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01 I Woord vooraf I door Philippe Allardin

Beste verzamelaars,

Wat er de komende maanden op til is, is al net zo boeiend en verscheiden als het hele programma van 2007. De colleges en athenea in ons land met een opmerkelijke architectuur, een
gemeenschappelijke uitgifte met Luxemburg en de Belgische film zijn een greep uit de thema’s die afgebeeld worden op die kleine schilderijtjes die we postzegels noemen. Bovendien
gaat de reeks “This is Belgium” verder. Dit keer komen de wetenschappen aan bod. Op het
blaadje “Feest van de postzegel” wordt op een ludieke manier weergegeven welke evolutie
de schrijfmachine in de loop der tijd doorgemaakt heeft. Als klap op de vuurpijl wil De Post
op haar manier Koningin Paola feliciteren met haar 70ste verjaardag. Gelukkige verjaardag,
Mevrouw!
De komende maanden worden erg belangrijk voor postzegelverzamelaars. De Post schaft
immers de Non Prior-zegels af en lanceert een nieuw frankeringssysteem, zonder nominale
waarde, voor de binnenlandse markt. Meer hierover lees je in het speciale artikel verder in
Philanews.
Tot slot wil ik mijn voorganger, Frank Daniëls, bedanken, die van zijn welverdiende pensioen
aan het genieten is. Dankzij Frank kreeg ons land en de hele wereld oog voor onze uitgiftes
en voor de Belgische filatelie. Gelukkig blijft hij de filatelie verdedigen en promoten binnen
Pro-Post.
Als voorzitter van de Filatelistische Commissie sedert 4 jaar hoop ik met succes de fakkel te
kunnen overnemen en de continuïteit te verzekeren. Ik kan daarvoor in ieder geval rekenen
op een team dat kwaliteit hoog in het vaandel draagt en dat zijn vakmanschap in het verleden
al bewezen heeft. Het voltallige team en ikzelf blijven er alles aan doen om je favoriete hobby
nog boeiender te maken.
Ik wens je veel plezier bij het lezen.
Met vriendelijke groeten,

Philippe Allardin
Directeur
(PS) Niet-abonnees, vergeet niet de antwoordkaart in het midden van deze Philanews terug te sturen
indien U Philanews ook in de toekomst nog wenst te ontvangen.
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16. Toerisme
Athénée Royal François Bovesse (Namur)
Middenin het oude stadsgedeelte van Namen bevindt zich het atheneum François Bovesse op een plaats die al sinds 1545 in het teken
van het onderwijs staat. In dat jaar werd er immers de “Ecole latine
du Faucon“ gesticht. Met de bouw van de huidige school werd in
1611 begonnen. Toen werd het onderwijs toevertrouwd aan de Sociëteit van Jezus, de jezuïeten. In 1620 was het college voltooid. Er
werden een verblijf voor paters en een indrukwekkende toren bijCode: 200716A*

gebouwd. Alleen de aangrenzende barokkerk moest nog opgetrokken worden. De schoolgebouwen in maasrenaissance stijl vormen

samen met de kerk een beschermd architecturaal hoogstandje. In de loop der tijd kreeg de
school verschillende namen. In 1850 werd ze een koninklijk atheneum en in 1980 werd ze
omgedoopt tot “Athénée Royal François Bovesse” (koninklijk atheneum François Bovesse).
François Bovesse liep er school en kreeg in 1909 zijn diploma Grieks-Latijn. Later verwierf hij
faam als verdediger van kunst en cultuur en als politicus, voorvechter van mens en vrijheid.
De patriot moest zijn ideeën van broederschap en tolerantie met zijn leven bekopen. Op
1 februari 1944 werd hij door fascisten vermoord. Het atheneum, de instelling van het officiële onderwijs bij uitstek, voert zijn vrijzinnige ideeën hoog in het vaandel.
Heilig Hart College (Maasmechelen)
De plannen voor het Heilig Hart College werden getekend door Victor
Verlinden, architect van het bisdom Luik. De werkzaamheden startten in 1912. Door vertragingen als gevolg van wereldoorlog I werd de
bouw pas in 1925 beëindigd. De kapelkerk kwam er in 1936. De architectuur van het schoolgebouw combineert verschillende stromingen,
gaande van gotiek over rennaissance en classicisme tot art nouveau.
De voorgevel is indrukwekkend wegens zijn hoogte en verwijst sterk
Code: 200716B*

naar paleisbouw. De zuilen in de hal en de ingang van dit gebouw

zijn identiek aan die in het bisschoppelijk paleis in Luik. Het gebouw vertoont eveneens grote
gelijkenis met het Rijksmuseum in Amsterdam. Het werd recent grondig gerenoveerd en momenteel volgen 1100 leerlingen er secundair onderwijs.
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Het Sint-Michielscollege (Brussel)
De gebouwen, die architecten Alphonse Gellé en Jean Prémont ontwierpen naar de plannen van Pater Thisquen, zijn opgetrokken in
zogenaamde “neotraditionele” stijl. Op 21 september 1905 neemt de
orde van Paters Jezuïeten haar intrek in het College, en op 3 oktober
van dat jaar opent het college zijn deuren voor zo’n 400 leerlingen in
lager en middelbaar onderwijs. Twee jaar later is de bijna tweehonderd meter lange gevel in rode baksteen klaar. Op het eerste gezicht
Code: 200716C*

lijkt het complex over een regelmatige structuur te beschikken, maar

schijn bedriegt: de gangen en gevels vertonen heel wat verschillen. De bouw van de kerk
in rijnland-romaanse stijl die is opgedragen aan de heilige Jan Berchmans, werd aangevat
in 1908. In 1910 was ze klaar en in 1912 werd ze gewijd. Later ondergaat het college nog
verschillende aanpassingen. De voornaamste daarvan zijn de bouw van de grote feestzaal
in art-decostijl in 1932 en het lagereschoolgebouw dat in 1976 werd opgetrokken en in 1989
werd verhoogd. Opmerkelijk is ook de klokkentoren met zijn uurwerk en beiaard. De originele
opstelling in het centrum van het complex maakt hem tot de spil, de orde en het evenwicht,
al meer dan honderd jaar in het epicentrum van het pedagogisch project van het college.

Kenmerken:

Tekst: JF Béchaimont, leraar in het college.

Onderwerp: Toerisme, oude schoolgebouwen
Creatie: MVTM & Guillaume Broux
Foto’s: Peter Jacobs
Waarde van elke zegel: € 0,52
Zegelformaat: 27,66 mm x 40,20 mm
Velindeling: 3 velletjes van 10
Aantal platen: 6
Papier: polyvalent-fosforescent
Drukprocédé: gecombineerde raster - en staaldiepdruk
Gravure (vormcilinders) GROUP DE SCHUTTER
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen

* behoort tot het postzegelabonnement
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Verkoop:
Vanaf 3 september 2007 in post- en hoofdpostkantoren (niet in de postagentschappen).

Voorverkoop:
Op 1 september 2007 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:
Maison de la Culture d’Arlon
Parc des Expositions
6700 Arlon

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 3 september 2007 van 9 tot 17u in de Philaboetiek, Brussel De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
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17. Gemeenschappelijke uitgifte met Luxemburg
In 2007 is Luxemburg de eerste Europese stad die voor de tweede keer de titel van “Culturele Hoofdstad van Europa” mag dragen. Ter gelegenheid daarvan geven de postadministraties van België en het Groothertogdom Luxemburg een gemeenschappelijke reeks
uit met als titel “Luxemburg en de Grote Regio, Culturele Hoofdstad van Europa 2007”. Zo
zijn bij de aanduiding van Luxemburg als eerste Culturele Hoofdstad van Europa niet alleen een stad maar ook regionale entiteiten van 3 Europese landen betrokken: Wallonië
(België), Frans Lotharingen (Frankrijk) en Rijnland-Pfalz en Saarland (Duitsland). Ze wil de
burgers van deze grootregio ertoe aansporen om deze gebeurtenissen bij hun buren te
gaan vieren. Het grensoverschrijdend aspect van het evenement is zeer belangrijk.
Op een eerste postzegel prijkt “Het graf van de reus” in Botassart in de
provincie Luxemburg. Botassart ligt weggedoken in een brede valleikom die het prachtige natuurgebied van het “Graf van de reus”
omsluit. Dit gebied staat op de lijst van het uitzonderlijke erfgoed
van Wallonië. Victor Hugo was zelf een groot bewonderaar van dit
plekje, dat als één van de mooiste plaatsen langs de Semois wordt
beschouwd. Het landschap dat je kan zien vanaf het uitzichtpunt
van Botassart is adembenemend. In een prachtig woudgebied slingert de Semois er in een lange meander rondom een rotsheuvel.
Code: 200717A*

De regelmatige vorm van de beboste heuvel waarrond de rivier

loopt leidde tot de naam “Graf van de Reus”. Volgens de legende werd er een Gallische
reus vermoord door een honderdman uit het leger van Labenius. Een oude man vond zijn
lichaam en begroef het met de hulp van een paar jongeren op deze
heuvel die sindsdien “Graf van de Reus” wordt genoemd.
De tweede zegel stelt de Rotonde nr. 1 voor in de wijk van het centraal station van Luxemburg, het symbool bij uitstek van de migratiebewegingen. Deze oude werkplaatsen waar de locomotieven en
de bussen van de Luxemburgse spoorwegen (CFL) werden hersteld,
werden gebouwd in 1875 en in 1991 als historische monumenten
geklasseerd. Zij vormen het Luxemburgse epicentrum van de feestelijkheden in 2007. In deze prachtig gerenoveerde ruimtes zullen
Code: 200717B*



spectaculaire tentoonstellingen en vertolkingen plaatshebben. Het
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centrale thema van Luxemburg “Migraties” zal daarin op een ludieke en originele manier aan
bod komen: het wordt een zoektocht naar uitwisseling van ideeën, beelden, klank, materies,
smaken, geuren…

Kenmerken:
Onderwerp: Luxemburg, Culturele Hoofdstad van Europa 2007
Botassart: Tombeau du Géant Luxemburg: Rotonde
Waarde: € 0,52

Waarde: € 0,80

Drukprocédé: rasterdiepdruk

Drukprocédé: gecombineerde
raster- en staaldiepdruk

Creatie: MVTM

Creatie: MVTM & Guillaume Broux

Foto van: Peter Jacobs

Foto van: Christian Aschman

Aantal platen: 4

Aantal platen: 6

Zegelformaat: 27,66 mm x 40,20 mm
Velindeling: 2 velletjes van 10
Papier: Polyvalent-fosforescent
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen

* behoort tot het
postzegelabonnement

Verkoop:
Vanaf 3 september 2007 in post- en hoofdpostkantoren (niet in de postagentschappen).

Voorverkoop:
Op 1 september 2007 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:
Maison de la Culture d’Arlon
Parc des Expositions
6700 Arlon
Ook de Luxemburgse post zal op deze voorverkoop aanwezig zijn

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 3 september 2007 van 9 tot 17u in de Philaboetiek, Brussel De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
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De Luxemburgse zegels:
Voorverkoop te Wormeldange:
Stamps & Philately zal aanwezig zijn op de voorverkoop georganiseerd door de Luxemburgse Post
te Wormeldange waar u een speciale afstempeling kan krijgen. Deze voorverkoop gaat door op 1
september 2007, van 10u30 tot 12u en van 14u tot
18u, op het volgende adres:
Code: 200717C*

Code: 200717D*

Centre Culturel Wormeldange
25, rue principale
Wormeldange.
Groothertogdom Luxemburg
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18. Belgische film
Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de geboorte van Henri Storck (1907 – 1999),
één der grondleggers van de Belgische film, wordt een blaadje met 5 postzegels uitgegeven
die de Belgische film in de kijker plaatsen.
Geboren in Oostende in 1907
was hij een van de pioniers
van de Belgische documentaire school en auteur van 70
films. Samen met Joris Ivens
realiseerde hij het meesterwerk van de documentaire
film, “Misère au Borinage”
(1933). Daarin ontdekt men
de erbarmelijke situatie van
de mijnwerkers in de Borinage na de grote staking van
1932. Het is een momentopname uit deze film die op de
postzegel, gewijd aan Henri
Storck, wordt afgebeeld.
Storck heeft vele Belgische
cineasten geïnspireerd, o.m.
de gebroeders Luc (1954) en
Jean-Pierre (1951) Dardenne.
De twee broers verkennen
in hun films al meer dan 20
jaar de schaduwzijden van de
arbeiderswereld. Dit leverde
een aantal mooie documentaires op als “Le Chant du
rossignol”(1978) en “Lorsque
10

Prijs van het blaadje: e 2,60

Code: 200718*
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le bateau de M. Léon descendit la Meuse pour la première fois” (1979). Hun fictiefilms zijn
gemaakt volgens dezelfde documentaire aanpak. In 1999 wordt hun film “Rosetta”, die zich
opnieuw afspeelt in het arbeidersmilieu, op het Festival van Cannes bekroond met de Gouden
Palm. Het is een scène uit “Le Fils” (2002) die op de tweede postzegel uit de reeks prijkt.
Een derde postzegel is gewijd aan het werk van André Delvaux (1926 – 2002). Hij belandde
bij de film via de muziek, door stomme films te begeleiden op de piano. Na een aantal kortfilms te hebben gemaakt werd hij leraar filmscenario en regie aan het INSAS en draaide hij
documentaires voor de televisie. In 1965 maakte hij zijn eerste speelfilm “De man die zijn
haar kort liet knippen”, een intrigerende verfilming van de roman van Johan Daisne. Deze film
behaalde talrijke prijzen, waaronder de Grote Prijs van het Festival van London.
De volgende cineast die aan bod komt in de serie is Harry Kümel (1940). In 1960 gaat hij
voor de Belgische Radio en Televisie werken, waar hij televisieprogramma’s, documentaires
en speelfilms regisseert. Hij verzorgt ook de regie van theaterwerken, musicals en opera’s.
In 1968 draait hij zijn eerste langspeelfilm “Monsieur Hawarden”. Deze film scoort goed op
internationale filmfestivals. In 1973 verfilmt Kümel Jean Ray’s roman “Malpertuis” met o.m.
Orson Welles. Het is een scène uit deze film die we op de postzegel terugvinden.
Tot slot wordt het oeuvre van Marion Hänsel op een postzegel vereeuwigd. Zij werd in 1949
geboren in Marseille maar groeide op in Antwerpen. Regie is niet meteen haar roeping, zij
wil liever actrice worden, en doet auditie in het Théâtre des Galeries en het Théâtre des
Quatre Sous waar ze het vak al spelend leert. Daarna volgt ze filmstages in New York en
Parijs. In 1982 realiseert ze haar eerste langspeelfilm “Le lit” naar een roman van Dominique
Rollin, twee jaar later gevolgd door de bewerking van “Dust”, de roman van de Zuid-Afrikaan
Coetzee die in Venetië de Zilveren Leeuw in de wacht sleept, de eerste Belgische film die op
dit festival wordt bekroond.

* De zegels van het blaadje worden niet afzonderlijk verkocht.
* behoort tot het postzegelabonnement
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Kenmerken:
Onderwerp: Belgische Film
Henri Storck: “Misère au Borinage”
Jean-Pierre en Luc Dardenne: “Le Fils”
André Delvaux: “De man die zijn haar kort liet knippen”
Harry Kümel: “Malpertuis”
Marion Hänsel: “Dust”
Waarde van de zegels: € 0,52
Creatie: Luc Derycke
Aantal platen: 4
Zegelformaat: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 100 mm x 166 mm
Velindeling: 5
Papier: Polyvalent-fosforescent
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen

Ontmoeting
met...

Verkoop:
Vanaf 3 september 2007 in post- en hoofdpostkantoren
(niet in de postagentschappen).

Voorverkoop:
Op 1 september 2007 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:
Maison de la Culture d’Arlon
Parc des Expositions
6700 Arlon
Luc Derycke
op 1 september 2007
van 10 tot 16u30 in
Arlon

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 3 september 2007 van 9 tot 17u in de Philaboetiek,
Brussel De Brouckère, Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
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18bis. Koningin Paola, 70
Koningin Paola werd geboren als Prinses Paola Ruffo di Calabria op 11 september 1937 te
Forte dei Marmi ( Lucca) in Italië. Zij is de jongste van 7 kinderen van Prins Fulco Ruffo di
Calabria, vlieger-held tijdens de Eerste Wereldoorlog, en van Gravin Luisa Gazelli. Haar grootmoeder aan vaderszijde was de Belgische Laure Mosselman du Chenoy.

Code: 200718BIS*

* behoort tot het postzegelabonnement

Op 2 juli 1959 huwde zij Prins Albert van België. Het echtpaar heeft 3 kinderen: Prins Filip,
Prinses Astrid en Prins Laurent. De Koningin staat de Koning bij in de uitvoering van zijn taken
als staatshoofd: tal van bezoeken aan instellingen, contacten met de bevolking, staatsbezoeken, plechtigheden in binnen-en buitenland en audiënties van diverse groeperingen uit de
samenleving.
De Koningin is ook actief rond de thema’s die haar nauw aan het hart liggen, voornamelijk
op sociaal en cultureel vlak. Via het Hulpfonds van de Koningin biedt de Koningin hulp aan
burgers die wegens financiële problemen niet in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien
en die vaak ten einde raad een beroep op haar doen. Anderzijds schenkt de Koningin met
13
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de Stichting Koningin Paola speciale aandacht aan de integratie en de vorming van jongeren.
De Koningin is ook erevoorzitster van Child Focus, een instelling van openbaar nut die zich
toelegt op de opsporing van verdwenen kinderen, de strijd tegen seksueel misbruik en de
steunverlening aan de betrokken ouders.
Op cultureel vlak besteedt de

Kenmerken:

Koningin bijzondere aandacht
aan de bescherming van het

Onderwerp: 70ste verjaardag van H.M. Koningin Paola

Belgische patrimonium en heeft

Creatie: MVTM

zij geregeld contact met heden-

Waarde van de zegel: € 1,04

daagse kunstenaars. Zij steunt

Zegelformaat: 38,15 mm x 48,75 mm

vaak prestigieuze tentoonstel-

Formaat van het blaadje: 125 mm x 90 mm

lingen of kunstvoorstellingen in

Velindeling: 1

binnen- en buitenland. Zij bood

Papier: polyvalent-fosforescent

aan hedendaagse kunstenaars

Gravure (vormcilinders) GROUP DE SCHUTTER

in ons land de kans om in het

Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen

Paleis te Brussel originele werken te verwezenlijken.

Verkoop:
Vanaf 3 september 2007 in post- en hoofdpostkantoren (niet in de postagentschappen).

Voorverkoop:
Op 1 september 2007 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:
Maison de la Culture d’Arlon
Parc des Expositions
6700 Arlon

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 3 september 2007 van 9 tot 17u in de Philaboetiek, Brussel De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

14
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19. This is Belgium: wetenschappen
De Belgische gewesten hebben in de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan
van de moderne wetenschap. Pioniers als Vesalius, Mercator en Stevin hebben de grondslagen gelegd van de wetenschappelijke methode en genoten terecht internationale faam.

Code: 200719* Prijs van het blaadje: e 6,30
De zegels van dit blaadje worden niet afzonderlijk verkocht

* behoort tot het postzegelabonnement
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Aan het begin van de 21ste eeuw speelt de Belgische wetenschap opnieuw een rol van betekenis op de internationale scène. De ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek is een
topprioriteit van de Belgische overheid en ligt aan de basis van onze economische en sociale
toekomst.
Duidelijk dat wetenschap in de reeks This is Belgium niet mocht ontbreken. Negen vooraanstaande Belgische wetenschappers werden geselecteerd op grond van hun nationale en internationale erkenning.
De bij het publiek best bekende naam is Paul Janssen, stichter van een farmaceutisch bedrijf
met wereldnaam. Ook Marc van Montagu, pionier van het biotechnologisch onderzoek kreeg
een plaats bij de negen. Het medisch onderzoek is vertegenwoordigd door Peter Carmeliet,
al jarenlang de internationale autoriteit op het gebied van de bloedvatvorming. Het klimatologisch onderzoek van André Berger ligt mede aan de basis van onze bezorgdheid over klimaatwijzigingen.
Op de lijst komen drie vrouwen voor. De juriste en antropologe Marie-Claire Foblets werd bekend om haar onderzoek over de juridische situatie van allochtone gemeenschappen. Lise Thiry
zette zich in als virologe en senator voor de strijd tegen AIDS. Chris Van den Wyngaert werd
om haar wetenschappelijke expertise aangesteld als permanent rechter bij het Internationaal
Straftribunaal voor ex-Joegoslavië.
De samenhang tussen wetenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid is een belangrijk
thema in de hedendaagse wetenschap. Dat illustreert de filosoof Philippe Van Parijs, die met
zijn originele standpunten over sociale rechtvaardigheid het maatschappelijk debat mee vorm
gegeven heeft. Ten slotte wordt met Pierre René Deligne, een topwiskundige die al door
meerdere prijzen internationaal werd gelauwerd, de nadruk gelegd op de grote rol van fundamenteel onderzoek.
De negen zegels werden ontworpen door Els Vandevyvere, die vroeger al tekende voor zegels
rond het thema sport. Wetenschap was nieuw voor haar. Zij vertrok van de negen bollen van het
Atomium, een monument in de vorm van een ijzeratoom. Bijzonder moeilijk was het om alle
negen bollen volledig zichtbaar en even groot af te beelden. Door met het perspectief en met
het kleurverloop van de staven te spelen, slaagde ze erin het juist optisch effect te creëren en
toch de bollen een gelijke grootte te geven op alle zegels.
Tekst: Geert Vanpaemel

16
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Kenmerken:
Onderwerp: This is Belgium, wetenschappen
- Peter Carmeliet (Moleculaire geneeskunde)

- Lise Thiry (Microbiologie/Virologie)

- Paul Janssen (Geneeskunde)

- Marie-Claire Foblets (Antropologie)

- Chris Van de Wyngaert (Internationaal strafrecht) - Philippe Van Parijs (Sociale filosofie)
- Marc Van Montagu (Moleculaire genetica)

- Pierre René Deligne (Wiskunde)

- André Berger (Klimaatstudie)
Creatie: Els Vandevyvere
Waarde van de zegels: € 0,70
Zegelformaat: 31 mm x 31 mm
Formaat van het blaadje: 166 mm x 190 mm
Velindeling: 9
Papier: polyvalent-fosforescent (zelfklevend)
Gravure (vormcilinders) GROUP DE SCHUTTER
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen

Ontmoeting
met...

Verkoop:
Vanaf 15 oktober 2007 in post- en hoofdpostkantoren
(niet in de postagentschappen).

Voorverkoop:
Op 13 oktober 2007 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:
Complexe Sportif
Rue Moulin Masure, 9
7730 Estaimpuis
Els Vandevyvere
op 13 oktober 2007
van 10 tot 16u30 in
Estaimpuis.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 oktober 2007 van 9 tot 17u in de Philaboetiek,
Brussel De Brouckère, Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
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02 I Speciale uitgiften
U i tg i f te d at u m

15 10 2007

20. Feest van de postzegel (Nieuw frankeringssysteem)
(- zie artikel blz .51)
De uitgifte “ Dag van de postzegel” – nu “Feest van de postzegel” - is sedert 1957 een steeds
terugkerend onderwerp in het filatelieprogramma.
Brieven en kaartjes schrijven is
steeds een moment vol emotie.
Mooie postzegels op onze correspondentie maken het feest
compleet en zijn steeds meer
gegeerd.
Het instrument waarmee we
schrijven is in de loop der tijden
geëvolueerd van ganzeveer over
schrijfmachines tot computers.
Met de reeks over schrijfmachines plaatsen we verschillende
types van schrijfmachines in
de kijker. Zo worden modellen
afgebeeld van het begin van de
20ste eeuw tot vandaag, met de
postzegel gewijd aan de draagbare computer als sluitstuk.
Indien U meer informatie wenst
over het thema is een bezoek
aan het Schrijfmachinemuseum
in Heers (Zuid-Limburg) een
aanrader!

Code: 200720 (1)* Prijs van het blaadje: e 2,60
De zegels van dit blaadje worden niet afzonderlijk verkocht
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* behoort tot het postzegelabonnement

02 I Speciale uitgiften

Kenmerken:
Onderwerp: schrijfmachines
- Model begin 20ste eeuw (Remington) - Model ca.1925 (Royal)
- Model ca.1950 (Olympia)

- Model ca.1972 (Olivetti)

- Draagbare computer (MAC)
Creatie: Ever Meulen
Waarde van de zegels:  of € 0,52 (zie Info p. 51)
Zegelformaat: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het blaadje: 100 mm x 166 mm
Velindeling: 5
Papier: polyvalent-fosforescent
Aantal platen: 4
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen

Ontmoeting
met...

Verkoop:
Vanaf 15 oktober 2007 in post- en hoofdpostkantoren
(niet in de postagentschappen).

Voorverkoop:
Op 13 oktober 2007 van 10 tot 16u30 op het volgende adres:
Complexe Sportif
Rue Moulin Masure, 9
7730 Estaimpuis
Ever Meulen
op 13 oktober 2007
van 10 tot 16u30 in
Estaimpuis.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 oktober 2007 van 9 tot 17u in de Philaboetiek,
Brussel De Brouckère, Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
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03 I Gewone uitgiften
U i tg i f te d at u m

01 10 2007

Nieuwe Koninklijke beeltenis (Nieuw frankeringssysteem)
Kenmerken:

Code: KB07052 (1)

Code: KB07104 (2)

Onderwerp: nieuwe koninklijke beeltenis Albert II
Creatie: MVTM
Zegelformaat: 24 mm x 27,66 mm
Waarde: rood =  of € 0,52 - donkergroen =  of € 1,04
donkerblauw =  of € 1,56 - violet =  of € 2,60
bruin =  of € 3,64 (zie Info p. 51)
Oplage: onbeperkt
Aantal platen: 10
Velindeling: 10 postzegels
Papier: polyvalent-fosforescent
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen
* behoort tot het postzegelabonnement

Verkoop:
Code: KB07156 (3)

Vanaf 1 oktober 2007 in alle postkantoren en postagentschappen.

Voorverkoop:
Op 29 september 2007 van 10u tot 16u30 op het volgende adres:

Code: KB07260 (5)

Philaboetiek Brussel
De Brouckère, Anspachlaan 1
1000 Brussel.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 1 oktober 2007 van 9 tot 17u in de Philaboetiek,
Brussel - De Brouckère, Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
Code: KB07364 (7)
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03 I Gewone uitgiften
U i tg i f te d at u m

01 10 2007

Fruitzegels - zelfklevend (Nieuw frankeringssysteem)
Kenmerken:
Onderwerp: fruit: peer, aardbei, rode bes, appel, druif,
kers, framboos, perzik, pruim, braambes
Presentatie: boekje met 10 postzegels
Creatie: Jean Libert
Zegelformaat: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Waarde:  of € 0,52 (zie Info p. 51)
Eenheidsprijs: € 5,20
Oplage: onbeperkt
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag aangebracht op steunpapier
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen

* behoort tot het postzegelabonnement

Verkoop:
Vanaf 1 oktober 2007 in alle postkantoren en postagentschappen.

Voorverkoop:
Op 29 september 2007 van 10u tot 16u30 op het
volgende adres:
Code: AUTO0701 (1)

Philaboetiek Brussel
De Brouckère, Anspachlaan 1
1000 Brussel.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 1 oktober 2007 van 9 tot 17u in de Philaboetiek,
Brussel - De Brouckère, Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.

Ontmoeting met Jean Libert op 29 september 2007 van 10 tot 16u30 in Brussel.
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03 I Gewone uitgiften
U i tg i f te d at u m

15 10 2007

Dahlia: doos van 100 zegels - zelfklevend
(Nieuw frankeringssysteem)

Kenmerken:
Onderwerp: Dahlia
Creatie: André BUZIN
Presentatie: doos met 100 postzegels
Ontwerp van de doos: MVTM
Zegelformaat: 30 mm x 24,30 mm
Formaat doos: voorzijde = 60 mm x 61 mm
zijkant = 36 mm x 61 mm
Waarde van de zegel:  of € 0,52 (zie Info p. 51)
Oplage: volgens de behoeften van de dienst
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier

Code: DOOS07DA

* 1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

Verkoop:
Vanaf 15 oktober 2007 in alle postkantoren.

Voorverkoop:
Op 13 oktober 2007 van 10u tot 16u30 op het volgende adres:
Complexe Sportif
Rue Moulin Masure, 9
7730 Estaimpuis

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 oktober 2007 van 9 tot 17u in de Philaboetiek,
Brussel - De Brouckère, Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
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03 I Gewone uitgiften
U i tg i f te d at u m

15 10 2007
Zelfklevende zegels: Dahlia en Petunia Hybrida
(Nieuw frankeringssysteem)

Kenmerken:
Onderwerp: Dahlia (Code: AUTO0702)
Petunia Hybrida ((Code: AUTO0704)
Creatie: André Buzin
Zegelformaat: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Presentatie: boekje met 10 postzegels
Waarde van de zegel:  (Code: AUTO0702) of € 0,52
		
 (Code: AUTO0704) of € 1,04
Eenheidsprijs: € 5,20/ € 10,40
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier
Oplage: volgens de behoeften van de dienst
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen
* 1 zegel behoort tot het postzegelabonnement
Code: AUTO0702 (1)

Verkoop:
Vanaf 15 oktober 2007 in alle postkantoren.

Voorverkoop:
Op 13 oktober 2007 van 10u tot 16u30 op het volgende
adres:
Complexe Sportif
Rue Moulin Masure, 9
7730 Estaimpuis
Code: AUTO0704 (2)

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 oktober 2007 van 9 tot 17u in de Philaboetiek,
Brussel - De Brouckère, Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
23

03 I Gewone uitgiften
U i tg i f te d at u m

15 10 2007

Feest van de Postzegel - zelfklevend (Nieuw frankeringssysteem)
Kenmerken:
Onderwerp: schrijfmachines
- Model begin 20ste eeuw (Remington) - Model ca.1925 (Royal)
- Model ca.1950 (Olympia) - Model ca.1972 (Olivetti)
- Draagbare computer (MAC)
Creatie: Ever Meulen
Waarde van de zegels:  of € 0,52 (zie Info p. 51)
Eenheidsprijs: € 5,20
Zegelformaat: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Presentatie: boekje met 10 postzegels
Papier: polyvalent-fosforescent zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier
Oplage: 1.000.000 boekjes
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen
* 1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

Verkoop:
code: AUTO07B20

Vanaf 15 oktober 2007 in alle postkantoren.

Voorverkoop:
Op 13 oktober 2007 van 10u tot 16u30 op het volgende adres:
Complexe Sportif
Rue Moulin Masure, 9
7730 Estaimpuis

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 oktober 2007 van 9 tot 17u in de Philaboetiek,
Brussel - De Brouckère, Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
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04 I Bestelbon
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.

KOSTEN
VASTE VERWERKINGSKOSTEN

KOSTEN BINNENLAND

KOSTEN BUITENLAND

o0

o0

Losse bestellingen Postwaarden

bestelling onder o 25 = o 2,00

bestelling onder o 100 = o 5,00

Bestellingen met enkel munten

o 4,50 (exclusief 21% BTW)

o 5 (exclusief 21% BTW)

Alle abonnementszendingen

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

Opgelet!
- om dubbele leveringen te vermijden, bestel niet wat u reeds ontvangt via uw abonnement.
- 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.
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Invullen in drukletters a.u.b.
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Voornaam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr.: . . . . . . . . . . . . 
Postcode: . . . . . . . . Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Land: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klantnummer (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SC276

(*) Indien u nog geen klantnummer hebt, wordt u dat toegekend na uw 1ste bestelling

CODENUMMER ARTIKEL

BESCHRIJVING

			

SCHEURCODE AANTAL STUKPRIJS
facultatief		
E

speciale uitgiften
2 0 0 7 1 6 A				

16A. Athenée Royal François Bovesse - Namen

0,52

2 0 0 7 1 6 B				

16B. Heilig Hartcollege van Maasmechelen

0,52

2 0 0 7 1 6 C				

16C. Sint-Michielscollege - Brussel

0,52

2 0 0 7 1 7 A				

17A. Gemeensch. uitgifte met Luxemburg - Botassart

0,52

2 0 0 7 1 7 B				

17B. Gemeensch. uitgifte met Luxemburg - Rotonde

0,80

2 0 0 7 1 7 C				

17C. Gemeensch. uitgifte met Luxemburg - Le Transfrontalier

0,60

2 0 0 7 1 7 D				

17D. Gemeensch. uitgifte met Luxemburg - Rotonde

0,85

2 0 0 7 1 8					

18. Belgische film

2,60

2 0 0 7 1 8 B I S		

18bis. Koningin Paola, 70

1,04

2 0 0 7 1 9					

19. This is Belgium

6,30

2 0 0 7 2 0 (1)			

20. Feest van de Postzegel

2,60

GEWONE UITGIFTEN
K B 0 7 0 5 2 (1)		

Koninklijke beeltenis: monochroom rood

0,52

K B 0 7 1 0 4 (2)		

Koninklijke beeltenis: monochroom donkergroen

1,04

K B 0 7 1 5 6 (3)		

Koninklijke beeltenis: monochroom donkerblauw

1,56

K B 0 7 2 6 0 (5)		

Koninklijke beeltenis: monochroom violet

2,60

K B 0 7 3 6 4 (7)		

Koninklijke beeltenis: monochroom bruin

3,64

A U T O O 7 B 2 0

Zelfklevende zegels: Feest van de Postzegel

5,20

A U T O O 7 0 2 (1)

Zelfklevende zegels: Dahlia

D 0 0 S 0 7 D A (1)

Zelfklevende zegels: Dahlia (doos)

5,20

A U T O O 7 0 1 (1)

Zelfklevende zegels: Fruit

A U T O O 7 0 4 (2)

Zelfklevende zegels: Petunia Hybrida

A U T 0 0 7 0 3		

Zelfklevende zegels: Tulipa Peach Blossom

52,00
5,20
10,40
8,00

NUMISLETTER
N M N L 0 7 5 0		

Gemeensch. uitgifte met Luxemburg

15,75

POSTWAARDESTUKKEN
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B K 2 0 0 7 2 A			

Briefkaart Vroeger en Nu - Bousval

0,52

B K 2 0 0 7 2 B			

Briefkaart Vroeger en Nu - Damme

0,52

B K 2 0 0 7 2 C			

Briefkaart Vroeger en Nu – Diepenbeek

0,52

B K 2 0 0 7 2 D			

Briefkaart Vroeger en Nu – Gooik

0,52

B K 2 0 0 7 2 E			

Briefkaart Vroeger en Nu – Hannut

0,52

B K 2 0 0 7 2 F			

Briefkaart Vroeger en Nu – Redu

0,52

TOTAAL
E

CODENUMMER ARTIKEL

BESCHRIJVING

SCHEURCODE AANTAL STUKPRIJS
facultatief		
E

			
B K 2 0 0 7 2 G			

Briefkaart Vroeger en Nu – Saint-Symphorien

0,52

B K 2 0 0 7 2 H			

Briefkaart Vroeger en Nu – Sint-Martens-Latem

0,52

B K 2 0 0 7 2 I			

Briefkaart Vroeger en Nu – Walcourt

0,52

B K 2 0 0 7 2 J			

Briefkaart Vroeger en Nu - Westmalle

0,52

B K 2 0 0 7 0 3 A (1)

Briefkaart Europalia - Galerij van kardinaal Gonzaga

0,52

B K 2 0 0 7 0 3 B (1)

Briefkaart Europalia - Heilige Gregorius met drie scriptores

0,52

B K 2 0 0 7 0 3 C (1)

Briefkaart Europalia – Nicolaas van Leyden. Buste

0,52

2 0 0 7 1 7 S				

Gemeensch. uitgifte met Luxemburg - souvenirkaart

4,85

F D C O 7 K B 0 5 2

Koninklijke beeltenis (monochroom rood)

3,65

F D C O 7 K B 1 0 4

Koninklijke beeltenis (monochroom donkergroen)

3,65

TOTAAL
E

FIRST DAY COVER

F D C O 7 K B 1 5 6

Koninklijke beeltenis (monochroom donkerblauw)

3,65

F D C O 7 K B 2 6 0

Koninklijke beeltenis (monochroom donkerpaars)

3,65

F D C O 7 K B 3 6 4

Koninklijke beeltenis (monochroom bruin)

3,65

F D C 0 7 A U T 0 1

Zelfklevende zegels - fruit

3,65

F D C 0 7 A U T 0 2

Zelfklevende zegels - Dahlia

3,65

F D C 0 7 A U T 0 3

Zelfklevende zegels - Tulipa Peach Blossom

3,65

F D C 0 7 A U T 0 4

Zelfklevende zegels - Petunia Hybrida

3,65

F D C O 7 1 6				

Toerisme

3,65

F D C O 7 1 7				

Gemeenschappelijke uitgifte met Luxemburg

3,65

F D C O 7 1 8				

Belgische Film

3,65

F D C O 7 1 8 B I S

Koningin Paola, 70

3,65

F D C 0 7 1 9				

This is Belgium

3,65

F D C 0 7 2 0				

Feest van de Postzegel

3,65

FIRST DAY SHEET
F D S 0 7 1 6				

Toerisme

4,85

F D S 0 7 1 7				

Gemeenschappelijke uitgifte met Luxemburg

4,85

F D S 0 7 1 8				

Belgische film

4,85

F D S 0 7 1 8 B I S

Koningin Paola, 70

4,85

F D S 0 7 1 9				

This is Belgium

4,85

F D S 0 7 2 0				

Feest van de Postzegel

4,85

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 KOSTEN op p. 25)
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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Deze bestelbon terugsturen naar:
De Post - Stamps & Philately - Verkoop: E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen
Tel. Klantendienst: 015 285 810 - Fax: 015 285 816
Enkel bij losse bestellingen van postzegels, vul de scheurcode van uw keuze in op de bestelbon
Aantal gewenste zegels

Voorbeeld

scheurcode

Eén postfrisse zegel

S10

Eén zegel, centraal afgestempeld

S11*

Zegelpaar, horizontaal gescheurd

S20

Zegelpaar, horizontaal gescheurd,
afstempeling op rechterzegel

S21*

Blokje van vier zegels

S40

Blokje van vier zegels, met centrale
afstempeling

S41*

Eén strook van vijf zegels met
vermelding van het plaatnummer

Nr.

S50

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

Nr.

S51*

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

S60
Datum

S61*
Datum

Een volledig vel postfrisse zegels

S70

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

03 I Gewone uitgiften
U i tg i f te d at u m

15 10 2007

Tulipa Peach Blossom - zelfklevend
Kenmerken:
Onderwerp: Tulipa Peach Blossom
Creatie: André Buzin
Zegelformaat: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Presentatie: boekje met 10 postzegels
Waarde van de zegel: € 0,80
Eenheidsprijs: € 8,00
Papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag
aangebracht op steunpapier
Oplage: volgens de behoeften van de dienst
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk
tanding type 10
Gravure (vormcilinders): GROUP DE SCHUTTER
Druk: De Post-Zegeldrukkerij van Mechelen
* 1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

Verkoop:
Vanaf 15 oktober 2007 in alle postkantoren

Voorverkoop:
Op 13 oktober 2007 van 10u tot 16u30 op het volgende adres:
Code: AUTO0703

Complexe Sportif
Rue Moulin Masure, 9
7730 Estaimpuis

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 oktober 2007 van 9 tot 17u in de Philaboetiek,
Brussel - De Brouckère, Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
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05 I Postwaardestukken
U i tg i f te d at u m

03 09 2007

10 briefkaarten “Vroeger en nu”
De voorzijde wordt geïllustreerd met zichten van oude prentkaarten uit: Bousval, Damme,
Diepenbeek, Gooik, Hannut, Redu, Saint-Symphorien, Sint-Martens-Latem, Walcourt en
Westmalle.
Op elk van de kaarten staat een postzegel zonder waardeaanduiding en met permanente
geldigheid. Het motief van de zegel is een recente foto van dezelfde plaats in deze steden.
De foto’s zijn genomen door Peter Jacobs. Voor de lay-out tekent MVTM.
De briefkaarten gaan in voorverkoop op 1 september 2007 in Arlon. Zij worden afzonderlijk
verkocht tegen de prijs van € 0,52.
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Code: BK20072A

Code: BK20072B

Code: BK20072C

Code: BK20072D

05 I Postwaardestukken

Code: BK20072E

Code: BK20072F

Code: BK20072G

Code: BK20072H

Code: BK20072I

Code: BK20072J

Deze kaarten behoren tot het abonnement op postwaardestukken.
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05 I Postwaardestukken
U i tg i f te d at u m

15 10 2007

Briefkaarten Europalia - Europa
Naar aanleiding van Europalia Europa worden drie briefkaarten uitgegeven waarop 3 kunstwerken uit de EUROPALIA-tentoonstelling “Het meesterlijk atelier • Europese kunstroutes (5de
- 18de eeuw)” worden afgebeeld. Voor de lay-out tekent Jean Libert, de voorverkoop heeft
plaats op 13 oktober 2007 in 7730 Estaimpuis. Prijs: e0,52 (1)
Galerij van kardinaal Silvio Valenti Gonzaga
© Musée des Beaux Arts, Marseille
Code: BK200703A (1)

De heilige Gregorius
met drie scriptores
©KHM Wien
Code: BK200703B (1)

Nicolaas van Leyden
(Buste van een leunende man)
© Musée de l’oeuvre Notre Dame
de Strasbourg. Foto van F. Zvardon
Code: BK200703C (1)
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06 I Souvenirkaart
U i tg i f te d at u m

03 09 2007

Souvenirkaart uitgifte met Luxemburg
Naar aanleiding van de gemeenschappelijke uitgifte met Luxemburg, wordt een souvenirkaart aangeboden. Deze kaart is als optie te verkrijgen bij uw postzegelabonnement. De souvenirkaart is beschikbaar vanaf 3 september 2007 in alle hoofdpostkantoren, postkantoren,
de Philaboetieks en rechtstreeks bij onze verkoopsdienst.
Ontwerp van de kaart MVTM

Prijs: e 4,85
Code: 200717S
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07 I First Day Cover

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

▼

Code: FDC0716
▼ Code: FDC0717

▼

Code: FDC0718
▼ Code: FDC0718bis

▼
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Code: FDC07AUTO1

07 I First Day Cover

▼

Code: FDC07KB104
▼ Code: FDC07KB156

▼

Code: FDC07KB260
▼ Code: FDC07KB364

▼

Code: FDC07KB052
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07 I First Day Cover

▼

Code: FDC0719
▼ Code: FDC0720

▼

Code: FDC07AUTO2
▼ Code: FDC07AUTO3

▼
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Code: FDC07AUTO4

08 I First Day Sheet

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

▼

Code: FDS0716
▼ Code: FDS0718

▼

Code: FDS0717
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08 I First Day Sheet

▼

Code: FDS0718bis

▼ Code: FDS0719

▼
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Code: FDS0720

NIEUW!

09 I Publicaties
U i tg i f te d at u m

15 10 2007

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
die in dit nummer aan bod komen, tonen de kwaliteit
van onze hedendaagse wetenschap. Het gaat steeds
om topwetenschappers, meermaals gelauwerd in
hun domein en internationaal erkend. Kenmerkend
is ook hoe hun onderzoek steeds nauw aanleunt bij
maatschappelijke problemen, en hoe de wetenschappers zelf als onderzoekers, pleitbezorgers, politicus of
adviseur gestalte geven aan hun engagement. De
negen onderzoekers van dit boek vormen echter een
topje van de brede onder-

Technische gegevens:
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 van de postzegels en lay-out van het boek:
Els Vandevijvere

zoekscultuur die van België
een kennisland bij uitstek
maakt. Een land waar wetenschap hoog in het vaandel staat.

Code: PRODO702N
Prijs: e 19,50 (inclusief 6% BTW)

Wist u dat...
- deze reeks van start ging in 2003
- volgende onderwerpen aan bod kwamen: Belgisch landschap, twaalf persoonlijkheden,
de hedendaagse Belgische kunst en gastronomie
- door het grote succes de mooie opbergbox ook gratis aangeboden wordt bij dit vijfde deel

Aarzel dus niet en bestel vandaag nog.
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NIEUW!

09 I Publicaties
U i tg i f te d at u m

15 09 2007

Stampilou 18: De Groene witte molen.
Billieke, broer van de buurvrouw, nodigt onze helden uit op een ballonvaart in Sint-Niklaas
in het Waasland. Het loopt natuurlijk allesbehalve goed af.
Stam en Pilou trachten de op hol geslagen luchtballon, met Opa Fons onderaan bengelend aan
een koord, in goede banen te leiden. Hun waanzinnige rit eindigt helaas frontaal tegen de groenwitte windmolen. Wanneer ze wakker worden is
alles rondom hen veranderd en bevinden ze zich
in de tijd dat de dieren nog spraken... de tijd van
Reinaert de Vos. Zal Opa koning Nobel helpen
Reinaert te straffen en wat gebeurt er met een
kloeke dame die in Opa de haan van haar leven
ziet? Kortom, een beestig verhaal voor amateurs
van pluimen en vachten. Allergische mensen zijn
gewaarschuwd!

Clubleden betalen € 3,19

Technische gegevens:
Auteurs: Studio MAX!
Uitvoering: paperback
Aantal bladzijden: 44
Druk: quadri
Prijs : € 4,25 *
Code : PHSTSTNL18 (Nl-versie)
PHSTSTFR18 (Fr-versie)
*prijs inclusief 6% BTW

Meer info:
www.studiomax.be of www.stampilou.be
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10 I Numisletter
Uitgiftedatum

03 09 2007

Gemeenschappelijke uitgifte met Luxemburg
Stamps & Philately en de Koninklijke Munt van België geven naar aanleiding van de gemeenschappelijke uitgifte met het Groothertogdom Luxemburg numisletter nummer 50 uit.
Dit schitterende collector’s item, met daarop een gedenkpenning, geslagen door de Koninklijke
Munt van België, is een geïllustreerde enveloppe met binnenin een mooie kaart met bijkomende uitleg over de uitgifte in 4 talen ( N, F, D, E). De penning is op de kaart extra in blister
verpakt. De oplage is beperkt tot 3000 stuks. Edwin Hoogewijs tekent voor het ontwerp van
deze numisletter, de penning is een ontwerp van Luc Luycx. Prijs: ? 15,75*

Code:
NMNL0750

NEEM EEN ABONNEMENT OP DE NUMISLETTER!
* Prijs voor de numisletter is inclusief 21% BTW.
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11 I Numismatiek

DE GEDENKMUNTEN VAN `2
UIT LUXEMBURG
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n de Philanews 2/2007 hebben we u de gedenkmunt
2004 uit Luxemburg (Groot-Hertog Henri) voorgesteld. Vandaag stellen we u 2 andere munten uitgegeven door Luxemburg voor : de munt Groot-Hertog
Henri - Groot-Hertog Adolphe (2005) en de munt Paleis
van de Hertogen (2007). De 2 muntstukken zijn officieel
betaalmiddel in alle eurolanden.
De keerzijde geeft de gemeenschappelijke kant weer
van de euromunten van 2 euro. De munt 2007 heeft de
nieuwe zijde met de “uitgebreide” europakaart.
De munten zijn beschermd door een doorschijnende capsule. De munt Groot-Hertog Henri Groot-Hertog Adolphe (2005): ` 9,00
De munt Paleis van de Hertogen (2007): ` 7,00
Ze zijn apart beschikbaar.
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50 JAAR VERDRAG VAN ROME
HET TWEEDE VERZAMELETUI VAN
DE HERDENKINGSMUNTEN VAN `2
Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het Verdrag
van Rome hebben de landen van de eurozone een herdenkingsmunt van € 2 uitgegeven. Reeds vele verzamelaars
hebben het eerste verzameletui met de munten uit België,
Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland aangekocht (zie Philanews 3/2007). Vandaag stellen wij U het
tweede verzameletui voor met de munten uit Finland,
Griekenland, Ierland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.
Beperkte oplage ! Prijs : 42 €

De opschriften “Verdrag van Rome 50 jaar” , “Europa”
en de naam van het uitgevende land zijn
weergegeven in de respectieve talen of
in het Latijn. De opschriften verschillen
dus van land tot land.
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© Hergé/Moulinsart 2007
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DE KROKODIL
VAN DE PALAU
EILANDEN

WE
NIEU KT
RI
EN ST TE
RK
BEPE TE
F
UITGI

Nominale waarde

1 dollar

Jaartal

2007

Kwaliteit

Proof

Diameter

13,92 mm

Gewicht

1 / 25 oz

Gehalte

goud 999

Rand

gekarteld

Oplage

15.000

Eenheidsprijs

€ 67,50

de grootste krokodil ter wereld
nu op het kleinste goudstukje ter wereld
Beeldzijde : Afbeelding van een zoutwaterkrokodil (lat. crocodylus porosus)
Muntzijde : Wapen van de Palau-eilanden met jaartal en nominale waarde

INFO ➤ TEL : 015/285 810 - FAX : 015/285 816
SC 342

Stuur deze bestelbon onder omslag terug naar:
DE POST/filatelie - E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen
❑ JA, ik bestel ....... ex. van de gouden Palau dollarmunt
tegen de eenheidsprijs van € 67,50 (NM07KRG)
Ik betaal als volgt : ❑ Ik ben al klant en heb een
domiciliëring voor mijn betalingen ❑ na ontvangst van
factuur met overschrijvingsformulier die ik apart ontvang.
❑ via mijn creditcard : ❑ VISA ❑ Euro/Master Card
Nr
Vervalt op

-

-

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

Klantnummer:
Naam
Adres

Postnr.
Datum

Plaats
Naam & handtekening betaler

X

X

12 I Duostamp®

NIEUW!

U i tg i f te d at u m

09 07 2007

Nieuwe uitgifte in het Duostamp®-gamma!
De nieuwe Duostamp® zijn letterlijk en figuurlijk juweeltjes. Als opvolger van de Disney Princess serie, uitgegeven in 2006, presenteren we u nu de serie
Disney Golden Princess. De titel zegt het zelf, prinsessen in
gouden jurken, gouden juwelen en diamanten, al wat een
meisjeshartje begeert. Snoopy
heeft samen met z’n vriendje
Woodstock nu ook een eigen
Duostamp®. Deze figuurtjes
uit de “comics” van Peanuts
zijn gekend bij jong en oud.
Deze Duostamps zijn per setje
van 5 zegels te verkrijgen in
alle grote postkantoren en
via de e-Shop op www.post.
be/eshop.
Een vel met 5 Duostamp®-zegels kost € 4,99. Ze kunnen
worden gebruikt voor een
genormaliseerde zending tot
50 gr in België. Bij Stamps
& Philately zijn deze ook per
vel van 15 zegels verkrijgbaar
code: set van 5 zegels: DUO50703

aan € 14,50.

vel van 15 zegels: 2007DUO03

				
code: set van 5 zegels: DUO50705
vel van 15 zegels: 2007DUO05

BINNENKORT TE KOOP!
Duostamp® van Junglebook
en the Pink Panther

46

JungleBook vel 15: 2007DUO06
set 5: DUO50706
Pink Panther vel 15: 2007DUO04
set 5: DUO50704

Ontdek ook de andere
Duostamp® op
www.post.be/eshop.

13 I Kilopost

Kilopost standaard

De ideale oplossing...
Kilopost Standaard, een oplossing voor het verzenden van kleine pakjes naar het buitenland.
Weegt je zending minder dan 2 kg en past ze niet in een brievenbus? Dan is Kilopost Standaard de ideale oplossing voor de verzending van je pakje naar het buitenland.
Hoe frankeer je je Kilopost Standaard-zending?
Je Kilopost Standaard-zending mag gefrankeerd worden met de “Kilopost Standaard-zegels”
of met een frankeervignet dat je haalt in een postkantoor of PostPunt. Het
aantal zegels dat je moet plakken is afhankelijk van het gewicht,
de bestemming van het pakje en de gekozen behandeling (Prior
of Non Prior). De Kilopost Standaard-zegel bestaat in twee versies:
Prior en Economy, die allebei groen zijn.
Voor meer informatie kan je terecht bij de Klantendienst op het
nummer 022 012345.
code: KILOSPAUT

code: KILOSNPTAUT

Vanaf 01.08.2007 wordt een
onderscheid gemaakt tussen
de zendingen die in een
brievenbus passen en deze
die er niet in passen.
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14 I Spoorwegfilatelie
U i tg i f te d at u m

18 09 2007

Kuifje
Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de geboorte van Hergé wordt een speciale
spoorwegzegel uitgegeven. De voorverkoop gaat door op zaterdag 15 en zondag 16
september 2007 van 10.00 tot 18.00 uur tijdens het evenement Leve de trein.
Waar? In de stations Brussel-Zuid*, Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins. Elke
locatie heeft een verschillende weekendafstempeling.

Verkoop:
Vanaf 18 september worden de zegels verkocht in het Filacentrum van NMBS Holding
en in de Philaboetieks van De Post.

Prijs: e 8,50

Code:NMBS2007B © HERGÉ / MOULINSART 2007

* Tijdens het evenement is in Brussel-Zuid een gelimiteerde genummerde reeks (4.200
exemplaren) te koop tegen 15 euro. De aankoop ervan is beperkt tot 5 exemplaren per
persoon. Na het evenement zijn de genummerde vellen te koop in het Filacentrum van
NMBS Holding en in de “Boutique Tintin” in Brussel. Reserveren is niet mogelijk, noch
telefonisch, noch via overschrijving.

Meer informatie over het evenement Leve de trein vindt u vanaf eind
augustus op www.levedetrein.be en in de media.
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14 I Spoorwegfilatelie
U i tg i f te d at u m

09 10 2007

Trans-Europ-Express
Zoals elk jaar wordt in oktober een nieuwe reeks spoorwegzegels uitgegeven.
Dit jaar is het onderwerp Trans-Europ-Express, de voorloper van de hogesnelheidstrein die
in 1957 werd ingewijd en zorgde voor snelle en comfortabele verbindingen tussen de grote
Europese steden.

Prijs: e 6,00

Code:NMBS2007A

Voorverkoop:
op zaterdag 6 oktober 2007 van 9.00 tot 17.00 uur in het station Brussel-Zuid.

Verkoop:
vanaf 9 oktober worden de zegels verkocht in het Filacentrum van NMBS Holding en in de
Philaboetieks van De Post .
** Abonnees die de spoorwegzegels als optie bij hun abonnement hebben ontvangen automatisch deze spoorwegzegels.

Bijkomende inlichtingen:
02/525.22.54 - filatelistisch.centrum@b-holding.be
Internetsite: filatelie.nmbs.be.
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15 I Irish Stamps

Nieuwe uitgiften van AN-Post!

Een mooie aanvulling van uw verzameling
U kan deze zegels automatisch ontvangen via het jaarlijks abonnement (2 verzendingen per
jaar) of via de jaarmap bij de dienst Verkoop. Meer info: contacteer onze klantendienst.
Tel.: 015/285 810 - www.philately.post.be - philately@post.be

www.irishstamps.ie
24 01 2007

Irish Franciscan College
in Leuven
400ste verjaardag
Prijs: € 0,91
Code: IR070175

24 01 2007

Overlijden van
Luke Wadding

23 02 2007

Vlucht van de Graven

350ste verjaardag

+ gratis velletje zonder zegels
Prijs: € 1,16

Prijs: € 0,91
Code: IR070275

Code: IR0707MS

09 02 2007

Jaar van het varken
- miniatuurblaadje
Prijs: € 2,72 Code: IR0705MS

- zegel
Prijs: € 0,91 Code: IR070575

28 03 2007

Verdrag van Rome
50ste verjaardag
26 01 2007

Groeten

Prijs: € 0,67
Code: IR070955

- Zelfklevend paar
Prijs: € 1,16 Code: IR0704SAS

- boekje
Prijs: € 5,81 Code: IR0704GBK
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16 I Info
d at u m

01 08 2007

Afschaffing Non-PRIOR tarief
Op 1 augustus 2007 wijzigen een aantal regels met betrekking tot het verzenden van briefwisseling. Zo verdwijnt het Non-Prior tarief voor binnenlandse zendingen die met een postzegel gefrankeerd zijn. Vanaf dan zal al deze briefwisseling op dezelfde manier en tegen het
huidige Prior-tarief behandeld worden.
d at u m

01 10 2007

Frankeren met veelvouden (Nieuw frankeringssysteem)
Een nieuw frankeringssysteem voor uw binnenlandse briefwisseling
De frankering van brieven is geen kinderspel. Welke waarde op welke zending moet gekleefd
worden is telkens een kleine zoektocht. Daarbij komt nog dat de tarieven regelmatig veranderen. Vanaf 1 oktober 2007 maakt De Post het leven van haar klanten wat eenvoudiger.
Een nieuw frankeringssysteem voor de binnenlandse briefwisseling ziet het licht. De complexe structuur van gevarieerde en wisselende tarieven wordt vervangen door een eenvoudig stelsel van gelijkmatige en vaste MULTIPLES (veelvouden). U vindt van dan af op de postzegel in de plaats van de waarde het cijfer 1, 2, 3, 5 of 7 in een cirkeltje. Het getal staat voor
het basistarief (vandaag € 0,52) of veelvouden ervan. Concreet betekent dit:


>

€ 0,52

Genormaliseerde zending voor het binnenland 0 - 50gr



>

€ 1,04

Niet genormaliseerde zending voor het binnenland 0 - 100 gr



>

€ 1,56

Niet genormaliseerde zending voor het binnenland 100 - 350 gr



>

€ 2,60

Niet genormaliseerde zending voor het binnenland 350gr - 1kg



>

€ 3,64

Niet genormaliseerde zending voor het binnenland 1kg - 2kg

Bij tariefwijzigingen hoeven de waarden op de zegels dus niet te veranderen. U kunt uw voorraad blijven gebruiken zonder dat kleine waarden hoeven bijgekleefd. U hoeft geen tarieven
meer uit het hoofd te kennen om juist te frankeren. Let wel, dit systeem geldt enkel voor
de binnenlandse briefwisseling. Omwille van de complexiteit van de buitenlandse tarieven
(prior, non prior, Europa en wereld) blijft hier de aanduiding van de waarden in Euro. Voor de
filatelisten is dit goed nieuws. Het nieuwe systeem biedt hem of haar de mogelijkheid een
mooie, nieuwe verzameling uit te bouwen. Maar ook blijven alle postzegels die voor 1 oktober 2007 en na 16 april 1962 werden uitgegeven geldig voor frankering.
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17 I Edel Collecties

“Remember
Bastogne”
nu voor 9,95 €

Special Edition Postzegelverzameling
van het Ardennenoffensief.
Oplage slechts 1000.
Met o.a de postzegels van België.
Met luxe albumbladen en klemstroken ter bescherming.
Nu tijdelijk van 15 € voor 9,95 €.

De WWF Postzegelverzameling “De Olifant”
Nu van 20 € voor 9,95 €

Maak kennis met het mooiste collectors-item van dit moment en wereldwijd het meest verzameld!
Verzamel de bedreigde diersoorten op officiële postzegels: de Orang-oetan, de Siberische tijger...
maar ook de Javaanse Neushoorn... Al deze zegels zijn t.b.v. WWF uitgegeven en dragen het
WWF-logo. Met uw aankoop steunt u WWF. Bestel nu en ontvang: • de postzegelserie en 4 schitterende FDC’s van de Savanne Olifant • het officiële WWF-verzamelalbum en • de officiële WWFverzamelbladen. Officieel waardevol WWF-Collectors-pack!

Houten kist
vol postzegels
nu van 375 €
voor 99 €

Grote kist met honderden schitterende
postzegels en FDC’s!
Met o.a. Nederland
en Koloniën. Alle
postzegels zijn verschillend. Nu voor een extra lage prijs. Op = op.

1977-2007 Herdenking 30e sterfdag

Elvis Presley
Officiële Collectie “Elvis
Presley 1977-2007” met:
• het postzegelvel postfris
• de Eerste Dag Envelop
• verzamel-albumblad
• klemstroken
nu tijdelijk van 19 €
voor 12,50 €

BON terug te sturen naar Edel Collecties NV, Metropoolstraat 11 b26, 2900 Schoten. Tel. 03/640.10.78

❏
❏
❏

......x Remember Bastogne
......x WWF Collectie
......x Houten kist

❏

......x Elvis Presley 30e
sterfdag

Naam: ..................................................................m/v
Voornaam:..................................................................
Adres: ........................................................................
Postnr: ……………Plaats:...........................................

+ 2,20 € als bijdrage in de verzendkosten.
Telefoonnr: .....................................................
Ik betaal nu nog niets, maar wacht eerst uw zending af. Als ik niet
tevreden ben stuur ik u alles terug en ben ik u niets verschuldigd. E-mailadres: ...................................................

✁

JA, stuur mij het aangekruiste per omgaande
vrijblijvend 14 dagen op zicht.

18 I Europhila 2007
d at u m

01 - 02 09 2007

Europhila 2007
Op 1 en 2 september 2007 vindt de internationale competitieve tentoonstelling “Europhila
2007” plaats. Plaats van het gebeuren: Heilig Hartcollege Maasmechelen - Rijksweg 357 te
3630 Maasmechelen. Aan deze tentoonstelling nemen een 10-tal Europese landen deel. Het
Heilig Hartcollege zelf is er te bewonderen op een speciale postzegel die zal uitgegeven worden op 3/9 in de reeks Toerisme.
Op 1 september zal er een frankeerautomaat (van 10u tot 16u30), type AMIEL, geplaatst
worden die 5 soorten vignetten aflevert: € 0,52 (België); € 0,70 ( Non-prior Europa); € 0,75
(Non-prior Rest Of the World); € 0,80 (Prior Europa); € 0,90 (Prior Rest Of the World).

Code: SETFV0702 - Prijs per set: € 3,67

Geïnteresseerden allen op post!
Na de afschaffing van de non-prior zal het de eerste maar tevens ook de laatste keer zijn dat
deze waarden voor België zullen worden uitgedrukt in €. Verzamelaars kunnen deze vignetten per set bestellen tot 30/09/08 bij onze Verkoopdienst (aan de hand van bestelbon p 25).

Voorverkoop: new Franking op 29/09/07:
Naar aanleiding van de lancering van dit nieuwe frankeringssysteem (zie Info op pagina 51)
zal een frankeerautomaat, geplaatst in het kantoor Brussel de Brouckère, het nieuwe model
vignetten afleveren met de vermelding  geldig voor genormaliseerde zendingen voor het
binnenland 0 – 50 gr en dit van 10u tot 16u30.

Eveneens op bestelling
verkrijgbaar tot 30/09/08
bij onze Verkoopdienst
Code: SETFV070301 - Prijs per set: € 3,67
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De Belgische postzegels
van 2007 in een mooie
verzameling.
Een postzegelabonnement All-in is:
gemakkelijk,
want uw postzegels worden thuisbezorgd

niet duur,
want slechts € 6,25 per maand of € 75 per jaar

compleet,
want u krijgt van elke postzegeluitgifte 1 exemplaar.

Liever een jeugdabonnement?
Neem een Stampilou-abonnement van € 14:
- een startpakket, de negen clubbladen en negen postzegeluitgiften.
Of neem een Stampilou Plus-abonnement van € 22:
- een startpakket, negen clubbladen, negen postzegeluitgiften, 3 strips van onze helden Stam en Pilou.

Info en reserveren:
Stamps & Philately,
Egide Walschaertsstraat 1,
2800 Mechelen.
Tel.: 015 285 810
philately@post.be
www.philately.post.be
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