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02 I Voorwoord I door Frank Daniëls

Beste verzamelaars,
Velen onder u meldden ons hun voldoening over het feit dat de voorverkopen vanaf dit
jaar door de medewerkers van onze Directie worden verzekerd. Daarbij accentueren zij ook
altijd dat er helemaal niets aan te merken viel op de inzet en vriendelijkheid van onze collega’s van de postkantoren die deze belangrijke taak tot op heden hebben vervuld, maar
toch… Ook voor onze mensen zijn de drie eerste voorverkopen een positieve ervaring
geweest. Wij willen onze collega’s die nooit rechtstreeks contact hebben met de klant ook
eens inzetten op een voorverkoop en zo hun respect en inzet voor de verzamelaars vergroten. Wij zullen op deze ingeslagen weg verder gaan!
Wij willen ook even stilstaan bij het feit dat de aankoop van de geliefde postzegels of
afgeleide producten voor een verzamelaar niet altijd zonder kommer en kwel verloopt.
Een vaststelling die we, helaas, ook in andere Europese landen moeten noteren.
Postbedrijven moeten zich overal aanpassen onder druk van een snel wijzigende consumentenmarkt. Dit is ook in België het geval. Recent bijvoorbeeld bieden een aantal
kleinere postkantoren niet meer alle speciale postzegels te koop aan. Bij verzamelaars die
al vele jaren hun aankopen in hun vertrouwde kantoortje doen, is de frustratie en ontgoocheling hierover soms groot.
Wij kunnen begrip opbrengen voor hun teleurstelling, maar willen toch beklemtonen dat
zij probleemloos hun postzegelcollectie compleet kunnen houden. Men kan immers nog
vlot terecht in het merendeel van de postkantoren en vooral is er een erg eenvoudige en
ideale oplossing: een abonnement nemen! Met de nieuwe mogelijkheden en voorwaarden die het abonnement biedt, loont het zeker de moeite dit in overweging te nemen.
Trouwens, in de toekomst voorzien wij nog héél wat voordelen voor onze trouwe klanten,
maar daarover later meer…

Met vriendelijke groeten,

Frank Daniëls
Directeur
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03 I Speciale uitgiften
Uitgiftedatum

15 05 2006
11. Rode Kruis: nooit te jong om te leren.
HET RODE KRUIS LEERT EERSTE HULP AAN KINDEREN EN JONGEREN
Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Je kan dus maar beter weten wat je dan te doen
staat. Of het nu gaat om een verkeersongeval, een ernstige bloeding of een kleine schaafwond. Snel en correct reageren is de boodschap.
Steeds opnieuw stelt het Rode Kruis vast dat de eerste
minuten na een ongeval cruciaal zijn. In heel wat
gevallen redt eerste hulp zelfs een mensenleven. Het
Rode Kruis maakt er daarom een prioriteit van íedereen de kans te bieden eerste hulp te leren. Volwassenen, maar ook jongeren. Want je bent nooit te jong om
te leren! Kinderen en jongeren zijn erg kwetsbaar.
Code: 200611*
Zowel thuis als in het verkeer zijn zij vaak de eerste
slachtoffers. Door hen te leren hoe ze eerste hulp kunnen bieden, maakt het Rode Kruis hen
weerbaarder. Daarom organiseert Jeugd Rode Kruis – dat zijn de jeugdkernen van het Rode
Kruis – eerstehulpinitiaties voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar.
Drie initiaties van elk drie uur laten kinderen en jongeren spelenderwijs kennismaken met
enkele kneepjes van eerste hulp. Schaafwonden en bloedneuzen verzorgen, een ziekenwagen bellen, leren wat er in een verbandtrommel zit en hoe je dat materiaal goed
gebruikt… Aan de hand van leuke tekeningen, didactische foto’s en heel wat spelmateriaal
krijgen zelfs de jongsten eerste hulp zonder moeite onder de knie.
Bovendien worden kinderen en jongeren zich
beter bewust van bepaalde gevaren en risico’s
waardoor ze ze beter kunnen inschatten.
Meestal worden de initiaties in scholen of
jeugdbewegingen door speciaal opgeleide
vrijwilligers van Jeugd Rode Kruis gegeven.
Maar ook leerkrachten kunnen deze initiaties
geven aan de hand van de uitgewerkte handleidingen.
* behoort tot het postzegelabonnement
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Jeugd Rode Kruis mikt doelbewust op
het onderwijs. Via scholen bereikt het
immers een breder publiek, namelijk
ook kinderen en jongeren die in tradi© Frank Toussaint

tioneel jeugdwerk uit de boot vallen. In
2005 leidde Jeugd Rode Kruis meer dan
15.000 kinderen en jongeren op tot
beginnende redders in nood.

Meer info?

www.rodekruis.be

www. jeugdrodekruis.be

Kenmerken:
Waarde: € 0,52 + € 0,12
Onderwerp: eerste hulpinitiatie van jongeren
Zegelformaat: 40,20 mm x 27,66 mm
Creatie van: Jan Van der Veken
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Tanding: 111/2
Aantal platen: 4
Papier: polyvalent-fosforescent
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen

Afspraak met:
Jan van der Veken
op 13 mei 2006
in Nieuwpoort
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15 05 2006
12. Logo BELGICA 2006
Sinds hun ontstaan blijven postzegels mensen boeien. Sinds ze de brieven van onze betovergrootouders sierden werden ze ook gekoesterd als verzamelobject. En tot op de dag van
vandaag zijn er miljoenen mensen die gepassioneerd hun collectie uitbreiden met nieuwe
postzegels. Vaak zijn het nieuwe uitgiften maar dikwijls gaat het ook om één of ander
kleinood dat op een beurs ontdekt werd.
Ook het aanbod aan filatelistische manifestaties bewijst dat de
postzegel nog veel aantrekkingskracht uitoefent op zowel verzamelaars als niet verzamelaars. Postzegelbeurzen zijn er trouwens in alle
maten: van heel klein en lokaal tot heel groot en internationaal. Elk
type beurs heeft zijn specifieke rol te spelen. Toch zijn de grote internationale tentoonstellingen de grootste blikvangers. Verzamelaars
kijken er reikhalzend naar uit en voor menig niet-verzamelaar zijn ze
Code: 200612*

een aanleiding om de wondere wereld van de filatelie binnen te
wandelen. Vele niet-verzamelaars komen niet ongeschonden terug

en krijgen daar de filateliemicrobe te pakken.
In België werd de naam Belgica geïntroduceerd bij het grote internationale filatelistisch
evenement georganiseerd in 1972. Sindsdien had ons land zowat elk decennium de eer een
nieuwe “Belgica” tentoonstelling in te richten. Zo konden de filatelisten hun hartje ophalen
met Belgica 1982, Belgica 1990 en met Belgica 2001.
De diverse edities, en zeker Belgica 2001, bezorgden België een grote reputatie op het vlak
van de organisatie van internationale filatelie-competities. Want ook dat is een doel van deze
manifestaties: je verzameling openbaar maken voor geestesverwanten uit alle windstreken
en met hen wedijveren wie de mooiste collectie opgebouwd heeft.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Federation of International Philatelyclubs (FIP) zijn
goedkeuring gaf om in België in 2006 een nieuwe Belgica te organiseren. Het wordt een
bijzondere versie vermits ze in hoofdzaak naar de jeugd toe wordt georganiseerd. Jongeren
vinden hier een platform voor de wereldkampioenschappen Jeugdfilatelie.
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Volwassen kunnen dan weer hun hartje ophalen met de competities in de Open klasse,
de Thematische filatelie en de Eén-kader verzamelingen. Van 16 tot 21 november 2006 zullen
alle ogen uit de filateliewereld dus opnieuw op Brussel gericht zijn. Iedereen is er welkom in
de paleizen 11 en 12 op de Heizel. Maar we reserveren vanzelfsprekend een bijzonder
plaatsje voor de jonge filatelist en alle andere kinderen die willen kennismaken met filatelie
van de bovenste plank.
Tot ziens op Belgica 2006!

Kenmerken:
Waarde: € 0,46
Zegelformaat: 24 mm x 27,66 mm
Creatie van: Myriam Voz/Thierry Martin
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Tanding: 111/2
Aantal platen: 6
Papier: polyvalent-fluorescent
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen
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13. Vuurtorens
Al van in de oudheid wijzen lichtbakens op de kusten zeelui de weg. Beroemd is de “Pharos”
van Alexandrië (280 voor Christus) die een van de zeven wereldwonderen werd genoemd
en in de Romaanse talen zijn naam gaf aan de vuurtoren. Door de hedendaagse
navigatiesystemen verminderde het belang van deze vorm van kustsignalisatie, maar toch
is ze niet overbodig geworden. Vuurtorens doen nog steeds dienst als herkenningspunt
en vormen een controle op de plaatsbepalingapparatuur op het schip. Vier van dergelijke
monumentale richtinggevers markeren de Belgische Noordzeekust.
De Oostendse “Lange Nelle”, met zijn hoogte van 65 meter en reikwijdte van 27 zeemijl (39 kilometer), dateert eveneens van 1949. De
opvallende, blauwwitte toren vormt een modern opgevatte,
imposante verschijning. Hij is in beton gebouwd en de werking werd
in 1953 van gas naar elektriciteit omgeschakeld. Om stroomonderbrekingen op te vangen is er een mechanisme met gewicht voorzien.
De toren werd in 1994 gerestaureerd.
Code: 200613A*

In Nieuwpoort werd in 1284 de eerste bakstenen vuurtoren van het Europese continent

gebouwd. Hij overleefde echter de grote oorlogen van de twintigste
eeuw niet. Het huidige bouwwerk heeft een hoogte van 28 meter en
een lichtsterkte die tot 15 mijl in zee kan worden opgemerkt. De vuurtorenwachter, die in 1949 in dienst kwam, werd
na zijn pensioen in 1963 niet meer vervangen.
De toren werd in 2005 geklasseerd.

Code: 200613B*

De vuurtoren van Blankenberge geniet wellicht de grootste publieke
bekendheid. Hij werd dan ook, in 1954, aan het uiteinde van de
wandeldijk gebouwd. Ook hij vervangt, 32,5 meter hoog reikend en
20 zeemijl ver stralend, het bouwwerk, dat in navolging van
Nieuwpoort en Oostende, aan het einde van de 2de Wereldoorlog
Code: 200613C*
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door de Duitsers werd opgeblazen. In 1970 verliet de laatste vuurtorenwachter zijn domein.
In zijn woning werd een maritiem museum ondergebracht.
Het “Hoog Licht” van Heist uit 1907 was de eerste volledige betonconstructie van België. Hij werd, 30,5m hoog en zichtbaar van op
11 zeemijl, achter de duinen neergezet. Door de uitbreiding van de
Zeebrugse haven in 1970 verloor de toren zijn functie. Het licht werd
officieel “gedoofd” en het gebouw als archeologisch monument
geklasseerd. In 2003-2004 werd het “Hoog Licht” volledig gerestaureerd.
Met de vier postzegels werpt graveur Guillaume Broux een bijzonder
Code: 200613D*

scherp licht op deze tot de verbeelding sprekende bouwwerken.
(Met dank aan Jacques Beun)

Kenmerken:
Onderwerp: Vuurtorens
Vuurtorens van: Oostende, Nieuwpoort, Blankenberge, Heist
Ontwerp en gravure: Guillaume Broux
Zegelformaat: 27,66 mm x 40,20 mm
Waarde van elke zegel: € 0,46
Aantal platen: 12
Velindeling: 10
Drukprocédé: gecombineerde raster en staaldiepdruk
Papier: polyvalent-fluorescent
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Tanding: 111/2
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen

* behoort tot het postzegelabonnement

Afspraak met:
Guillaume Broux
op 13 mei 2006
in Nieuwpoort
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14. Natuur: Noordzeevissen
Dat de Noordzee meer en meer in de aandacht komt blijkt uit het feit dat België nu ook een
minister voor de Noordzee heeft en het Belgisch gedeelte van de Noordzee beschouwd
wordt als de elfde provincie.

Code: 200614*

De Noordzee is niet alleen de drukst bevaren zee van de wereld maar tevens één van de
visrijkste zeeën op aarde. De visvangst is van groot economisch belang en de toenemende
ontwikkeling van vangstmethoden hebben ertoe geleid dat overbevissing een zwaar
probleem werd. Visbestanden, vooral van commerciële soorten, moeten beschermd worden.
Een vijftal van de belangrijkste economische vissoorten worden door deze speciale uitgave in
de belangstelling gebracht.
* behoort tot het postzegelabonnement
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De haring, een vis met een rijke historie, wordt tegenwoordig nog steeds allerlei wijzen verwerkt.
De kabeljauw is een grote roofvis van de koude wateren die gewaardeerd wordt om zijn
smakelijk en voedzaam vlees. De economische waarde van deze vis is de aanleiding geweest
tot drie kabeljauwoorlogen tussen IJsland en het Verenigd Koninkrijk.
De pladijs is een zeer algemene platvis die leeft op de zandige zeebodem en die zich
kenmerkt door oranje stippen op de donkerbruine rugzijde. In Nederland spreekt men liever
van schol.
De gewone rog wordt ook wel stekelrog genoemd naar de doornen die het dier op de rug
draagt. De rog is een kraakbeenvis. In de Noordzee worden verschillende soorten aangetroffen zoals de gevlekte rog, de gladde rog, de sterrog en de vleet. Wat het best eetbaar is
van de rog zijn de vleugels die meestal ontveld in de viswinkel liggen.
De hondshaai leeft in de minder diepe zee maar niet in het kustwater. Het is de kleinste haaiensoort en wordt zelden
Kenmerken:
langer dan 50 cm.
Meestal wordt hondshaai
Onderwerp: Noordzeevissen
van kop, ingewanden en
Ontwerp: René Hausman
vel ontdaan en dan in de
Samenstelling: Myriam Voz/Thierry Martin (MVTM)
viswinkel verkocht onder
Waarde van elke zegel: € 0,46
de naam zeepaling.
Zegelformaat: 14a+b = 50,40 mm x 26 mm
14c = 47 mm x 26 mm
Levende noordzeevissen
14d+e = 32,80 mm x 24,50 mm
kunt u bewonderen in
Verkoopprijs van het blaadje: € 2,30
het stedelijke noordzeeFormaat van het blaadje: 146 mm x 124 mm
aquarium op de VissersDrukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
kaai te Oostende. Aan dit
Tanding: 111/2
levende museum is ook
Papier: polyvalent-fluorescent
een vriendenkring verDruk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen
bonden.

Meer informatie op het Internet: http://users.skynet.be/noordzee.aquarium
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15a. Sport: 100 jaar BOIC
Zaterdag 18 februari ll. vierde het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) haar
honderdste verjaardag. De Belgische sportwereld kwam voor die gelegenheid samen in
het Brusselse Hotel Ravenstein, waar het BOIC exact 100 jaar geleden boven de doopvont
werd gehouden.
Op een academische zitting werd samen met tal van olympische
medaillewinnaars zoals Ulla Werbrouck, Frederik Deburghgraeve,
Gaston Roelants, Roger Moens, Patrick Sercu en Annelies Bredael
teruggeblikt op de hoogtepunten uit 100 jaar BOIC.
De festiviteiten van zaterdag 18 februari waren voor het BOIC
nog maar het startschot van hun eeuwfeest. De honderdste
verjaardag wordt het ganse jaar gevierd. Zo wordt er onder meer
een speciale postzegel uitgegeven, komt er een speciaal
Lottobiljet en verschijnt op 7 december het "Eeuwfeestboek"
van het BOIC.
Code: 200615A*

Eén van de hoogtepunten moet de olympische parade worden

van de olympische atleten tijdens de Memorial Van Damme op 25 augustus. Tijdens de
openingsceremonie van de 30ste Memorial Van Damme zullen de meer dan 800 nog
levende Belgische atleten die ooit deelnamen aan de Olympische Spelen (inclusief de
ongeveer nog 40 levende medaillewinnaars) paraderen in een defilé in het Koning
Boudewijnstadion.

* behoort tot het postzegelabonnement
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06 06 2006
15b. Sport: WK voetbal 2006 in Duitsland
In het begin van de 20e eeuw werden in Europa de eerste vriendschappelijke interlands
gespeeld en al vrij vroeg ontstond de idee om een echte internationale competitie te organiseren. Daarom werd vanaf 1908 een voetbaltornooi toegevoegd aan het programma van
de Olympische Spelen.
Maar al gauw wou
de FIFA een Wereldkampioenschap organiseren

waar

alleen het voetbal
centraal stond en
niet meer in de
schaduw van de
meer olympische,
individuele sporttakken.
Onder

de

bezie-

lende leiding van
Code: 200615B*

de

Franse

FIFA

voorzitter Jules Rimet, zou uiteindelijk in 1930 Uruguay het allereerste Wereldkampioenschap
mogen organiseren. Het gastland won dit – al bij al vrij bescheiden – tornooi met 4-2 cijfers
tegen aartsrivaal Argentinië.
Sindsdien zou om de 4 jaar een WK worden georganiseerd en het zou o.a. door de
dekolonisatie en de alsmaar toenemende belangstelling van de televisiezenders steeds
grootser worden. Daar waar in 1930 slechts 13 landen deelnamen aan de eindronde is dit
aantal inmiddels opgelopen tot 32. De voorafgaande, continentale kwalificatiewedstrijden
werden in 2002 betwist door niet minder dan 199 landen !

12
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Kenmerken: 100 jaar BOIC
Waarde: € 0,52
Zegelformaat: 27,66 mm x 40,20 mm
Creatie van: Clotilde Olyff
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Tanding: 111/2
Aantal platen: 4
Papier: polyvalent fosforescent
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen

Kenmerken: WK voetbal ‘06 in Duitsland
Waarde: € 1,30
Zegelformaat: 48,75 mm x 38,15 mm
Formaat van het blaadje: 125 mm x 90 mm
Creatie: Els Vandevyvere
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER

Afspraak met:

Tanding: 111/2

Els Vandevyvere
op 3 juni 2006
in Andenne

Papier: polyvalent-fluorescent
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen
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16. Idyllisch Wallonië
Wandelen in het heerlijke Wallonië…

Code: 200616*

Een rustieke gevel en een kleurig bloembed trokken op een mooie dag in Deigné de
aandacht van een kunstenaar, die ze op doek vereeuwigde. Hij trok verder naar Haspengouw
en belandde in Mélin, waar hij het portaal van een huis of een boerderij schilderde. Niemand
weet precies waar, ook hijzelf is het vergeten. Hij vervolgde zijn wandeling langs plaatsjes
die zich "De mooiste dorpen van Wallonië" mogen noemen, en hield halt in Celles, waar hij
de Saint-Hadelinkerk bewonderde, een meesterwerk van Romaanse bouwkunst.

14
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Misschien ging hij vervolgens op zoek naar een brug der zuchten. Want is het centrum van
de wereld niet het land waarvan men houdt? Verderop kwam hij door Lompret, middenin
de "Laars van Henegouwen", met zijn rivier l'Eau Blanche, voor eeuwig pauzerend,
poserend voor de kunstenaar, en voor ons. Tot slot geeft de kunstenaar ons nog een laatste beeld mee. Hij laat ons meewiegen op het geruis van het water van een eenvoudige
fontein, onbekend, onbemind, tenzij door enkele dieren. Een schattig klein ding in Ny, in de
kromming van een pad, een mijmering, een postzegel…
Hebt u nu geen zin om zelf te gaan kuieren in het hart van dit idyllisch Wallonië?
Michel Mary

Kenmerken:
Onderwerp: 5 dorpen in Wallonië
Dorpen: Celles, Deigné, Lompret, Mélin, Ny
Ontwerp: Rachid Sebti
Waarde van elke zegel: € 0,52
Zegelformaat: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 166 mm x 100 mm
Verkoopprijs van het blaadje: € 2,60
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Aantal Platen: 4
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Tanding: 111/2
Papier: polyvalent-fosforescent
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen

Afspraak met:
Rachid Sebti
op 3 juni te Andenne.
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Verkoopsgegevens uitgiftes 11 - 12 - 13 - 14
Verkoop:
Vanaf 15 mei 2006 in alle hoofdpostkantoren en postkantoren.

Voorverkoop:
Op 13 mei 2006 van 10 tot 17 uur op het volgende adres:
De Stadshalle
Marktplein
8620 Nieuwpoort

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 mei 2006 van 9 tot 17u.
in de Philaboetiek.
Brussel De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Verkoopsgegevens uitgiftes 15a - 15b - 16
Verkoop:
Vanaf 6 juni 2006 in alle hoofdpostkantoren en postkantoren.

Voorverkoop:
Op 3 juni 2006 van 10 tot 17 uur op het volgende adres:
Salle Communale des Fêtes de Sclayn
Rue Docteur Parent, 381 A
5300 Andenne (Sclayn)

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 6 juni 2006 van 9 tot 17u.
in de Philaboetiek.
Brussel De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
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Uitgiftedatum
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Boekje met 10 zelfklevers “Rode Kruis”
Kenmerken:
Creatie: Jan Van der Veken
Onderwerp: Eerste hulpinitiatie van jongeren
Presentatie: boekje met 10 zegels
Eenheidsprijs: € 5,20
Waarde van de zegel: geen vermelding
Zegelformaat: 30 mm x 25 mm
Formaat boekje: 60 mm x 166 mm
Oplage: volgens de behoeften van de dienst
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Druk: Zegeldrukkerij in Mechelen
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk
tanding type 10
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier
Deze zelfklevende zegels, zonder aanduiding van de nominale waarde, dragen
het logo van DE POST, de melding PRIOR en het uitgiftejaar.

Code: AUTO06B11*

Iedere zelfklevende postzegel van dit boekje blijft geldig in de toekomst. De
zegel kan gebruikt worden voor de frankering van prioritaire genormaliseerde
brieven tot 50 g voor het binnenland. De waarde van iedere zegel is momenteel
€ 0,52. Voor zendingen waarvan de frankering hoger is dan € 0,52 kan de
zegel met permanente geldigheid gebruikt worden in combinatie met andere
zegels waarop de nominale waarde wel is aangeduid. Al deze zendingen
moeten beschouwd worden als voldoende gefrankeerd.

*1 zegel behoort tot het postzegelabonnement.

Verkoop:
Vanaf 15 mei 2006 in alle postkantoren.

Voorverkoop:

Afstempeling uitgiftedatum:

Op 13 mei 2006 op het volgende adres:

Op 15 mei 2006 van 9 tot 17u. in de Philaboetiek:

De Stadshalle
Marktplein
8620 Nieuwpoort

Brussel De Brouckère,
Anspachlaan 1
te 1000 Brussel.
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04 I Gewone uitgiften
Uitgiftedatum

15 05 2006
Boekje met 10 zelfklevers “Logo Belgica 2006”
Kenmerken:
Creatie: Myriam Voz/Thierry Martin (MVTM)
Onderwerp: Logo Belgica 2006
Presentatie: boekje met 10 zegels
Eenheidsprijs: € 5,20
Waarde van de zegel: geen vermelding
Zegelformaat: 25 mm x 30 mm
Formaat boekje: 166 mm x 60 mm
Oplage: volgens de behoeften van de dienst
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Druk: Zegeldrukkerij in Mechelen
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk
tanding type 10
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier
Deze zelfklevende zegels, zonder aanduiding van de nominale waarde, dragen
het logo van DE POST, de melding PRIOR en het uitgiftejaar.

Code: AUTO06B12*

Iedere zelfklevende postzegel van dit boekje blijft geldig in de toekomst. De
zegel kan gebruikt worden voor de frankering van prioritaire genormaliseerde
brieven tot 50 g voor het binnenland. De waarde van iedere zegel is momenteel
€ 0,52. Voor zendingen waarvan de frankering hoger is dan € 0,52 kan de
zegel met permanente geldigheid gebruikt worden in combinatie met andere
zegels waarop de nominale waarde wel is aangeduid. Al deze zendingen
moeten beschouwd worden als voldoende gefrankeerd.

*1 zegel behoort tot het postzegelabonnement.

Verkoop:

Vanaf 15 mei 2006 in alle postkantoren.

Voorverkoop:

Afstempeling uitgiftedatum:

Op 13 mei 2006 op het volgende adres:

Op 15 mei 2006 van 9 tot 17u. in de Philaboetiek:

De Stadshalle
Marktplein
8620 Nieuwpoort
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04 I Gewone uitgiften
Uitgiftedatum

15 05 2006
Gewone postzegel van het type “Vogels”
Kenmerken:

Code: VG06430*

Onderwerp: fuut
Ontwerper: André Buzin
Gravure: Guillaume Broux
Waarde: € 4,30
Oplage: onbeperkt
Zegelformaat: 38,40 mm x 27,66 mm
Drukprocédé: gecombineerde raster- en staaldiepdruk
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Aantal platen: 6
Velindeling: 30
Tanding: 111/2
Papier: polyvalent-fluorescent
Druk: De Post-Zegeldrukkerij te Mechelen
*behoort tot het postzegelabonnement.

Verkoop:
Vanaf 15 mei 2006 in alle hoofdpostkantoren en postkantoren.

Voorverkoop:
Op 13 mei 2006 van 10 tot 17 uur op het volgende adres:
De Stadshalle
Marktplein
8620 Nieuwpoort

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 mei 2006 van 9 tot 17u. in de Philaboetiek:
Brussel De Brouckère,
Anspachlaan 1
te 1000 Brussel.

Afspraak met:
André Buzin op 13 mei
te Nieuwpoort
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04 I Gewone uitgiften
Uitgiftedatum

06 06 2006
Gewone postzegel van het type “Vogels”
Kenmerken:
Ontwerper: André BUZIN
Waarde: € 0,23
Onderwerp: Geoorde fuut
Oplage: onbeperkt
Zegelformaat: 24 mm x 27,66 mm
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Aantal platen: 10
Velindeling: 50 eenheden
Tanding: 111/2
Papier: polyvalent-fluorescent
Druk: De Post-Zegeldrukkerij te Mechelen

Code: VG06023*

*behoort tot het postzegelabonnement.

Verkoop:
Vanaf 6 juni 2006 in alle hoofdpostkantoren en postkantoren.

Voorverkoop:
Op 3 juni 2006 van 10 tot 17 uur op het volgende adres:
Salle Communale des Fêtes de Sclayn
Rue Docteur Parent, 381 A
5300 Andenne (Sclayn)

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 6 juni 2006 van 9 tot 17u. in de Philaboetiek:
Brussel De Brouckère,
Anspachlaan 1
te 1000 Brussel.

Afspraak met:
André Buzin
op 3 juni te Andenne.
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05 I Bestelbon
Betalingsmogelijkheden:
❑ Ik ben klant en heb een domiciliëring voor mijn betalingen.
❑ Ik betaal via mijn kredietkaart (met een minimum van € 12,39):
VISA

EUROCARD/MASTERCARD

Kaartnummer: .................. - .................. - .................. - ..................
Vervaldatum: ............. / .............
Bedrag: € .........…...........

Datum: ............................

Handtekening:......……………
❑ Ik betaal met het overschrijvingsformulier (met IBAN/BIC code) onderaan de factuur
die ik apart ontvang.
❑ Ik betaal door overschrijving op de Giro-rekening in Nederland, de gegevens staan
vermeld op de keerzijde van de factuur die ik apart ontvang.
Binnen Europa: grensoverschrijdende overschrijvingen in euro tot € 12.500 binnen de Europese Unie,
worden sinds 1 juli 2003 uitgevoerd aan hetzelfde tarief als uw binnenlandse overschrijvingen. Dit betekent
een besparing van minimum € 3,50 per overschrijving. Om dit tarief te genieten moet u evenwel op de
betalingsopdracht het internationale bankrekeningnummer (IBAN) van de begunstigde vermelden evenals
de identificatiecode (BIC) van zijn bank, die wij u meedelen op de factuur.

KOSTEN
VASTE VERWERKINGSKOSTEN

KOSTEN BINNENLAND
€0

Alle abonnementszendingen

KOSTEN BUITENLAND
€0

Losse bestellingen Postwaarden

bestelling onder € 25 = € 2,00

bestelling onder € 100 = € 5,00

Bestellingen met enkel munten

€ 4,50 (exclusief 21% BTW)

€ 5 (exclusief 21% BTW)

OPMERKINGEN
1. Kosteloze aantekening:
> bij losse bestellingen van meer dan € 125
> bij alle bestellingen met munten.
2. Verzending via TAXIPOST/EMS: mogelijk op kosten van de klant.
3. Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.

OPGELET!
- om dubbele leveringen te vermijden, bestel niet wat u reeds ontvangt via uw abonnement.
- U heeft, gedurende zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het
recht om de verkoper mee te delen dat u van de aankoop afziet. U stuurt dan het gehele pakket
gratis in de originele verpakking terug met de vermelding "RETOUR".
- betalingen in munten, met cheques of bankbiljetten worden niet aanvaard.
- u kan nu ook bestellen via e-mail: philately@post.be

❑ om mijn bestellingen te vereenvoudigen en bovendien te kunnen genieten van extra voordelen, had
ik graag meer informatie over het abonnement.

21

Philanews 3-2006 (N)

3/30/06

3:21 PM

Page 24

INVULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B.
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr.: . . . . . . . . .
Postcode:. . . . . . . . Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Land: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klantnummer (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(*) Indien u nog geen klantnummer hebt, wordt u dat toegekend na uw 1ste bestelling

CODENUMMER ARTIKEL

BESCHRIJVING

SCHEURCODE AANTAL
FACULTATIEF

STUKPRIJS

TOTAAL

€

€

SPECIALE UITGIFTEN
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
3
3
3
4
5
5
6

11. het Rode Kruis
12. Logo Belgica 2006
13A. Vuurtorens Oostende
13B. Vuurtorens Nieuwpoort
13C. Vuurtorens Blankenberge
13D. Vuurtorens Heist
14. Natuur - Noordzeevissen (blaadje)
15A. Sport - 100 jaar BOIC
15B. Sport - Wereldkampioenschap voetbal in Duitsland
16. Idyllisch Wallonië (blaadje)
GEWONE UITGIFTEN

A
A
V
V

U
U
G
G

T
T
0
0

O
O
6
6

0
0
4
0

6
6
3
2

B 1 1
B 1 2
0
3

Boekje met 10 zelfklevers ‘Rode Kruis’
Boekje met 10 zelfklevers ‘Logo Belgica 2006’
Vogel - Fuut
Vogel - geoorde Fuut
POSTWAARDESTUKKEN

5,20
5,20
4,30
0,23

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

briefkaart ‘Special Olympics Belgium’ - Atletiek
briefkaart ‘Special Olympics Belgium’ - Turnen
briefkaart ‘Special Olympics Belgium’ - Hockey
briefkaart ‘Vroeger en Nu’ - Dessel
briefkaart ‘Vroeger en Nu’ - Enghien
briefkaart ‘Vroeger en Nu’ - Esneux
briefkaart ‘Vroeger en Nu’ - Florenville
briefkaart ‘Vroeger en Nu’ - Herzele
briefkaart ‘Vroeger en Nu - Lissewege
briefkaart ‘Vroeger en Nu’ - Quenast
briefkaart ‘Vroeger en Nu’ - Wierde
briefkaart ‘Vroeger en Nu’ - Wijchmaal
briefkaart ‘Vroeger en Nu’ - Zichem
FIRST DAY COVER

0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52

F
F
F
F
F

D
D
D
D
D

C
C
C
C
C

0
0
0
0
0

6
6
6
6
6

1
1
1
1
1

1
2
3
4
5 A

Rode Kruis
Logo Belgica 2006
Vuurtorens
Natuur
Sport 100 jaar BOIC

3,65
3,65
3,65
3,65
3,65

A
B
C
D
A
B

A B I S
B B I S
C B I S
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

0,52+0,12
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
2,30
0,52
1,30
2.60

Philanews 3-2006 (N)

3/30/06

3:21 PM

CODENUMMER ARTIKEL

Page 25

BESCHRIJVING

SCHEURCODE AANTAL
FACULTATIEF

STUKPRIJS

TOTAAL

€

€

F
F
F
F

D
D
D
D

C
C
C
C

0
0
0
0

6
6
6
6

1
1
V
V

5 B
6
G 4 3 0
G 0 2 3

Sport Wereldkampioenschap Voetbal 2006
Idyllisch Wallonië
Vogel fuut
Vogel geoorde fuut
FIRST DAY COVERS

3,65
3,65
3,65
3,65

F
F
F
F
F
F
F

D
D
D
D
D
D
D

S
S
S
S
S
S
S

0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5 A
5 B
6

Rode Kruis
Logo Belgica 2006
Vuurtorens
Natuur
Sport 100 jaar BOIC
Sport Wereldkampioenschap Voetbal Duitsland 2006
Idyllisch Wallonië
NUMISLETTER

4,85
4,85
4,85
4,85
4,85
4,85
4,85

WK voetbal 2006 in Duitsland

15,75

N M N L 0 6 4 4

PUBLICATIES
P
P
P
P
P
P
J
P

H
H
R
R
R
R
B
R

S
S
O
O
O
O
2
O

T
T
D
D
D
D
0
D

G
G
0
0
0
0
0
0

O
O
6
3
4
5
5
5

T
T
0
0
0
0
0
0

F
F
2
1
1
6
1
3

R
R L
N
N
N
N
N

Album ‘Gotlib s’en tamponne’ - gewone editie (ENKEL FR)
Album ‘Gotlib s’en tamponne’ - luxe-editie (ENKEL FR)
175 postzegels, een kleine geschiedenis van België
This is Belgium I
This is Belgium II
This is Belgium III
Filatelieboek 2005
André Buzin - De vogels van André Buzin

24
68
10
20,40
20,40
19,50
55
40

DUOSTAMP®
2 0 0 6 D U 0 0 7
D U O 5 0 6 0 7

Duostamp‚ Gotlib (15 zegels)
Duostamp‚ Gotlib (5 zegels)

14,50
4,99

BELANGRIJKE OPMERKING:
Vanaf 2005 is De Post onderhevig aan de BTW-plicht. Al onze prijzen zijn BTW inbegrepen, namelijk:
- postzegels: 0%
- boeken: 6%
- filatelistische en andere producten: 21%
Alle producten en zegels zijn beschikbaar tot einde voorraad of tot het einde van de verkooptermijn.

Totaal van de bestelling:

€

Ik tel verwerkingskosten bij (zie KOSTEN op pagina 21)

€

Ik voeg € 0,15 aan kleefkosten bij per collage van een zegel op een item

Totaal bedrag:
Datum: . . . . / . . . . / . . . .

. . . . x € 0,15
€

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . .
Bedankt voor uw bestelling.
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(Enkel bij losse bestellingen van postzegels, vul de scheurcode van uw keuze in op de bestelbon)
Aantal gewenste zegels

Voorbeeld

Scheurcode

Eén postfrisse zegel

S10

Eén zegel, centraal afgestempeld

S11*

Zegelpaar, horizontaal gescheurd

S20

Zegelpaar, horizontaal gescheurd,
afstempeling op rechterzegel

S21*

Blokje van vier zegels

S40

Blokje van vier zegels, met centrale
afstempeling

S41*

Eén strook van vijf zegels met
vermelding van het plaatnummer

Nr

S50

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

Nr

S51*

Eén strook van vijf zegels met vermelding van de drukdatum

S60
Datum

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

S61*
Datum

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

DEZE BESTELBON TERUGSTUREN NAAR:
De Post - Filatelie - Verkoop: Egide Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen
Tel. Klantendienst: 015/285 810 Fax: 015/285 816
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door DE POST, N.V. van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel) in het kader van onze contractuele relatie
en met het oog op de commerciële promotie van de door DE POST uitgegeven en/of verdeelde producten en diensten. Wij kunnen deze gegevens in
dat kader doorgeven aan partners die contractueel verbonden zijn met DE POST, tenzij u zich hiertegen verzet. U hebt toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt ze laten verbeteren of u verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketing-doeleinden.Wenst u dat uw gegevens voortaan niet
(meer) voor direct marketing-doeleinden worden gebruikt stuur dan een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van
uw identiteitsbewijs naar De Post – Dienst Privacy - WTC II, Antwerpsesteenweg 59, 1000 Brussel.
DE POST, naamloze vennootschap van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464 RPR Brussel. PR 679-0000013-13
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06 I Postwaardestukken
Uitgiftedatum

15 05 2006
3 briefkaarten “Special Olympics Belgium”.
De lay-out is van Myriam Voz en Thierry Martin (MVTM).
Op elk van de kaarten staat een postzegel met de vermelding PRIOR zonder waardeaanduiding en met permanente geldigheid.
Volgende sporten komen aan bod:

Atletiek (© foto Philippe Lermusiaux)
Code: BK20061ABIS*

Turnen (© foto Adam Nurkiewicz)
Code: BK20061BBIS*

Hockey (© foto Rudy Van Beek)
Code: BK20061CBIS*

De briefkaarten gaan in voorverkoop
in Nieuwpoort. Zij worden afzonderlijk
verkocht tegen de prijs van € 0,52.

* deze kaarten behoren tot het abonnement op postwaardestukken.
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06 I Postwaardestukken
Uitgiftedatum

06 06 2006
10 briefkaarten “Vroeger en nu”.
De voorzijde wordt geïllustreerd met zichten van oude prentkaarten uit: Dessel, Enghien,
Esneux, Florenville, Herzele, Lissewege, Quenast, Wierde, Wijchmaal en Zichem
Op elk van de kaarten staat een postzegel met de vermelding PRIOR zonder waardeaanduiding en met permanente geldigheid. Het motief van de zegel is een recente foto van
dezelfde plaats in deze steden. De foto’s zijn genomen door Peter Jacobs. Voor de lay-out
tekent MVTM.

Enghien Code: BK20062B*

Dessel Code: BK20062A*

Esneux Code: BK20062C*

26

Florenville Code: BK20062D*
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06 I Postwaardestukken

Herzele Code: BK20062E*

Lissewege Code: BK20062F*

Quenast Code: BK20062G*

Wiere Code: BK20062H*

Wijchmaal Code: BK20062I*

Zichem Code: BK20062J*

Zij worden afzonderlijk verkocht tegen de prijs van € 0,52. De briefkaarten gaan in voorverkoop op 3 juni 2006 in Andenne.
* deze kaarten behoren tot het abonnement op postwaardestukken.
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07 I First Day Cover

€3,65 per First Day Cover! (Inclusief 21% BTW)
First Day Covers zijn per uitgifte genummerde en geïllustreerde enveloppen met
afgestempelde postzegel(s). Alle FDC's hebben hetzelfde formaat! U kunt de FDC's per
stuk verkrijgen of intekenen voor een abonnement.

Rode Kruis: FDC0611

Belgica 2006: FDC0612

Vuurtorens: FDC0613

28

Natuur: FDC0614
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07 I First Day Cover

Fuut 4,30: FDC06VG430

Sport BOIC: FDC0615a

WK 2006: FDC0615b

Idyllisch Wallonië: FDC0616

Fuut 0,23: FDC06VG023

29
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08 I First Day Sheet

€4,85 per First Day Sheet! (Inclusief 21% BTW)
Per uitgifte van speciale zegels, blaadjes en/of boekjes ontvangt u deze prachtige,
genummerde kaart, met de postzegels opgekleefd en voorzien van een speciale stempel. Op de keerzijde vindt u, in het Nederlands en het Frans, kenmerken en informatie
over de uitgiften. U kunt de First Day Sheet per stuk verkrijgen of intekenen voor een
abonnement.

Rode Kruis: FDS0611

Belgica 2006: FDS0612

Vuurtorens: FDS0613
30
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08 I First Day Sheet
Natuur: FDS0614

Sport BOIC: FDS0615a

Sport WK voetbal: FDS0615b
Wallonie: FDS0616

Laat deze unieke kans
om een mooie collectie
op te bouwen
niet voorbijgaan.
31
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09 I Publicaties

België... waar het fijn vertoeven is!
Een beeld schetsen van België... geen sinecure om de grootsheid van dit land in al zijn
facetten weer te geven. En toch vertelt één postzegel je een schat aan informatie. Hij is
ontegensprekelijk één van de belangrijkste ambassadeurs van ons land, van onze cultuur,
van ons patrimonium en van de waarden waarin wij geloven.

175 venstertjes op onze geschiedenis
Postzegels zijn in belangrijke mate een spiegel van onszelf. Ze
vertellen wat we belangrijk, mooi of interessant vinden maar
ook welk imago we van onszelf willen uitdragen. Sinds de
“Leopold met de epauletten” van 1849 volgen ze stijlen en
mentaliteiten, culturele, economische en politieke ontwikkelingen. Van de meer dan drieduizend zegels die De Post tot op
vandaag uitgaf, gebruikte Marie-Anne Wilssens er 175 als
venster op 175 jaar België. Het resultaat is een kleurig mozaïek
van grote en kleine gebeurtenissen, die samen op een toegankelijke manier het wel en wee van ons land schetsen.
Code: PRODO602N

Prijs: € 10

Ontdek waarin een klein land groot kan zijn
Na een ronde langs boeiende Belgische steden in 2003 (deel I)
en een hommage in 2004 (deel II) aan landgenoten die België
op de wereldkaart zetten, werd in 2005 (deel III) de hedendaagse Belgische kunst in de kijker gezet. Joëlle Tuerlinckx, Jan
Fabre, Panamarenko,… één voor één kunstenaars met wereldwijde erkenning. En voor de fijnproevers onder ons nodigt
deel IV (verschijnt eind 2006) ons nu al uit op een heerlijk
eetfestijn, namelijk “Lekker tafelen
in Belgie”. Een opbergbox wordt
gratis meegeleverd bij elke bestelling van het vierde deel.
Code1: PRODO301N Prijs: € 20,40
Code2: PRODO401N Prijs: € 20,40
Code3: PRODO506N Prijs: € 19,50

32

Philanews 3-2006 (N)

3/30/06

3:21 PM

Page 35

09 I Publicaties

Een Terugblik op 2005
Deze uitgave biedt een prachtig overzicht van de
speciale postzegels van België. “175 jaar België, 75 jaar
radio, 100 jaar Vrouwenraad,….”, stuk voor stuk
gebeurtenissen die vereeuwigd worden op deze minuscule schilderijtjes. Prachtige landschappen, rijke fauna
en flora, sportevenementen en natuurlijk de eigen
cultuur wisselen elkaar af op diverse uitgiften. Komt er
nog bij dat elke postzegel voorzien is van een eigen
technische fiche, en stukje duiding en geschiedenis en
je krijgt een prachtig en overzichtelijk kijk- en leesboek.
Code: JB200501

Prijs: € 55

André Buzin: 20 jaar in
vogelvlucht
Wie kent er niet de “Vogeltjes”zegels
die regelmatig onze briefwisseling verfraaien.
Nu reeds sinds 1985 weet André Buzin,
natuurtekenaar- en liefhebber, ons op
een wonderbaarlijke manier te verrassen met deze kunstwerkjes. “Dieren
poseren niet, ze wachten je nooit op”,
wijze woorden van een echte natuurliefhebber. Het schilderen van dieren
vereist minutieuze studie en observatie:
de kunstenaar benadert het dier zonder het in zijn natuurlijke omgeving te storen, maakt
schetsen om de vluchtige houdingen en de diverse elementen van zijn biotoop vast te
leggen. Het zijn deze beelden, deze momentopnames die op een zegel als het ware tot
leven komen.
Code: PRODO503N Prijs: € 40

Profiteer van deze vele uren lees- en verzamelplezier.
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10 I Philastrips

Gotlib s’en tamponne!
Als eerbetuiging aan Gotlib heeft het BCB samen met Stamps & Philately een album uitgegeven. Er worden ook 5 Duostamp® uitgegeven ter gelegenheid van de retrospectieve in
het BCB (vanaf 25/4).
Het album bestaat uit 14 geïllustreerde biografische pagina’s van de hand van Jean Auquier,
en uit twee geschreven verhaaltjes over Gai Luron (Lobbes): Gai Luron répond à son courrier
en Encore du courrier, verhaaltjes uit Waanzin Waanzuit, een voorstelling van Newton, die
herhaaldelijk opduikt in de verhaaltjes van Gotlib, en tot slot nog enkele korte verhalen.
Deze oorspronkelijke zwart-wit verhalen verschijnen allemaal in kleur. Paginagrote
afbeeldingen en andere verrassingen maken het geheel af.
De cover van de normale uitgave is geïllustreerd met Duostamp®zegels. De gebonden luxe-editie met exclusieve cover is gesigneerd door Gotlib. Alle exemplaren zijn genummerd en bevatten de reeks van vijf Duostamp® met een speciale afstempeling.
Dit is de gelegenheid bij uitstek om de poëtische wereld van een
groot auteur te betreden, een auteur die ooit de “Grand Prix
d’Angoulême" won.

Code: DUO50607
Prijs: € 4,99 (vel van 5)
Code: 2006DUO07
Prijs: € 14,50 (vel van 15)

Technische fiche
Code: PHSTGOTFR
Prijs: € 24*
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Code: PHSTGOTFRL
Prijs: € 68*

Verschijnt enkel in Franstalige versie!

Formaat: 21,5 x 15,5 cm.
Aantal pagina’s: 80
Oplage:
1 600 ex. (gewone editie)
450 ex. (luxe-editie)
* BTW 6 % inclusief
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11 I Numisletter
Uitgiftedatum

06 06 2006
WK voetbal 2006 in Duitsland
Stamps & Philately en de Koninklijke Munt van België geven naar aanleiding van het Wereldkampioenschap Voetbal Duitsland 2006 deze Numisletter uit.
Op de fraai geïllustreerde omslag prijken de postzegels, voorzien van een speciale stempel…
én binnenin bevindt zich een kaart met een medaille geslagen door de Koninklijke Munt van
België. Edwin Hoogewijs tekent voor het ontwerp van deze numisletters. De penning is een
ontwerp van Luc Luycx.
Elke enveloppe draagt een exclusief uitgiftenummer.

Prijs:
€ 15,75*
Code: NMNL0644

Per jaar verschijnen er vijf Numisletter in een beperkte oplage van 3.000 stuks.
Reeds 43 numisletter verschenen in deze serie.

NEEM EEN ABONNEMENT OP DE NUMISLETTER!
* BTW 21% inclusief
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SC 235

Code: NMJL06
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IN
MEMORIAM
18 MEI 1920
2 APRIL 2005

✝
Nominale waarde

500 Liras

Jaartal

2005

Kwaliteit

Proof

Diameter

13,92 mm

Gewicht

1 / 25 oz

Gehalte

goud 999

Rand

gekarteld

Oplage

15.000

Eenheidsprijs

€ 67,50

Het kleinste goudstukje ter wereld, opgedragen aan

PAUS JOHANNES PAULUS II
Beeldzijde : Beeldenaar van wijlen Paus Johannes Paulus II met Latijnse inscriptie
Muntzijde : Wapen van de Ridders van Malta met jaartal en nominale waarde

INFO ➤ TEL : 015/285 810 - FAX : 015/285 816
SC 236

Stuur deze bestelbon onder omslag terug naar:
DE POST/filatelie - E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen
❑ JA, ik bestel ....... ex. van het Pauselijk goudstukje tegen
de eenheidsprijs van € 67,50 Code: NMJP06AU
Ik betaal als volgt : ❑ na ontvangst van mijn factuur
❑ via mijn creditcard : ❑ VISA ❑ Euro/Master Card
Nr
Vervalt op

-

-

* plus verwerkingskosten :
€ 4,50 België - € 5,00 Buitenland

Klantnummer:
Naam
Adres

Postnr.
Datum

Plaats
Handtekening

X

X
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13 I Irish stamps

Nieuwe uitgiften van AN-Post
Een mooie aanvulling van uw collectie!

Dublin-Belfast Railway:
Code: IR0508PBK
Prijs: € 10,89

Tempelcrone co-operative
agricultural society:

Saint Patrick’s Day:

Code: IR060148
Prijs: € 0,58
Code: IR060565
Prijs: € 0,79

Irish wild flowers:
Code: IR06D012
Prijs: € 0,15

40

Code: IR06D025
Prijs: € 0,30

Code: IR06D075
Prijs: € 0,91

Code: IR06D090
Prijs: € 1,09

Code: IR06D100
Prijs: € 1,21
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13 I Irish stamps

Love and Greetings stamps
Code: IR0604GBK
Prijs: € 5,81

Code: IR060248
Prijs: € 0,58

Code: IR0603MS
Prijs: € 2,36

Wenst u meer info: www.irishstamps.ie
41
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14 I Edel Collecties
De WWF Postzegelverzameling van Zaïre uit 1984.
Ontwerp: André Buzin. Nu van € 32,50 voor € 12,50
Maak kennis met het mooiste collectors-item van dit moment en wereldwijd
het meest verzameld. Verzamel de bedreigde diersoorten op officiële postzegels: de Orang-oetan, de Afrikaanse Olifant, maar ook de Javaanse Neushoorn... Al deze zegels zijn t.b.v. WWF uitgegeven en dragen het WWF-logo.
Met uw aankoop steunt u WWF. Bestel nu en ontvang: • de postzegelserie en
het schitterende Postzegelblok van de Okapi van Zaïre uit 1984 • het officiële WWF-verzamelalbum met cassette en • de officiële WWF- verzamelbladen.
Nu ter introductie slechts € 12,50. Officieel waardevol WWF-Collectors-pack.

Opruimingspartij “Oud & Klassiek” nu van € 150 voor € 45
Een partij met ruim 130 oude schaarse zegels en series vanaf het jaar 1855
tot het jaar 1950, met enorme korting.
Slechts € 45. Het is een unieke schatgraverspartij met zeldzame oude uitgifHeel veel zeldzame Klassieke
ten: veelal meer dan 100 jaar oud, uit de 19e eeuw, zegels uit het begin van de
postzegels in één schitterende
vorige eeuw, uit de jaren '30 en '40… De droom van elke verzamelaar! Maar nu
verzameling met € 105,- korting.
voor u binnen handbereik. Mét een enorme korting op de catalogusprijs.
Zó goedkoop kunt u nooit meer uiterst
schitterende oude en klassieke zegels
kopen. Zegels die misschien nergens
meer aangeboden worden, domweg
omdat de zegels zó schaars aanwezig zijn. U krijgt waardevolle en schaarse zegels uit
Duitse Staten en het Duitse Rijk, de Baltische Staten, USA, Engeland, Frankrijk, etc. Met
oude en heel oude uitgiften… Hierbij vindt u vele betere en schaarse waarden tot
5 euro per stuk. Er is een beperkt aantal van deze verzamelingen voorradig. Slechts
1 verzameling per klant. Reageer dus snel. Want uitverkocht is uitverkocht…

De Gouden Postzegels
“Napoleon Bonaparte”
nu van € 90 voor € 25
De zeldzame postzegeluitgifte ter gelegenheid van het
150 Jarig Jubileum van de Franse keizer Napoleon
Bonaparte. Uitgevoerd in puur goud. Met het Postzegelblok met daarin de ongetande Napoleon postzegel in
goud en de losse Napoleon postzegel in goud.
Gratis: luxe Verzamelpaneel. Slechts € 25. Op = op!

✁

BON terug te sturen naar Edel Collecties NV, Metropoolstraat 11 b26, 2900 Schoten. Tel. 03/640.10.78 SC 237
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JA, stuur mij het aangekruiste per omgaande
vrijblijvend 14 dagen op zicht.

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

❏ … x WWF verzameling Zaïre - André Buzin
❏ … x Opruimingspartij “Oud en Klassiek”
❏ … x Gouden Postzegels “Napoleon”

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

+ € 3,95 als bijdrage in de verzendkosten.
Ik betaal nu nog niets, maar wacht eerst uw zending af. Als ik niet
tevreden ben stuur ik u alles terug en ben ik u niets verschuldigd.

Adres: ........................................................................
Postnr: ……………Plaats:...........................................
Telefoonnr: ................................................................
E-mailadres: ...............................................................
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15 I Info

Internationale tentoonstellingen
De Belgische post is aanwezig
van 4 t/m 6 mei

van 17 t/m 25 juni

Messegelände
Messehaus Süd, Halle 1A
Norbertstrasse
45131 Essen (DUITSLAND)

Salon du Timbre de Paris
Parc Floral
Rte de la Pyramide
94300 Vincennes (FRANKRIJK)

Stripfestival Ganshoren
21 05 2006
Op zondag 21 mei leiden alle wegen naar Brussel voor de 17de editie
van het Stripfestival van Ganshoren-Brussel. Aan de basiliek van
Koekelberg worden helden en anti-helden, jong en oud vergast op een
groot feest, met meer dan 40 auteurs waaronder De Marck en De Wulf
(Stampilou), Klaus (De Rode Ridder), Henin (Alex de onversaagde)...
Er zijn teken- en knutselateliers, videospelletjes, een Stampilou-hoek,
het labo van professor Barabas, mimeclowns, kindergrime, ballonplooien, een stripbeurs, vieruurtje en de tentoonstelling ‘Fantasmagorie’ met het werk van
de laureaten van de striptekenwedstrijd
Meer info: www.stripfestival.be, Gemeenschapscentrum De Zeyp, 02/422.00.11

Zegeldrukkerij Mechelen…
drukt voor Luxemburg.
De Zegeldrukkerij Mechelen realiseerde voor
het Groothertogdom Luxemburg deze twee
postzegels "Série touristique 2006". Ze werden getekend door Jacques Doppée.

P & T LUXEMBOURG • Office des Timbres
4, rue d’Epernay • L – 2992 Luxembourg
Tél.: + 352 4088-8840 • Fax : + 352 40 68 68
www.ept.lu • e-mail : ptofftim@pt.lu
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16 I Belgica 2006
De internationale competitieve postzegeltentoonstelling Belgica 2006 nadert met de spreekwoordelijke rasse schreden. Stilaan tijd dus om u als Philanewslezer wat meer informatie te
bezorgen over dit filatelistisch mega-spektakel.

Wat?
Wereldkampioenschap Jeugdfilatelie & Kampioenschappen
Thematische filatelie, Open Klasse en One Frame. Gelijklopend
wordt de Nationale competitieve Bruphila georganiseerd.
Meer dan 2000 kaders topfilatelie!

Waar en wanneer?
Op de Heizel, in de paleizen 11 en 12 van 10 u. tot 17 u,
behalve op maandag tot 15u.

Aantal deelnemende landen en handelaars?
Niet minder dan 47 landen zullen hall 12 van de Heizel met
hun aanwezigheid vereren op Belgica. Enkele tot de verbeelding sprekende voorbeelden: Republic of Korea
(Seoul), People's Republic of China, Australië en natuurlijk het gros van de Europese landen.
In hall 11 van de Heizel kan je terecht bij één de 81 nationale en internationale postzegelhandelaars. Belgica wordt dus de ideale plaats om die ene postzegel die in je collectie ontbreekt op de kop te tikken.

Randanimatie
De diverse nevenactiviteiten zorgen ervoor dat Belgica 2006 een spektakel wordt voor jong
en oud, voor kunstliefhebber en sportfanaat, voor de doorwinterde filatelist maar ook voor
de niet filatelist. Een greep uit het aanbod:
● Elke dag voorstelling van de nieuwe zegels
● Ontmoeting met diverse Belgische topsporters
● Meet & Greet met Alechinsky en vele andere postzegelontwerpers
● Dansvoorstellingen met optredens van diverse bekende Belgen
● Dag van de Strip met vele bekende Belgische stripauteurs
● Doorlopend animatie voor kinderen (Stampilou & diverse workshops)
De inkom is gratis. Gezien het aanbod dus meer dan een aanrader. Nodig je familie en vrienden uit om mee te genieten van dit feest van de postzegel. Belgica 2006, ongetwijfeld een
must!!

Opgelet: Fandag Stampilou op Belgica op zondag 19 november
45

V.U.: Frank Daniëls - E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen Lay-out: Annaert Geert (Postdrukkerij) Realisatie: Postdrukkerij
DE POST, naamloze vennootschap van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464 RPR Brussel. PR 679-0000013-13.
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