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EXTRA
POSTZEGELUITGIFTE!
Net voor het ter perse gaan besliste
De Post om een postzegel te voorzien
voor het Belgisch voorzitterschap
van de Europese Raad met als
onderliggend thema de aanstelling van
Herman Van Rompuy als voorzitter van
de Europese Raad.
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De voorjaarsklassiekers zijn gereden en ook nu weer werden we getrakteerd
op heroïsche exploten van ‘onze’ wielerhelden. Voetballiefhebbers kijken
ondertussen uit naar hun vierjaarlijkse hoogmis, het WK Voetbal. Met Zuid-Afrika
als eerste gastland op Afrikaanse bodem. In 2010 vinden voor de eerste keer
de Jeugd Olympische Spelen plaats in Singapore. Met dit initiatief wil Jacques
Rogge, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, nieuw vuur blazen in
de olympische gedachte ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’. De kleurrijke
uitgifte ‘Sport op de top’ brengt hulde aan deze belangrijke sportevenementen.
In ons dossier laten we Eddy Merckx, het grootste sporticoon uit onze nationale
geschiedenis, aan het woord.
Twee andere uitgiften dit voorjaar focussen op een belangrijke historische gebeurtenis. ‘Op het goede spoor’ zet 175 jaar Belgische spoorwegen in de kijker.
De trotse uitgifte ‘Het heft in eigen handen’ staat stil bij de 50ste verjaardag van
de onafhankelijkheid van Belgisch-Kongo. België speelt 50 jaar later nog altijd
een belangrijke rol in de Democratische Republiek Congo. Niet alleen met de
ondersteuning van het democratiseringsproces in dit gigantische land, maar
ook door op het terrein de bewoners een volwaardig toekomstperspectief te
proberen geven.
Ten slotte wil ik ook de vele bezoekers aan Antverpia 2010 bedanken. Het waren
vier boeiende en spannende dagen, met verdiende winnaars in de verschillende
competities. Maar Antverpia was ook een gelegenheid voor vele niet-filatelisten
om kennis te maken met de postzegel. Bedankt om er samen met ons een
geslaagd feest van te maken!
Philippe Allardin
Directeur
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© Filip Naudts

De fan

Op het goede
spoor: 175
jaar belgische
spoorwegen

uitgiftedatum

{10/05/2010}

op het goede spoor
Prijs: € 1,18
Code: 1014PRO*

* 1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

speciale uitgifte 14

4|

In 2010 is het precies 175 jaar geleden dat de trein
zijn intrede maakte op het Europese vasteland. ‘De
Olifant’ deed op 5 mei 1835 vijftig minuten over
het traject Mechelen-Brussel. Ondertussen zijn de
spoorwegen enorm geëvolueerd. De speciale uitgifte
‘Op het goede spoor’ brengt deze boeiende periode
mooi onder de aandacht.

De uitgifte belandt vast en zeker in de collectie van Joery Peeters,
medewerker bij de NMBS en gepassioneerd postzegel- en modelbouwverzamelaar van alles wat met treinen te maken heeft. “Mijn
passie voor locomotieven startte op mijn zevende toen ik een Märklinsetje cadeau kreeg. Ondertussen is die passie een beetje uit de hand
gelopen”, geeft hij lachend toe.“Ik ben nu op zoek naar een ruimte
waar ik een museum kan inrichten met mijn modelbouwtreinen en
postzegelcollecties. Eventueel samen met andere verzamelaars. Dit
jaar werk ik trouwens samen met het Speelgoedmuseum in Mechelen
aan een tentoonstelling met modeltreinen naar aanleiding van 175
jaar Belgische Spoorwegen.”
Bijzondere collectie

Als filatelist stelde hij ondertussen enkele bijzondere collecties samen,
met focus op de Belgische spoorwegen. “Ik heb een verzameling
Belgisch postfris, een verzameling ongetande zegels over treinen, een
collectie met alle zegels en andere postproducten van de NMBS,…
Er zitten enkele topstukken bij”, vertelt hij geheimzinnig, “maar ik ben
nog op zoek naar een aantal zegels en modelbouwwagons. Mijn collectie zal nooit volledig zijn.” Deelnemen aan wedstrijden doet hij niet,
maar waar hij kan, stelt hij zijn collectie postzegels en modelbouwwagons tentoon. Voor zichzelf, maar vooral om de NMBS te promoten.

Voorverkoop:
Op 8 mei 2010 van 10u tot 16u in het station
van Schaarbeek.

“Mijn passie voor locomotieven startte op
mijn zevende toen ik een Märklinsetje
cadeau kreeg”

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 10 mei 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel - De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Postzegels lokken personeel

Hij gaat verder dan ‘passief’ verzamelen. Dankzij Joery is België ook
een dertigtal zegels over de spoorwegen rijker. “Ik werk nu bijna tien
jaar bij de NMBS. De eerste zeven jaar was dat als technicus in de
tractiewerkplaats van Antwerpen-Noord. Ondertussen behaalde ik
via avondschool mijn diploma industrieel ingenieur elektromechanica en sinds drie jaar werk ik voor de dienst Opleidingen.” In die job
steekt hij evenveel passie als in zijn hobby. Omdat hij zo enthousiast
is over de NMBS als werkgever, wil hij ook andere werknemers lokken. Dat doet hij onder andere met zijn zelf ontworpen postzegels.
“Mijnzegel en Mediastamp zijn de ideale manieren om je eigen
postzegels uit te brengen”, aldus Joery. “In 2007 heb ik bijvoorbeeld
een zegel laten maken van de tractiewerkplaats Antwerpen-Noord.
Dankzij die zegel heb ik toch tien mensen kunnen overtuigen om
zich kandidaat te stellen. De zegel van de tractiewerkplaats had ik
namelijk laten afdrukken op een modelbouwwagon. Daar had ik
een afbeelding van laten maken en opnieuw een postzegel. De Post
heeft die zelfs als priorzegel uitgebracht. Toen mensen die zegel
zagen op de modelbouwbeurs waar ik tentoonstelde, vroegen ze of
hij te koop was. Maar ik gaf hem enkel weg als ze zich inschreven
als kandidaat-werknemer bij de NMBS”, glimlacht hij.

Op het goede spoor
KENMERKEN:

Code: fdc1014

Code: fds1014

Thema: 175ste verjaardag van de Belgische Spoorwegen
Zegel: de eerste trein gecombineerd met de Thalys
Vel: illustratie gebaseerd op een gravure van Louters & Fourmois
(1835)
Ontwerp: Béatrice Duculot & Guillaume Broux
Waarde van de zegels: 
Prijs van het vel: € 5,90
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het vel: 100 mm x 160 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: GPW fosfor
Aantal platen: 6
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: gecombineerde raster- en staaldiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
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de ontwerper

De Feestzegels

uitgiftedatum

{10/05/2010}

doen de swinging
sixties herleven

Feestzegels
prijs: € 5,90
Code: zb1015*

*5 zegels behoren tot het postzegelabonnement

speciale uitgifte 15

6|

De feestelijke zegels van grafisch vormgever Chris
Vandendriessche alias striptekenaar Castor brengen
je even terug naar de jaren ’60.
“Ik probeer up-to-date te blijven
met wat beweegt in de grafische
vormgeving. De revival van de
jaren ’60 inspireerde me voor
deze feestzegels. Je moet je
boodschap heel kernachtig
overbrengen want postzegels
zijn klein. En dat lukt als je heel
gestileerd werkt. De sterk gestileerde stijl uit die tijd leent zich
Vrij grafisch werk van vormgever Chris
daar perfect voor.” Het kleurgeVandendriessche
bruik en het feestelijke karakter
van de reeks doen terugdenken aan de eerste reeks postzegels die
hij ontwierp voor De Post. “Een tiental jaar geleden heb ik in mijn vrije
tijd een reeks tekeningen rond dans en ballet gemaakt, die me ook
leuk leken voor een postzegel. Ik stuurde foto’s van mijn tekeningen
op naar De Post en daar waren ze meteen enthousiast.” Ondertussen
heeft hij ook al de ontwerpen van andere postzegels op zijn palmares
staan, zoals voor het Rode Kruis. “Inspiratie komt soms meteen, maar
meestal is het zwoegen en zweten”, lacht hij. “Ik werk ook nog heel
ambachtelijk, met potlood, pen, penseel en kleurstiften. Achteraf laat
ik mijn werk digitaliseren. Voor de Feestzegels zat de inspiratie mee en
had ik vrij snel een helder beeld van de reeks voor ogen.”

Voorverkoop:
Op 8 mei 2010 van 10u tot 16u in het station
van Schaarbeek.

“Inspiratie komt soms meteen, maar
meestal is het zwoegen en zweten”

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 10 mei 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel – De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

striptekenen voor de wetenschap

Zijn passie voor tekenen combineert hij met een passie voor wetenschap. “Tekenen doe ik al van mijn drie jaar. Toch wilde ik na de
humaniora geologie studeren. Maar aan het einde van mijn
middelbare schooltijd ben ik opnieuw ‘serieus’ beginnen tekenen en
heb ik uiteindelijk voor een grafische opleiding gekozen.”
De eerste 25 jaar als ontwerper werkte hij vooral als (boek)illustrator,
voor jong en oud. Ondertussen ontwierp hij ook affiches, cd-hoezen
en logo’s. De opdrachten voor De Post ziet hij als een bekroning en
erkenning van zijn grafische zoektocht.

Feestzegels (zelfklevend)
KENMERKEN:

Code: FDS1015

“Eerder toevallig zijn daar sinds 2000 ook beeldverhalen bij gekomen. Voor de RandKrant maakte ik een aantal jaren korte strips van
lokale sagen en legenden”, vertelt hij. “Nadien volgden historische
en biografische strips (Justus Lipsius, Ruusbroec, Bruegel). Nu krijg
ik opdrachten vanuit wetenschappelijke kringen in het kader van
projecten rond wetenschapspopularisering. Ik maak didactische
beeldverhalen die middelbare scholieren willen warm maken voor
wetenschap.” Bij dergelijke opdrachten kan hij zijn twee passies
verenigen. “Mijn wetenschappelijke achtergrond komt hier goed van
pas. De cirkel lijkt op dit moment rond.”
Code: FDC1015

Thema: postzegels voor al uw feestelijke invitaties
Zegels: toeters en bellen – geschenken – carnaval – champagne en
gebak – fuif
Ontwerp: Chris Vandendriessche (Castor)
Lay-out: MVTM
Waarde van de zegels: 
Prijs van het boekje: € 5,90
Formaat van de zegels: 25 mm x 30 mm
Formaat van het boekje: 166 mm x 60 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag aangebracht op
steunpapier
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk tanding type 10
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
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dossier

Een postzegel
voor

de Kannibaal
speciale uitgifte 16

Eddy Merckx krijgt op zijn
vijfenzestigste een ultiem
eerbetoon

Code: 1016cpro

Code: 1016bpro
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Op 14 juni is het zover. Drie dagen voor Merckx’ vijfenzestigste verjaardag krijgt hij zijn eigen postzegel.
Drie weken later is het feest helemaal compleet: dan
maakt de Tourkaravaan een ommetje langs Meise, de
woonplaats van de wielerkampioen.
Het is de eerste keer dat De Post een postzegel opdraagt aan Eddy
Merckx persoonlijk. Een vorige zegel in 1999 kaderde nog in de uitgifte
‘De XXste eeuw in 80 postzegels’. In de typische cartoonstijl van Karl
Meersman wordt zo een ultiem eerbetoon gebracht aan de Belgische
sportman van de twintigste eeuw. Een mooi beeld: Merckx maakt in zijn
vertrouwde gele trui het zegegebaar met op de achtergrond de Arc de
Triomphe. In totaal heeft de wielerkampioen 111 gele truien in zijn kast
hangen, goed voor vijf eindoverwinningen in de Tour de France.
Eddy Merckx is dan ook de beste wielrenner aller tijden, daar is iedereen
het over eens. Van de 1.582 profwedstrijden waarin hij startte, won hij
er maar liefst 445. Indrukwekkend. Dat hij zo goed als alles won – en
vooral de manier waarop – leverde hem de bijnaam De Kannibaal op.
Tourkaravaan langs zijn huis		

2010 wordt het Merckx-jaar. Er is niet alleen de postzegel. Op zondag
4 juli maakt de Tourkaravaan zelfs een ommetje langs Meise, de woonplaats van de wielerkampioen. “De organisatoren en de stad Brussel
verlenen me een grote eer door de Ronde van Frankrijk langs mijn
thuishaven te laten passeren”, vertelt Merckx trots. “Brussel is mijn hart,
mijn land. Ik voel me een echte Brusselaar. In onze hoofdstad zelf heb ik
nooit een Tourrit gewonnen, maar in de Ronde van 1969 heb ik er na de
ploegentijdrit wel de gele trui gepakt.”

“Het mooiste verjaardagscadeau zou
een Belgische ritzege in Brussel zijn”

Sport op de top
KENMERKEN:

Na het bezoek aan Merckx’ woonplaats trekken de renners richting
Brussel om te finishen op de Houba De Strooperlaan, meteen de langste
rechte lijn van deze Tour. “Als ik eerlijk mag zijn, zou het mooiste verjaardagscadeau een Belgische ritzege in Brussel zijn”, geeft onze grootste
wielerkampioen aller tijden toe.
Ook de fietsenfabriek is jarig

Ook zijn fietsenfabriek viert dit jaar feest. Dertig jaar al bestaat het bedrijf
intussen. De Kannibaal startte Rijwielen Merckx in 1980, drie jaar nadat
hij de fiets aan de haak hing. Hij hielp er nog heel wat ex-ploegmaats
aan werk. In een gerenoveerde boerderij langs een landweg in Meise
vinden we de fabriek. Het gebouw is te klein. Overal liggen kaders en
onderdelen. “We moeten verhuizen. Naar een modern pand langs de
ring in Zellik. We willen er ook een fantastische showroom bouwen. We
hoopten in september te verhuizen, maar ik vrees dat het begin volgend
jaar wordt”, blikt Merckx vooruit.
In Meise kunnen ze de bestellingen voor de nieuwe Eddy Merckx-fietsen
nauwelijks volgen. De verkoop zal dit jaar bijna verdrievoudigen. Het
fietsenbedrijf is dan ook een nieuw leven begonnen. De wielerkampioen
verkocht in oktober vorig jaar de meerderheid van zijn bedrijf aan Sobradis, de holding van Brantano-oprichter Joris Brantegem. Daarmee heeft
Merckx ook de leiding van zijn fietsenbedrijf uit handen gegeven.
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Code: 1016apro

Code: FDS1016

Code: FDC1016

Thema: grote sportevenementen in 2010
Zegels: FIFA Wereldkampioenschap Voetbal 2010 – De Jeugd Olympische Spelen – Eddy Merckx, 65, Belgische sportman van
de 20ste eeuw
Ontwerp: Karl Meersman
Lay-out: MVTM
Waarde van de zegels: FIFA Wereldkampioenschap Voetbal 2010:
Jeugd Olympische Spelen:
Eddy Merckx, 65, Belgische sportman van de 20ste eeuw: ➋
Prijs van de vellen: FIFA Wereldkampioenschap Voetbal 2010: € 4,50
De Jeugd Olympische Spelen: € 5,25, Eddy Merckx, 65, Belgische
sportman van de 20ste eeuw: € 5,90
Formaat van de zegels: FIFA Wereldkampioenschap Voetbal 2010 &
Eddy Merckx, 65, Belgische sportman van de 20ste eeuw: 27,66 mm
x 40,20 mm Jeugd Olympische Spelen: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van de vellen: FIFA Wereldkampioenschap Voetbal 2010 &
Eddy Merckx, 65, Belgische sportman van de 20ste eeuw: 166 mm x
100 mm, Jeugd Olympische Spelen: 100 mm x 166 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: fosfor litho
Aantal platen: 2
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro en druk: Stamps Production Belgium

dossier

speciale uitgiften

België staat
Europees
in de schijnwerpers

uitgiftedatum

{14/06/2010}

• eddy merckx, 65, belgische
sportman van de 20 ste eeuw
• fifa wereldkampioenschap
	voetbal 2010
• de jeugd olympische spelen

prijs: € 1,05
Code: 1016bpro*

uitgiftedatum

*een postzegel behoort tot
het postzegelabonnement

prijs: € 1,18
Code: 1016cpro*

*een postzegel behoort tot
het postzegelabonnement

De europese unie. Het
belgisch voorzitterschap

prijs: € 0,90
Code: 10160apro*

*een postzegel behoort tot
het postzegelabonnement

Voorverkoop:
Op 12 juni 2010 van 10u tot 16u op het volgende
adres: Hall Omnisport, rue de l'Avenir 1, 5360
Natoye (Hamois).

10 |

{01/07/2010}

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 14 juni 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.
Wielrenner haat vliegen

Maar rustiger is zijn leven nog niet geworden, dat merken we ook als we
hem proberen te strikken voor een interview. “Ik ben nog evenveel op
de baan als vroeger”, geeft hij toe met een diepe zucht. Eddy blijft nauw
betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe fietsen. Hij is momenteel
trouwens bezig met een nieuw model, verklapt hij. Daarenboven verzorgt
hij de promotie. Logisch, de naam Merckx klinkt nog altijd als een klok
in de (wieler)wereld. “Met onze fietsen proberen we kort op de bal te
spelen. Intussen verkopen we al modellen in meer dan twintig landen.
Wist je dat we nu ook in Korea bezig zijn?”, zegt hij trots.
De wielerkampioen reist meer dan ooit, ook al haat hij vliegen. “Het
enige wat sedert die oktoberdag veranderde, is dat ik niet meer de
druk heb van het personeel. Maar qua reizen verslind ik nog altijd mijn
kilometers. Meer dan me lief is. Ik ben er de mens niet naar om nee te
zeggen en de hele tijd thuis in een zetel te zitten. Maar ik geef toe dat
het volgen van koersen stilaan begint te wegen op mij.”
Tom Boonen

De kans dat Tom Boonen dit jaar op een Merckx-fiets een Tourrit wint
is reëel. Merckx’ bedrijf is sinds dit jaar fietssponsor van Quick Step, de
ploeg van de Belgische kampioen en manager Patrick Lefevere. Onze
grootste wielerkampioen is duidelijk erg in de wolken over de deal. “Een
droomhuwelijk. Een Belgische ploeg met een Belgische fietsleverancier.”

Vanaf 1 juli is België zes maanden voorzitter van de Raad
van de EU. Een perfecte gelegenheid voor ons land om
een belangrijke rol te spelen in de organisatie en stimulering van het werk van de Europese Unie. Ondertussen
heeft België met Herman Van Rompuy als voorzitter van
de Europese Raad de eerste Europese president in huis.
Henry Kissinger hoeft zich nu niet langer af te vragen wie
hij moet bellen als hij Europa aan de lijn wil krijgen.
Naar aanleiding van het voorzitterschap en van deze
benoeming brengt De Post een speciale uitgifte ‘De Europese Unie. Het Belgisch voorzitterschap’ op de markt.
De postzegel is beschikbaar vanaf 1 juli
in alle postkantoren. Op de eerste verkoopdag kan je
jouw uitgifte laten signeren door ontwerper Kris Maes
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel van 10u tot 16u.
Op het ogenblik van het ter perse gaan, beschikte de
redactie nog niet over de afbeeldingen en stempels van
de uitgifte. Deze kan je ontdekken in de volgende editie
van Philanews. Voor deze uitgifte is er geen voorverkoop.

NOG TWEE SPORTEVENEMENTEN
IN DE KIJKER!
Illustrator en cartoonist Karl Meersman ontwierp nog twee speciale
uitgiften rond sport. Eén naar aanleiding van het WK Voetbal in
Zuid-Afrika en ook de eerste Jeugd Olympische Spelen mochten niet
ontbreken op een postzegel.

PALMARES EDDY MERCKX
Een kleine greep uit zijn 445 profzeges
EENDAGSWEDSTRIJDEN
3 x wereldkampioen profs
1 x Belgisch kampioen
7 x Milaan-San Remo (recordhouder)
2 x Ronde van Vlaanderen
3 x Parijs-Roubaix
5 x Luik-Bastenaken-Luik
2 x Amstel Gold Race
2 x Ronde van Lombardije

DE EUROPESE UNIE.
Het Belgisch voorzitterschap
KENMERKEN:

RITTENWEDSTRIJDEN
5 x Ronde van Frankrijk
(34 ritzeges, 111 gele truien, 3 groene truien en 2 x bergklassement)
5 x Ronde van Italië
1 x Ronde van Spanje
Werelduurrecord in 1972: 49,431 km
11 zesdaagsen
6 x Sportman van het Jaar
Nationale Trofee van Sportverdienste
Sportfiguur van de 20ste eeuw

© European Union

Thema: het Belgisch voorzitterschap van de Raad van
de Europese Unie (01.07.2010-31.12.2010)
Vel: Herman Van Rompuy, eerste voorzitter van de
Europese Raad
Ontwerp: Kris Maes
Waarde van de zegels:
Prijs van het blaadje: € 4,50
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 140 mm x 170 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: fosforescent litho
Aantal platen: 2
Tanding: 11½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium
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speciale uitgiften

De verzamelaar

Het is ondertussen 50 jaar geleden dat BelgischKongo onafhankelijk werd. De speciale uitgifte ‘Het
heft in eigen handen’ staat stil bij deze bijzondere
gelegenheid.

Het heft in
eigen handen

uitgiftedatum

{14/06/2010 }

Het heft in eigen handen
Prijs: € 1,05
Code: 1017pro*

*1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

speciale uitgifte 17

Vreemd genoeg is Walter Deijnckens, de enthousiaste voorzitter van de
filatelistische Studiegroep Belgisch-Kongo, nog nooit in Congo geweest.
“In 1992 plande ik wel een reis met mijn vrouw naar Rwanda, maar
toen hebben de gebeurtenissen van 1994 roet in het eten gegooid.
Sindsdien hebben we geen plannen meer gemaakt. Ik bezoek nu wel
tentoonstellingen die deze 50ste verjaardag in de kijker zetten. De
tentoonstelling ‘Congo (belge)’ van fotograaf Carl De Keyzer in het Antwerpse Fotomuseum vond ik bijzonder confronterend. Zijn foto’s tonen
Belgische restanten in het huidige Congo.”
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Voorverkoop:
Op 12 juni 2010 van 10u tot 16u op het volgende
adres: Hall Omnisport, rue de l'Avenir 1, 5360
Natoye (Hamois).

Exotische natuurzichten

Hij is nu al 20 jaar voorzitter van de Studiegroep Belgisch-Kongo, die
hij mee hielp oprichten in 1990. Daarnaast is hij ook al 7 jaar voorzitter
van de Belgian Congo Study Circle, opgericht in ’52. “We tellen nog 125
leden uit 16 verschillende landen. De Studiegroep Belgisch-Kongo telt
nog 40 leden. We komen een paar keer per jaar samen en geven ook
een eigen tijdschrift uit.” Aan onderwerpen geen gebrek. “Posthistorisch
is de koloniale periode in Congo zeer interessant”, steekt hij enthousiast
van wal. “We bestrijken de hele periode, van Kongo-Vrijstaat – het
privédomein van Leopold II vanaf 1886 – tot 1960, het jaar van de
onafhankelijkheid.” De vonk voor Congo sloeg over op zesjarige leeftijd
en sindsdien is het land zijn grote geliefde gebleven. “Als ventje van zes
jaar begon ik met verzamelen. Ik kreeg dan afdankertjes met een hoek
af. Zo kreeg ik een reeks uit 1894 in diepdruk in handen over Congo.
De prachtige exotische natuurzichten fascineerden me mateloos. De
reeks werd uitgebracht naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling
in Antwerpen. De ontwerpen en diarama’s hiervan waren van de heren
Mols en Van Engelen.”
Geboeid door geschiedenis

Op die zestig jaar tijd als verzamelaar stelde Walter zo’n vijf verzamelingen rond Congo samen. “Een stempelstudie van Belgisch Congo en een
verzameling met uitgiften van nationale parken van vóór 1960. Verder
heb ik nog een heel specifieke verzameling opgebouwd met legerpoststempels van tijdens de Belgische bezetting van Duits Oost-Afrika tussen 1916 en 1922. Verder verzamel ik ook uitgiften met de beroemde
pakketboten naar Congo, zoals de Albertville. Mijn vijfde collectie ten
slotte draait volledig rond postwaardestukken, vanaf het moment dat

© Filip Naudts

Leopold II Kongo-Vrijstaat overdroeg aan de Belgische regering tot de
onafhankelijkheid in 1960.”
Hij houdt niet alleen van de onderwerpenkeuze van de Belgische koloniale zegels en de zorg waarmee ze gemaakt zijn, ook de geschiedenis
boeit hem mateloos. “Ik vind het heel tof dat De Post met deze uitgifte
aandacht besteedt aan onze ex-kolonie en haar niet links laat liggen. In
2008 was er ook een uitgifte naar aanleiding van de 100ste verjaardag
van het ontstaan van Belgisch-Kongo. Ik hou dat allemaal bij. In 1997
verscheen een mooie reeks ter gelegenheid van het eeuwfeest van het
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Over twee jaar vieren onze andere ex-kolonies Rwanda en Burundi hun onafhankelijkheid,
dat verdient ook een uitgifte. Als ik kan, help ik ook mee aan tentoonstellingen, zoals in 1986 in het Brusselse Muntcentrum (hoofdkantoor van
De Post) rond 100 jaar Kongo Vrijstaat 1886-1986. Toen gaf De Post
ook een gezamenlijke uitgifte met Zaïre uit.”

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 14 juni 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.
Code: fdc1017

Het heft in eigen handen
KENMERKEN:
Thema: Congo, 50 jaar onafhankelijk
Zegel: Congo door de ogen van kunstenaar Chéri Samba
Ontwerp: Chéri Samba
Lay-out: MVTM
Waarde van de zegel:
Prijs van het vel: € 5,25
Formaat van de zegel: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het vel: 166 mm x 100 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: fluorescerend
Aantal platen: 2
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro en druk: Stamps Production Belgium

Chroniqueur van het dagelijkse leven

Ontwerper van deze speciale uitgifte is de Congolese schilder Chéri
Samba (°1956). Deze politiek bewuste schilder is één van de bekendste
actuele Afrikaanse kunstenaars en is gekend om zijn cartoonachtige
schilderijen in heldere kleuren, waarin hij de sociale realiteit van het
dagelijkse leven vastlegt. Zonder taboes te schuwen.

Code: fds1017
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Stampilou

postzegelprogramma 2011

Organiseer zelf een voorverkoop!
De speciale postzegeluitgiften van 2011
Volgend jaar iets speciaal te vieren met jouw club of gewoon zin om iets
bijzonders op poten te zetten? Dan is een voorverkoop een leuk idee!
De Post is ook dit jaar op zoek naar clubs die de voorverkoop van een
uitgifte willen organiseren. Telkens evenementen die ‘schoon volk’ lokken en waar de verzamelaars persoonlijk kunnen kennismaken met de
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man of vrouw achter de postzegel.
Stuur je aanvraag voor een voorverkoop op de aangeduide plaatsen vóór
15 juni 2010 naar Eddy Van Vaeck, Voorzitter KLBP, Blancefloerlaan 165
b8, 2050 Antwerpen, e.vanvaeck@klbp.be

datum

beschrijving

aantal en waarde

plaats van verkoop

3/1

1.1.11. De Post op een keerpunt.
De vrijmaking van de postmarkt

1x➀

Geen voorverkoop. Speciale afstempeling
in Brussel

17/1

Waar schrijvers woonden.
Over schrijvershuizen

1x

17/1

De dierenriem.
Kies zelf een sterrenbeeld voor de postzegel

1 x ➀ ZELFKLEVEND

Provincie Vlaams-Brabant of Brussel

17/1

Stoffen ontraadseld.
Het VN-jaar van de chemie

1x➀

Provincie Vlaams-Brabant of Brussel

14/2

Getekend Luc Tuymans.
Wereldkunstenaar exposeert in Bozar en creëert een postzegel

1x➀

Provincie Luik

14/2

Highlights of Belgium
Zelfklevend gidsje voor toeristen in België

5x

14/2

De vrijwilliger vooraan
Solidariteitszegel n.a.v. het Europees jaar van de vrijwilliger

1 x ➀ ZELFKLEVEND

Provincie Luik

7/3

Le Bal du Rat Mort
Carnaval in Oostende met James Ensor

1x➀

Provincie West-Vlaanderen

7/3

Vergeten groenten
Natuuruitgifte over oude groenten die terug in de smaak vallen

5x

Provincie West- Vlaanderen

4/4

De foor!
Verrukkelijke kermisattracties

10 x ➀ ZELFKLEVEND

Regionale competitieve tentoonstelling –
provincie Limburg –antwerpen

4/4

Tussen schacht en heide
Serie ‘Belgische streken’ over de Kempense Mijnstreek

5x

Regionale competitieve tentoonstelling –
provincie Limburg –antwerpen

16/5

The art of graffiti
Het metrostation ‘De Wand’ in Laken

5x

Provincie Antwerpen

16/5

Brief op de bus !
Reeks ‘Feest van de Postzegel’ over oude en nieuwe brievenbussen

5x➀

Provincie Antwerpen

27/6

Humor maakt macht.
‘This is Belgium’ getekend door belangrijke Belgische cartoonisten

10 x ➀

Regionale competitieve tentoonstelling –
provincie Henegouwen – namen

27/6

Vrouwen & Sport
Vrouwen in groepssporten

5x

Regionale competitieve tentoonstelling –
provincie Henegouwen – namen

27/6

Henry de Toulouse Lautrec in Elsene
Zelfklevend kunstboekje met affiches uit het Museum van Elsene

10 x ➀ ZELFKLEVEND

Regionale competitieve tentoonstelling –
provincie Henegouwen – namen

29/8

Kuifje op het scherm
De avonturen van Kuifje door Steven Spielberg (Jeugdfilatelie)

10 x ➀

Provincie Waals-Brabant of Brussel

29/8

Paleizen van Justitie
Gerechtsgebouwen gisteren en vandaag

5x➁

Provincie Waals-Brabant of Brussel

19/9

De Koningin en haar werken
Koningin Paola en haar initiatieven voor de jeugd

1x➀

Regionale competitieve tentoonstelling –
provincie oost- en west-vlaanderen

19/9

Visit Belgium
De Europa-uitgifte 2011 bezoekt België

2x

Regionale competitieve tentoonstelling –
provincie oost- en west-vlaanderen

17/10

Snoep van bij ons
Over ambachtelijk snoepgoed

5x

Regionale competitieve tentoonstelling –
provincie luxemburg — luik

17/10

Stralende middelpunten. De Brusselse Grote Markt
Een nieuwe reeks ‘Promotie van de Filatelie’ over beroemde stadskernen.

5 x ➀ BLAADJE VERKOCHT
AAN 6 EURO

Regionale competitieve tentoonstelling –
provincie luxemburg — luik

7/11

Manga & Strips
Gemeenschappelijke uitgifte met Japan

2x➂

Provincie Namen

7/11

Beste wensen. Schrijf elkaar!
Kinderen tekenen hun nieuwjaarswensen

1 x ➀ 1x

1x

1x➁

ZELFKLEVEND

ZELFKLEVEND

Provincie Vlaams-Brabant of Brussel

Provincie Luik

Provincie Namen

Stampilou jaarprogramma 2010
Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Dan is Stampilou écht iets voor jou! Dé ideale manier om de wereld van postzegels te ontdekken. De beste start om heel veel postzegels te krijgen, is lid worden van Stampilou, want alle
speciale postzegels die in 2010 uitkomen, krijg je thuis in je brievenbus.
Op een heel prettige manier leer je alles over postzegels verzamelen, hoe je bijvoorbeeld postzegels moet afweken en sorteren,
dit alles begeleid van tips en weetjes. Bovendien krijg je uitgebreid
uitleg over de onderwerpen op de postzegels aan de hand van de
uitgiftefiches. De clubbladen, de strips en de pocket van Stam &
Pilou zorgen steeds voor de vrolijke noot.
JIJ ALS NIEUW LID, WAT ZIJN JOUW VOORDELEN?

• Als nieuw lid verwelkomen we je met een starterskit: een opbergmap, clubgids, loep, pincet, lidkaart en klasseerkaarten voor je
postzegels. Daarbovenop als extraatje een First Day Sheet en een
First Day Cover begeleid van een fiche waarop uitgelegd wordt
wat deze producten zijn.
• Alle 26 speciale uitgiften van het jaarprogramma 2010. Sommige
postzegels zijn nog postfris, de andere zijn afgestempeld. Op deze
manier krijg je álle speciale postzegels in je collectie.
• Bij elke uitgifte een fiche met uitleg, weetjes en mooie foto’s.
• 6 toffe Stampilou clubbladen met tips, grapjes en spelletjes.
• 2 spannende strips van Stam & Pilou.
• 1 pocket ‘Halloween’ van Stam & Pilou.

GEEF JOUW PASSIE DOOR AAN JE (KLEIN)
KIND, EN SCHRIJF NU IN VOOR STAMPILOU
JAARPROGRAMMA 2010!

Je kunt een Stampilou jaarprogramma 2010 ontvangen voor amper
€ 24,99*. Eigenlijk niet zoveel als je weet dat je voor meer dan € 17 aan
bruikbare postzegels krijgt. Contacteer Stampilou op 015 285 810 of
schrijf naar philately@post.be
*Tarief 2010

Strip 24: Quyên’s Grote
Geheim! de nieuwe strip van
stam & pilou
Opa Fons, postbode op rust, grootvader van Pilou en buurman van
Stam, leest graag verhaaltjes voor aan de klas van zijn kleindochter,
waar Juf Boterbloem met ijzeren hand de lakens uitdeelt. Op voorwaarde dat hij zelf mag kiezen wat hij voorleest! Zijn fantasie gaat
soms met hem aan de haal als hij ‘waar gebeurde’ verhalen vertelt,
maar dat mag de pret niet drukken!

uitgiftedatum

KENMERKEN:
Auteurs: StudioMAX!
Aantal bladzijden: 64
Code: PHSTST1024N
Uitvoering: paperback
Druk: quadri
Prijs: € 5

{24/05/2010}

QUYÊN'S GROTE GEHEIM!

Vandaag vertelt Opa Fons het ‘waar gebeurde’ verhaal van het
Vietnamese meisje Quyên, zeg maar “Gwen”. Ze maakte van haar
traiteurzaakje in het hartje van de hoofdstad van Europa, één van de
beste Aziatische restaurants van het land! Een paar jaloerse concurrenten kunnen dit niet verkroppen. Ze proberen op de meest drieste
manieren het grote geheim van Quyên’s succes te ontfutselen.
Gelukkig zijn ze niet al te slim en draaien hun misdadige plannen
snel in de soep!
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publicaties

This is Belgium VIII
Mode, dit is Belgisch
uitgiftedatum

{15/04/2010 }

De wieg van de hedendaagse Belgische mode
is ongetwijfeld Antwerpen. Eind jaren tachtig
zetten de Antwerpse
creaties het modelandschap op zijn kop. Ann
Demeulemeester, Marina
Yee, Dries Van Noten,
Dirk Bikkembergs, Dirk
Van Saene en Walter Van
Beirendonck veroverden
in de jaren tachtig de internationale modewereld. Martin Margiela
wordt vaak beschouwd als de 7e van de groep. Hoewel hun collecties erg verschillend waren, hadden ze toch heel wat met elkaar
gemeen: ze hadden lef, provoceerden de toeschouwers met hun
extreme visies en originele modeshows en zetten de modewereld op
zijn kop.
THIS IS BELGIUM
MODE, DIT IS BELGISCH
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Maar de lijst van Belgische ontwerpers is veel langer.
De internationale modesector heeft nog vele andere namen leren
onthouden: Veronique Branquinho, Olivier Theyskens, Veronique
Leroy, Natan en vele anderen.
Al deze grote namen zorgen ervoor dat België ook vandaag nog een
voortrekkersrol speelt.
Dit achtste deel in de reeks ‘This is Belgium’ is sinds 15 april te koop
bij Stamps & Philately, in de Filaboetieks en via e-shop.
Prijs: € 19,50 Code: BO1001NTIB
Voordeelprijs voor postzegelabonnees en houders van een Cultuurabonnement: € 15

Belgisch Kongo, 50 jaar
koloniale herinneringen
Vijftig jaar geleden kwam er een einde aan de koloniale tijd in
Belgisch-Kongo. In ruim 120 foto’s blikt dit boek terug op de
koloniale leefomgeving van 50 jaar geleden. Propagandafoto’s voor
het koloniale systeem die uitpakken met de verwezenlijkingen van
de kolonie, maar ook foto’s van een onbekende fotograaf die de koloniale werkelijkheid in beeld bracht. De beelden worden vergezeld

SC641

bestelbon philanews 3/2010
invullen in drukletters a.u.b.
van uittreksels uit originele brieven van Belgische kolonialen die het
koloniale leven van toen beschrijven. De beelden en stemmen uit
dit boek roepen de sfeer op van het Belgische koloniale verleden en
confronteren ons met een dikwijls vergeten realiteit.
Auteur Peter Verlinden is als journalist gespecialiseerd in het Gebied
van de Grote Meren in Centraal-Afrika. Al meer dan vijftien jaar
verzorgt hij voor de VRT de verslaggeving uit die regio.
In het boek wordt de zegel van de postzegeluitgifte ‘Congo’
gekleefd, voorzien van een afstempeling met de eerstedagstempel.

naam: 1222222222222222223 voornaam: 12222222222223
straat: 12222222222222222222222222222222222223
huisnr.: 123 busnr.: 123 postcode: 1223
woonplaats: 122222222222222222222222222222222223
tel.: 12222222222222222223
e-mail: 122222222222222222222222222223
BTW - ondernemingsnummer(1): 1222222222222223
klantnummer(2): P R S 12222222223 F I L 1222222223
(1) te vermelden indien je een btw- of ondernemingsnummer hebt
(2) indien je nog geen klantennummer hebt, wordt dat toegekend na uw eerste bestelling

Prijs: € 29,95
Code: BO1002NBK

Stem je ermee in dat jouw e-mailadres door De Post wordt gebruikt om informatie te geven over haar producten en diensten ❏ Ja ❏ Nee

betalingsmogelijkheden

Merckxissimo
In 1969 wint Eddy Merckx zijn
eerste Ronde van Frankrijk…
Jan Maes is een Merckxfanaat,
heeft iets met boeken en het
legendarische rugnummer 51
waarmee Merckx zijn eerste Tour
won. Hij ligt aan de basis van dit
boek. Jan heeft al vlug een goede
ploegmaat in zijn wiel, VRT-wielergezicht Karl Vannieuwkerke. Karl
reconstrueert veertig jaar na de
feiten de eerste Tourzege van Eddy
Merckx in 26 hoofdstukken. De mythe herleeft. Daarnaast blikken
25 notoire gastschrijvers vanuit persoonlijke ervaringen terug op de
grote momenten uit de wielercarrière van ‘de Kannibaal’. Topfotograaf Stephan Vanfleteren zorgt voor een prachtig decor van beelden
die je doen verstillen. Dit huldeboek is met zijn 51 hoofdstukken
een verplichte brok wielerliteratuur, een ode aan een uitzonderlijk
kampioen en een mooi mens.
Prijs: € 45
Code: BO1003NMX
In het boek wordt de zegel van de postzegeluitgifte ‘Eddy Merckx’
gekleefd, voorzien van een afstempeling met de eerstedagstempel.

❏ ik ben klant en heb een domiciliëring voor mijn betalingen met rekeningnummer: 1223 1222223 13
❏ ik betaal via mijn kredietkaart (met een minimum van 12.39 euro)
❏ VISA 		
❏ MASTERCARD
kaartnummer: 1223 1223 1223 1223
vervaldatum: 13 13
bedrag: ............................................................................................. datum: . ...................................................................................................................................................
handtekening: . .................................................................................................................................................................................................................................................
❏ ik betaal met het overschrijvingsformulier (met de IBAN/BIC code) onderaan de factuur die ik apart ontvang.
❏ ik betaal door overschrijving op de KBC rekening in Nederland NL97 KRED 0633 0913 32. De gegevens staan op de factuur die ik ontvang. Opgepast: gelieve
alleen nog betalingen op deze nieuwe rekening te doen.
Binnen Europa: grensoverschrijdende overschrijvingen in euro tot 12.500 euro 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 euro 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.
* De prijzen van de postwaarden kunnen worden aangepast, maar de aangekochte postzegels blijven frankeergeldig voor de geafficheerde tarieftrap.

deze bestelbon terugsturen naar :
De Post - Stamps & Philately - Verkoop: E. Walschaertsstraat 1B - 2800 Mechelen - Tel.: Klantendienst: +32 (0) 15 285 810 - Fax: +32 (0) 15 285 816

vaste verwerkingskosten

kosten binnenland

kosten buitenland

alle abonnementzendingen

0 euro

0 euro

losse bestellingen

bestelling onder 25 euro = 2,00 euro

bestelling onder 100 euro = 5,00 euro

alle bestellingen van munten

4,50 euro (inclusief 21 % btw)

5 euro (inclusief 21 % btw)

OPMERKINGEN
1. 	Kosteloze aantekening: bij losse bestellingen van meer dan 125 euro met uitzondering van de numismatische producten.
2. 	Verzendingen via TAXIPOST/ EMS: mogelijk op kosten van de klant.
3.	Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.
Opgelet!
· 	Om dubbele leveringen te vermijden, bestel niet wat je reeds ontvangt via jouw abonnement.
· 	Terugzendingen: binnen de 8 dagen na levering samen met de leveringsbon aangetekend terugsturen
(in België gratis via postkantoor - aangetekende dienstzending).
· 	Betalingen in munten, met cheques of bankbiljetten worden niet aanvaard.
· 	Je kan ook bestellen via e-mail: philately@post.be
❏ Om mijn bestellingen te vereenvoudigen en bovendien te kunnen genieten van extra voordelen en kortingen, had ik graag meer informatie over het abonnement.

code

uitgiftedatum

beschrijving

scheurcode

aantal

prijs ex.

aantal

totaal

1014PRO

10/05/2010

14. OP HET GOEDE SPOOR

€ 1,18

BO1001NTIB

This is Belgium VIII: Mode, dit is Belgisch

€ 19,50

ZB1015

10/05/2010

15. FEESTZEGELS (ZELFKLEVEND)

€ 5,90

BO1002NBK

Belgisch Kongo, 50 jaar koloniale herinneringen

€ 29,95

BO1003NMX

Merckxissimo

€ 45,00

1016APRO

14/06/2010

16. sport op de top: fifa wereldkampioenschap voetbal 2010

€ 0,90

1016BPRO

14/06/2010

16. sport op de top: Jeugd Olympische
Spelen

€ 1,05

NL10063

numisletter Op het goede spoor

€ 15,95

16. sport op de top: Eddy merckx, 65,
belgisch sportman van de 20ste eeuw

€ 1,18
NL10064

numisletter sport op de top: eddy merckx

€ 15,95

17. Het heft in eigen handen - congo

€ 1,05
NL10065

numisletter Het heft in eigen handen - congo

€ 15,95

zegels juni 2010

1017PRO

beschrijving

sc code

prijs ex.

aantal

totaal

aantal

totaal

publicaties

zegels MEI 2010

1016CPRO

code

14/06/2010

14/06/2010

numisletters

zegels juli 2010
01/07/2010

code

17. De europese unie. het belgisch
voorzitterschap

beschrijving

DAVO supplementen

€ 0,90

prijs ex.

aantal

totaal

first day covers mei 2010
FDC1014

FDC1015

FDC Op het goede spoor

FDC Feestzegels

€ 3,75

€ 3,75

DA101950

Basis supplement 1a - 2010

€ 34,75

DA1052050

supplement Losse postzegels uit blaadjes en boekjes 1b- 2010

€ 10,00

DA1052060

supplement Volledige zelfklevende boekjes 1c- 2010

€ 7,75

DA0951929

supplement Velletjes 1d- 2009

€ 23,50

DA1051920

supplement Velletjes 1d- 2010

€ 30,25

DA1011943

DAVO BAND VIII ZONDER INHOUD

€ 38,00

DA1052041

DAVO BAND I VELLETJE ZONDER INHOUD

€ 38,00

DSS1007

DUOSTAMP JOMMEKE SET - 5 zegels

€ 4,99

DSV1007

DUOSTAMP JOMMEKE VEL - 15 zegels

€ 14,50

DSS1008

DUOSTAMP MARRY ME TATTY SET - 5 zegels

€ 4,99

DSV1008

DUOSTAMP MARRY ME TATTY VEL - 15 zegels

€ 14,50

code

beschrijving

sc code

prijs ex.

NM10SETLS

Set 8 euromunten Luxemburg 2010

SC639

€ 16,00

NM10LESLS

Set 3 munten € 2 Luxemburg-Spanje –Slovenië

SC640

€ 28,00

NM08SL

Munt 2 € Slovenië 2008 Primoz Trubar

SC646

€ 10,90

NM10RAGE

De Munten van het Romeinse Rijk- Keizer Augustus

SC647

€ 70,00

NM10RGGE

De Munten van het Romeinse Rijk – Generaal Germanicus

SC648

€ 70,00

NM10RCGE

De Munten van het Romeinse Rijk – Julius Caesar

SC649

€ 70,00

NM10RBGE

De Munten van het Romeinse Rijk – Brutus

SC650

€ 70,00

duostamp
first day covers juni 2010
FDC1016

FDC Sport op de top

€ 3,75

FDC1017

FDC Het heft in eigen handen - congo

€ 3,75

first day sheets mei 2010
FDS1014

FDS Op het goede spoor

€ 4,95

FDS1015

FDS Feestzegels

€ 4,95

first day sheets juni 2010
FDS1016

FDS1017

FDS Sport op de top

FDS Het heft in eigen handen - congo

€ 4,95

€ 4,95

numismatiek

ANDERE PRODUCTEN
cultuurvoordelen
ik ben: ❏ abonnee ❏ geen abonnee

(gelieve de correcte prijs aan te duiden)

PAS10CP01

Cultuurvoordeel II: Duoticket Mundaneum

€ 15 / 19

PAS10CP02

Cultuurvoordeel II: Brussel literaire wandeling + Stripmuseum

€ 15 / 20

PAS10CP05

Cultuurvoordeel II: Duoticket Museum Midden-Afrika

€ 15 / 22,95

PAS10CP06

Cultuurvoordeel II: Duoticket Kunstencentrum Wiels

€ 15 / 18

mer1001buz

Buzin box (zolang de voorraad strekt)

€ 50,00

MER1002FFT

Postvoertuigen Finland – Ford Transit

€ 14,90

MER1003FTL

Postvoertuigen Finland – Tunturi LÉheti

€ 17,90

MER1004FS

Postvoertuigen Finland - Sisu

€ 17,90

phstST1024N

Stampilou strip: quyên's grote geheim

€ 5,00

PAS10CP07

Cultuurvoordeel II: Ticket MOT Grimbergen

€ 15 / 23

NMBS1002

nmbs zegel: 175 verjaardag van de belgische spoorwegen

€ 7,50

PAS10CP08

Cultuurvoordeel II: Duoticket Stichting Folon

€ 15 / 20

EXPO2010AB

BUZIN expokaart (zolang de voorraad strekt)

€ 6,00

PAS10CP03NF

Cultuurvoordeel II: Infopakket Floraliën-NL: boek+DVD

€ 15 / 18

gewone zegel - Fazant van andré buzin

€ 4,09

BO1001NTIBX

Cultuurvoordeel II: BOEK- This is Belgium VIII-Mode-NL-Gesigneerd

€ 15 / 19,50

ste

kort

Stamps Production Belgium drukt
postzegels voor P & T Luxembourg

uw bijkomende bestellingen

MER1002FFT

Postvoertuigen Finland – Ford Transit

€ 14,90

MER1003FTL

Postvoertuigen Finland – Tunturi LÉheti

€ 17,90

MER1004s

Postvoertuigen Finland - Sisu

€ 17,90

belangrijke opmerking: al onze prijzen zijn btw inbegrepen

Stamps Production Belgium heeft de volgende prachtige postzegels
gedrukt voor de Luxemburgse postadministratie.
Enkele voorbeelden:

Feest van de postzegel:
Red de aarde!
Op 11 februari brachten de enthousiaste winnaars van de tekenwedstrijd “Red de aarde!” met hun klas een bezoek aan de postzegeldrukkerij te Mechelen.

Dynastie 2010

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

€

ik tel verwerkingskosten bij (zie keerzijde)

€

ik voeg 0,15 euro aan kleefkosten bij per collage van een zegel op een item
totaal bedrag

Een uitgifte naar aanleiding van de tiende verjaardag van de troonsbestijging van Groothertog Henri. De uitgifte herdenkt ook de 25ste
verjaardag van het overlijden van Groothertogin Charlotte.

. . . x o,15 euro
€

datum: ....................................................................................... handtekening: . ...................................................................................................................................................
Standaard wordt op de bestelbon de laagste prijs weergegeven voor de zegels die toch per stuk verkrijgbaar zijn (bv. € 0,59 voor tarief 1 nationaal). Deze prijzen zijn geldig indien u een bestelling plaatst van minstens
10 (verschillende) zegels of minstens 1 blaadje of boekje aankoopt. Bestel je minder dan 10 zegels of geen enkel blaadje of boekje dan betaalt u de prijs per stuk (bv. € 0,69 voor tarief 1 nationaal).
Je gegevens zullen door De Post worden verwerkt met het oog op het beheer van jouw (pre)contractuele relaties met De Post en om je te informeren over de producten en diensten die De Post uitbrengt en/of verdeelt.
Indien je je hiertegen wenst te verzetten, kun je het vakje hieronder aankruisen, ofwel ons dat op elk ogenblik laten weten door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een bewijs van jouw
identiteit te versturen naar: De Post - Dienst Privacy, PB 5000, 1000 Brussel. Je kunt via deze procedure ook toegang krijgen tot jouw gegevens en ze indien nodig laten verbeteren.
❏ Ik wens geen informatie te ontvangen over de producten en diensten die uitgebracht en/of verdeeld worden door De Post.
aantal gewenste zegels

scheurcode

1. één postfrisse zegel

s10

2. één 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. één strook van vijf zegels met vermelding van het plaatnummer

s50

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

s51*

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

s60

10. één 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*

Stamps & Philately is aanwezig op
de volgende internationale beurzen :

Frankering van briefwisseling
We kriijgen nogal wat vragen over het gebruik van postzegels naar aanleiding van nieuwe
richtlijnen die verspreid werden naar de kantoren. Hier enkele toelichtingen:
Frankering van gewone brieven
Alles blijft geldig zoals voorheen (onder voorbehoud van de richtlijnen die al in voege
waren: zegels in BEF zijn maar geldig voor frankering vanaf 1963). Je kunt frankeren met
postzegels met nominale waarde (postzegels in BEF, Euro of met dubbele waardeaanduiding in BEF/Euro) of zonder nominale waarde (= postzegels met cijferaanduiding 1, 2 enz.)
en dit volgens de afmetingen, gewicht en bestemming (nationaal, Europa of Rest van de
Wereld) van je zending.
Gebruik van postzegels zonder nominale waarde
Indien je gebruik maakt van postzegels zonder nominale waarde (dus met waardeaanduiding 1, 2 enz.) word je verzocht om bij voorkeur de juiste postzegels te gebruiken in
functie van de zone van bestemming namelijk postzegels met aanduiding 1 of 2 enz.
voor nationale zendingen, postzegels
of
enz. voor briefwisseling met bestemming
Europa en
of
, voor brieven bestemd voor de Rest van de Wereld.
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Countdown 2010

Niet te koop bij Stamps & Philately - gelieve je te wenden tot de
Luxemburgse filateliedienst: Office des Timbres, L-2992 Luxembourg

Nieuwe openingsuren
Filaboetiek
Met de zomerperiode in aantocht wijzigen de openingsuren van de Filaboetiek in Brussel. Vanaf 1 mei 2010 gelden de nieuwe openingsuren
van de Filaboetiek De Brouckère van maandag tot en met vrijdag van
10u tot 13u en van 14u tot 17u30. Op de dag van uitgifte van nieuwe
postzegels blijft de Filaboetiek open over de middag. Steeds van harte
welkom!

20. Internationale Briefmarken-Messe
Van 6 tot 8 mei 2010
Messegelände Essen
Messehaus Süd – Halle 1A
Essen (Duitsland)
Le Salon du timbre et de l’écrit
« Planète timbre »
Van 12 tot 20 juni 2010
Parc Floral de Paris
Espace Evénements
Parijs (Frankrijk)

abonnementen/gewone uitgiften

bestel hier jouw abonnement

Ontdek de wereld
met een postzegelabonnement!
Ben je gebeten door cultuur, hou je van de natuur of ben je een adept van technologie? Laat je verrassen
door de verscheidenheid in Belgische postzegeluitgiften en neem een Postzegelabonnement.
Postzegels zijn klein van formaat, maar rijk aan inhoud. Ze vormen
een visitekaartje van onze maatschappij in al haar facetten. Cultuur, geschiedenis, evenementen, tradities en gewoontes: postzegels houden de vinger aan de pols van onze samenleving.

Schrijf nu in en profiteer van uiterst voordelige tarieven!

naam + voornaam: 122222222222222222222222222222223
adres: 12222222222222222222222222222222222222
nr.: 123 bus: 13 postcode: 1223

tel.: 12222222222222222223
klantennummer (indien gekend): 1222222222222223
e-mail: 122222222222222222222222222223

Met een Postzegelabonnement ontvang je steeds elke zegel per
stuk tegen de meest voordelige prijs en profiteer je bovendien van
tal van voordelen:
- in 5 zendingen gespreid over het hele jaar, één exemplaar van
alle Belgische postzegels, thuis bij jou in de bus
- 5 x per jaar ons magazine Philanews
- 1 zwart-wit blaadje
- afhankelijk van je betalingswijze 1 of 2 ongetande blaadjes extra
- als je vooraf betaalt, gratis de mogelijke extra uitgiften van 2010
De prijs van het Postzegelabonnement 2010 bedraagt € 97,82
waarop je tot 8 % korting kan krijgen.
• 2 % basiskorting als welkomstgeschenk
• 3 % extra korting indien je vooraf en in 1 keer betaalt
• ten slotte nog eens 3 % extra korting als je kiest voor betaling
via domiciliëring of kredietkaart

jouw gegevens

woonplaats: 12222222222222222222222222222222223

EEN POSTZEGELABONNEMENT,
NU NOG VOORDELIGER!

18 |

Stuur dit formulier terug naar De Post - Stamps & Philately - Egide Walschaertsstraat 1B - 2800 Mechelen.
Liefst in een enveloppe indien je kredietkaart- of rekeninggegevens vermeldt.

Stem je ermee in dat jouw e-mailadres door De Post wordt gebruikt om informatie te geven over haar producten en diensten ❏ Ja ❏ Nee

❏ Ik neem een Postzegelabonnement en ik ontvang als nieuwe abonnee het boek ‘De vogels van André Buzin’

(zegels niet inbegrepen – actie geldig tot 30/09/2010 of tot uitputting van de voorraad).
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type abonnement

ik betaal na iedere zending per
overschrijving

ik betaal na iedere zending met
kredietkaart of domiciliëring

ik betaal vooraf en in 1 keer via
overschrijving

ik betaal vooraf en in 1 keer met
kredietkaart of domiciliëring

het postzegelabonnement in 5
zendingen / SC623

❏ € 95,86* (2 % korting reeds
toegekend)

❏ € 92,93* (5 % korting reeds
toegekend)

❏ € 92,93 (5 % korting reeds
toegekend)

❏ € 90,14 (5 % + 3 % korting
reeds toegekend)

*Dit bedrag kan variëren indien in de loop van het jaar meer postzegels uitgegeven worden

Uw Geschenk :
Nieuwe abonnees ontvangen als welkomstgeschenk het prachtige
geïllustreerde boek ‘De vogels van André Buzin’ (zonder zegels).
Actie geldig tot 30/09/2010.

Nieuwe gewone
uitgifte - De fazant
Op 14 juni wordt een gewone zegel van het type Vogels
uitgegeven met een waarde van € 4,09. (tarief voor de optie
aangetekende zending RP – tot 2 kg). Het ontwerp is van de
hand van André Buzin. De afgebeelde vogel is de fazant. Deze
postzegel wordt ook te koop aangeboden op de voorverkoop in
Natoye. De heer André Buzin zal aanwezig zijn op de voorverkoop.

De fazant
KENMERKEN:
Thema: De fazant
Ontwerp: André Buzin
Waarde van de zegel: € 4,09
Verkocht per zegel
Formaat van de zegel: 32,5 mm x 24,40 mm
Velindeling: 10 postzegels
Drukprocedé: offset
Druk: Stamps Production Belgium

Je abonnement wordt automatisch verlengd. Als je het wil stopzetten, laat dit binnen de 30 dagen na het aflopen van je abonnement weten.
ik betaal het bedrag via:
❏ domiciliëring - ik betaal de eerste factuur per overschrijving en verkies een domiciliëring voor verdere betalingen.
Ik behoud het recht op de extra 3 % betalingskorting. Rekeningnummer: 123 1222223 13
❏ ik betaal via mijn kredietkaart (met een minimum van € 12.39)
❏ VISA 		
❏ MASTERCARD		
❏ AMEX
kaartnummer: 1223 1223 1223 1223
vervaldatum: 13 13
❏ overschrijving (ik ontvang een factuur voor het bedrag op basis van mijn keuze hierboven) Jouw abonnement wordt jaarlijks verlengd.
	Om administratieve redenen bedraagt de termijn voor het opzeggen van jouw abonnement 30 dagen.

Datum:
Handtekening:

culturele voordelen

culturele smaakmakers

Voor onze abonnees tegen gunsttarief
Ook in 2010 verwent De Post haar abonnees met een gevarieerd aanbod culturele voordelen om van te
smullen. We laten je alvast voorproeven.
aan, en laten inspireren door de bloemencreaties van gerenommeerde kwekers. Van dit
schitterende evenement werd een DVD en
boek gemaakt.
De dvd en het boek ‘De Gentse Floraliën’
(waarde samen € 18)
Voordeelprijs abonnees*: € 15
Prijs niet-abonnees: € 18

THIS IS BELGIUM
MODE, DIT IS BELGISCH

Literaire ontdekkingstocht
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Het Mundaneum, uniek in de
wereld

Dromer Paul Otlet wijdde heel zijn leven
aan de uitvoering van zijn levensdoel: alle
kennis ter wereld samenbrengen onder
één dak, consulteerbaar door iedereen. Een
19de eeuwse Google avant-la-lettre. Deze
prachtige collectie van Paul Otlet vond de
voorbije jaren opnieuw onderdak in het Mundaneum te Bergen. Een intrigerend museum
waarvan de inrichting mee gerealiseerd werd
door François Schuiten. Thuis kan je nog
nagenieten van je bezoek dankzij het boek
‘Les Archives de la Connaissance’. Geef je
de voorkeur aan een lithografie, dan krijg je
dat als geschenk na je bezoek aan dit unieke
museum.
Duoticket Mundaneum + boek ‘Les Archives de la
Connaissance’ (enkel in het Frans) of + lithografie
(waarde duoticket + boek of litho: € 19)
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 19

De postzegeluitgifte ‘Literaire Wandeling
door Brussel’ was voor ons de aanleiding om
onze lezers een originele kijk te bieden op de
Brusselse binnenstad. Onder begeleiding van
deskundige gidsen ontdek je wat de verschillende internationaal gerenommeerde schrijvers naar Brussel bracht. Deze stad bruist van
het leven en heeft enorm veel te bieden aan
de liefhebbers van het geschreven woord. De
wandeling eindigt met een gratis bezoek aan
het Stripmuseum.
Wandeling in Brussel en bezoek aan het
Stripmuseum (waarde € 20)
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs niet-abonnees: € 20
Meer info over (literaire) wandelingen:
www.polymnia.be
Data wandelingen: 22 mei 2010, 28 augustus
2010 en 23 oktober 2010. Extra wandelingen
mogelijk bij voldoende inschrijvingen of organiseer
jouw eigen wandeling (vanaf 12 personen). Contacteer onze klantendienst (zie infoblokje).
Gentse bloemenpracht

‘De Gentse Floraliën’, hét hoogtepunt van dit
voorjaar voor alle liefhebbers van bloemen en
planten, vonden opnieuw plaats dit jaar. Van
17 tot 25 april kon je je opnieuw vergapen

voordeel ontvang je een door Veerle Windels
gesigneerd exemplaar.
Prijs boek “This is Belgium”:
Voordeelprijs abonnees*: € 15 ipv € 19,50
Prijs niet-abonnees: € 19,50
50 jaar onafhankelijkheid
in het Afrikamuseum

In 2010 vieren de Congolezen feest! Het
is ondertussen 50 jaar geleden dat ze hun
bestuur in eigen handen namen en dat wordt
passend herdacht. Niet alleen in Congo
maar ook in België met de uitgifte van de
postzegelreeks ‘Het heft in eigen handen’.
Een moment ook om eens stil te staan bij de
prachtige cultuur van dit land. En waar kan je
dat beter doen dan in het Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika? Je kan er de twee
tijdelijke exposities van dit jaar bezoeken.
De expo “Congostroom” loopt van 27 april
2010 tot 9 januari 2011 en de tentoonstelling
“Indépendance – Congolese verhalen over
50 jaar onafhankelijkheid” vindt plaats van 11
juni 2010 tot 9 januari 2011. Niet te missen,
dus. Voor meer info: www.congo2010.be
Duoticket Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
voor de twee tijdelijke tentoonstellingen en een
First Day Sheet ‘Congo-zegel’ (waarde € 22,95):
Prijs abonnees: € 15
Prijs niet-abonnees: € 22,95

Mode , dit is Belgisch

De Belgische modewereld werd in de jaren
’80 definitief op de wereldkaart gezet met
de komst van de Antwerpse Zes. Sindsdien
draaien Belgische ontwerpers mee in de
hoogste regionen van de internationale
modewereld en verbazen ze seizoen na
seizoen zowel de kenners als het grote
publiek met hun prachtige collecties. Hoog
tijd voor een eerbetoon aan deze creatieve
geesten die België op zo’n mooie manier
in de kijker zetten. Met de postzegeluitgifte
‘Mode, dit is Belgisch’ brengen wij hulde aan
10 ontwerpers die ondertussen internationale
faam genieten. Je komt meer over hen te
weten in het boek “This is Belgium – Mode,
dit is Belgisch”, geschreven door Veerle
Windels, modejournaliste en tegenwoordig
ook gekend als jurylid van het tv-programma
‘De Designers’. In het kader van dit Cultuur-

je dit verrassende centrum van actuele kunst
bezoeken tegen uiterst voordelige voorwaarden!
Duoticket Kunstencentrum Wiels en brochure
“Luc Tuymans” (waarde € 18)
Voordeelprijs abonnees*: € 15
Prijs niet-abonnees: € 18

De erfenis van
Jean-Michel Folon

Terug naar de tijd van toen

In deze hoogtechnologische nuljaren is
nostalgie in, zelfs dertigers denken met weemoed terug aan eenvoudiger tijden. Hoe groot
het verschil tussen onze hedendaagse job en
de traditionele ambachten van begin vorige
eeuw is, kan je zelf zien in het Museum voor
Oudere Technieken in Grimbergen. Honderd
jaar geleden gingen we bij de klompenmaker
langs voor een nieuw paar houten schoenen,
besloeg de hoefsmid ons paard of weefden
spinsters vlasdraad voor ons kostbaarste linnen. Een interessante en leerrijke reis terug in
de tijd, met als extra een set van 4 prachtige
etsen.

België was snel te klein voor kunstenaar
Jean-Michel Folon die op zijn twintigste
uitweek naar Frankrijk. Maar ondanks zijn
decennialange verblijf in Parijs bracht hij zijn
erfenis van meer dan 500 kunstwerken toch
onder in België. Zijn uiteenlopende collectie
beeldhouwwerken, schilderijen en andere
kunstvoorwerpen kreeg een onderdak in de
Stichting Jean-Michel Folon, ondergebracht
in het koetshuis van het kasteel van La Hulpe.
Het museum op zich is al vast en zeker een
bezoek waard, en de kennismaking met het
prachtige domein van het kasteel de kers op
de taart.
Duoticket Stichting Folon en geschenkentas
(waarde samen € 20)
Voordeelprijs abonnees*: € 15
Prijs niet-abonnees: € 20

Ticket het MOT Grimbergen en set etsen (waarde
samen € 23)
Voordeelprijs abonnees*: € 15
Prijs niet-abonnees: € 23

Kunst en bier verenigd

Het tv-programma ‘Tournée Générale’ dat
vorig jaar werd uitgezonden, maakte nog
maar eens duidelijk dat België het bierland
bij uitstek is. We kunnen uitpakken met de
beste bieren ter wereld. Toch sloten vele
lokale brouwerijen de voorbije decennia hun
deuren. De laatste jaren worden deze oude
brouwerijen vaak nieuw leven ingeblazen,
met respect voor het vak van de bierbrouwer.
Het Kunstencentrum Wiels is daar een mooi
voorbeeld van. Dankzij ons cultuuraanbod kan

INFO:

Deze culturele smaakmakers kan je bestellen via onze centrale bestelbon of bij Stamps &
Philately, Egide Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen
Tel. 015 285 810 – E-mail: philately@post.be – Website: www.philately.post.be
* Geldig indien je geabonneerd bent op één van de volgende producten: Postzegels, Jaarmap,
Jaarboek, First Day Sheets, First Day Covers, Numisletters, Duostamp®.
De Post kan niet verantwoordelijk gesteld worden als een van de voorgestelde culturele voordelen van een partner
geheel of gedeeltelijk moet geannuleerd worden. In dat geval wordt het aanbod geheel of gedeeltelijk vervangen door
een ander cultureel voordeel van dezelfde waarde.
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philanews
advertenties

advertenties
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Vier uiterst getrouwe replica's van authentieke Romeinse
munten. Geslagen in het puurste goud en nu voor u
verkrijgbaar tegen een uiterst betaalbare prijs.
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@Z^oZg6j\jhijh+(k8Ä&)c8

9Z9JEDC9>JHiZgZgZkVc
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7ZhiZaXdYZ/CB&%G6<:

7ZhiZaXdYZ/CB&%G<<:
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PostMobile: dat zijn voordelige tarieven, met alle comfort er bovenop!
Met de nieuwe optie “Automatische Herlaadbeurt” kiest u een bedrag
dat uw belkrediet maandelijks automatisch aanvult!
Meer info in uw postkantoor of op www.postmobile.be


HIG>@I
I:
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:
DEA6<

V.U.: Philippe Allardin - De Post - Muntcentrum - 1000 Brussel

NIEUW

C>:JL>C9:H:G>:9:@A:>CHI:<DJ9BJCI:CI:GL:G:A9

MIJN GSM-KAART?
DIE HERLAADT ZICH
HELEMAAL ZELF!

Algemene kenmerken ±XLWJLIWH3DODXHLODQGHQânRPLQDOHZDDUGHGROODUâdLDPHWHUPPâgoud 999/°°°
âmuntslag: brilliant uncirculated (BU)âverpakking: blauw luxe-doosje âJHOHYHUGPHWHFKWKHLGVFHUWLILFDDWâprijs: € 70,00 per stuk
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uit het buitenland

numisletters/davo

Feestelijke
Ierse zegels
An Post zette het jaar in met enkele feestelijke speciale uitgiften. Een
prachtig postzegelvel in Chinese stijl zet het Chinese Jaar van de Tijger
in de kijker. Personen met dit sterrenbeeld zijn volgens de Chinese
astrologie energiek, gevoelig, heldhaftig, revolutionair, maar ook ijdel,
heethoofdig en zelfoverschattend.

Finse Postvoertuigen
als schaalmodel:
puur sentiment!

Nieuwe uitgifte van numisletters
Numisletters zijn mooi geïllustreerde enveloppes, voorzien van de afgestempelde
postzegels van een bepaalde uitgifte. Binnenin bevindt zich een kaart met info over
de uitgifte in 4 talen. Op de enveloppe is een gedenkpenning verwerkt, geslagen
door de Koninklijke Munt van België. Er worden jaarlijks 5 Numisletters uitgegeven.
De prijs per exemplaar bedraagt a 15,95. De oplage is beperkt!

Beperk
beschikbat
a
eenmalig r,
aanbiedin e
g!

Code: nl10063

Op 17 maart gingen naar goede traditie overal ter wereld de Ieren
uit de bol op hun nationale feestdag, Saint-Patrick’s Day. Vandaar de
uitgifte met Saint-Patrick, met typerend groen klavertje, de Shamrock.
Verder bracht An Post ook twee zelfklevende boekjes uit rond een
feestelijk thema. Grappige en cartooneske postzegels met een jongen
of meisje in outer space zetten jouw groeten extra in de verf. Op
vakantie in Ierland en wil je kersvers gehuwden feliciteren? Dan kan
dat met de trouwzegels, versierd met een koppeltje lovebirds, prachtig
getekend door grafisch vormgever Cathy Dineen.

1. Ford Transit, jaren 70 model
Model op schaal 1: 76, in Fins postgeel. Werd vooral gebruikt door post
en politie. Geleverd in originele verpakking met echtheidsbewijs.

‘Op het goede spoor (175 jaar
Belgische spoorwegen)’ belicht de
evolutie binnen de NMBS, één van de
oudste diensten van de Belgische staat.
Er wordt aandacht besteed in woord
en beeld aan de ontwikkelingen die dit
overheidsbedrijf in haar lange geschiedenis doorlopen heeft.
Code: nl10063

Code: nl10064

Prijs: € 14,90
Bestelcode: MER1002FFT
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De Numisletter ‘Wielrennen - Eddy
Merckx’ toont een zwart-wit beeld van
onze grootste wielerkampioen. Het roept
voor velen herinneringen op aan de dagelijkse krantenartikels die telkens weer
verslag deden van nieuwe overwinningen
en exploten van deze veelwinnaar, wiens
sportieve carrière als de meest indruk-

wekkende in de Belgische sportgeschiedenis beschouwd wordt.
Code: nl10064

‘Het heft in eigen handen (Congo, 50
jaar onafhankelijkheid)’ zet de 50jarige onafhankelijkheid van Congo nog
eens in de verf. Deze Numisletter werd geïllustreerd met het werk van de Congolese
kunstenaar Chéri Samba, die ook instond
voor het ontwerp van het postzegelblaadje
met de mooie postzegel.
Code: nl10065

Je kunt de Numisletters per stuk verkrijgen of intekenen voor een abonnement
en van een korting tot 5 % genieten.
Meer info bij onze klantendienst.

Code: nl10065

2. Bromfiets van het merk Tunturi Léheti
St. Patrick’s Day

Douglas Hyde

Groeten (zelfklevend boekje)

Model op schaal 1: 24, in Fins postgeel. Finse bromfiets die heel populair in het straatbeeld was, waarvan er verschillende versies zijn o.a. met
trappers i.p.v. voetsteun. Geleverd in originele verpakking met echtheidsbewijs.

Prijs: € 17,90
Bestelcode: MER1003FTL

Huwelijk (zelfklevend boekje)
code

beschrijving

uitgiftedatum

prijs

IR1001BK

Huwelijk (zelfklevend boekje)

21.01.2010

€ 6,66

IR1001SAS

Huwelijk (zelfklevend paar)

21.01.2010

€ 1,33

IR100255

Douglas Hyde

21.01.2010

€ 0,67

IR1003GBK

Groeten (zelfklevend boekje)

28.01.2010

€ 6,66

IR1003SAS

Groeten (zelfklevend paar)

28.01.2010

€ 1,33

IR100482

Jaar van de tijger

11.02.2010

€ 0,99

IR1004MS

Jaar van de tijger (minisheet)

11.02.2010

€ 2,98

IR100582

St. Patrick’s Day

18.02.2010

€ 0,99

3. Lichte vrachtwagen van het merk Sisu bekend als de Nalle-Sisu.
Model op schaal 1 : 76, in Fins postgeel. Veel gebruikt vanaf het midden
van de jaren ’50 op luchthavens, voor zwaar transport, werfverkeer, militaire doeleinden en vooral ook in de postbedeling. Geleverd in originele
verpakking met echtheidsbewijs.

Prijs: € 17,90
Bestelcode: MER1004FS

DAVO supplementen 2010 en Album VIII
nu reeds beschikbaar!
De aanvullingsbladen voor de postzegels van
het jaar 2010 zijn nu reeds beschikbaar. Het
klasseren van jouw zegels 2010 kan beginnen. Deze luxe supplementen zijn voorzien van
klemstroken.

Nieuw in het gamma: Supplement “Velletjes”
voor het klasseren van alle velletjes met meerdere identieke zegels op (bv. Prins Filip, Feest
van de Postzegel, Wiels museum,...).

Onderstaande supplementen en banden worden aangeboden:
Basis supplement 1a - 2010
Supplement Losse zegels uit blaadjes en boekjes 1b - 2010
Supplement Volledige zelfklevende boekjes 1c - 2010
Supplement Velletjes 1d – 2009 - NIEUW
Supplement Velletjes 1d – 2010 - NIEUW
Davo Band VIII (leeg album voor het klasseren van uw supplementen)
Davo Band I Velletjes (leeg album voor het klasseren van de nieuwe supplementen Velletjes)
Wens je extra korting op deze prijzen?
Informeer naar de abonnementsvoorwaarden op supplementen via telefoon 015/285 810,
mail naar philately@post.be of fax naar 015/285 816.

€ 34,75
€ 10,00
€ 7,75
€ 23,50
€ 30,25
€ 38,00
€ 38,00
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duostamp

Het Duostamp® assortiment krijgt er twee
heel speciale setjes bij: Marry Me Tatty, ter ere
van alle pasgehuwden, en Jommeke!

2010

‘SAVOOIEN OP DE GALAPAGOS’,
250STE ALBUM VERSCHIJNT.

uitgiftedatum

2003

{24/05/2010}

OP DE ANTWERPSE BOEKENBEURS GAAT
HET 50 MILJOENSTE EXEMPLAAR VAN
JOMMEKE OVER DE TOONBANK.

2010, Jommekesjaar

1997

Het 250ste album komt uit in mei, een groot
evenement volgt deze zomer en de uitgifte van
een speciale postzegel: Jommeke leeft, zoveel is
duidelijk. Het overlijden van Jef Nys ligt nog vers
in ieders geheugen maar zijn stripheld met het
strooien dakske is nog springlevend. Zo wilde Jef
Nys het ook.

26 |

Tien mijlpalen in een halve eeuw Jommeke

DE BELGISCHE POST BRENGT
EEN EERSTE POSTZEGEL VAN
JOMMEKE UIT.

1985

HET KONINKLIJK PALEIS ONTVANGT JEF
NYS MET HET KRUIM VAN DE BELGISCHE
STRIPTEKENAARS.

Van Seppeke…
Met een origineel ontwerp van een bankbiljet wint Jef Nys in
1945 een tekenwedstrijd van het Vlaamse satirische weekblad
’t Pallieterke. Hij gaat er aan de slag als illustrator en (politiek)
cartoonist. Maar ook buiten de redactie borrelt de inspiratie. Zo
creëert hij in 1954 de stripreeks ‘De lotgevallen van Amadeus
en Seppeke’. Een blonde knaap met een papegaai speelt de
hoofdrol en neemt het op tegen een slechterik die Anatool heet:
klinkt bekend in de oren!

1958

HET VOLK PUBLICEERT DE EERSTE
PLATEN VAN ‘DE JACHT OP EEN VOETBAL’,
HET EERSTE ECHTE JOMMEKESALBUM!

NU

2005

JEF NYS

50STE VERJAARDAG VAN JOMMEKE:
JEF NYS KRIJGT DE GOUDEN ADHEMAR,
DE HOOGSTE VLAAMSE STRIPONDERSCHEIDING.

© Ballon Media, 2010

Twee nieuwe juweeltjes in het
Duostamp® assortiment!

1998

DE NATIONALE MUNT SLAAT
MEDAILLES VAN JOMMEKE,
FILIBERKE, FLIP EN JEF NYS.
DE 200STE JOMMEKE,
‘STEFANIE STEKKEBEEN’,
VERSCHIJNT.

1980

‘HET JUBILEE’, HET HONDERDSTE
ALBUM VAN JOMMEKE ROLT VAN
DE PERSEN.

1955

JOMMEKE VERSCHIJNT VOOR
HET EERST IN KERKELIJK LEVEN.

ABONNEREN OP DUOSTAMP®?
GELIJK HEB JE!
Er zijn jaarlijks ongeveer 12 nieuwe Duostamp® setjes.
Jouw voordelen:
• je ontvangt de setjes thuis en hoeft de deur niet eens uit
(er worden geen verzendkosten aangerekend).
• je kiest zelf hoe je betaalt: kredietkaart, domiciliëring of via
overschrijving.
• korting van 2 % op de verkoopprijs.
• extra korting van 3 % als je betaalt via domiciliëring of
kredietkaart.
• iets speciaal of uniek: jij weet het als eerste
Zo eenvoudig is het!
Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of een
abonnement.
Onze gegevens kan je vooraan in dit magazine vinden.

DE JAREN '50

...tot Jommeke
Als Nys vertrekt bij ’t Pallieterke, begint hij als losse medewerker
bij Kerkelijk Leven. Hij tekent er een wekelijkse kinderpagina.
Daarop doet een kleine, bollige sloeber van een jaar of vijf zijn
intrede. Zijn naam? Jommeke, vleivorm van Jomme, een dorpsfiguur uit de buurt van Nys. Vanaf 30 oktober 1955 verschijnt ‘Het
wekelijks avontuur van Jommeke’. Jommeke slaat aan en drie
jaar lang blijft de blonde stripheld het blad opvrolijken.

*Duostamp® Marry Me Tatty: een vertederende attentie om het hart van
je kersverse echtgeno(o)t(e) te doen smelten. Verras elkaar op een onverwacht moment met deze nieuwe Duostamp-reeks. Of laat jouw vrienden,
familie en kennissen met Duostamp meegenieten van jullie prille geluk!

Heel Vlaanderen mee op avontuur
Dan trekt Nys naar de krant Het Volk. Met ‘De jacht op een
voetbal’ staat de Jommeke op zoals we hem nu nog altijd kennen. Jef Nys maakt zijn stripheld een vijftal jaar ouder, tot een
leeftijd waarop de grote avonturen lonken. Zijn ongewone kapsel
en alomtegenwoordige ouders maken hem een buitenbeentje in
de Vlaamse strip. Spanning, actie en verrassing: ‘De jacht op een
voetbal’ is een schot in de roos en Jommeke verovert in no time
de harten van heel Vlaanderen!

Tweehonderdvijftig, amai
Hoewel hij zelf al geruime tijd niet meer aan de tekentafel zat,
volgde Jef Nys het reilen en zeilen van zijn geesteskind nog
tot zijn overlijden op de voet. Met Gerd Van Loock en Philippe
Delzenne verzekerde hij zich van een tekenteam dat de spirit van
Jommeke levend houdt. ‘Savooien op de Galapagos’, het 250ste (!)
album van Jommeke is het laatste album waaraan Nys nog
meewerkte. Een mijlpaal in de reeks die niet onopgemerkt zal
voorbijgaan.

Set
Vel

DSS1007
DSV1007

Set
Vel

DSS1008*
DSV1008*

Buzin expokaart
Naar aanleiding van '25 jaar hoogvliegers in de filatelie' hebben we
André Buzin gevraagd naar zijn 5 favoriete postzegels uit de meer
dan 100 ontwerpen van zijn hand. Op een voor deze gelegenheid
ontwikkelde kaart plaatsten we de afbeeldingen van zijn uitverkoren
postzegels. De kaart werd tevens voorzien van de postzegel “Zwarte
Ooievaar” – waarde € 4 – die afgestempeld wordt met een speciaal
voor Antverpia ontwikkelde stempel (09-12/04/2010).
Deze Antverpia expokaart vormt een mooi eerbetoon aan het schitterend oeuvre van een groot kunstenaar en is verkrijgbaar voor € 6
het stuk.
Beperkte oplage, wees er dus snel bij. Zolang de voorraad strekt.

Code: expo2010ab
prijs: € 6
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Mijnzegel

spoorwegfilatelie

5 mei 2010: 175 jaar
Belgische spoorwegen
Naar aanleiding van de 175ste verjaardag van de Belgische spoorwegen geeft
het Filatelistisch Centrum van NMBS-Holding een nieuwe spoorwegzegel uit.

Vel met 1 zegel gepresenteerd in
een bijhorend mapje en omslag.
Prijs: € 7,50
Code: NMBS1002
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De voorverkoop vindt plaats op zaterdag 8
mei van 10u tot 16u in het station Schaarbeek.
De Post zal aanwezig zijn met de voorverkoop van de nieuwe postzegel ‘Op het
goede spoor’.
Naast de voorverkoop van de post- en
spoorwegzegel, zijn er tal van nevenactiviteiten: expo rollend materieel met de
koninklijke treinen, stoomtreinritten naar
de museumbewaarplaats in Leuven met
mogelijkheid tot bezoek, historische filmvoorstellingen, enz.
De spoorwegzegel is vanaf 10 mei te koop
in de Filaboetieks van De Post en bij Stamps
& Philately.

Naast de stempel van de voorverkoopng
di 0
‘08/05/2010’ wordt ook een historische
ol 01
H
2
stempel ‘05/05/2010’ gerealiseerd:
B- /5/
5
ng
di 10
l
Ho 20

B- /5/
5

ng
di 10
l
Ho 20

B- /5/
8

ng
di 10
l
Ho 20

175ste
B- /5/ verjaardag van de Belgische Spoorwegen
KENMERKEN:
8
Thema: 175ste verjaardag van de Belgische Spoorwegen
Zegel: Historisch tafereel met stoomtrein
Waarde van het vel: € 7,50
Formaat van de zegel: 38,15 mm x 48,75 mm
Formaat van het vel: 100 mm x 150 mm
Velindeling: vel met 1 zegel (gepresenteerd in mapje en omslag)
Papier: Gegomd non fosfor
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Druk: Stamps Production Belgium
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evenementen

COLUMN

ontmoet
toonaangevende
ontwerpers
op onze twee voorverkopen
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Het station van Schaarbeek vormt op 8 mei de
goedgekozen achtergrond voor de voorverkoop
van de uitgifte ‘Op het goede spoor’ en de
‘Feestzegels’. Striptekenaar Castor alias Chris
Vandendriessche verschijnt in de namiddag
tussen 14u en 16u op het appel als vormgever
van de gestileerde reeks Feestzegels. Een
eerbetoon aan onze nationale Bourgondische
levensstijl. Tekenaar en graveur Guillaume
Broux komt zijn spoorweguitgifte signeren.
Het WK Voetbal in Zuid-Afrika geeft dit jaar
de aftrap van enkele grote sportmanifestaties
deze zomer. De uitgifte ‘Sport op de top’ zet
het WK Voetbal in de kijker, de eerste editie van
de Jeugd Olympische Spelen in Singapore in
augustus en het brengt hulde aan de Belgische
Sportman van de 20ste eeuw: Eddy Merckx.
De man achter deze uitgifte is de bekende
illustrator en cartoonist Karl Meersman. Tijdens
de voorverkoop op 12 juni kan je tot 15u jouw
exemplaar van deze uitgifte door hem laten
signeren. Een unieke gelegenheid om kennis
te maken met één van de bekendste illustratoren in dit land.

Chris Vandendriessche

Op het goede spoor
Feestzegels
Verkoop:
Vanaf 10 mei 2010 in alle postkantoren, behalve in de agentschappen en de PostPunten.
Voorverkoop:
Op 8 mei 2010 van 10u tot 16u in het station
van Schaarbeek.
Afstempeling uitgiftedatum;
Op 10 mei 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan
1, 1000 Brussel.

Mooie postzegels voor
een boodschap
die er echt toe
doet
In deze Philanews kan je nu al kennismaken met de thema’s van het
postzegelprogramma voor 2011. Het resultaat van een moeilijke oefening. Het is immers elk jaar opnieuw een grote uitdaging om grootse
dingen te doen met een klein stukje papier. Thema’s en belangrijke
gebeurtenissen worden gewikt en gewogen. Hevige discussies barsten los tussen filatelisten, ontwerpers en marketeers. Maar allemaal
hebben ze één gemeenschappelijk doel: van elke nieuwe postzegel
iets bijzonders maken.

Karl Meersman

Sport op de top
Het heft in eigen handen

Postzegels zijn blikvangers. Postzegels vertellen een verhaal over onze
cultuur, ons patrimonium en onze folklore. Maar postzegels zijn zoveel
meer. Het zijn kleine ambassadeurs. Zij schetsen een beeld van België
en van onze maatschappij. Van ons patrimonium en onze natuur. Van
onze grote en kleine mensen.
Daarnaast vertegenwoordigen postzegels ook ons bedrijf, De Post. Van
de loketbediende die een mooie postzegel verkoopt tot de postman
die een brief aan huis brengt. Elke postzegel maakt deel uit van hun
verhaal. Postzegels blijven eveneens een verzamelobject. Filatelisten
willen hun favoriete thema’s terugvinden zoals het koningshuis, flora
en fauna of sport.

Verkoop:
Vanaf 14 juni 2010 in alle postkantoren, behalve in de agentschappen en de PostPunten.
Voorverkoop:
Op 12 juni 2010 van 10u tot 16u op het
volgende adres: Hall Omnisport,
Rue de l’Avenir 1, 5360 NATOYE ( Hamois).
Afstempeling uitgiftedatum;
Op 14 juni 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan
1, 1000 Brussel.

Maar met bijzondere postzegels willen we ook de aandacht trekken
van mensen die schrijven. Die nog de moeite doen om op papier
een warme boodschap te schrijven, een troostend woord, of een
verrassende mededeling. Want dergelijke brieven en leuke kaartjes
verdienen iets bijzonder: een mooie postzegel.

Guillaume Broux

Johnny Thijs
CEO De Post
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HAAL DE UNIEKE
‘BUZIN-BOX’ IN HUIS!
Om de 25ste verjaardag van de postzegelreeks 'Vogels' van André Buzin extra in de bloemetjes te zetten, brengt De
Post een ‘Buzin-box’ uit. De box bestaat uit reproducties van alle Buzin postzegels met vogelafbeelding en een mooi
aluminium fotokader waarin de reproducties passen. De 102 reproducties zijn gedrukt op echt postzegelpapier
(ongegomd), formaat 18 cm x 24 cm en zijn alleen verkrijgbaar bij aankoop van de Buzin-box.
Tevens bevat deze box een gelimiteerd en genummerd zwart-witvel met gravure van de Visarend
op postzegelformaat. Beperkte oplage, wees er dus snel bij!

Prijs: € 50
Code: MER1001BUZ

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

