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01 I Woord vooraf I door Philippe Allardin

Beste verzamelaars,

Postzegels gaven aanleiding tot het ontstaan van de filatelie.
Maar dat betekent nog niet dat ze uitsluitend tot het domein van de filatelie behoren. Als betaalmiddel voor het verzenden van brieven richten ze zich tot een veel breder publiek. De postzegel
en de brief blijven dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, want de postzegel is vandaag
nog steeds een van de populairste frankeermiddelen, zowel voor particulieren als voor kleine
bedrijven. Hoe meer brieven we dus schrijven, hoe meer postzegels er worden gebruikt, wat
zowel goed is voor De Post als voor de filatelist. Daarom ook is De Post een stuwende kracht
voor de promotie van het brievenschrijven.
Stamps & Philately heeft de ambitie om via de postzegel de Belgen onze wortels en ons nationaal erfgoed, en in het verlengde daarvan de hele wereld te laten ontdekken. Zoals steeds zijn
de thema’s van de uitgiften heel uiteenlopend: “de goeie ouwe tijd” met Expo 58, openluchtmusea, wandel- en fietstochten, folklore en regionale tradities en een hommage aan Koningin
Fabiola voor haar 80ste verjaardag. Er is ook een serie gewijd aan de Olympische Spelen van
Peking, en in deze editie kunt u lezen hoe De Post alle 10 miljoen landgenoten wil aansporen
om de Belgische atleten te steunen.

Veel leesplezier!

Philippe Allardin
Directeur
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02 I speciale uitgiften
Uitgif tedatum

11 06 2008

14. Koningin Fabiola, 80
Op 11 juni 1928 werd Gravin Fabiola de Mora y Aragon geboren in Madrid. Behorend tot een
eeuwenoude Spaanse adellijke familie groeide zij op in een gezin dat 7 kinderen telde.
In 1958 leerde Fabiola
Koning Boudewijn kennen. Op 15 december
1960 vierde België feest:
in Brussel trouwde Boudewijn met Fabiola. Hun
huwelijk bleef kinderloos
maar hun innige band en
openheid van hart zorgde er voor dat ze er waren voor alle Belgen.
Op 31 juli 1993 sloeg
het noodlot toe. In zijn
buitenverblijf in Motril in
Spanje overleed Koning

Code: 200814*

Boudewijn plots aan een

hartstilstand. Het hele land was in diepe rouw gedompeld. Op de begrafenis van Koning Boudewijn was het Fabiola, in het wit gekleed als teken van hoop, die alle Belgen troost bood.
Na de dood van Boudewijn behield Fabiola de titel van Koningin. De agenda van de
Koningin-weduwe werd een stuk lichter maar toch blijft ze nauw betrokken bij een aantal culturele
en sociale initiatieven. Zo is ze Erevoorzitster van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth en neemt ze het
erevoorzitterschap waar van de Koning
Boudewijnstichting. Ze steunt met haar
Hulpfonds en de Fabiolastichting heel
wat medisch-sociale projecten. Zo waakt
Koningin Fabiola meer dan ooit over de
morele erfenis van Boudewijn.
Tekst: Carine Boeykens

Kenmerken:
Thema: 80ste verjaardag van Koningin Fabiola
Ontwerp & samenstelling: Myriam Voz & Thierry Martin
Portret Koningin Fabiola (zegel midden): Eddie Van Hoef
Waarde van de zegels:  of € 0,54
Formaat van de zegels: 38,15 mm x 48,75 mm
Formaat van het blaadje: 170 mm x 120 mm
Velindeling: 3 postzegels
Papier: GPW fosforescent
Drukprocédé: rasterdiepdruk (gouddruk)
Gravure (vormcylinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: De Post - Zegeldrukkerij van Mechelen
* behoort tot het postzegelabonnement
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02 I speciale uitgiften
Uitgif tedatum

11 06 2008

15. Zomerzegels
Voor de meeste mensen betekenen fietsen en wandelen vrije tijd en vakantie of een moment
van “rust” op een drukke werkdag.
Het is een prettige manier van bewegen in een mooie omgeving en
genieten van wat er te zien en te beleven is.
Fietsen en wandelen doe je voor je plezier. Voor de ene betekent dat
dagtochten of lange wandelingen maken. Anderen trekken rond op
Code: 200815A*

fiets- of wandelvakantie in eigen land of daarbuiten.
Wereldfietsers zoeken het dan weer verder weg: elders in Europa of
op andere continenten. Wandelexpedities zijn voor de avontuurlijke
wandelaars. Soms wordt wandelen gecombineerd met kanovaren en
bergbeklimmen om ook de meest onherbergzame gebieden  te kunnen
doorkruisen.

Code: 200815B*

Maar ook het gewone woon-werk verkeer is voor velen de meest voor-

komende fietservaring. En waarom zou dat geen “vakantie”-ervaring mogen zijn; een dagelijkse
belevenis van vrije tijd; een klein stukje waarop je je elke dag weer kunt opladen…
							

Tekst: Annick Jonckers

Kenmerken:
Thema: fietsen en wandelen
Ontwerp: Michel Provost
Samenstelling: Myriam Voz & Thierry Martin
Waarde van de zegels:  of € 0,54
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 100 mm x 166 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: GPW fosforescent
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure vormcylinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: De Post - Zegeldrukkerij van Mechelen
* behoort tot het postzegelabonnement
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02 I speciale uitgiften
Uitgif tedatum

11 06 2008

16. Toerisme
George Grard (1901-1984) wordt erkend als één van de grootste Belgische beeldhouwers.
Zijn bekendste werk is ‘De Zee’, bijgenaamd ‘Dikke Matilde’ in het Leopoldpark in Oostende. Om zijn oeuvre te bewaren, te bestuderen en te
exposeren werd in Gijverinkhove de Stichting George Grard opgericht.
De Stichting beschikt over een eigen bronsgieterij en heeft als creatief en
Code: 200816A*

educatief centrum ook aandacht voor actuele beeldhouwkunst.
Het openluchtmuseum van Sart-Tilman (nabij Luik), opgericht in 1977,
heeft geen muren en geen bewakers. Het heeft ondertussen een collectie van 110 stukken die een perfect overzicht geeft van de openluchtbeeldhouwkunst van de laatste 40 jaar. Een sculptuur van Emile Desmedt

Code: 200816B*

(°1956) uit de serie Imago (2006) komt hier volledig tot zijn recht. Het toont
perfect aan hoe Desmedt vormen uit de natuur verwerkt in brons, staal en
keramiek.
In de sculpturentuin van de Medische Faculteit van de UCL in Brussel is
sinds 1993 het werk ‘Zelfportret’ van Gérald Dederen (°1957) te bewonderen. Dit stuk in exotisch hout haalt zijn energie uit de aarde en stapelt

Code: 200816C*

symbolisch geologische formaties als bladzijden uit de geschiedenis.

Dederen bewerkt zo de ruimte waar zijn kunstwerk staat opgesteld als dichter van het materiaal.
Wandelend door dit openluchtmuseum, vertelt elk beeld zijn eigen verhaal.
Tekst: Carine Boeykens

Kenmerken:
Thema: beeldentuinen
- Museum George Grard: beeld van George Grard
- Musée du Sart-Tilman (Luik): beeld van Emile Desmedt
- Beeldentuin UCL (Brussel): beeld van Gérald Dederen
Ontwerp: Roel Jacobs
Waarde van de zegels: 16A =  of € 0,54
16B = € 0,80 - 16C = € 0,90
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van de blaadjes: 140 mm x 166 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: GPW fosforescent litho
Drukprocédé: offset
Repro: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: De Post - Zegeldrukkerij van Mechelen
* behoort tot het postzegelabonnement
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02 I speciale uitgiften

Uitgif tedatum

14 07 2008

17. Sport: Olympische Spelen in Peking
Van 8 tot 24 augustus 2008 hebben de Olympische Spelen voor het eerst plaats in China.
Er is China veel aan gelegen om aan de hele wereldgemeenschap, via dit sportieve platform, een
positief beeld te tonen van een zich in sneltreinvaart moderniserende natie. Ter gelegenheid van
deze 29ste Olympiade presenteren wij – traditiegetrouw – 3 mooie sportpostzegels.
We kozen ervoor om de disciplines BMX, atletiek (vrouwenestafette) en tennis
in het zonnetje te zetten.
BMX (Bicycle Motorcross; de X staat dus voor ‘cross’) is een nieuwkomer
op de Spelen. Het is een spectaculaire sport, ontstaan eind jaren ’60 aan de
westkust van de Verenigde Staten. Door de flashy outfits en de waaghalzerij
spreekt deze extreme sport vooral jongeren aan. De fietsen zijn stevig en klein;
Code: 200817A*

ze hebben kleine wielen met dikke banden en zijn zeer wendbaar.
Sinds België in 2007 via ons dameskwartet Kim Gevaert, Hanna Mariën,
Elodie Ouedraogo, Olivia Borlée op het WK atletiek in Osaka brons behaalde, dromen wij van een olympische atletiekmedaille op de prestigieuze 4 x 100 m estafette. Misschien kunnen we met Kim Gevaert
(100m en 200m) en Tia Hellebaut (hoogspringen) zelfs meer dan één

Code: 200817B*

atletiekmedaille oogsten.
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02 I speciale uitgiften
Nadat ze op de Olympische Spelen van Athene
2004 reeds goud won, behoort Justine Henin
opnieuw bij de topfavorieten op het olympisch
tennistornooi. Heel België hoopt dat zij haar
tweede olympische goud verovert. Bij de mannen zijn er wellicht geen medaillekansen voor
België. Het zou reeds een succes zijn indien
een Belg zich voor deelname kwalificeert.
Tekst: Alex De Cupere
Code: 200817C*

Kenmerken:
Thema: Olympische Spelen in Peking; BMX, estafette en tennis
Ontwerp: Myriam Voz en Thierry Martin (MVTM)
Foto’s BMX en tennis: ©Belga
Waarde (zegels): BMX =  of € 0,54 - Estafette = € 0,90
Tennis =  of € 1,08
Formaat (zegels): BMX = 27,66 mm x 40,20 mm
Estafette = 40,20 mm x 27,66 mm
Tennis = 48,75 mm x 38,15 mm
Formaat van de blaadjes: BMX = 166 mm x 140 mm
Estafette = 140 mm x 166 mm
Tennis = 125 mm x 90 mm
Velindeling: 10 (BMX en estafette) en 1 (tennis)
Papier: GPW fosforescent (BMX en estafette)
GPW fluorescent (tennis)
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: De Post - Zegeldrukkerij van Mechelen

* behoort tot het postzegelabonnement
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02 I speciale uitgiften
Uitgif tedatum

14 07 2008

18. Folklore en tradities
Herinnert u zich de volkse vertellingen van uw ouders of grootouders? Zijn er u nog bijgelovige gebruiken van vorige generaties bekend? Geboorte, huwelijk en dood hadden hun eigen
tradities.
Onze snel voorthollende maatschappij laat nog nauwelijks ruimte voor
de tradities en folklore van onze voorouders. Toch kent ook u nog enige
tradities die ondanks alles standhielden: het luiden van de doodsklok,
het uitwisselen van trouwringen, de Paaseieren en de zingende kinderen met Driekoningen.
Code: 200818A*

De folklore van ons land vinden we terug in de grote evenementen,
stoeten en ommegangen. Ze hebben vaak een religieuze oorsprong of gaan
zelfs nog verder terug naar de Keltische tijd.  
In deze verre tijden vond ook het toneelspel zijn ontstaan. Vanuit de tempels
en kerken groeide het uit tot werelds volkstoneel, tot vermaak van de grote
massa. De meeste dorpen en steden organiseren nu nog steeds hun carnaval
en optochten en ondersteunen hun toneelverenigingen.

Code: 200818B*

De vier postzegeluitgiften van de hand van Jacques Doppée, gegraveerd door
Guillaume Broux, illustreren de rijkdom aan folklore en tradities van ons land.
				

		

Tekst: Luc Aspeslagh

Kenmerken:

Code: 200818C*

Code: 200818D*

Thema: Hopduvelfeesten in Asse – 700ste Meiboomplanting in Brussel
Carnaval in Eupen – 100ste verjaardag van “La Royale Compagnie
du Cabaret Wallon tournaisien”
Ontwerp: Jacques Doppée en Guillaume Broux
Waarde van de zegels:  of € 0,54
Formaat (zegels): Hopduvelfeesten; 40,20 mm x 27,66 mm
Andere: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat (blaadjes): Hopduvelfeesten: 100 mm x 166 mm
Andere: 166 mm x 100 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: GPW fosforescent
Drukprocédé: gecombineerde raster- en staaldiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: De Post - Zegeldrukkerij van Mechelen
* behoort tot het postzegelabonnement
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02 I speciale uitgiften

Uitgif tedatum

14 07 2008

19. Expo ‘58
Hoewel België een voortrekkersrol speelde in de organisatie van wereldtentoonstellingen (Antwerpen 1885 en 1930, Brussel 1897, 1910 en 1935, Luik 1930, 1939 enz.), vonden er, los van de
organisatie van Euro 2000 in samenwerking met Nederland, in ons land geen groots opgezette
evenementen meer plaats sinds Expo ‘58.
Dat verklaart wellicht waarom er dit jaar zo veel herdenkingsevenementen gepland zijn. In het
middelpunt van al die festiviteiten staat uiteraard het Atomium, dat voor de Brusselse Wereldtentoonstelling van 1958 werd gebouwd en vandaag nog altijd het symbool van België is. De wereldtentoonstelling van 1958 vond plaats op de Heizel, waar eerder al de expositie van 1935 was gehouden. Wereldtentoonstellingen zijn internationaal en staan open voor alle menselijke activiteiten
en voor producten zowel van natuurlijke oorsprong als door de mens vervaardigd.
Het doel van een wereldtentoonstelling is ook om een beeld te geven van de ontwikkelingen die
diverse landen gerealiseerd hebben in uiteenlopende productiedomeinen.

8

02 I speciale uitgiften

Code: 200819*

Expo ‘58 had bovendien de ambitieuze opzet om de technische vooruitgang en een nieuwe
broederschap te vieren. De tentoonstelling vond plaats op een scharniermoment, toen België
voor het eerst de weldaden van de vooruitgang proefde aan het einde van de heropbouwfase
na de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de Koude Oorlog toen een hoogtepunt bereikte, namen in
totaal 46 landen, van de Sovjet-Unie tot de Verenigde Staten, en van Duitsland tot Japan, deel
aan deze Wereldtentoonstelling,

Kenmerken:

die 42 miljoen bezoekers lokte.

Thema: 50 jaar na de Wereldtentoonstelling te Brussel
Sfeerbeelden: hostessen, Paviljoen URSS, Logo Expo,
Paviljoen Thailand, Atomium (© SABAM Belgium 2008)
Ontwerp: Gert Dooreman
Waarde van de zegels:  of € 0,54
Formaat van de zegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 166 mm x 100 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: fluorescent litho
Drukprocédé: offset
Repro: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: De Post - Zegeldrukkerij van Mechelen

		

Tekst: Michel Mary

* behoort tot het postzegelabonnement

9

03 I voorverkoop
11 06 2008

Koningin Fabiola 80, Zomerzegels, Toerisme
Verkoop: vanaf 11 juni 2008 in de hoofdpostkantoren en postkantoren
(niet in de postagentschappen).

Voorverkoop: op 7 juni 2008 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:
Hall des Sports de Beauraing
Rue de la Couture 46

Eddie Van Hoef

5570 Beauraing

Afstempeling uitgiftedatum:
op 11 juni 2008 van 9 tot 17 u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,

Michel Provost

Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Ontmoeting met: Eddie Van Hoef en Michel Provost op 7 juni in Beauraing.
Roel Jacobs (onder voorbehoud)
Roel Jacobs

14 07 2008

Sport, Folklore & Tradities, Expo ‘58
Verkoop: vanaf 14 juli 2008 in de hoofdpostkantoren en postkantoren
(niet in de postagentschappen, met uitzondering van de BMX-zegel).

Voorverkoop: op 12 juli 2008 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:

Guillaume Broux

Stadhuis van Brussel
Grote Markt
1000 Brussel

Afstempeling uitgiftedatum:

Jacques Doppée

op 14 juli 2008 van 9 tot 17 u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Ontmoeting met: Guillaume Broux en Jacques Doppée op 12 juli in Brussel.
Gert Dooreman (onder voorbehoud)
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Gert Dooreman

04 I gewone uitgiften
Uitgif tedatum

11 06 2008

Zomerzegels (zelfklevend)
Kenmerken:
Thema: fietsen en wandelen
Ontwerp: Michel Provost
Samenstelling: Myriam Voz & Thierry Martin
Presentatie: boekje met 10 postzegels
Waarde van de zegels:  of € 0,54
Prijs per boekje: € 5,40
Formaat van de zegels: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Drukprocédé: rasterdiepdruk
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen, gedeeltelijk tanding
type 10
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen
* 1 zegel is inbegrepen in het postzegelabonnement

Verkoop: vanaf 11 juni 2008 in alle postkantoren.
Voorverkoop: op 7 juni 2008 van 10 tot 16u30
op het volgende adres:
Hall des Sports de Beauraing
Rue de la Couture 46
5570 Beauraing

Code: PZZK08B15*

Code: PZZK08B16*

Afstempeling uitgiftedatum:
op 11 juni 2008 van 9 tot 17 u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Ontmoeting met: Michel Provost op 7 juni 2008 in Beauraing
11

05 I FIRST DAY COVERS
e 3,65 per First Day Cover (incl. 21% BTW)
First Day Covers zijn per uitgifte genummerde en geïllustreerde enveloppen met afgestempelde postzegel(s). Alle FDC’s hebben hetzelfde formaat. U kunt de FDC’s per stuk verkrijgen
of intekenen voor een abonnement. Met een abonnement geniet u tot 5% korting.

Code: FDC0815

Code: FDC0814

Code: FDC0817

Code: FDC0816

Code: FDC0819

Code: FDC0818
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06 I FIRST DAY SHEETS
e 4,85 per First Day Sheet (incl. 21% BTW)
Per uitgifte van speciale postzegels, blaadjes en/of boekjes ontvangt u deze prachtige genummerde kaart, met de postzegels opgekleefd en voorzien van een speciale stempel. Op de
keerzijde vindt u, in het Nederlands en in het Frans, kenmerken en informatie over de uitgiften.
U kunt de First Day Sheet per stuk verkrijgen of intekenen voor een abonnement. Met een
abonnement geniet u tot 5% korting.

Code:
FDS0815

Code:
FDS0816

Code:
FDS0817
Code: FDS0814

Code:
FDS0819

Code: FDS0818
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07 I PUBLICATIES
Uitgif tedatum

26 05 2008

Stam & Pilou: De Peetvaders
Voor dit 20ste album worden Stam, Pilou en opa Fons op sleeptouw genomen door Marco
en Ricco, twee Siciliaanse ‘anti-mafiosi’, van de ‘cosa pacifico’ die definitief willen breken
met het slecht imago van hun landgenoten en de vrede hoog in hun vaandel dragen.
Alleen kan Bella Donna de ‘capo di capi’ van
de Siciliaanse bandietenfamilie ‘Famia’ daar
niet mee lachen. Onze helden komen terecht  
in een onherbergzaam Siciliaans gebied en
krijgen het dan ook uiterst warm onder hun
voeten wat niet alleen te wijten is aan de brandende zuiderse zon, maar ook aan een regelrechte vendetta tussen beide clans.  

Kenmerken:
Auteurs: StudioMAX!
Prijs: e 5*
Druk: quadri
Uitvoering: paperback
Aantal bladzijden: 44
Deze strip is beschikbaar in het
Nederlands en in het Frans.
Code: PHSTSTNL20 (NL) – PHSTSTFR20 (FR)
Prijs: € 5*

* inclusief 6 % BTW

Verwacht je maar aan veel blitse wapens, trendy zonnebrillen en borsalino hoeden, maar ook
de gebruikelijke misverstanden, onverwachte wendingen en vooral een hoop gekke kolder op
het mediterraans eiland met super heet klimaat waar het alleen maar met look ingewreven
kogels regent. Opa Fons kan er olijfgroen mee lachen…

Clubleden betalen slechts € 4,25!
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07 I PUBLICATIES
Postzegels en strips:
twee werelden worden één dankzij de Philastrip!
Vervolledig nu uw verzameling aan de hand van het uitgebreide overzicht in bijlage aan deze Philanews!
Zoals u weet werkt De Post nauw samen met het Belgisch
Centrum voor het Beeldverhaal, wat resulteert in onze gemeenschappelijke uitgaven “Philastrips”.

Wat is er zo apart aan Philastrips?
- De unieke inhoud: de Philastrips bevatten immers vaak onuitgegeven verhalen of originele biografieën.
- De combinatie van strips met prachtige postzegels: de albums krijgen een speciale toets omdat ze
aangevuld worden met één of meerdere afgestempelde zegels rond de stripheld.
- De luxe-edities: deze zijn gedrukt in zeer beperkte
oplages, hebben een linnen cover en zijn vaak gesigneerd door de auteur!
Kortom, Philastrips zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot echte verzamelobjecten!
Wenst u kennis te maken met onze Philastrips of
uw verzameling te vervolledigen? Als bijlage aan deze Philanews vindt u het volledige overzicht van de beschikbare strips.
Jeremiah, Alex, Kramikske: iedereen vindt er zijn gading
wel!
U vindt de volledige lijst op de volgende bladzijde. Bestellen doet u
via de centrale bestelbon, rubriek
“uw bijkomende bestellingen”. Vergeet niet de code en de prijs erbij te
vermelden.

15

07 I PUBLICATIES

16

Titel

Code

Hermann, Post-Atoom
Hermann, Post-Atoom luxe
Alex, bode van Rome
Alex, bode van Rome, Luxe
Brood en zegels met Kramikske
Brood en zegels met Kramikske, Luxe
De duo’s van Cauvin
De duo’s van Cauvin, Luxe
Michel Vaillant, Warm-up
Michel Vaillant, Warm-up Luxe
Dommel
Dommel, luxe
Met Rosinski op post
Met Rosinski op post, Luxe
Het teken van de eeuw
Het teken van de eeuw, Luxe
XIII, Valstrikken en liefdesbrieven
Postzegels in beeld
Postzegels in beeld, Luxe
Craenhals, adelbrieven
Craenhals, adelbrieven Luxe
Hulppost
Hulppost, Luxe
Gelukkige verjaardag Marc Sleen
Kerststerren
Kerststerren, Luxe
Hec Leemans aangetekend
De leeuw van Vlaanderen
De Kerels van Vlaanderen
De betoverende paarden
De betoverende paarden, Luxe
Stam & Pilou, Postograppen
Stam & Pilou, Postograppen, Luxe
Eddy Paape
Edouard Aidans
Merho op post
Keizer Karel
Bollie & Billie, Billie heeft cachet
Tibet Kopstaand

PHSTHRNL
PHSTHRNLL
PHSTALNL
PHSTALNLL
PHSTKRANL
PHSTKRANLL
PHSTCAUNL
PHSTCAUNLL
PHSTMVNL
PHSTMVNLL
PHSTDOMNL
PHSTDOMNLL
PHSTGRONL
PHSTGRONLL
PHST0402N
PHST0402LN
PHSTXIIINL
PHSTDBNL
PHSTDBNLL
PHSTCANL
PHSTCANLL
PHSTRKNL
PHSTRKNL
PHSTMSNL
PHSTKSNL
PHSTKSNLL
PHSTHLNL
PHSTDMNL
PHSTKENL
PHSTHANL
PHSTHALUN
PHSTST01N
PHSTSTLUN
PHSTPANL
PHSTAINL
PHSTMENL
PHST0090A
PHST0070
PHST0040

Prijs/ex.
e 27
e 72
e 27
e 72
e 24
e 68
e 31
e 78
e 24
e 68
e 24
e 95
e 24
e 68
e 27
e 68
e 24
e 24
e 68
e 22
e 60
e 22
e 60
e 20
e 24
e 68
e 22
e 24
e 24
e 22
e 52,25
e 20
e 55
e 22
e 22
e 22
e 22
e 22
e 22

Vlak na het ter perse gaan van het overzicht van de Philastrips in bijlage verdwenen de laatste
Philastrips van volgende titels: Michel Vaillant Pre-grid (1997), Bollie en Billie, Billie heeft Cachet
luxe (1999) en Eddy Paape luxeversie (2001). Deze titels zijn intussen niet meer verkrijgbaar. Een
reden te meer om u te haasten de overige titels te bestellen!

Bestelbon

Philanews 3/2008

SC 427

Invullen in drukletters a.u.b.
Naam + Voornaam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Tel.:                                                               E-mail:
BTW - Ondernemingsnummer (1):
Klantnummer (2): P R S

F I L

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

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

q MASTERCARD

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

Deze bestelbon terugsturen naar:
De Post - Stamps & Philately - Verkoop: E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen
Tel. Klantendienst: 015 285 810 - Fax: 015 285 816

CODE

BESCHRIJVING

SCHEURCODE AANTAL

Prijs/EX.

POSTZEGELS juni
200814

14. Koningin Fabiola, 80

€ 1,62

200815A

15A. Zomerzegels: fietsen

€ 0,54

200815B

15B. Zomerzegels: wandelen

€ 0,54

200816A

16A. Toerisme: Museum G.Grard

€ 0,54

200816B

16B. Toerisme: Museum Sart-Tilman

€ 0,90

200816C

16C. Toerisme: Beeldentuin UCL

€ 0,80

PZZK08B15

Zomerzegels (zelfklevend)

€ 5,40

PZZK08B16

Zomerzegels (zelfklevend)

€ 5,40

POSTZEGELS juli
200817A

17A. Sport: BMX

€ 0,54

200817B

17B. Sport: vrouwenestafette

€ 0,90

200817C

17C. Sport: tennis

€ 1,08

2 0 08 1 8 A

18A. Folklore en tradities:Hopduvelfeesten Asse

€ 0,54

200818B

18B. Folklore en tradities: Meiboomplanting Brussel

€ 0,54

200818C

18C. Folklore en tradities: Carnaval Eupen

€ 0,54

200818D

18D. Folklore en tradities: Cabaret Wallon tournaisien

€ 0,54

200819

Expo ‘58 ( blaadje)

€ 2,70

CODE

BESCHRIJVING

AANTAL

Prijs/EX.

first day cover juni
FDC0814
FDC Koningin Fabiola, 80

€ 3,65

FDC0815

FDC Zomerzegels

€ 3,65

FDC0816

FDC Toerisme

€ 3,65

first day cover juli
FDC0817
FDC Sport

€ 3,65

FDC0818

FDC Folklore en tradities

€ 3,65

FDC0819

FDC Expo ‘58

€ 3,65

first day SHEET juni
FDS0814
FDS Koningin Fabiola, 80

€ 4,85

FDS0815

FDS Zomerzegels

€ 4,85

FDS0816

FDS Toerisme

€ 4,85

first day SHEET juli
FDS0817

FDS Sport

€ 4,85

FDS0818

FDS Folklore en tradities

€ 4,85

FDS0819

FDS Expo ‘58

€ 4,85

Publicaties
PROD0702N

This is Belgium V

€ 19,50

PROD0802N

Expo 58

€ 29,95

PHSTSTNL20

Stam & Pilou: De Peetvaders

€ 5,00

TOTAAL

TOTAAL

CODE

BESCHRIJVING

AANTAL

Prijs/EX.

NUMISLETTER
NMNL0853

Numisletter 53: Sport

€ 15,75

NMNL0854

Numisletter 54: Expo 58

€ 15,75

CODE

BESCHRIJVING

SC CODE

AANTAL

Prijs/EX.

Numismatiek
NM08L

Gedenkmunt € 2 Luxemburg

SC 400

€ 7,00

NM08D

Gedenkmunt € 2 Duitsland

SC 399

€ 7,00

NM08BOTG

Olympisch goud 25 euro

SC 433

€ 120,00

NM08BOTZ

Olympisch zilver 10 euro

SC 434

€ 37,50

TOTAAL

TOTAAL

UW BIJKOMENDE BESTELLINGEN

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

Totaal van de bestelling
Ik tel verwerkingskosten bij (zie keerzijde)
Ik voeg e 0,15 aan kleefkosten bij per collage van een zegel op een item
Totaal bedrag

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

e
e
. . . x e 0,15
e

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

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 – PB 5000 - 1000 Brussel. DE POST, naamloze vennootschap van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464 RPR Brussel. PR 679-0000013-13.

KOSTEN
VASTE VERWERKINGSKOSTEN

KOSTEN BINNENLAND

Alle abonnementszendingen
Losse bestellingen
Bestellingen munten

KOSTEN BUITENLAND

o0

o0

bestelling onder o 25 = o 2,00

bestelling onder o 100 = o 5,00

o 4,50 (inclusief 21% BTW)

o 5 (exclusief 21% BTW)

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

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

Scheurcodes:
Aantal gewenste zegels

Scheurcode

1. Eén postfrisse zegel

S10

2. Eén zegel, centraal afgestempeld

S11*

3. Zegelpaar, horizontaal gescheurd

S20

4. Zegelpaar, horizontaal gescheurd, afstempeling op rechterzegel

S21*

5. Blokje van vier zegels

S40

6. Blokje van vier zegels, met centrale afstempeling

S41*

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

S50

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

S51*

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

S60

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

S61*

11. Een volledig vel postfrisse zegels

S70

12. Een volledig vel afgestempelde zegels

S71*

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

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

07 I Publicaties
This is Belgium V: Belgische wetenschappers
Op vrijwel elk terrein van wetenschappelijk onderzoek beschikt België over specialisten,
en niet zelden topwetenschappers van wereldformaat.
De negen portretten van Belgische wetenschappers tonen de kwaliteit van onze hedendaagse wetenschap. Het gaat steeds om topwetenschappers,
meermaals gelauwerd in hun domein en internationaal erkend.

Technische kenmerken:

Prijs: € 19,50

Code: PROD0702N

Formaat: 24 x 22,5 cm
Papier: halfmat
Pagina’s: 56
Druk: vierkleurendruk
Gekartonneerde band (vol gelijmd papier)
Auteur: Geert Van Paemel (Hoogleraar Wetenschapsgeschiedenis en wetenschapscommunicatie- K.U.Leuven)
Ontwerp zegels & lay-out boek: Els Vandevijvere

Een prachtige opbergbox wordt gratis aangeboden bij het vijfde deel, zolang de voorraad
strekt. Aarzel dus niet en bestel vandaag nog. Dé ideale gelegenheid om deze reeks te vervolledigen.
Uitgif tedatum

14 07 2008

Expo ‘58: Het officiële boek bij de tentoonstelling
De Expo ‘58 is voor eeuwig in het collectieve geheugen gegrift.
Het is zonder twijfel een van de belangrijkste evenementen in
de naoorlogse geschiedenis van ons land. Tussen 17 april en
19 oktober 1958 werden ongeveer 42 miljoen bezoekers geregistreerd.
Dit boek biedt een historisch overzicht van de Expo ‘58. Vervolledigd met het speciaal afgestempeld postzegelblaadje van de
uitgifte Expo ’58 wordt het een niet te missen verzamelobject.
Als lezer van Philanews betaalt u trouwens geen cent meer voor
het boek inclusief zegelblaadje.
Code: PROD0802N
Prijs: € 29,95 (incl 6% BTW)

Tot 19 oktober kunt u nog in het Atomium terecht voor de interessante tentoonstelling “Tussen droom en werkelijkheid”.
Auteur: Gonzague Pluvinage e.a.
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08 I DAVO
De Post en DAVO stellen voor:
België 2007 – het supplement ‘Basis’.
Het basissupplement België 2007 is volledig in overeenstemming met het
postzegelabonnement en omvat:
• de bladen 267 t/m 271: speciale en gewone zegels en één losse zegel uit velletjes en
boekjes met (meerdere) identieke zegels (gegomd en zelfklevend);
• de bladen B103 t/m B110: postzegelblaadjes en velletjes/blaadjes met verschillende
postzegels;
• het blad C22: zelfklevend boekje
Fruit met 10 verschillende postzegels.
Daarbij ontvangt u ook het dubbele infoblad in kleur, waarop u
alle technische gegevens van de
uitgiften van 2007 aantreft.Dit
supplement in LUXE-uitvoering
is voorzien van klemstroken en wordt
verkocht aan € 30,40 (Code: DAVO1957)

Bijkomende suplementen als optie:
Supplement 1B:  voor de losse zegels uit blaadjes en boekjes met verschillende postzegels. Prijs: € 15,70 - Code DAVO52057
Supplement 1C: voor de complete postzegelboekjes met (meerdere) identieke postzegels (gegomd en zelfklevend). Prijs: € 13,60 - Code DAVO52067
Supplement 2 ‘This is Belgium 2007’: Twee in kleur gedrukte albumbladen voor de
afzonderlijke postzegels uit het vel. Prijs: € 6,20 - Code DAVO2257
Supplement 3: voor de geïllustreerde briefkaarten.
Prijs: € 17,80 - Code DAVO21957

Supplement 4: voor de velletjes van de spoorwegzegels.
Prijs: € 3,10 - Code DAVO51967

Bestellen kan via de centrale bestelbon.
Tip! Dankzij het abonnement op de DAVO aanvullingsbladen,
krijgt u elk jaar in februari automatisch de nieuwe bladen voor de
zegels van het voorgaande jaar toegestuurd.
Interesse? Contacteer onze Klantendienst op 015/28 58 10.
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09 I mijnzegel®
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10 I ierse zegels
Nieuwe uitgiften van AN-post:
een mooie aanvulling van uw collectie.
Meer info: contacteer onze klantendienst. Tel.: 015/285 810, e-mail: philately@post.be
of via de website: www.philately.post.be

Het Chinese jaar van de rat
1 zegel van 78 ct.
Code: IR0803MS
Prijs: € 0,94

Blaadje met 3 zegels
Code: IR080378
Prijs: € 2,83

Huwelijkszegels (zelfklevend)

Boekje met 10 identieke zegels
Code: IR0801BK
Prijs: € 6,66

Zelfklevend zegelpaar
Code: IR0801SAS
Prijs: € 1,33

Groetjes (zelfklevend)

Boekje van 10 zegels
Code: IR0802GBK
Prijs: € 6,66

50 jaar vliegramp Manchester United in München
1 zegel van 55 ct.
Code: IR080455
Prijs: € 0,67

Zelfklevend zegelpaar
Code: IR0802SAS
Prijs: € 1,33

20

St. Patrick’s Day 2008

1 zegel van 78 ct.
Code: IR080578
Prijs: € 0,94

www.irishstamps.ie

11 I NUMISLETTER
Uitgif tedatum

14 07 2008

Numisletter: Sport - Expo ’58
Stamps & Philately en de Koninklijke Munt van België geven naar aanleiding van de uitgiften “Sport” en “Expo ’58” de numisletters 53 en 54 uit.
Deze schitterende collector’s items, met daarop een gedenkpenning, geslagen door de Koninklijke Munt van België, zijn geïllustreerde enveloppes met binnenin een mooie kaart met
bijkomende uitleg over de uitgiften in 4 talen (N, F, D, E). De oplage is beperkt tot 2000
stuks.

Prijs: € 15,75

Code: NMNL0853

Prijs: € 15,75

Code: NMNL0854

Neem nu een abonnement op de Numisletters! (zie blz. 33)
21

12 I NUMISMATIEKDe producten numismatiek kunnen besteld worden via de centrale bestelbon.

DE NIEUWE
GEDENKMUNTEN 2008 VAN € 2
UIT DUITSLAND EN LUXEMBURG

Verzamel de nieuwe gedenkmunten van 2 euro uitgegeven door  Duitsland
en Luxemburg. De 2 muntstukken dragen de millesime 2008 en zijn officieel
betaalmiddel in alle eurolanden. De keerzijde geeft de nieuwe gemeenschappelijke kant weer van de euromunten van 2 euro, met de uitgebreide Europakaart. De munten zijn beschermd door een doorschijnende capsule. Beperkte
oplage! Prijs: € 7,00 per muntstuk.
Munt van 2 euro Luxemburg 2008 Kasteel van Berg.  Prijs: € 7,00   Code:  NM08L
Munt van 2 euro Duitsland 2008 Sint-Michaelskerk van Hamburg.  Prijs: € 7,00  Code: NM08D

20
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12 I NUMISMATIEKDe producten numismatiek kunnen besteld worden via de centrale bestelbon.

Kies voor Zilver of ga voor Goud
Nieuw: de officiële Olympische euromunten
van de Koninklijke Munt van België!
Ter gelegenheid van de 29e Olympiade,
geeft de Koninklijke Munt van België - met
de goedkeuring van het Belgisch Olympisch
en Interfederaal Comitee - een zilveren en een
gouden munt van respectievelijk 10 en 25 euro uit.
Met de aankoop van zo'n exclusief muntstuk
strikt
verleent u tevens uw waardevolle steun aan
de
el
g imiteer
onze Belgische sportlui. Een belangrijk deel van de verkoopoplage
opbrengst is namelijk bestemd voor het bekostigen van stages, opleiding en begeleiding van onze olympische en paralympische atleten.

Olympisch Zilver • 10 euro
Kenmerken: • Diameter: 33 mm • Gewicht: 18,75 g
• Legering: Ag 925 • KwaliteiT: Proof • Oplage beperkt tot
20.000 stukken • Prijs : 37,50  • Verpakt in een schrijntje en voorzien van een officieel echtheidscertificaat
• Bestelcode: NM08BOTZ

Olympisch GOUD • 25 euro
Kenmerken: • Diameter: 18 mm • Gewicht: 3,11 g
• Legering: Au 999 • Kwaliteit : Proof • Oplage beperkt
tot 5.000 stukken • Prijs: 120,00  • Verpakt in een
luxedoosje en voorzien van een officieel echtheidscertificaat • Bestelcode: NM08BOTG

strikt
de
gelimiteer
e
ag
pl
o

Prijzen onder voorbehoud van schommelingen
op de edelmetaalmarkt.

23
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13 I EDEL COLLECTIES

24

14 I e-bay
Op zoek naar het ontbrekende stuk in uw
verzameling?
Verzamelaars van postzegels of oude munten kunnen terecht op eBay. Ook liefhebbers
van stripitems en mooie boeken kunnen er hun gading vinden. Een bezoekje meer dan
waard!

Neem een kijkje op www.post.be/eBay
25

15 I INFO
Erratum
Philanews 2/2008, pagina 11: “Tagetes portula” lezen als Tagetes Patula

Mooiste postzegel 2007
Hartelijk dank aan alle inzenders ! Uw stem telt mee bij de verkiezing van de “Grote Prijzen
van de Belgische Filatelistische Kunst”. Hierna de TOP 3:

1
70ste verjaardag van  Koningin Paola

2
De Zuidpool

3
Zegel gemeenschappelijke uitgifte met Luxemburg,
Le Tombeau du Géant in Botassart

Tien inzenders krijgen binnenkort het prachtige Filatelieboek 2007 in hun bus:
Picard-Blonden (2700 Tongeren), Soudan G. (6183 Trazegnies), Dethier S. (6110 Montigny-le-Tilleul), Klaus Michel (67744 Wiesweiler, Duitsland), Rochet P & C (6680 St. Ode),
Sommerburg Gerhard (14467 Potsdam, Duitsland), Van Den Abeele M. (8200 Sint-Michiels),
Frans Dom (2860 Sint-Katelijne-Waver), De Winter MC (8587 Espierres), Louis Robin (SaintFrançois du Lac, Québec, Canada).
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15 I INFO
Internationale beurzen
Stamps & Philately zal van 14 tot en met 22 juni 2008 aanwezig
zijn op: Le Salon du Timbre et de l’Ecrit.
Parc Floral de Paris,
Route de la Pyramide
F- 94300 Vincennes (Frankrijk).

De “Posttram”
Sedert 14 april 2008 is de met postzegels gedecoreerde “Posttram” niet weg te denken
uit het Brusselse straatbeeld. Tram en postzegels werden op 11 april aan de pers voorgesteld. Hierbij een paar sfeerbeelden.
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16 I programma 2009
Datum Titel

Aantal &
waarde

Plaats van voorverkoop

19/01 De Euro wordt 10

1 x 0,80

Regionale Competitieve
Tentoonstelling Theux/Luik

Tien jaar geleden werd de Euro officieel ingevoerd.

19/01 Yoko Tsuno & Roger Leloup

(zelfklevend)

1 x 0,54 

Weer een grote naam in de reeks Jeugdfilatelie		

19/01 Die Deutschsprachige Gemeinschaft

5 x 1,08 

De Duitstalige Gemeenschap in een nieuwe serie		
‘Belgische Streken’

23/02 Louis Braille (1809-1852)

Regionale Competitieve
Tentoonstelling Theux/Luik
Regionale Competitieve
Tentoonstelling Theux/Luik

1 x 0,54

Provincie Henegouwen

1 x 1,08 

Provincie Henegouwen

1 x 0,54 
+ 0,25
2 x 0,54 
09/03 Belgische vrouwen in actie
Personaliteiten uit de Belgische vrouwenbeweging:		

Provincie Henegouwen

Braillezegel ter ere van de schepper van het brailleschrift

23/02 Vrachtschepen op kanalen en rivieren
De binnenscheepvaart in België

23/02 Water!
Veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen
voor iedereen. Met steun voor het Rode Kruis

Regionale Competitieve
Tentoonstelling Menen

Marthe Boël en Lily Boeykens

09/03 Preserve the Polar Regions and Glaciers!

2 x 0,90

Een wereldomvattende uitgifte voor de bescherming		
van Zuid- en Noordpool

09/03 Feest van de Postzegel

1 x 0,54 

Een jonge kijk op het ‘Mailmoment’ 		

06/04 Onder de Europese hemel

1 x 0,80

De Europa-zegel n.a.v. het Jaar van de Astronomie		

06/04 Naar het circus!
Het circus in tien kleurige attracties

06/04 Belgisch Werelderfgoed

10 x 0,54
(zelfklevend)

5 x 0,90

Een toeristische reeks met hoogtepunten uit het		
Belgische erfgoed

11/05

Meesters van de Muziek

5 x 0,80

Een muzikaal boekje n.a.v. verjaardagen van		
belangrijke componisten

11/05

Antverpia 2010. Artistiek Antwerpen

Zomerzegels

3 x 0,54 
1 x 0,80
1 x 0,90
Prijs: e 6
2 x 0,54 

Met vakantie in Vlaanderen en Wallonië

(zelfklevend)

De culturele aanloop naar het Europees Kampioenschap Filatelie in 2010

		
11/05
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Regionale Competitieve
Tentoonstelling Menen
Regionale Competitieve
Tentoonstelling Menen
Planetarium
i.s.m. Brusselse club
Planetarium
i.s.m. Brusselse club
Planetarium
i.s.m. Brusselse club
Regionale Competitieve
Tentoonstelling Herentals
Regionale Competitieve
Tentoonstelling Herentals

Regionale Competitieve
Tentoonstelling Herentals

16 I programma 2009
08/06 Groene Zegels
Vijf ecologische initiatieven voor een beter leefmilieu

5 x 0,54 
(zelfklevend)

			
08/06 Van Blériot tot De Winne

5 x 0,54 

Grote momenten uit de lucht- en ruimtevaart 		

			
02/07 Koning Albert -50- Koningin Paola

1 x 1,62 

Een gouden huwelijksverjaardag. De hele Koninklijke 		
familie op een postzegelblaadje		

31/08 De Post in beweging

5 x 0,54 

Oude en nieuwe auto’s en bestelwagens van De Post 		

31/08 Leven is Dansen!

Euro Space Center
te Transinne i.s.m. club
uit provincie Luxemburg
Euro Space Center
te Transinne i.s.m. club
uit provincie Luxemburg
Geen voorverkoop
speciale afstempeling
in Brussel.
Provincie
Oost-Vlaanderen

1 x 0,80

Provincie
Oost-Vlaanderen

21/09 China voor het voetlicht
De Aziatische reus op ‘Europalia 2009’

2 x 0,90

Kunstberg Brussel
i.s.m. Brusselse club

21/09 De Passie van de Meester

1 x 1,08 

de Kunstberg Brussel
i.s.m. Brusselse club

Hommage aan choreograaf Maurice Béjart (1927-2007)

De Leuvense Museumsite ‘M’ opent met een 		
retrospectief van Rogier van der Weyden.

21/09 Een Berg van Kunst

10 x 0,54 

Een overzicht van de Cultuurtempels op de Brusselse		
Kunstberg

05/10 De bomen door het bos

5 x 1,08 

De natuurreeks met bomen van het Zoniënwoud 		

de Kunstberg Brussel
i.s.m. Brusselse club
Regionale competitieve
tentoonstelling Walcourt

05/10 Feest in het Stripmuseum!
20ste verjaardag van het Belgisch Centrum voor
1 x 1,62 
het Beeldverhaal 		

05/10 De trein in het klein

10 x 0,54 

De grote geschiedenis van de miniatuurtrein		

03/11 Over boeken en schrijvers

10 x 0,54 

Een nieuw hoofdstuk in de reeks ‘This is Belgium’		

03/11 Topstukken uit de Belgische filatelie
Een zegelblaadje voor de ‘Promotie van de Filatelie’
n.a.v. Monacophil 2009

03/11 Prettige feesten!
		
		
		

Regionale competitieve
tentoonstelling Walcourt
Regionale competitieve
tentoonstelling Walcourt
Regionale competitieve
tentoonstelling Leuven

1 x 0,80
+0,40

Regionale competitieve
tentoonstelling Leuven

1 x 0,54 

Regionale competitieve
tentoonstelling Leuven

(zelfklevend)

1 x 0,80
(zelfklevend)

De aanvragen voor een voorverkoop op de aangeduide plaatsen moeten voor
30 juni 2008 naar volgend adres gezonden worden:
Eddy Van Vaeck, Voorzitter KLBP, Blancefloerlaan 165, 2050 Antwerpen
e.vanvaeck@klbp.be
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17 I postzegelabonnement 2008
Verrijk uw collectie met
meer dan 80 mooie
postzegels.
Bied familie, vrienden en kennissen de
gelegenheid om een Postzegelabonnement 2008 te openen.
Gebruik de bestelbon op pagina 31!
         

        

Het cadeau voor
zowel uzelf als de
nieuwe abonnee:
Het Filatelieboek 2005,
met meer dan 80 mooie
postzegels!

De voordelen van een Postzegelabonnement 2008!
De nieuwe abonnee ontvangt:
• 1 ex. van alle Belgische postzegels van 2008, de bijkomende uitgiftes inbegrepen
• de postzegels in 6 zendingen, verspreid over 2008
• ons magazine Philanews

De nieuwe abonnee betaalt of… uzelf betaalt:
• ofwel met kredietkaart of domiciliëring: een vaste en voordelige prijs van € 78 zelfs als
het bedrag van de postzegels, uitgegeven in 2008, groter is dan € 78;
• ofwel met een overschrijving na elke zending van postzegels: het geschatte bedrag voor
2008 bedraagt ongeveer € 84. Het varieert volgens de waarde van het aantal uitgegeven postzegels. De abonnee krijgt een korting van 3%.
Profiteer van ons aanbod en vul snel, samen met de nieuwe Postzegelabonnee, de bon
in op de volgende bladzijde!
P.S.: ook de nieuwe abonnee krijgt op het einde van dit jaar een ongetand blaadje Magritte als hij
een volledig jaar 2008 postzegelabonnee blijft.

Meer info bij onze Klantendienst! (zie vooraan deze Philanews)
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17 I postzegelabonnement 2008
Deze bestelbon in een ongefrankeerde enveloppe terugsturen naar:
De Post – Stamps & Philately – Egide Walschaertsstraat 1 – 2800 Mechelen - België

✂
INVULLEN SAMEN MET DE NIEUWE POSTZEGELABONNEE
SC 425

Mijn gegevens:

Klantnummer:.....................................................................................................................
Naam & voornaam:............................................................................................................
Postcode: ............... Woonplaats: .....................................................................................

Gegevens van de persoon die abonnee wil worden:
Naam & voornaam: ...........................................................................................................
Adres: . ..............................................................................................................................
Postcode: ............ Woonplaats: ........................................................................................
E-mail:.............................................................................. Tel.: …….....................................
Geboortedatum: ...../...../...... Klantnummer (indien gekend) :.................................................

Ik bestel:
❏ een Postzegelabonnement 2008

De betaling gebeurt door:
❏ mijzelf   ❏ de nieuwe abonnee

Het bedrag voor een Postzegelabonnement 2008 bedraagt: (duid uw keuze aan)
❏ € 78 met domiciliëring. Rekeningnummer: ..................................................................
❏ € 78 met kredietkaart
VISA/MASTERCARD/AMEX n°: .................................................. Vervaldatum: …./….
❏ ongeveer € 84 als er betaald wordt met een overschrijving, na elke levering van de
postzegels. Dit geschatte bedrag voor 2008 varieert in functie van de totale waarde van
het aantal uitgegeven postzegels. De korting voor de Postzegelabonnee bedraagt 3%.
Om administratieve redenen bedraagt de termijn voor het opzeggen van uw abonnement 30 dagen.

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

Handtekening betaler:

Stemt u ermee in dat uw e-mailadres door De Post gebruikt wordt om informatie te geven over
haar producten en diensten?   ❏ Ja   ❏ Nee
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 – PB 5000 - 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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18 I NUMISLETTER-ABONNEMENT
Het Numisletter-abonnement 2008

Neem nu een abonnement op deze prachtige collectoritems en ontvang een prachtig geschenk!

De vijf Numisletters van het
abonnement 2008:
Magritte, De Tram, Expo ’58,
de Olympische Spelen en de Smurfen.
Prijs per stuk € 15,75

Uw voordeel als Numisletter-abonnee:
• 3 % korting op elk van deze Numisletters  
• 2 % extra korting indien u opteert voor een betaling met kredietkaart of domiciliëring

Meer info en bestellen?
Tel.: 015 285 810,  E-mail: philately@post.be of gebruik de bestelbon op de volgende
pagina.
U kan op dit aanbod inschrijven tot 29/08/2008.
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18 I NUMISLETTER-ABONNEMENT
Uw geschenk!
U schrijft voor 30/08/08
in op een abonnement
Numisletter en ontvangt
een stijlvolle simili-lederen
insteekmap met
beschermbox.*
Ideaal om uw Numisletters
veilig te bewaren!

Onderstaande bestelbon in een
ongefrankeerde enveloppe terugsturen naar: De Post – Stamps & Philately
E. Walschaertsstraat 1, 2800 Mechelen
België

*Actie geldig tot 29/08/08 en tot uitputting van de voorraad. De afgebeelde Numisletters zijn niet inbegrepen

✂Gegevens van de persoon die abonnee wil worden:

Naam & voornaam: ...........................................................................................................
Adres: . ..............................................................................................................................
Postcode: .................. Woonplaats: ..................................................................................
E-mail:.............................................................................. Tel.: …….....................................
Geboortedatum: ...../...../...... Klantnummer (indien gekend) :.................................................

Ik wens:
❏ Een Numisletter-abonnement (5 ex. per jaar, € 15,75 per ex.)

SC 424

Betaling (duid uw keuze aan):
❏ met domiciliëring. Rekeningnummer: ...........................................................................
❏ met kredietkaart
VISA/MASTERCARD/AMEX n°: .................................................. Vervaldatum: …./….
❏ overschrijving  (een formulier ontvangt u achteraf)
Om administratieve redenen bedraagt de termijn voor het opzeggen van uw abonnement 30 dagen.

Nr. identiteitskaart: ………………………...................    Geldig tot: ………………………….
Datum: ......./......./......

Handtekening betaler:

Stemt u ermee in dat uw e-mailadres door De Post gebruikt wordt om informatie te geven over
haar producten en diensten?   ❏ Ja   ❏ Nee
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 – PB 5000 - 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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Wallonie Expo (WEX)

Rue des deux provinces 1 - 6900 Marche-en-Famenne

