door Leuven
als kenniscentrum van de medische wetenschap door de eeuwen heen.
Meer informatie over het
project ʻVesalius 1514-2014ʼ
op www.vesaliusleuven.be

Code: fdc1408

Souvenirkaart en
gemeenschappelijke
uitgifte met Portugal
Ter gelegenheid van 500 jaar
Vesalius geeft bpost in samenwerking
met de Portugese post een unieke
souvenirkaart uit waarin Belgische en
Portugese zegels verwerkt zijn. De zegels
zijn afgestempeld met de stempel van de
voorverkoop. De kaart geeft bovendien
extra informatie rond Vesalius.
Prijs souvenirkaart: e 9,95
Prijs gemeenschappelijke uitgifte: e 6,40

Voorverkoop:
Op 19 april 2014 van 10u tot 15u
op het volgende adres: Centre
Communautaire, Rue Léon
Colleaux 38, 6762 Saint- Mard.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op dinsdag 22 april 2014 van 10u
tot 13u en van 14u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel - De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.
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hockey world cup the hague

Gelimiteerde postzegeluitgiften
speciale uitgiften

'Go Belgium!'
Sfeer zat tijdens
wedstrijden van
de Red Lions.

Code: FDc1409

Een goed
(voor)
gevoel

Code: FDS1409

Gelimiteerde postzegeluitgifte 9
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De bekroning van al deze hockeyinspanningen is voor beide ploegen de deelname
aan het wereldkampioenschap in Den
Haag, van 31 mei tot en met 15 juni 2014.
Spannend detail: toen de laatste hand aan
het postzegelontwerp gelegd werd, was nog
niet bekend of onze teams zich überhaupt
voor het toernooi zouden plaatsen. Een
hockeyzegel zou er sowieso komen, de
verzekerde deelname aan het WK kon er
op het allerlaatste moment aan toegevoegd
worden. Pas met hun uitstekende resultaten
op het Europees Kampioenschap in Boom in
de zomer van 2013, wisten beide teams zich

Hockey World Cup
The Hague
KENMERKEN:

© Philippe De Putter

Dat is wat je noemt een perfect
aanvoelen: toen bpost aan het
broeden was om de hockeysport in
België onder de aandacht van het
grote publiek te brengen, speelden
de Red Lions en de Red Panthers
ondertussen de pannen van het
dak. Dankzij hun prestaties groeide
de vroegere elitesport in enkele
jaren tijd uit tot een van de populairste ploegsporten in België.

te kwalificeren. De heren werden er tweede,
de dames behaalden net geen brons.
Aan de basis van het ontwerp door bpostdesigner Kris Maes lag een foto van fotograaf
Philippe De Putter. Een gouden keuze, want
niet alleen is De Putter een begenadigd
sportfotograaf, als oud-speler van het
Brusselse Racing heeft hij als geen ander
een gevoel voor de juiste timing. Het zegelvel
brengt op een originele manier het verschil in
dynamiek tot uiting. De speler in actie vormt

Code: 1409BL

het decoratieve element op het zegelvel, het
moment net voor de actie wordt op een bijna
grafische en sobere manier weergegeven op
de zegel.

In het Jaarboek gaan we dieper
in op de vormgeving van deze
sportieve uitgifte. Te verkrijgen vanaf
eind oktober.

Voorverkoop:
Op 7 juni 2014 van 10u tot 15u
op het volgende adres: Institut
Saint-André, Rue du Parc 6,
6000 Charleroi.

Code: 1409BL

Afstempeling uitgiftedatum:
Op dinsdag 10 juni 2014 van 10u
tot 13u en van 14u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel - De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Thema: Belgisch hockey aan de top naar
aanleiding van de World Cup in Den Haag
Ontwerp: Kris Maes
Waarde van de zegel:
Prijs van het vel: € 6,45
Formaat van de postzegels:
27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het vel: 176 mm x 135 mm
Indeling van het vel: 5 postzegels
Papier: gegomd wit litho FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Eerste oplage: 23.920
Repro & druk: Stamps Production Belgium

uitgiftedatum

{10/06/2014}

hockey world cup the hague
Code: 1409BL

Gelimiteerde postzegeluitgiften
speciale uitgiften

© Shutterstock

BRASIL 2014

Code: FDS1410

Code: FDc1410
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Brasil 2014
KENMERKEN:
Thema: de wereldbeker voetbal in Brazilië
Ontwerp: Tom Hautekiet
Waarde van de zegel:
Prijs van het vel: € 5,35
Formaat van de postzegel: 40 mm x 30 mm
Formaat van het vel: diameter 170 mm
Indeling van het vel: 5 postzegels
Papier: gegomd wit litho FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Eerste oplage: 27.600
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Het is rond en zet ons landje
op de wereldkaart …

uitgiftedatum

{10/06/2014}

Gelimiteerde postzegeluitgifte 10

België staat al een hele tijd op zijn
kop, zeker als je het door de ogen
van een voetballiefhebber bekijkt.
En sinds enige tijd is het aantal
liefhebbers van het spelletje flink
toegenomen. Logisch ook, als je
de succesvolle campagne van het
nationaal voetbalelftal bekijkt.

BRASIL 2014
Code: 1410BL

Tijdens de kwalificatieronde groeide de gekte
rond onze nationale ploeg tot een absoluut
hoogtepunt en de verwachtingen voor het
wereldkampioenschap in Brazilië zijn hooggespannen. bpost kon natuurlijk niet achterblijven en loste de hoge verwachtingen die
ook bij tal van filatelisten leven in door met
een Belgische primeur van wereldformaat uit
te pakken: het eerste ronde zegelvel!
Ook andere ploegsporten doen het in België
erg goed. Het nationaal hockeyteam behoort

tot de wereldtop, maar ook de volleybalen basketbalteams scoren hoog in de
internationale competities. Het beloven
mooie tijden te worden voor sportief en
filatelistisch België …
In het Jaarboek komt u meer te weten
over de vormelijke keuzes van deze
unieke uitgifte. Verkrijgbaar vanaf eind
oktober!

Code: 1410BL

Voorverkoop:
Op 7 juni 2014 van 10u tot 15u op het
volgende adres: Institut Saint-André,
Rue du Parc 6, 6000 Charleroi.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op dinsdag 10 juni 2014 van 10u tot 13u en
van 14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel De Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.
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PUBLICATIES

Kuifje en zijn vrienden

Een reporter met veel vrienden
Gelimiteerde postzegeluitgifte 7

Dit jaar speelt Kuifje, één van
Belgiës meest iconische stripfiguren, opnieuw de hoofdrol in een
postzegelblaadje. Voor deze uitgifte
krijgt de op 10 januari van dit jaar
85 jaar geworden wereldberoemde
creatie van Hergé het gezelschap
van enkele vrienden.

10 |

Het is niet de eerste keer dat Kuifje op een
postzegel prijkt. De reporter vormde zelfs
het onderwerp van de allereerste Belgische
stripzegel, ondertussen alweer 25 jaar
geleden. De close-ups van Kuifje en zijn
vrienden vormen een originele aanpak voor
een van de populairste onderwerpen onder
verzamelaars en zijn ongetwijfeld een mooie
aanvulling op de reeds bestaande uitgiften
rond Kuifje. De felle achtergrond geeft de
tijdloze personages een hedendaagse en
frisse uitstraling.

Kennen de meesten onder ons deze
personages, dan vormt de achterkant van
het zegelblaadje wellicht een aangename
verrassing. Hier vindt u een kortingsbon
voor het Hergé Museum in Louvain-laNeuve. U betaalt e 3 in plaats van e 9,5 aan
de kassa. Als u dit nog niet heeft bezocht,
laat dit dan veranderen in 2014! Het
moderne gebouw, helemaal ontworpen in de
geest van de klare lijn van de grootmeester,
biedt een schitterend overzicht van zijn hele
oeuvre. Een paradijs voor Kuifjekenners en
fans van de gekuifde reporter!

In het Jaarboek 2014, verkrijgbaar
vanaf oktober, ontdekt u meer over de
gekozen personages en de totstandkoming van deze selectie in samenwerking met het bedrijf Moulinsart.

Kuifje en zijn vrienden
(zelfklevend boekje)
KENMERKEN:
Thema: personages uit Kuifje op een rij
Postzegels: a. Kuifje
b. Bianca Castafiore
c. Jansen en Janssen
d. Bobbie
e. Professor Zonnebloem
f. Kapitein Haddock
g. Abdallah
h. Tchang
i. Generaal Alcazar
j. Nestor
Creatie: Hergé
Waarde van de zegels:
Prijs van het blaadje: € 7,00
Formaat van de postzegels:
30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje:
60 mm x 163,4 mm
Indeling van het boekje: 10 postzegels
Papier: polyvalent wit, zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en
gedeeltelijk tanding type 10
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Eerste oplage: 1.260.877
Repro & druk: Stamps Production Belgium

uitgiftedatum

{22/04/2014}

kuifje en zijn vrienden
Code: ZB1407

Buzin Boek Deel 3

Kijk eens naar het
vogeltje!
PUBLICATIEdatum

{17/02/2014}

Dankzij de speciale uitgifte ‘Buzin anders’ vliegt het nieuwe boek
met het werk van André Buzin de deur uit. Laat de kans om dit
prachtig geïllustreerde werk nog in huis te halen dus niet aan uw
neus voorbij gaan! Dit derde deel bundelt alle uitgiften getekend
door Buzin van 2006 tot 2013. Het is het vervolg op twee eerdere
publicaties. Deel I verscheen in 1993 en Deel II in 2005.
Alle uitgiften komen in dit 60 pagina’s tellende naslagwerk
volledig tot hun recht. Daarnaast komt u meer te weten over de
kunstenaar zelf en uiteraard ook over de vogels. De auteur deed
hiervoor beroep op de expertise van ornithologen Serge Sorbi
en Tanguy Mortier. Filatelisten worden bovendien extra verwend
want in het boek vindt u de 34 zegels samengebracht op twee
steekkaarten.
Auteur: Baudouin Delaite
Prijs: e 59,95, inclusief 34 zegels ter waarde van e 48,91
Code: BO1401NL
Oplage: 3.000 exemplaren (1.500 NL en 1.500 FR)
Te bestellen via de centrale bestelbon.
Ook te koop bij de Filaboetieks en bij Stamps & Philately,
+32 2 278 50 70 of via philately@bpost.be
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Code: FDc1407

Een beeldige
terugblik op 2013
Op zoek naar extra informatie over het ontstaan van onze speciale
postzegeluitgiften? Dan vormt het Jaarboek 2013 een mooie kennismaking met de wereld van de filatelie. Op 80 rijk geïllustreerde
pagina’s komt u het verhaal te weten achter elke speciale uitgifte,
van idee tot eindproduct. Op die manier sluit dit werk naadloos
aan bij de informatie uit Philanews. Bijgesloten onder envelop
krijgt u bovendien de hele collectie van 2013 mee. Dit unieke
werk valt niet alleen op door zijn verrassende inhoud, het ziet er
ook heel mooi uit. Een niet te missen naslagwerk dus om alle
details te vernemen over de speciale postzegeluitgiften 2013!
Prijs: e 112,00 (Troonsoverdracht inbegrepen)
Code: JB13N

gsbon
Kortin,5 op de
van € 6 rzijde
achte

Voorverkoop:
Op 19 april 2014 van 10u tot 15u op het
volgende adres: Centre Communautaire,
Rue Léon Colleaux 38, 6762 Saint-Mard.

jaarboek 2013

Te bestellen via de centrale bestelbon.
Ook te koop bij de Filaboetieks en bij Stamps & Philately,
+32 2 278 50 70 of via philately@bpost.be
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local warming

I

n 2013 bestaat het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) 100 jaar.
Een klein wonder, als je de geschiedenis met de nodige dichterlijke
vrijheid interpreteert. Want als de bezetters van het Brusselse observatorium tijdens de Belgische revolutie van 1830 dit zouden vernietigd hebben, was er misschien nooit sprake geweest van een KMI.
Gelukkig koelde die bezetting – net als de hele revolutie – zonder veel
blazen. Vanaf 1833 begon het observatorium met de metingen van de
temperaturen. Waardoor het KMI vandaag beschikt over een lange
reeks van weerkundige statistieken.
Onze interesse voor het weer is een vrij recent fenomeen, in de hand gewerkt door de toenemende vrije tijd. Een eeuw geleden maakte het niet
uit wat voor weer we konden verwachten in het weekend, vandaag leven
we er de hele week naar toe. Een grote innovatie was de komst van satellietbeelden eind jaren ’60. Deze gaven een nieuw perspectief op het weerbeeld vanuit de ruimte. In die periode kreeg het KMI één satellietbeeld
per dag, vandaag elk kwartier.
Tegenwoordig beschikt het KMI over een ruim gamma aan hoogtechnologische meteorologische meetinstrumenten. Verder maakt het KMI
gebruik van Safir, een systeem dat de blikseminslagen met een nauwkeurigheid van 2 kilometer in real time kan meten. Al deze informatiebronnen worden in de weerkamer van het KMI door ploegen van telkens
drie meteorologen de klok rond geïnterpreteerd en in weerberichten
gegoten, op maat van verschillende doelgroepen. De tijd van de weerspreuken – hoeveel waarheid die ook soms bevatten – lijkt nu wel definitief voorbij.
De honderdste verjaardag zet bpost in de kijker met een speciale uitgifte, die uitpakt met een Belgische primeur. Er werd immers gebruike strip heeft dankzij namen als Hergé, Willy Vandersteen en
gemaakt van temperatuurgevoelige inkt. De groene inkt die de vier
Peyo een plaats veroverd in ons cultureel patrimonium. Onboompjes bedekt, verdwijnt vanaf een temperatuur van 25°C. Even een
dertussen staat er ook een nieuwe generatie striptekenaars
vinger erop houden, en de onderliggende afbeeldingen verschijnen. Het
te trappelen die haar plaatsje in de schijnwerpers terecht opverrassende effect past perfect bij het onderwerp van deze uitgifte. Om
eist. De tijd van de grote striptijdschriften als Robbedoes of
dat te realiseren, was een extra druk in zeefdruk nodig, na een eerste
Kuifje lijkt voorgoed voorbij, maar de strip is nog altijd springlevend.
vierkleurendruk. Met de zeefdruklaag werd een extra inktlaag aangeTijd om kennis te maken met deze nieuwe generatie 2.0.
bracht, die doorzichtig wordt bij een temperatuur boven de 25 graden.
In de reeks Jeugdfilatelie zet bpost in 2013 één van de populairste stripfiguurtjes van vandaag in de kijker, Kid Paddle. Deze creatie van Michel
Ledent alias MIDAM debuteerde in 1993 in het Franstalige stripblad
Spirou. De met een levendige fantasie gezegende computergeek en gamefanaat Kid Paddle is razend populair in Franstalig België en in Frank49
rijk. Met deze speciale uitgifte wil bpost zijn bekendheid een steuntje in
de rug geven in Vlaanderen.
MIDAM en zijn studiomedewerkers reageerden enthousiast op het voorstel van bpost voor de speciale uitgifte. De studio besteedt veel aandacht
aan het bekendmaken van hun figuurtjes en een speciale uitgifte zagen
ze als een extra kanaal om de strip voor te stellen aan een nieuw publiek.
Zowel het zegelblaadje als de postzegel bestaan uit een volledig nieuwe
en dus unieke creatie, gebaseerd op de bestaande Kid Paddle. In de achtergrond duiken de ‘blorks’ op, monsters die hij telkens moet overwinnen.
De inspiratie voor zijn niet-realistische en eenvoudige tekenstijl, gecombineerd met milde humor die het alledaagse bijna filosofisch ontleedt,
haalde hij bij de Amerikaanse comics. Eén van zijn grote voorbeelden is
Charles ‘Sparky’ Schulz, de tekenaar van Peanuts. De inspiratie voor
de grote hoofden van zijn striphelden haalde MIDAM bij hem. Zijn
andere grote inspiratiebron zijn de cartoons van Calvin & Hobbes, van
Bill Watterson. Hoofdpersonage Calvin maakt – net als Kid Paddle – van
alledaagse gebeurtenissen een heus avontuur. Het zijn telkens korte,
amusante verhaaltjes, uit het leven gegrepen.

de Belgische strip 2.0

D
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In 1995 opende in de
Mechelse Dossinkazerne
het Joods Museum van
Deporatie en Verzet de
deuren. In 2012 werd de
hele site gerenoveerd, en
met succes. 50.000 mensen vonden de eerste zes
maanden na de opening
in december 2012 hun
weg naar het vernieuwde
museum.

15

musea vertellen
verhalen

H

Code: zb1407

Code: FDS1407

Afstempeling uitgiftedatum:
Op dinsdag 22 april 2014 van 10u tot 13u en
van 14u tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

et Belgische museumlandschap bloeit. De voorbije jaren
openden enkele nieuwe en ‘gerestylede’ musea de deuren, die
ook internationaal hoge ogen gooien. De nieuwste culturele
aanwinsten zijn de vernieuwde museumsite Kazerne Dossin
Mechelen (bestaande uit het Museum, het Memoriaal en het
Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten), het gloednieuwe Red Star Line Museum in Antwerpen en in 2014 opent het War
Museum Bastogne de deuren.
De musea hebben een verschillende thematiek, maar hebben met elkaar
gemeen dat ze de bezoekers een bijzondere ervaring willen bezorgen.
Met een interactieve aanpak worden ze bij de persoonlijke verhalen betrokken, die in elk museum als kapstok dienen voor de ruimere context.
Vanuit de Kazerne Dossin in Mechelen werden in de Tweede Wereldoorlog 25.267 mensen – voornamelijk joden – gedeporteerd. De tentoonstelling houdt de herinnering aan de Holocaust levend, en besteedt ook
aandacht aan andere vormen van genocide. Het Red Star Line Museum
opende op 28 september de deuren en vormt een nieuwe toeristische
trekpleister op het hippe Antwerpse ’t Eilandje. Bezoekers kunnen de
tentoonstelling blijven aanvullen met hun eigen verhalen, wat dit museum tot een levend stuk geschiedenis maakt. Het museum brengt het verhaal van de scheepvaartmaatschappij Red Star Line, die tussen 1873 en
1934 meer dan twee miljoen gelukszoekers naar Amerika bracht. Het
War Museum in Bastenaken ligt vlakbij het bekende Mardasson-monument, dat hulde brengt aan de gesneuvelde geallieerden tijdens de Slag
om de Ardennen, de laatste veldslag van Wereldoorlog II. Het museum
opent in 2014 en brengt op een technologisch innovatieve en interactieve
manier het gekaderde verhaal van de Slag om de Ardennen. Deze unieke
aanpak zorgt voor een onvergetelijke bezoekerservaring.
De opening van deze musea brengt bpost onder de aandacht met een speciale uitgifte. bpost opteerde ervoor om op de drie zegelblaadjes – één
voor elk museum – naast de buitenkant van het museum ook telkens het
menselijke aspect centraal te stellen. Met waar mogelijk focus op de positieve kant van het thema. Vormgever Herman Houbrechts kreeg de
opdracht van bpost om van deze uitgifte een harmonieus geheel te maken. Niet evident, aangezien het om drie verschillende onderwerpen gaat.
Herman Houbrechts ging op zoek naar foto’s in de beeldbanken van de
verschillende musea. Aangezien het bij de Kazerne Dossin om een heel

52

| 11

kristallen doorgelicht

Gelimiteerde postzegeluitgiften

Is het een zegel?
Is het een sticker?
De speciale uitgifte
naar aanleiding van
het Internationaal
VN-Jaar van de
Kristallografie ziet
er heel bijzonder
uit. Het is de eerste
doorschijnende,
zelfklevende uitgifte
van bpost. Een mooi
staaltje van technologische vernieuwing,
dat perfect past bij
het onderwerp.
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kanker. Het stond ook mee aan
de basis van de ontrafeling van
ons DNA, één van de belangrijkste
wetenschappelijke doorbraken in
de vorige eeuw.

In 2014 staan er ook in België
heel wat activiteiten gepland
om dit Internationaal Jaar in de
kijker te zetten. Professor Luc
Van Meervelt, van het Nationaal
Comité voor Kristallografie,
werkte samen met bpost om de
wetenschappelijke puntjes op de i
van de uitgifte te zetten, die door
designer Clotilde Olyff werden
meegenomen in het ontwerp van
de uitgifte. “Wij doen de coördinatie
van alle activiteiten die je kunt
vinden op www.iycr2014.org,
behalve de postzegel.
Eén activiteit is het uitgeven van
de zegel door bpost. Er staan
verder enkele tentoonstellingen
over kristallografie gepland, zoals
dit najaar in het Museum voor
de Geschiedenis van de Wetenschappen in Gent. We hebben
een lessenpakket voor scholen
ontwikkeld. Scholen weten in
Gelimiteerde postzegeluitgifte 11
mei ook wie de winnaar wordt
van de speciale editie van onze
© Shutterstock
jaarlijkse kristalgroeiwedstrijd.
Tijdens de prijsuitreiking wordt
de postzegeluitgifte onthuld. In
oktober ten slotte organiseren we het Belgian
eeuwenlang bestond als onderdeel van de
Crystallography Symposium voor binnen- en
mineralogie, een belangrijke impuls kreeg
buitenlandse wetenschappers. Met al deze
dankzij de toepassing om met röntgenstralen
initiatieven hopen we op een grotere bekendkristallen te bestuderen. 1914 vormde zo
heid voor kristallografie.”
de start van de moderne kristallografie,
onder andere met de Nobelprijs voor Chemie
uitgereikt aan Max Von Laue, de eerste
die erin slaagde om met behulp van een
Meer weten over kristallografie en
kristal x-stralen af te buigen. Ondertussen
over de innovatieve aanpak van deze
werden er al 23 Nobelprijzen uitgereikt aan
unieke uitgifte? In het Jaarboek
ontdekkingen die rechtstreeks te maken
2014 gaan we hier dieper op in.
hebben met kristallografie. Vandaag speelt
Te koop vanaf eind oktober!
het een belangrijke rol in de ontwikkeling
van de allernieuwste medicijnen, zoals voor

Code: FDc1411

Code: FDS1411
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GEEN DNA
ZONDER
KRISTALLOGRAFIE
Kristallografie is een vrij onbekende tak van
de wetenschap. Het is een vakgebied dat
studies uitvoert over kristallen, kristalgroei
en de inwendige structuur van kristallen
ontrafelt. De voorbije honderd jaar groeide
het uit tot een belangrijke interdisciplinaire
wetenschap met banden met chemie, mineralogie, metaalkunde, micro-elektronica ...
Om het belang ervan te onderstrepen, riep
de VN 2014 uit tot Internationaal Jaar van de
Kristallografie.
In 2014 is het immers 100 jaar geleden
dat deze wetenschapstak, die ervoor al

Kristallen doorgelicht
(zelfklevend)
Code: ZB1411

Voorverkoop:
Op 7 juni 2014 van 10u tot 15u
op het volgende adres: Institut
Saint-André, Rue du Parc 6,
6000 Charleroi.
Souvenirkaart en gemeenschappelijke
uitgifte met Slovenië
Om het internationale karakter van deze
verjaardag in de verf te zetten, geeft bpost een
souvenirkaart en gemeenschappelijke uitgifte
met Slovenië uit. U kunt deze
producten bestellen via de centrale bestelbon.
Prijs souvenirkaart: e 5,49
Prijs gemeenschappelijke uitgifte: e 2,35

Afstempeling uitgiftedatum:
Op dinsdag 10 juni 2014 van 10u
tot 13u en van 14u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel - De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

KENMERKEN:
Thema: het Internationaal Jaar
van de Kristallografie
Postzegels: a. Voorstelling van de
		
hexagonale lagen in
		
normaal ijs
b. Eenheidsdeel van de
		
kubische variant van
		
zegel a
Ontwerp: Clotilde Olyff
Waarde van de zegels:
Prijs van het blaadje: € 7,74
Formaat van de postzegels:
50 mm x 40 mm
Formaat van het blaadje:
160 mm x 112 mm
Indeling van het boekje: 2 postzegels
Papier: transparant polyester met zelfklevende laag aangebracht op steunpapier
Tanding: type 9
Drukprocedé: zeefdruk
Eerste oplage: 97.177
Repro & druk: Stamps Production Belgium
uitgiftedatum

{10/06/2014}

Kristallen doorgelicht
Code: ZB1411

KORT

Verkiezing mooiste postzegel

Herdruk
vlinderzegels
Koninginnepage:
In Philanews 1 van dit jaar gaven we al mee
dat er een eerste herdruk beschikbaar is van
de zelfklevende zegel van de Koninginnepage
met waarde 1 Europe, in offset en niet in
diepdruk. Er volgde een tweede herdruk in
offset, met enkele aanpassingen in de tekst
op het blaadje en de uitleg over de zone
Europe onderaan het blaadje. De opmaak van
de zegel bleef ongewijzigd.
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Nieuwe
waardesymbolen

(enkel nationaal)

herdruk
origineel

Sinds begin 2014 krijgen de nieuwe
postzegeluitgiften nieuwe waardesymbolen
mee. De waardes , en kenden we
al, maar voor de zegels met waarde Europa
en Wereld zijn vanaf januari nieuwe symbolen
in voege.

Koolwitje:
Ook het Koolwitje met waarde 1 België
kreeg een herdruk. Het blaadje kreeg ook
een nieuwe oplage, net als een druk in
offset en niet in diepdruk. De opmaak van
de zegel bleef hetzelfde, enkel de opmaak
van het blaadje werd aangepast zoals bij de
Koninginnepage.
De tanding van beide zegels bleef type 10,
en niet 11 ½ zoals fout vermeld in Philanews
3 van 2012.
De beide zegels zijn te verkrijgen via de
centrale bestelbon, op voorverkopen en
beurzen, in de Filaboetieks van Mechelen en
Brussel en via de Klantendienst van Stamps
& Philately (gegevens zie pagina 2).

Voor de presentatie van de symbolen op
de zegels gelden strikte regels. Zo moeten
het symbool en de erbij horende benaming
bij elkaar staan, in dezelfde kleur. De
achtergrond in de cirkel mag ook nooit
transparant zijn.
De vroegere symbolen blijven staan op
bestaande permanente uitgiften.
herdruk

origineel

Wat vindt u de mooiste postzegel van 2013?
Net als andere jaren komt de
verkiezing van de Grote Prijzen
van de Belgische Filatelistische
Kunst er weer aan. Ook u kunt uw
stem uitbrengen op uw favoriete
uitgiften!
Aan deze verkiezing hangen ook enkele
mooie prijzen vast. Deelnemers die correct
hebben geantwoord op de twee schiftingsvragen maken kans op een Jaarboek 2013
of een unieke Buzinbox.

Ook
stem tuw
elt!
La

at
favorie ons uw drie
ten
kans o weten en ma
p één v
a
an onz k
mooie
e
prijze
n!

Deelnemen is heel eenvoudig. Nummer uw drie favorieten van 1 tot 3
en geef ze door:
via postkaart met vermelding van uw naam en adres naar Pro-Post
(Verkiezing 2013), E. Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen;
of via e-mail naar webmaster@propost.be met als titel ‘Wedstrijd
mooiste postzegel 2013’.
Beantwoord volgende twee schiftingsvragen:
a. Welke fotograaf maakte de afbeeldingen van de uitgifte
over chocolade uit 2013?
b. Hoeveel antwoorden zal Pro-Post ontvangen tegen
30/04/2014?
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Heel belangrijk: om kans te maken op één van de prijzen dient u
uw stem door te geven vòòr 30/04/2014. In de volgende Philanews
geven we de namen van de winnaars mee. De winnaars worden niet
afzonderlijk verwittigd.

De lijst van uitgiftes gerangschikt
volgens editie van philanews:

Welke zegels gebruiken voor
aangetekende zendingen
Voor aangetekende zendingen volstaat het de aangetekende zegel te gebruiken (ter waarde van e 5,13) en de normale frankering van de
verzending.Tot eind 2015 geldt een overgangsperiode om aangetekende zendingen te frankeren met zegels met faciale waarde in BEF of EUR.
Aangetekende regel (tot 2 kg)
Te gebruiken samen met de frankering van de zending.

Verkiezing mooiste postzegel 2013

e 5,13/stuk

Optie - bericht van ontvangst
e 1,25/stuk
Te gebruiken samen met de frankering van de aangetekende zending.
Hetzelfde geldt voor berichten van ontvangst van aangetekende zendingen: men moet de speciale zegel hiervoor gebruiken (taks e 1,25/stuk)
samen met het tarief voor de aangetekende zending en de gebruikelijke frankering hiervoor. Tot eind 2015 geldt een overgangsperiode om
berichten van ontvangst te frankeren met zegels met faciale waarde in BEF of EUR.

PHILANEWS 1
1. Prinses Mathilde wordt 40 (blaadje)
2. Sprookjes (blaadje)
3. Kid Paddle (Jeugdfilatelie) (blaadje)
4. Vogel Buzin - Noordse Stern
5. Vogel Buzin - Korhoen
6. "Go for zero" - verkeersveiligheid (blaadje)
7. Bestelwagens van bpost (Europa) (blaadje)
PHILANEWS 2
8. 100 jaar "Ronde van Vlaanderen" (blaadje)
9. De Belgische chocolade (blaadje)
10. Vlinder - Kleine vos (blaadje)
11. Vlinder - Admiraalvlinder (blaadje)
12. P-Stamp (Logo bpost) (blaadje)
13. Théo Van Rysselberghe (kunstboekje)

14. 100 jaar 1ste luchtpostvlucht (Feest van de
Postzegel) (blaadje)
PHILANEWS 3
15. Opera: 200ste verjaardag
Verdi & Wagner (boekje)
16. Natuur 2013: een verrassende kijk op
wilde dieren (blaadje)
17. Koning Albert II, 20 jaar op de troon (blaadje)
18. 100 jaar KMI (blaadje)
19. Zomer vol muziek: muziekfestivals (blaadje)
20. Troonswisseling en eedaflegging (blaadje)
PHILANEWS 4
21. Vrijdag 13 … 2013: gelukzegels (blaadje)
22. Henry Van de Velde, 150 jaar geleden
geboren (blaadje)

23. Vogel Buzin - Kievit
24. Rouwzegel (blaadje)
25. Doornik: Grote Markt
(Promotie van de Filatelie) (blaadje)
26. Museum (weer) open Red Star Line Museum (blaadje)
27. Museum (weer) open War Museum Bastogne (blaadje)
28. Museum (weer) open Kazerne Dossin Mechelen (blaadje)
29. Het Internationale Rode Kruis
bestaat anderhalve eeuw (blaadje)
30. Eindejaar 2013 - Nationaal (blaadje)
31. Eindejaar 2013 - Internationaal (blaadje)
32. Koninklijke beeltenis - Filip (blaadje)

kalender

reportage voorverkoop

Wanneer?

Wat?

Waar?

Kuifje en zijn vrienden

19 april

De humani corporis fabrica

Centre Communautaire

Rue Léon Colleaux 38, 6762 Saint-Mard

Institut Saint-André

Rue du Parc 6, 6000 Charleroi

Hockey World Cup The Hague

7 juni

Brasil 2014
Kristallen doorgelicht

Tijdelijke verkooppunten

Beestjes en Baasjes beurs: 19-21 april, Flanders Expo. Een perfect moment
om een MyStamp te laten maken met uw geliefkoosd huisdier!
Briefmarken Messe: 8-10 mei, Norbertstrasse, 45131 Essen, Duitsland.

KRIS MAES
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© Michiel De Cleene

GUILLAUME BROUX
© Michiel De Cleene

7 juni

KRIS MAES
© Michiel De Cleene

CLOTILDE OLYFF
© Clotilde Olyff

DIEREN IN NESTEN
Het Sport- en Cultuurcentrum Neerlandhof in Wilrijk was op 15 februari het decor voor de tweede voorverkoop
van het jaar. Het was over de koppen lopen dankzij de aanwezigheid van André Buzin voor zijn uitgifte
‘Buzin anders’.
Heel wat liefhebbers waren al vroeg op de
been om zijn nieuwe uitgifte op de kop te
tikken. In de uitgifte ‘Buzin anders’ staan voor
één keer geen vogels centraal. Zijn artistieke aanpak focust op de relatie tussen een
moederdier en haar jong. Niet enkel filatelisten
kwamen een kijkje nemen. Ook het andere
werk van Buzin lokte een pak nieuwsgierigen.

De volgende designers komen langs op deze voorverkopen:

19 april

André Buzin publiekstrekker in Wilrijk

TOM HAUTEKIET
© bpost
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Natuurlijk waren ook de postzegelverzamelaars aanwezig op deze voorverkoop. Axel
Van Looy (foto 2) heeft de passie voor zijn
verzameling een jaar geleden teruggevonden.
“Ik heb lang minder tijd besteed aan mijn
collectie, maar nu ben ik er weer intensief mee
bezig. Ik woon in Frankrijk met mijn vrouw en
mijn zoontje, dus normaal gezien komen we

3: Marie De Kimpe
(11) komt haar eigen
postzegel bewonderen.
bpost koos haar tekening
als een van de drie beste
in een tekenwedstrijd.
Ze wint een MyStampblaadje met haar eigen
tekening. “Ik ga een paar
postzegels voor mezelf
houden, maar ik wil
er ook een paar ruilen
met de andere twee
winnaars.”
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22.02 > 03.08.2014

Michaël

4: Freddy Bierman
komt uit Brussel. Hij
verzamelt al meer dan
40 jaar postzegels. De
kleine collectie, die hij
erfde van zijn grootvader, is uitgegroeid tot
een verzameling van
7 catalogen. “De dieren
van Buzin zijn mijn
absolute favoriet.”

Borremans
As sweet as it gets

4

Michaël Borremans, The Angel, 2013, Courtesy Zeno X, Gallery Antwerp © Dirk Pauwels
Co-organized with
KINGDOM OF BELGIUM
EENDRA
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T
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nooit naar voorverkopen als deze. Maar omdat
we nu toch in Antwerpen waren, zagen we
de kans om toch eens langs te komen. Mijn
zoontje Ernest (5) begint nu trouwens ook met
verzamelen”, lacht de papa trots.

2

PRODUCTEN

de verzamelaar

Souvenirkaart van de gemeenschappelijke
uitgifte met Portugal
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Wist u dat de wereldberoemde geneesheer Vesalius al op zijn
23ste een leerstoel bekleedde aan de universiteit van Padua?
Dit en andere interessante weetjes komt u te weten op de
souvenirkaart uitgegeven naar aanleiding van de speciale
uitgifte over het wereldberoemde anatomiewerk van Vesalius,
‘De humani corporis fabrica libris septem’. Het gaat om een
gemeenschappelijke uitgifte met Portugal.
De souvenirkaart werd vormgegeven door bpost designer Kris
Maes en verwerkt de Belgische en Portugese zegels van deze
gemeenschappelijke uitgifte. Om deze kaart een uniek tintje te
geven werden de zegels afgestempeld met de stempel van de
voorverkoop.
Gemeenschappelijke uitgifte: e 6,40
Code: 1408GU
Souvenirkaart: e 9,95
Code: 1401SK
Te bestellen via de centrale bestelbon. Ook te koop bij de
Filaboetieks en bij Stamps & Philately, +32 2 278 50 70 of
via philately@bpost.be
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Kristallografie uitgelegd
Souvenirkaart van de gemeenschappelijke uitgifte met slovenië
Niet iedereen onder ons is kristallograaf. Deze
boeiende tak van de wetenschap vraagt een woordje
uitleg. Die krijgt u mee op de souvenirkaart, uitgegeven
naar aanleiding van de gemeenschappelijke uitgifte
over kristallografie met Slovenië. Aanleiding om rond dit
thema een wetenschappelijk correcte uitgifte te maken,
is het Internationaal VN-Jaar van de Kristallografie. De
souvenirkaart brengt op een unieke wijze de Belgische
en Sloveense zegels samen. De zegels werden bovendien afgestempeld met de stempel van de voorverkoop.
Met als resultaat een niet te missen collector’s item!
Gemeenschappelijke uitgifte: e 2,35
Code: 1411GU
Souvenirkaart: e 5,49
Code: 1402SK
Te bestellen via de centrale bestelbon.
Ook te koop bij de Filaboetieks en bij Stamps &
Philately, +32 2 278 50 70 of via philately@bpost.be

“Een
thematische
verzameling
opbouwen is
een leerproces”
Het lijkt een onbegonnen werk: een volledige
collectie opbouwen rond het leven van
Hergé, de geestelijke vader van Kuifje. Niet
zo voor Hélène Meuter. Ze nam sinds 2004
al deel aan twee regionale en één nationaal
kampioenschap en aan het Europees
Kampioenschap in Antwerpen van 2010, en
mocht haar verzameling tentoonstellen in
Frankrijk en Zwitserland.
Alles wat Hergé in zijn leven heeft gedaan en
beleefd, komt aan bod in Hélènes collectie.
“De eerste stripzegel over Hergé kwam uit in
1979, maar mijn verzameling gaat veel verder
terug in de tijd. Dat maakt het moeilijker,
maar ook veel interessanter om uit te werken.
Omdat ik in ‘open klasse’ tentoonstel, kan ik
ook niet-filatelistische documenten opnemen
in mijn verzameling. Op voorwaarde dat ze
een link hebben met filatelistische stukken.
Dat betekent dus ook veel onderzoek doen,
stripfestivals bezoeken en veel lezen om mijn
onderwerp te leren kennen.”

“In 2001 kwam het blaadje ‘Kuifje
in Congo’ uit. Dat was het moment
waarop ik besliste om een collectie op te
bouwen rond Kuifje en Hergé. Ik heb me
vervolgens ingeschreven in verschillende
postzegelclubs, waar ik heb geleerd wat
filatelie allemaal kan inhouden.”

De collectie van Hélène
Meuter gewijd aan het oeuvre
van Hergé omvat bijna
300 A4-bladen met 2 à 5
documenten per blad.

De focus

“Ik koos voor een exclusieve focus op
Hergé. Mijn collectie heet dan ook ‘Hergé
et son œuvre’ (Hergé en zijn werk) en is
onderverdeeld in acht hoofdstukken die
zijn gehele leven omvatten.”
De schatkist

“Mijn verzameling bestaat intussen uit
bijna 300 A4-bladen met zo’n 2 tot
5 documenten per blad. En dan mag
je de stukken niet vergeten die nog
hun plaatsje moeten krijgen, rekening
houdend met de rode draad van mijn
collectie. Waar ik mijn materiaal vind?
Vooral op ruilbeurzen.”
Persoonlijke favoriet

“Een van mijn lievelingsstukken is
een envelop met de stempel van het
Sint-Bonifaciuscollege in Elsene. Dat
is de plaats waar hij naar school ging
tot 1925 en ook is beginnen tekenen.
Ze is verstuurd in 1922. Een andere
favoriet is een geïllustreerde band om de
Kuifjekrant op te sturen uit de jaren ‘60.”
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Het einde van het werk van Hélène is nog
lang niet in zicht. “Het is een leerproces
geweest. De eerste jaren verzamelde ik enkel
zegels, FDC’s, kaarten ... want ik wist niet
beter. Pas later ben ik op zoek gegaan naar
zeldzame stukken. Op dit moment haal ik
een score van 90% en merk ik dat ook nietfilatelisten genieten van mijn verzameling.
Dat is uiteindelijk mijn doel: zo veel mogelijk
mensen laten meegenieten van mijn passie.
Wat ik zeker nog wil doen in de toekomst?
Mijn werk verder op punt stellen en op vraag
tonen aan het publiek. Ik ben het meest trots
op het hoge niveau dat ik al behaald heb in
dit domein van de filatelie.”
Nieuwsgierig naar Hélène Meuters
collectie? Tijdens de voorverkoop in
Saint-Mard op 19 april stelt ze enkele
panelen tentoon.
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Vesalius ontleed

De bron

profiteer van een korting
van 10% bij betaling dankzij
de promocode “Philanews 14”
Wilt u uw briefverkeer een unieke toets geven?
Twijfel dan niet langer, want nog tot eind mei
2014 bestelt u uw gepersonaliseerde MyStamp-vel
met 10% korting.
Met MyStamp creëert u in een handomdraai uw
eigen postzegels. De mogelijkheden zijn onbeperkt: plaats er uw favoriete foto op of het logo
van uw bedrijf. Ook belangrijke aankondigingen
– zoals een geboorte of een huwelijk – krijgen
dankzij MyStamp een persoonlijk tintje. MyStampzegels zijn beschikbaar in verschillende waarden.
Deze promotie geldt tot eind mei 2014.
Mis deze actie niet! *

* Gebruik één kortingscode per persoon,
niet cumuleerbaar met andere kortingen.

bestel nu uw
mystamp op
www.bpost.be/mystamp
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de lente in met
uw eigen
persoonlijke zegel

