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culturele voordelen van de post

Beste lezer,
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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Hoogbouw in België

speciale uitgiften

Dit jaar vieren we de honderdste verjaardag van
Renaat Braem (1910-2001), één van de meest
invloedrijke naoorlogse bouwmeesters van ons land.
De Post geeft eind augustus een reeks zegels uit over
hoogbouw van vóór de jaren 60, een van Braems
stokpaardjes. Luc Verpoest is architectuurhistoricus,
docent aan de Katholieke Universiteit Leuven én
liefhebber van hoogbouw in België.

uitgiftedatum

{30/08/2010}

hoogbouw in belgië
Prijs: € 4,50
Code: 1018bl*

* 1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

in de ban van
hoogbouw

Voorverkoop:
op 28 augustus 2010 van 10 tot 16u op
het volgende adres: Centre Communautaire,
Rue Léon Colleaux 38, 6762 Saint-Mard
(Virton)

Uitgifte 18

“Hoogbouw is controversieel,
maar minstens even
interessant”
Zelf studeerde Luc Verpoest voor ingenieur-architect, een technisch
onderbouwde richting. “Ik ben altijd al erg in de ban geweest van
gebouwen, en aangezien ik goed scoorde op wiskundige en wetenschappelijke vakken, werd het deze studiekeuze. Daarna werkte ik
enkele jaren als architect, maar ik kwam al snel terecht in de architectuurgeschiedenis van de 19de en 20ste eeuw, een zeer boeiende
periode waarin hoogbouw een prominente plaats inneemt.”
Leerling van Le Corbusier

“Ik had ooit het genoegen om Renaat Braem in levenden lijve te
ontmoeten”, mijmert Luc Verpoest. “Dat was naar aanleiding van ‘Antwerpen culturele hoofdstad’, in 1993. We zaten samen in een discussieforum over hoogbouw. Ik schreef toen een artikel over het belang
van hoogbouw in het Antwerpse stadsbeeld en ook Braem uitte zich als
voorstander. Hij schreef me achteraf zelfs nog een brief en verdedigde
daarin nog eens het belang van hoogbouw.” Ook als architectuurhistoricus heeft Verpoest veel respect en belangstelling voor Braem. “Hij is

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 30 augustus 2010 van 9 tot 17u in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1 te
1000 Brussel.

© Filip Naudts
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“Hoogbouw is een heel interessant thema, zowel op architecturaal
als op menselijk gebied”, vertelt Luc Verpoest. “Langs de ene kant
zijn we erg vertrouwd met hoge gebouwen, in de steden bijvoorbeeld,
anderzijds vindt de gemiddelde burger dat het stoort en in de weg
staat.” Vooral als we denken aan wonen, is hoogbouw controversieel.
“Als woning denkt iedereen aan een huis met een tuintje eraan, niet
aan leven op de zoveelste verdieping.”

Hoogbouw in België
KENMERKEN:

van heel groot belang geweest voor de naoorlogse architectuur in ons
land. In de jaren 30 liep hij ook stage bij Le Corbusier, wiens ideeën en
opvattingen hij wilde realiseren in België.”
Le Corbusier is voor Luc Verpoest een inspirerende persoonlijkheid.
“Niet enkel als architect en stedenbouwkundige, ook als denker en
schrijver vind ik hem een bijzonder figuur”, vertelt hij enthousiast. “Het
was een heel kritische man, hij ‘herdacht’ zichzelf continu. Zijn ideeën
werden vaak bestempeld als erg radicaal, tot ze in de realiteit ook heel
rijk en bruikbaar bleken.”
“Een professioneel postzegelverzamelaar ben ik zeker niet, maar ik
ben wel een liefhebber met een kleine collectie”, glimlacht Verpoest.
“Vooral de zegels die over kunst en architectuur gaan, boeien me
enorm. Over Victor Horta heb ik bijvoorbeeld de uitgifte uit 1969 naar
aanleiding van de opening van het Museum Horta liggen. De zegels
uit 2003 rond Henry Van de Velde gebruik ik nog steeds voor speciale
correspondentie, naar collega’s uit de architectuurwereld. De zegels
van deze uitgifte wil ik daar ook voor gebruiken: zij zullen de zegel
meteen opmerken. Het thema is heel mooi in beeld gebracht: de
verticaliteit komt heel goed tot zijn recht en er is ook inhoudelijk een
grote verscheidenheid.”

Code: fdc1018

Code: fds1018

Thema: architecturale hoogstandjes van voor 1960
Zegels: - Brussel: Le Tonneau ( S. Jasinsky)
- Leuven: Sint-Maartensdal ( Renaat Braem/A33 architecten)
- Brussel: Le fer à cheval (J.J. Eggericx/R. Verwilghen)
- Antwerpen: Boerentoren
		 (J. Vanhoenacker/J.Smolderen & E. Van Averbeke)
- Luik: la Cité de Droixhe (architectes groupe EGAU)
Blaadje: - Résidence de La Cambre (Brussel) van Marcel Peeters
- Boerentoren/Sint-Maartensdal
- Boekentoren (Gent) van H. Van de Velde
- Immeuble Pianos De Heug (Charleroi) van Marcel Leborgne
-La Cité de Droixhe/ Le fer à cheval/ Le Tonneau
Ontwerp: Roel Jacobs
Formaat zegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat blaadje: 166 mm x 100 mm
Waarde van de zegels:
Prijs blaadje: € 4,50
Samenstelling blaadje: 5 postzegels
Papier: fosforescent litho
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium
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onder de loep

speciale uitgiften

Saartje vandendriessche ontdekt
nieuwe plekjes in Vlaanderen
Uitgifte 19

“Wat ik ook heel leuk vind”, vertelt Saartje, “is, doordat ik met de
crew een beetje overal kom, ik bepaalde streken écht leer kennen.
Zo ontmoet je ook voortdurend nieuwe mensen en dat trekt me
enorm aan. Eens praten met de plaatselijke boer of brouwer, dat is
ook belangrijk om een streek te ervaren.”
Ook privé

Professioneel komt Saartje al veel in contact met de natuur, maar ook
privé stapt ze graag op de fiets of trekt ze de wandelschoenen aan.
“Fietsen doe ik heel graag in mijn eigen buurt, langs de Nete. Heel
mooi is het daar. Om te wandelen houd ik nog altijd heel erg van de
kust, Oostduinkerke bijvoorbeeld. Mijn twee honden neem ik dan ook
altijd mee, zij genieten daar van. Het fietsen gaat dan weer iets te snel
voor hen, dat is niet gezond voor hun voetkussentjes.”
uitgiftedatum

{30/08/2010}

Eén van Saartjes favoriete plekjes in Vlaanderen ligt in West-Vlaanderen. “Ik houd enorm van die uitgestrektheid en dat landelijke in
West-Vlaanderen”, vertelt ze. “Vooral de buurt van Poperinge vind ik
prachtig. Mijn ouders zijn afkomstig van die streek, en ondanks dat ik
al mijn hele leven in Antwerpen woon, voelt het toch elke keer aan als
thuiskomen.”
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“In ons land zijn er heelwat
interessante zaken te zien”
Eind augustus geeft De Post een reeks toeristische
zegels uit. Ons land heeft namelijk honderden kilometers aan fiets- en wandelpaden: allemaal in kaart
gebracht en bewegwijzerd. Saartje Vandendriessche
is naast presentatrice van Vlaanderen Vakantieland
ook zelf een liefhebber van fietsen en wandelen in de
Vlaamse natuur.
In Vlaanderen Vakantieland zien we Saartje vooral de binnenlandse
reportages presenteren. “Ik vind dat helemaal niet erg, integendeel,
ook in ons land zijn er heel wat interessante zaken te zien”, vertelt
ze enthousiast. “Ik werk nu al een viertal jaar voor het programma.
Of ik dan alles wel gezien heb? Absoluut niet, elke aflevering ontdek
ik weer nieuwe, leuke plaatsjes waarvan ik geen idee had dat ze
bestonden.”

Toeristische zegels
Prijs: € 5,90
Code: zb1019*

* behoort tot het postzegelabonnement

Voorverkoop:
Op 28 augustus 2010 van 10 tot 16u op
het volgende adres: Centre Communautaire,
Rue Léon Colleaux 38, 6762 Saint-Mard
(Virton)
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 30 augustus 2010 van 9 tot 17u in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1 te
1000 Brussel.

“Waar ik ook ontzettend enthousiast over ben en wat weinig mensen
weten: Vlaanderen heeft een nationaal park, het Nationaal Park Hoge
Kempen! Dat vind ik echt ongelooflijk, want om die naam te dragen
moet het gaan om minstens 5000 hectare groen. Het park strekt zich
uit over een aantal Limburgse gemeenten en heeft vijf toegangspoorten. Er wordt ook gewerkt met ‘rangers’, een soort van alternatieve
gidsen, die je alles uitleggen wat je er kan zien. Fantastisch!”
Code: FDS1019

De Waalse Saartje
Vandendriessche

Toeristische zegels
KENMERKEN:
Thema: fiets-en wandelroutes in Vlaanderen en Wallonië:
a. Fietsknooppunten b. Le Ravel
Ontwerp: Valérie Paul
Waarde van de zegel: ➊
Prijs van het boekje: € 5,90
Formaat van de zegels: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Samenstelling van het boekje: 5 x 2 verschillende zegels
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

Op de RTBF presenteert Adrien
Joveneau ondertussen al meer dan
twaalf jaar het het programma ‘Le
beau vélo de RAVel’. Dit programma is een mix van toerisme en
sport. De presentator is immers een fervent wielertoerist die voor
zijn programma dikwijls zelf op de fiets klimt en op een actieve
manier de wonderlijkste plekjes van Wallonië ontdekt. Het televisieprogramma heeft ook een radiopoot en een magazine spin off.
Code: FDC1019
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speciale uitgiften

De Verzamelaar
uitgiftedatum

{30/08/2010}

‘De Post in beweging’
Prijs: € 4,95
Code: 10208pro*

“IK WEET NIET OF
MIJN VERZAMELING OOIT HELEMAAL AF ZAL
RAKEN”

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 30 augustus 2010 van 9 tot 17u in de
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan
1,1000 Brussel.

Speciale uitgifte 20
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De Post in beweging
KENMERKEN:

Elke dag doorkruisen 600 chauffeurs van De Post het
land om al de brieven, pakjes en kranten op bestemming te krijgen. Dat komt neer op zo’n 1100 ritten
tussen de sorteercentra en de uitreikingskantoren.
Deze speciale uitgifte zet dit jaar de grotere transportvoertuigen van De Post in de kijker.
Code: 1020pro

In vorige edities passeerden reeds de kleinere bestelwagens en
postauto’s de revue. Een grote fan van allerlei soorten postvoertuigen, in miniatuur en op postzegels, is André Laurent, de ex-voorzitter
van de internationale filatelistische vereniging International Postal
Philatelic Club (voorheen Filapostel). In deze vereniging vinden sinds
23 jaar (ex)-post – en telecommedewerkers elkaar om postzegels
uit te wisselen, of postkaarten en telefoonkaarten. De voormalige
postontvanger verzamelt niet alleen postzegels, hij legde ook een
andere opmerkelijke verzameling aan. “Zo’n 15 jaar geleden startte ik
met het verzamelen van miniatuur postauto’s van over heel de wereld.
Enkel postvoertuigen op schaal 1:43 komen in mijn collectie. In totaal
komt dat neer op 83 voertuigen. Mijn verzameling is ondertussen
bijna volledig, maar ik weet niet of ze echt helemaal af zal raken. De
zes modellen die nog ontbreken vind ik niet in goede staat. Het gaat
om heel zeldzame miniaturen van de allereerste Franse postvoertuigen. Ze circuleren niet meer op de markt, noch bij verzamelaars.
Je moet dus echt geluk hebben dat er een exemplaar opduikt!”
Zijn passie voor postminiaturen is vrij recent. “Als kind speelde ik
wel met Dinky Toys, zoals alle kinderen in die tijd, maar de echte klik
kwam er na een bezoek aan het Postmuseum in Parijs. Sinds mijn
pensioen in 2003 legde ik me helemaal toe op deze nieuwe passie.”
Nu de verzameling zo goed als af is, heeft hij een andere kopzorg. “Ik
ben nu aan het broeden op ideeën om de wagens aantrekkelijk voor
te stellen, liefst onder de vorm van een maquette.” Daarmee is hij niet

Voorverkoop:
Op 28 augustus 2010 van 10 tot 16u op
het volgende adres: Centre Communautaire,
Rue Léon Colleaux 38, 6762 Saint-Mard
(Virton)

* 1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

aan zijn proefstuk toe. De smaak voor het bedenken van creatieve
installaties kreeg hij te pakken dankzij de Ronde van Frankrijk.
“Vorig jaar passeerde de tourkaravaan in Marseille, waar ik woon. Zo
ontstond het idee om een maquette te maken van de voertuigen in
deze karavaan. Puur voor mijn plezier! Ik heb de maquette zelfs even
tentoongesteld in het stadhuis van Marseille”, vertelt hij glimlachend.
De nu 62-jarige Laurent verzamelt al sinds zijn twaalfde postzegels. “Ik startte met een heel klassieke verzameling Frankrijk, Monaco en Andorra. Ondertussen heb ik een verzameling
waarmee ik kan deelnemen aan wedstrijden op nationaal niveau. Zeldzame zegels heb ik niet, dus koester ik geen ambities om op een hoger niveau aan competitie te doen.”
In juni gaf hij de fakkel als voorzitter van International Postal Philatelic Club door aan zijn opvolger. “Maar ik blijf natuurlijk van de
partij op onze activiteiten, zoals de tweejaarlijkse vergadering. Die
samenkomst is altijd verbonden aan een internationale filatelietentoonstelling. Onze leden zijn immers afkomstig van over heel de
wereld! Tijdens onze vergaderingen houden we debatten over allerlei
onderwerpen die met filatelie te maken hebben. Dat kunnen postthema’s zijn, maar we bakenen dat niet strikt af. De rest van het jaar
is internet ons belangrijkste communicatiemiddel, maar evengoed de
mappen met postzegels die circuleren onder onze leden en waarmee we postzegels uitwisselen. Die reizen de hele wereld rond!”

Code: FDS1020

Code: FDC1020

Thema: oude en nieuwe vrachtwagens en treinen van De Post
Zegels: - Automobiel postkantoor – Ford (1953)
- Autonome posttrein (1931)
- Vrachtwagen Bedford (1979)
- Autonome posttrein (1968)
- Vrachtwagen Volvo ( 2009)
Ontwerp: Jean Libert
Gravure: Guillaume Broux
Waarde van de zegels: 
Prijs van het vel: € 5,90
Samenstelling vel: 2 x 5 verschillende postzegels
Formaat zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat vel: 140 mm x 160 mm
Papier: gegomd polyvalent wit fosforescent
Aantal platen: 6
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: gecombineerde raster- en staaldiepdruk
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

Frankeervignetten
‘Postvoertuigen Vroeger en nu’
Vanaf 28 augustus 2010 worden volgende frankeervignetten
te koop aangeboden:

Code

Tarieven

Prijs

FV1003S

Set

€ 4,22

FV1003(1)S

Tarief 1 nationaal

€ 0,69

FV1003(1E)S

Tarief 1 Europa

€ 1,00

FV1003(1W)S

Tarief 1 rest van de wereld

€ 1,15

FV1003(2)S

Tarief 2 nationaal

€ 1,38
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nieuw leven in de brouwerij

speciale uitgiften

“Postzegels zijn één
van de meest democratische verschijningsvormen van beelden”

1. Van brouwerij
naar centrum
voor hedendaagse
kunst

uitgiftedatum

{20/09/2010}

Nieuw leven in de brouwerij

prijs: € 0,90
Code: 1021apro*

*een postzegel behoort tot
het postzegelabonnement

Het modernistische gebouw van
brouwerij Wielemans werd in 1930
ontworpen door de Brusselse architect
Adrien Blomme. Tegenwoordig is het
‘Wiels’ een centrum voor hedendaagse
kunst met jaarlijks zes grote en vele
kleine tentoonstellingen, ruimte voor
kunstenaarsresidenties, educatie,
sociaal artistieke projecten, films,
concerten en lezingen.
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© Filip Naudts

Nieuw leven in
de brouwerij
Uitgifte 21
België mag dan wel het bierland bij uitstek zijn, heel wat brouwerijen
staakten hun activiteiten en sloten de deuren. De Post geeft eind september een reeks postzegels uit over drie oude brouwerijgebouwen
waarin toch nieuw leven geblazen werd.

Volgens directeur Dirk Snauwaert ontbrak
er in Brussel een kunstencentrum gericht
op internationale, hedendaagse kunst.
“De ruimte van het Blommegebouw en de
uitzonderlijke lichtinval maakt van het pand
een heel geschikte plaats om hedendaagse
kunst te tonen in al haar facetten”, legt hij
uit. Destijds had de brouwerij de grootste
brouwzaal van Europa. “Drie van de brouwkuipen staan er nog steeds”, vertelt Dirk.
“Postzegels zijn één van de meest democratische verschijningsvormen van beelden”,
vertelt Dirk Snauwaert. “Daarom past een
postzegel perfect bij een kunstcentrum. Een
postzegel over dit gebouw is voor mij als een
eerbetoon aan de architectuur, een hommage aan de architect en een hulde aan
de nieuwe functie als kunstencentrum.”

prijs: € 1,05
Code: 1021bpro*

*een postzegel behoort tot
het postzegelabonnement

prijs: € 1,18
Code: 1021cpro*

*een postzegel behoort tot
het postzegelabonnement

Voorverkoop:
Op 18 september 2010 van 10 tot 16u op het
volgende adres: CC De Adelberg, Adelbergpark 1,
3920 Lommel.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 20 september 2010 van 9 tot 17u in de
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.
Code: fdc1021

Nieuw leven in de brouwerij
KENMERKEN:
Thema: brouwerijen die een andere bestemming kregen
Zegels: a. Rotselaar: brouwerij De Mena – vrijetijdscentrum
b. Marche-en-Famenne: oud klooster en brouwerij van de Karmelieten – Centrum voor telematische ondersteuning
c. Brussel: Wiels – Centrum voor hedendaagse Kunst
Ontwerp: Rob Buytaert
Waarde van de zegels:
Prijs van de vellen: a. € 4,50/b. € 5,25/c. € 5,90
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van de vellen: 100 mm x 166 mm
Velindeling: 3 vellen elk met 5 identieke postzegels
Papier: fosforescent litho
Aantal platen:2
Drukprocedé: offset
Tanding: 11 ½
Repro & druk: Stamps Production Belgium
Code: fds1021
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speciale uitgiften

2. Van brouwerij naar vrijetijdscentrum ‘de Mena’ in Rotselaar
Brouwerij Mena werd opgericht in
1897 en draaide zo goed dat men
35 jaar later een gebouw van 24 meter
hoog oprichtte in art-decostijl. Vandaag is het een beschermd monument
dat dienst doet als vrijetijdscentrum en
plaats biedt aan enkele gemeentelijke
diensten én de bibliotheek.

“Op onze culturele
dienst hangen nog altijd
de oude tegeltjes aan de
muur”

© Filip Naudts

“De jeugddienst, toeristische en culturele
dienst zaten vroeger heel verspreid. Twee
zomers geleden verhuisden we met zijn
allen naar de oude brouwerij”, aldus Raf
Van de Velde, cultuurbeleidscoördinator van

Rotselaar. Het gebouw herbergt ook de bibliotheek. “Daar is een ruimte aan verbonden
voor lezingen of workshops. We zijn nu
ook begonnen met maandelijkse culturele
voorstellingen. Onze doelgroep is erg breed
en we proberen voor elk wat wils te bieden.”

België staat
in de Europese
schijnwerpers

De oude brouwerij is al ruim 15 jaar een
beschermd monument. “Op elke verdieping
zie je nog wel een vormelijk element dat
verwijst naar de oorspronkelijke bestemming van het gebouw. Zo hangen op onze
culturele dienst nog altijd de oude tegeltjes
aan de muur. Ook het trappenwerk en heel
wat glasramen zijn bewaard gebleven.”

uitgiftedatum

{01/07/2010}

“De zegels zijn niet enkel leuk voor de
echte verzamelaars”, glimlacht Raf, “maar
ook voor de inwoners van Rotselaar, die zo
ook eens een brief kunnen sturen met een
postzegel van hun eigen gemeente erop!”

De europese unie.
Het belgisch voorzitterschap
Prijs: € 0,90
Code: 1017xpro*

Sinds 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 bracht De Post een speciale uitgifte
‘De Europese Unie. Het Belgisch voorzitterschap’ op de markt. De
postzegel is beschikbaar sinds 1 juli in alle postkantoren.
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3. Van brouwerij naar centrum voor
nieuwe informatietechnologieën
De site van het vroegere Karmelietenklooster in Marche-en-Famenne heeft
al heel wat watertjes doorzwommen.
In de 19de en 20ste eeuw als brouwerij, de laatste tien jaar als centrum voor
nieuwe communicatie- en informatietechnologieën.
De laatste brouwers hielden ermee op midden
jaren ’50. Pas eind jaren ’70 besliste de stad
om het gebouw te renoveren en er een centrum voor cultuur van te maken. In ’97 kreeg
het een nieuwe functie. Als twaalfjarige was
Jonathan Delhez, gids in Marche-en-Famenne,
één van de eerste inwoners die gebruik maakte van het ‘Centre de Support télématique’.
“Internet kwam toen net op. Met dit project
wilden de initiatiefnemers nagaan of een openbaar digitaal ontmoetingscentrum aanslaat bij
het publiek. Het werd een klinkend succes.

Bewoners kunnen tot vandaag gratis
opleidingen volgen of gebruik maken
van de computers.”
Het klooster van de karmelieten, dat dateert
van de 15de eeuw, werd in de 19de eeuw een
brouwerij. “De laatste brouwer trok midden jaren ’50 van de vorige eeuw de deur achter zich
dicht. Nochtans was het ‘bière des carmes’ erg
populair. Dankzij het gebruikte water, afkomstig
van een bron onder het klooster. Dat water is
van zeer goede kwaliteit en zou zelfs geneeskundige krachten hebben!” Enkele details
verraden nog de vroegere functie van het centrum. “De prachtige gerestaureerde gewelfde
kelders dienden vroeger als opslagplaats voor
het bier en dat ‘proef’ je nog in de sfeer van
de ruimte. Maar verder hebben de laatste
brouwers al het materiaal gedemonteerd en
meegenomen. Daarom vind ik het zo leuk dat
De Post met deze uitgifte de voorgeschiedenis nog eens onder de aandacht brengt.”

“Bewoners kunnen hier
gratis computeropleidingen
volgen”

DE EUROPESE UNIE.
Het Belgisch voorzitterschap
KENMERKEN:
Code: FDS1017x

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
Code: FDC1017x

| 13

de ontwerper

speciale uitgiften

uitgiftedatum

{20/09/2010}

belgische streken
Prijs: € 4,50
Code: 1022bl*

“Puzzelen tot
alles in elkaar
past”

*1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

Uitgifte 22

Hun achternaam hebben Bart Van Leuven en Inge
Van Damme alvast mee om een postzegel over Belgische streken te ontwerpen. Voor de twee ontwerpers,
in het echte leven een koppel, vormde deze uitgifte
hun filatelistische doop.

Voorverkoop:
Op 18 september 2010 van 10 tot 16u op het
volgende adres: CC De Adelberg, Adelbergpark 1,
3920 Lommel.
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Afstempeling uitgiftedatum:
Op 20 september 2010 van 9 tot 17u in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1 te 1000
Brussel.

© Michiel De Cleene

Ze maakten van het zegelvel, dat de verschillende facetten van
Haspengouw in de kijker zet, een grafisch juweeltje, met aandacht
voor elk detail. Voor beiden vormde deze postzegel een leuke uitstap
uit hun ‘normale’ werk. Inge geeft meestal boeken vorm. Bart is in de
eerste plaats bekend als foodfotograaf. Landschapsfotografie zoals
bij deze uitgifte over Haspengouw was nieuw voor hem. Het verraste
hen dan ook toen ze de vraag kregen van De Post om deze reeks te
maken. “Twee jaar geleden stelde ik aan De Post voor om een reeks
te maken over Belgische culinaire specialiteiten, met uitgepuurde en
sobere foto’s van onze bekende basisproducten. Het maken van een
postzegel trok me aan omdat je zo heel veel mensen kunt bereiken
met je werk. Op mijn foto’s staat zo weinig mogelijk”, lacht Bart, “zo
ben je bijna gedwongen om op een nieuwe manier naar het object
te kijken met meer oog voor detail. Die stijl past wel bij zoiets klein
als een postzegel vind ik.” “We kregen alle vrijheid om onze eigen
keuzes te maken, maar moesten toch met een paar zaken rekening
houden. De vijf provincies die samenkomen in Haspengouw moesten
bijvoorbeeld elk vertegenwoordigd zijn. Het moeilijkste vond ik het in
elkaar passen van alle elementen. Het geheel mocht niet te zwaar
worden, vandaar mijn keuze om te werken met heldere vlakken”, licht
Inge verder toe.
op dezelfde golflengte

Bart en Inge werken ondertussen zo’n 15 jaar samen. “Maar we

komen zeker niet naar buiten als exclusief samenwerkend koppel!”,
klinkt het eensgezind. “Onze eerste samenwerking was een boek rond
tapijten, meteen mijn eerste boek dat ik heb vormgegeven”, vertelt
Inge. “Samenwerken heeft veel voordelen. We zitten samen in één
bureau, dat bespaart enorm veel tijd. Meestal zitten we op dezelfde
golflengte. Bart is ook heel duidelijk in zijn communicatie, hij weet heel
goed waar hij naartoe wil.” Barts stijl van fotograferen sluit goed aan
bij Inges stijl van vormgeven. “Ik zou haar stijl omschrijven als ‘Duits’
(protest van Inge) of streng. Het is speels en zakelijk tegelijk.” “Dat is
waar, ik hou van een sobere lijn, voor mij geen franjes. Maar ik speel
heel graag met beelden om te zoeken naar de juiste combinaties die
elkaar versterken.”

Belgische streken
KENMERKEN:

Code: fds1022

Puzzelen

Voor deze uitgifte ging hun samenwerking nog een stapje verder. “Ik
ben een kleine week foto’s gaan nemen in Haspengouw”,vertelt Bart.
“Dat leverde zo’n 1000 beelden op. ‘Doe maar’ zei ik tegen Inge. Af en
toe gaf ik dan een opmerking.” “Het verschil met andere keren is het
feit dat we ons werk samen bestudeerden en voortdurend overlegden”, aldus Inge. “Ik vond deze manier van samenwerken heel leuk
en ik ben ervan overtuigd dat het resultaat nu beter is dan als we elk
alleen zouden gewerkt hebben. Het geheel ziet er simpel uit maar we
zijn er best wel lang aan bezig geweest. Het is als een puzzel. Je blijft
zoeken tot het hele plaatje in elkaar past.”

Code: fdc1022

Thema: Haspengouw
Zegels: -Sint-Truiden: boomgaard
-Hélécine: kasteel
-Fruitbloesem
-Streekproducten
-Perwijs (Perwez): boerderij
Ontwerpers: fotograaf: Bart Van Leuven / vormgeving: Inge Van
Damme
Waarde van de zegels:
Prijs van het blaadje: € 4,50
Samenstelling: blaadje met 5 verschillende zegels
Formaat zegels: -St.-Truiden & fruitbloesem: 30 mm x 40,1 mm
-Hélécine: 30,5 mm x 40,1 mm
-Streekproducten: 33,11 mm x 40,2 mm
-Perwijs: 49,1 mm x 37 mm
Formaat van het blaadje: 152 mm x 185 mm
Papier: gegomd polyvalent wit fosforescent
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: rasterdiepdruk
Gravure(vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
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gewone uitgiften

André Buzin ontwierp ‘De fazant’
Op 14 juni werd 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 André Buzin.Voor deze uitgifte beeldde hij een fazant af.
uitgiftedatum

{14/06/2010}

de fazant
Prijs: € 4,09
Code: VG10409*

De fazant
KENMERKEN:
Thema: de fazant
Ontwerp: André Buzin
Waarde van de zegel: € 4,09
Verkocht per zegel
Formaat zegel: 32,50 mm x 24,40 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: fosforescent litho
Plaatnummers: 2
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro en druk: Stamps Production
Belgium

Code: fdc10409
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Meerkoet siert verkiezingszegel
Naar aanleiding van de verkiezingen werd op 12 mei 2010 een postzegel met
de afbeelding van een meerkoet uitgegeven. Het gaat om een postzegel, zonder
faciale waarde van € 0,28.
De zegel werd ontworpen door André Buzin.

invullen in drukletters a.u.b.

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

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

❏ 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

uitgiftedatum

{12/05/2010}

de meerkoet
Prijs: € 0,28
Code: VG10VERK*

De meerkoet
KENMERKEN:
Thema: vogel: de meerkoet
Ontwerp: André Buzin
Lay-out: MVTM
Waarde van de zegel: € 0,28
Velindeling: 10 identieke postzegels
Verkocht per zegel
Formaat zegel: 24,10 mm x 28 mm
Papier:
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production
Belgium
Code: fdc10verk

SC673

bestelbon philanews 4/2010

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.

10/07/2010

17bis. De Europese Unie: Het Belgisch
Voorzitterschap

€ 0,90

18. Hoogbouw in België

€ 4,50

aantal

totaal

BO1004tg

zegels augustus 2010
1018bl

30/08/2010
30/08/2010

19. Toeristische zegels (zelfklevend)

€ 5,90

1020pro

30/08/2010

20. De Post in beweging

€ 2,95

20/09/2010
20/09/2010

21. Nieuw leven in de brouwerij (Mena)

€ 0,90

21. Nieuw leven in de brouwerij
(Marche-en-Famenne)

€ 1,05

1021cpro

20/09/2010

21. Nieuw leven in de brouwerij (Wiels)

€ 1,18

1022bl

20/09/2010

21. Belgische streken

€ 4,50

code

uitgiftedatum

beschrijving

12/05/2010

Meerkoet (verkiezingszegel)

VG10409

14/06/2010

code

beschrijving

scheurcode

aantal

prijs ex.

aantal

totaal

fazant

€ 0,28
€ 4,09
prijs ex.

first day covers mei,juni, juli 2010
FDC10verk

FDC meerkoet

€ 3,75

FDC10409

FDC fazant

€ 3,75

FDC1017x

FDC de europese unie

€ 3,75

first day covers augustus 2010
FDC hoogbouw in belgië

€ 3,75

FDC1019

FDC toeristische zegels

€ 3,75

FDC1020

FDC de post in beweging

€ 3,75

first day covers september 2010
FDc1021

FDc nieuw leven in de brouwerij

€ 4,95

FDc1022

FDc belgische streken

€ 4,95

first day sheet juli 2010

totaal

FDS europese unie

FDs hoogbouw in belgië

(gelieve de correcte prijs aan te duiden)

PAS10CP01

Cultuurvrd. II: Duoticket Mundaneum

€ 15 / 19

PAS10CP02

Cultuurvrd. II: Pas Bru Lit.wandeling + Stripmuseum

€ 15 / 20

PAS10CP09

Cultuurvrd. II: Japanse Tuin

€ 15 / 27

PAS10CP05

Cultuurvrd. II: Duoticket Museum Midden-Afrika

€ 15 / 22,95

PAS10CP06

Cultuurvrd. II: Duoticket Kunstencentrum Wiels

€ 15 / 18

PAS10CP07

Cultuurvrd. II: Ticket MOT Grimbergen

€ 15 / 23

PAS10CP08

Cultuurvrd. II: Duoticket Stichting Folon

€ 15 / 20

PAS10CP03NF

Cultuurvrd. II: Infopakket Floraliën-NL:boek+DVD

€ 15 / 18

BO1001NTIBX

Cultuurvrd. II: BOEK- This is Belgium VIII-Mode-NL-Gesigneerd

€ 15 / 19;95

FV1003(2)S

VIGNET POSTVOERTUIGEN 2010

€ 1,38

FV1003(1W)S

VIGNET POSTVOERTUIGEN 2010

€ 1,15

FV1003(1E)S

VIGNET POSTVOERTUIGEN 2010

€ 1,00

FV1003(1)S

VIGNET POSTVOERTUIGEN 2010

€ 0,69

FV1003S

VIGNET POSTVOERTUIGEN 2010

€ 4,22

aantal

totaal

DAVO supplementen
DA0101950

Basis supplement 1a - 2010

€ 34,75

DA01052050

Supplement zegels uit blaadjes en boekjes 1b- 2010

€ 10,00

DA01052060

Supplement volledige zelfklevende boekjes 1c - 2010

€ 7,75

DA01051920

Supplement gelegenheidsvelletjes 1d - 2010

€ 30,25

XXXX

Geschenk bij aankoop albums voor min. € 25

code

beschrijving

sc code

prijs ex.

NM10fzs

munt frankrijk € 50

sc655

€ 90,00

NM09fzs

set van 4 munten frankrijk (€ 5, € 10, € 15 en € 25)

SC655

€ 110,00

NM10mtzs

munt moeder teresa

SC655

€ 51,00

nm10fs

munt van € 2 generaal de gaulle

SC655

€ 9,00

nm10rrrge

De Munten van het Romeinse Rijk – romulus & remus

SC667

€ 70,00

nm10rclge

De Munten van het Romeinse Rijk – keizer claudius

SC668

€ 70,00

NM10RTGE

De Munten van het Romeinse Rijk – tiberius

SC669

€ 70,00

NM10RCCAGE

De Munten van het Romeinse Rijk – keizer caligula

sc670

€ 70,00

NM10MHGE

GOUDEN MUNT VAN € 10 – MAX HAVELAAR 2010

SC677

€ 300,00

Gratis

ANDERE PRODUCTEN
€ 4,95

first day sheets augustus 2010
FDs1018

aantal

€ 19,00

numismatiek

FDC1018

FDS1017x

prijs ex.

VIGNETTEN

vogels 2010
VG10VERK

tournée générale. de geheimen van het belgische bier

ik ben: ❏ abonnee ❏ geen abonnee

zegels september 2010

1021bpro

sc code

cultuurvoordelen

zb1019

1021apro

beschrijving

publicaties

zegels juli 2010
1017xPRO

code

€ 4,95

FDs1019

FDs toeristische zegels

€ 4,95

FDs1020

FDs de post in beweging

€ 4,95

first day sheets september 2010

MER1001BUZ

Buzin box

€ 50,00

BK1002

Set briefkaarten ‘Vroeger en nu’

€ 6,49

KL0801

Postzegelalbum met postlogo op kaft

€ 5,45

KL0901L32R

Album Leuchtturm (rode kaft)

€ 9,45

KL0901L32Z

Album Leuchtturm (zwarte kaft)

€ 9,45

KL0902L64R

Album Leuchtturm (rode kaft)

€ 18,45

KL0902L64Z

Album Leuchtturm (zwarte kaft)

€ 18,45

uw bijkomende bestellingen

FDs1021

FDs nieuw leven in de brouwerij

€ 4,95

FDs1022

FDs belgische streken

€ 4,95

MER1002FFT

Postvoertuigen Finland – Ford Transit

€ 14,90

MER1003FTL

Postvoertuigen Finland – Tunturi LÉheti

€ 17,90

aantal

totaal

publicaties

Tournée Générale

belangrijke opmerking: al onze prijzen zijn btw inbegrepen
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

. . . x o,15 euro
€

De geheimen van het
Belgische bier

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*

EÉN POSTFRISSE ZEGEL

Herbeleef de avonturen van levensgenieters Jean Blaute en Ray Cokes. Er werd in
dit boek heel wat informatie verwerkt over
België als bierland, uniek door zijn vele
brouwerijen en meer dan 500 verschillende bieren.Voor de lekkerbekken worden
bovendien heel wat gastronomische en
toeristische tips gegeven.

EÉN ZEGEL, CENTRAAL AFGESTEMPELD

ZEGELPAAR, HORIZONTAAL GESCHEURD

3. zegelpaar, horizontaal gescheurd

s20
ZEGELPAAR, HORIZONTAAL GESCHEURD,
AFSTEMPELING OP RECHTERSTEMPEL

4. zegelpaar, horizontaal gescheurd, afstempeling op rechterzegel

s21*
BLOKJE VAN VIER ZEGELS

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

BLOKJE VAN VIER ZEGELS,
MET CENTRALE AFSTEMPELING

Naast de gekende grote brouwerijen wordt
er ook aandacht besteed aan de activiteiten van vrij unieke en artisanale brouwers
zoals de Struise Brouwers en de Geuzestekerij Hanssens Artisanaal. De twee hoofdpersonages reizen er het ganse land voor
door en beleven de Belgische biercultuur in
leuke cafés en restaurants.

Daarnaast worden 16 arrangementen
beschreven en je vindt er ook een schat aan
uitstaptips en verborgen adresjes.
Dit is geen boek om in één ruk uit te lezen.
Je moet er nu en dan eens in snuffelen,
het opnieuw terzijde leggen en nippend aan
een streekbiertje nadenken over je volgend
bezoekje. Of je gaat ermee op pad om de
landschappen en steden te ontdekken waar
onze brouwerijen zich ooit vestigden en tot
vandaag de rijke traditie van onze biercultuur uitdragen. In het boek werden de
drie afgestempelde postzegels gekleefd van
oude brouwerijen die intussen een nieuwe
bestemming kregen (zie p11).

Auteur: G. Degrande
Prijs : € 19
208 pagina’s
Dit boek is niet te koop in de Filaboetieks.
Te bestellen voor 10/9 via de centrale bestelbon
(code BO1004TG)!
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ÉÉN STROOK VAN VIJF ZEGELS MET VERMELDING
VAN HET PLAATSNUMMER

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

ÉÉN STROOK VAN VIJF ZEGELS MET VERMELDING
VAN HET PLAATSNUMMER, MET ÉÉN AFSTEMPELING
OP DE BUITENSTE ZEGEL
ÉÉN STROOK VAN VIJF ZEGELS MET VERMELDING
VAN DE DRUKDATUM

ÉÉN STROOK VAN VIJF ZEGELS MET VERMELDING
VAN DE DRUKDATUM, MET ÉÉN AFSTEMPELING OP DE
BUITENSTE ZEGEL

EEN VOLLEDIG VEL
POSTFRISSE ZEGELS

12. een volledig vel afgestempelde zegels

Klassiekers van de filatelie die
steeds opnieuw verrassen
Ook dit jaar mag je uitkijken naar een nieuwe editie van het Jaarboek,
de Jaarmap en de Agenda. Nadat je uitzonderlijk vroeg dit jaar het
achtste deel van de reeks ‘This is Belgium’ op de kop kon tikken
voorzien we in Philanews nr. 5 een uitgebreid aanbod van deze interes-

sante producten. Ook dit jaar vormen ze het ideale geschenk voor de
echte verzamelaar of gewoon voor wie postzegels leuk vindt en er iets
meer wil over weten. Om de zaak compleet te maken verschijnt tegen
eind 2010 ook de meest actuele versie van de Postzegelcatalogus.

s71*

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.

spoorwegzegel Brussel-Centraal
In september wordt het volledige gerestaureerde en gerenoveerde station BrusselCentraal ingehuldigd. De spoorwegfilatelie
wil hierbij aanwezig zijn en zal een nieuwe
spoorwegzegel voorstellen.
De voorverkoop vindt plaats tijdens een publieksevenement dat doorgaat op zondag 19
september in het station Brussel-Centraal.
Verdere informatie volgt via de media en op

onze internetsite.
De zegel zal ook worden verkocht in de
Philaboetieks van De Post en bij ‘Stamps &
Philately’.
PS: Onze traditionele afspraak op de eerste
zaterdag van oktober gaat niet door.
Bij het ter perse gaan waren de afbeeldingen van de spoorwegzegel nog niet bekend.

Bijkomende inlichtingen: 02/525 22 54,
filatelistisch.centrum@b-holding.be
Internetsite: filatelie.nmbs.be

duostamp

Postwaardestukken

Twee nieuwe must-haves in het
Duostamp® assortiment!

‘Vroeger en nu’
in 11 briefkaarten
uitgiftedatum

Met het nieuwe schooljaar voor de deur pakt
De Post uit met twee speelse Duostamp setjes,
leuk om mee uit te pakken op de speelplaats!
Deze setjes mogen dus zeker niet ontbreken in
je verzameling:

{20/09/2010}

uitgiftedatum

{30/08/2010}

vroeger en nu

De afbeelding van een oude prentkaart siert de voorkant, terwijl het motief van de postzegel een recente
foto is, genomen op dezelfde plaats in de gemeenten.
De foto’s zijn genomen door Peter Jacobs, de vormgeving is van Myriam Voz en Thierry Martin (MVTM).

jalhay

Duostamp® Toy Story: deze zomer kon je de derde Toy Storyfilm
gaan bekijken in de bioscoop. Het succes van deze schitterend
uitgewerkte animatiefilms van Disney Pixar heeft veel te maken
met de sympathieke hoofdpersonages astronaut Buzz Lightyear en
cowboy Woody. Hun grappige en ontroerende avonturen kenden de
voorbije vijftien jaar al heel wat fans, jong en oud. Deze reeks zet de
hoofdpersonages uit de meest recente film in de kijker. Het lijkt wel
alsof ze elk moment uit de zegels kunnen springen!
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kessel-lo

st-amands

Duostamp® Mega Mindy Power: girl power van eigen bodem,
met Mega Mindy hebben we een superheldin in huis om u tegen
te zeggen. Je kan tegenwoordig niet naast de populariteit van deze
hippe heldin kijken die de wereld verlost van alle boosdoeners
kijken. Hoog tijd voor een getekend Mega Mindy Duostamp® setje!

Bij Stamps & Philately is Duostamp® ook per vel van 15 zegels
verkrijgbaar aan € 14,50.

De briefkaarten – die behoren tot het abonnement op
de postwaardestukken - worden uitsluitend verkocht
per set van 11 briefkaarten tegen de prijs van € 6,49.
Ze zijn te koop in de Filaboetieks en bij Stamps &
Philately, Dienst Verkoop, E. Walschaertsstraat 1B te
2800 Mechelen.
Bij bestellingen onder € 25 betaal je een toeslag van
€ 2.
De voorverkoop van de briefkaarten vindt op
18/09/2010 plaats op het volgende adres:
Cultuurcentrum De Adelberg
Adelbergpark 1
3920 Lommel

Duostamp® wordt verkocht per setje van 5 postzegels die je kunt
gebruiken voor een verzending in het binnenland tot 50 gram en
is verkrijgbaar aan € 4,99 / set.
Ze zijn te koop in de meeste postkantoren, bij Stamps & Philately
en via de e-shop op www.post.be/eshop

Volgende gemeenten staan dit jaar met een briefkaart
in de kijker in de reeks ‘Vroeger
en nu’: Bilzen, Jalhay, Kessel-Lo, Mont-sur-Marchienne,
Morialmé, Oosterzele, Sint-Gillis, Sint-Amands, Tubize,
Vaux-sur-Sûre en Watou.

set - 5 zegels 	DSS1005
vel - 15 zegels 	DSV1005

mont-sur-marchienne

tubize

morialme

oosterzele

bilzen

vaux-sur sure

saint-gilles

watou

set - 5 zegels 	DSS1006
vel - 15 zegels 	DSV1006

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.
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abonnementen

Ontdek de wereld
met een postzegelabonnement!

bestel hier jouw abonnement

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.

jouw gegevens

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

naam + voornaam: 122222222222222222222222222222223
adres: 12222222222222222222222222222222222222

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.

nr.: 123 bus: 13 postcode: 1223
woonplaats: 12222222222222222222222222222222223

EEN POSTZEGELABONNEMENT,
NU NOG VOORDELIGER!

tel.: 12222222222222222223

Sinds 2010 gelden er nieuwe prijzen voor jouw postzegels. Om van
de meest voordelige prijs te genieten, moet je sinds 2010 in de
postkantoren de zegels per volledig vel of blaadje kopen. Aan het
loket kan je enkel de Koninklijke Beeltenis nog per stuk verkrijgen
tegen de verhoogde prijs van € 0,69 per stuk. Met een Postzegelabonnement ontvang je steeds elke zegel per stuk tegen de meest
voordelige prijs en profiteer je bovendien van tal van voordelen.

klantennummer (indien gekend): 1222222222222223
e-mail: 122222222222222222222222222223
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’
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Zo ontvang je in 5 zendingen gespreid over het hele jaar, één
exemplaar van alle Belgische postzegels, thuis bij jou in de bus. Je
hoeft je niet meer te verplaatsen én je hoeft geen volledige vellen
te kopen.
In totaal ontvang je méér dan 100 verschillende postzegels.
Daarenboven krijg je als abonnee 5 keer per jaar ons magazine
Philanews en ontvang je 1 zwart-wit blaadje en afhankelijk van
jouw betalingswijze één (als je betaalt na levering) of twee (als je
vooraf betaalt) ongetande blaadjes extra. Kies je om vooraf te betalen, dan ontvang je als kers op de taart, gratis de mogelijke extra
uitgiften van 2010. De prijs van het Postzegelabonnement 2010
bedraagt € 97,82 waarop je tot 8 % korting kan krijgen. Schrijf
nu in en profiteer van uiterst voordelige tarieven!
• 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.
… OF WORD VIP ABONNEE

Wens je jouw zegels bij elke uitgiftedatum te ontvangen, kies dan voor onze
VIP-formule.
Je ontvangt je zegels in 10 zendingen i.p.v. 5.
Je betaalt € 97,82 via domiciliëring of kredietkaart (gespreide betaling
na elke zending) of je geniet 3 % korting indien je vooraf en in 1 keer via
domiciliëring of kredietkaart betaalt.
Je ontvangt verder ons magazine Philanews, 1 zwart-wit blaadje en afhankelijk van je betalingswijze één (als je betaalt na levering) of twee (als je
vooraf betaalt) ongetande blaadjes.

(zegels niet inbegrepen – actie geldig tot 29/10/2010 of tot uitputting van de voorraad).
❏ Ik neem een Numisletterabonnement en ik ontvang als nieuwe abonnee het boek ‘De vogels van André Buzin’

Nieuwe abonnees ontvangen als welkomstgeschenk het prachtige
geïllustreerde boek ‘De vogels van André Buzin’ (zonder zegels).

Het Numisletterabonnement

(zegels niet inbegrepen – actie geldig tot 29/10/2010 of tot uitputting van de voorraad).
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 / SC661

❏ € 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)

het vip postzegelabonnement in
10 zendingen / sc664

-

❏ € 97,82*

-

❏ € 94,89 (3 % korting reeds
toegekend)

Een Numisletterabonnement /
SC663

❏ € 15,63 per ex. 2% korting
reeds toegekend (5 ex. per jaar)

❏ € 15,47 per ex. 5% korting
reeds toegekend (5 ex. per jaar)

-

-

Neem nu een abonnement op deze prachtige collectoritems en
ontvang:
• De 5 Numisletters van dit jaar: geïllustreerde enveloppen met
afgestempelde postzegel en ingesloten infokaart. De penning is door
de Koninklijke Munt België ontworpen. Oplage beperkt.
• Een prachtig geschenk, de insteekmap met beschermbox!

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

Prijs per exemplaar: € 15,95

Je abonnement wordt automatisch verlengd. Als je het wil stopzetten, laat dit binnen de 30 dagen na het aflopen van je abonnement weten.

Jouw voordeel als Numisletterabonnee:
• 2 % korting op elk van deze Numisletters  
• 3 % extra korting als je opteert voor een betaling met kredietkaart
of domiciliëring. Je schrijft tot 29/10/2010 in op een Numisletterabonnement en ontvangt een stijlvolle simili-lederen insteekmap met
beschermbox.

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.

Meer info en bestellen?
Tel.: 015 285 810,
e-mail: philately@post.be
of gebruik de bestelbon op de volgende pagina.
Je kan op dit aanbod inschrijven tot 29/10/2010

Datum:
Handtekening:
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DE MUNTEN VAN HET ROMEINSE RIJK
ÓÓR
ELLEN V
TE BEST PTEMBER
10 SE

De DIDRACHME met Romulus en
Remus onder de Wolvin (ca. 269 v.C.)

De AUREUS met de beeldenaar van
Keizer Claudius (10 v.C. – 54 n.C.)

Bestelcode: NM10RRRGE

Bestelcode: NM10RCLGE

Vier uiterst getrouwe replica's van authentieke Romeinse
munten. Geslagen in het puurste goud en nu voor u
verkrijgbaar tegen een uiterst betaalbare prijs.

De AUREUS met de beeldenaar
De AUREUS met de beeldenaar
van Keizer Tiberius (42 v.C. – 37 n.C.) van Keizer Caligula (12 n.C. – 41 n.C.)
Bestelcode: NM10RTGE

Bestelcode: NM10RCAGE

prijzen onder voorbehoud van schommelingen op de goudmarkt

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

TWEEDE SERIE VAN "DE KLEINSTE GOUDMUNTEN TER WERELD"

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

NIEUW

MIJN GSM-KAART?
DIE HERLAADT ZICH
HELEMAAL ZELF!

Algemene kenmerken ➤ uitgifte: Palau-eilanden • nominale waarde: 1 dollar • diameter: 11,8 mm • goud 999/°°°
• muntslag: brilliant uncirculated (BU) • verpakking: blauw luxe-doosje • geleverd met echtheidscertificaat • prijs: € 70,00 per stuk
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uit het buitenland

LEUCHTTURM

Een vleugje mysterie uit Ierland
De uitgifte van An Post met de High Crosses is ideaal voor een postkaart uit Ierland. De Keltische kruisen vormen immers één van de meest
herkenbare Ierse beelden, gekenmerkt door een aura van mysterie. Je
vindt ze vooral in Ierland, waar ze vanaf de 7de eeuw opdoken in het
landschap. Later waaiden ze over naar Schotland en Wales en de rest
van Groot-Brittannië. De herdenkingszegels brengen de 100ste verjaardag van dichter Mártin O Direáin onder de aandacht en de 150ste ver-
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jaardag van de schilder Roderic O’Connor, wiens werk invloeden toont
van schilders zoals Gauguin en Van Gogh. Ook twee klassiekers uit de
jeugdliteratuur krijgen in de Europareeks meer dan verdiend aandacht.
Het tragische sprookje ‘De Gelukkige Prins’ van Oscar Wilde en het
satirische ‘Gulliver’s Reizen’ van Jonathan Swift, dat na drie eeuwen nog
niets aan relevantie heeft ingeboet. Aanraders voor jong en oud!

Product in de kijker:
ALBUMS

ProduCt

in de kijker

Postzegelalbums zijn een mooie oplossing om jouw postzegels te
klasseren. Wij stellen je de 5 soorten albums even voor:
• Postzegelalbum met postlogo op kaft:
16 bladzijden in wit karton met pergamijnpapier tussen.
Per blad zijn er 9 rijen kristallen
Bestaat in 4 kleuren.
Prijs: € 5,45 inclusief BTW
Bestelcode: KL 0801

Code

Beschrijving

Uitgiftedatum

Prijs

IR100655

25ste verjaardag Gaisce

11.03.2010

€ 0.67

IR100755

100 jaar Irish Countrywoman’s Association

25.03.2010

€ 0.67

IR100855ST

High Crosses

08.04.2010

€ 2.66

IR100955

EUROPA, kinderboeken

06.05.2010

€ 0.67

IR100982

EUROPA, kinderboeken

06.05.2010

€ 0.99

IR101055

100 jaar geboorte Máirtin Ó Direáin

27.05.2010

€ 0.67

IR1011551

150 jaar geboorte Roderic O’Conor

27.05.2010

€ 0.67

IR1011552

150 jaar geboorte Roderic O’Conor

27.05.2010

€ 0.67

• Album Leuchtturm:
32 pagina’s in wit karton met pergamijnpapier tussen.
Per blad zijn er 9 rijen kristallen
Prijs: € 9,45 inclusief BTW
Kaft in rood: Bestelcode: KL 0901L32R
Kaft in zwart: Bestelcode: KL 0901L32Z
• Album Leuchtturm:
64 pagina’s in wit karton met pergamijnpapier tussen.
Per blad zijn er 9 rijen kristallen.
Prijs: € 18,45 inclusief BTW
Kaft in rood: Bestelcode: KL 0902L64R
Kaft in zwart: Bestelcode: KL 0902L64Z
Promo: Wie nu voor € 25 aan albums bestelt, krijgt de
FDS ‘This is Belgium’ 2003-13 als cadeau. Aarzel dus niet!
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davo

kort

Winnaars wedstrijd ‘De mooiste
postzegel van 2009’ bekend
In maart riepen we onze lezers op om mee de mooiste zegels van
2009 te kiezen. Op 123 uitgiften kozen jullie er drie favorieten uit. Jullie stem telde mee bij de eindverkiezing van de “Grote Prijzen van de
Belgische Filatelistische Kunst”. Deze winnaars vielen uit de bus:
1ste prijs:
Koning Albert – 50 – Koningin
Paola (MVTM)

2de prijs:
Blaadje “ De bomen door het
bos” (Roel Jacobs)

3de prijs:
Feest in het Stripmuseum
(Dany/samenstelling MVTM)
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Tijdelijke postkantoren
1. De Studiegroep Postzegels A.Buzin organiseert van 25 september tot en met 3 oktober
2010 de tentoonstelling ‘25 jaar Vogels André
Buzin’ in zaal ‘De Brug’, Nekkerspoelstraat
366 te 2800 Mechelen. Alle dagen van 14
tot 18 uur. Er wordt een souveniromslag te koop aangeboden. André
Buzin zal aanwezig zijn op 25 en 26 september, op 2 en 3 oktober
(telkens van 14 tot 18 u) en op 30 september (van 10 tot 16u30).
Op 29 september houdt André De Pauw (Zegeldrukkerij Mechelen)
om 19u30 een voordracht over het drukken van gepersonaliseerde
postzegels. Gelinkt aan deze tentoonstelling wordt op 30 september
2010 op hetzelfde adres een tijdelijk postkantoor georganiseerd. Op
die dag is een speciale stempel voorzien. Niet te missen!
2. Naar aanleiding van de uitgifte ‘Nieuw leven
in de brouwerij’, organiseert de gemeente
Rotselaar op 24 en 25 september 2010 een
tijdelijk postkantoor in het Vrijetijdscentrum
De Mena, Provinciebaan 2 te 3110 Rotselaar.
Je kan er de zegels van de bewuste uitgifte
kopen en er is een speciale stempel voorzien.
Er wordt ook een souvenirkaart van het Menagebouw verkocht, net als
de bestaande FDC en FDS van de uitgifte.
Meer info: www.rotselaar.be/verdiep2

Filatelistische afstempelingen

De volgende 5 inzenders krijgen het prachtige boek “België 2009
in postzegels” in de bus: Mevr. E. Simoens, Dany Masschelein, Mady
Braconnier, Paul Remiche, Capt. E.K. Lippert.

Stamps & Philately op
internationale beurzen :
Portugal 2010
Van 1 tot 10 oktober 2010
FIL – Feira Internacional de Lisboa
Rua do Bojador, Parque das Nações
1998-010 Lisboa, Portugal
28. Internationale Briefmarken-Börse
Sindelfingen
Van 29 tot 31 oktober 2010
Messe Sindelfingen Gmbh
Mahdentalstrasse 116
D-71065 Sindelfingen, Duitsland

 Het totale tarief van de af te stempelen postzegel(s) moet minstens het tarief hebben voor briefport (tarief nationaal of overeenkomende nominale waarde in BEF en/of €, bvb. voor 2010
is dit € 0,69 voor een nationale genormaliseerde zending).
Hierop is echter één uitzondering:
• De gevraagde datumstempel is deze eigen aan de af te stempelen postzegel (bvb. postzegel Buzin “Zwarte specht€ 0,01” met de overeenkomende dagstempel van 21/09/2009
of de verkiezingszegel tarief 1 van € 0,28 van 12/5/2010).
• Een recentere stempel mag uiteraard ook maar in dat geval
moet de frankering wel deze van het tarief voor briefport zijn
(voor 2010 is dit € 0,69).
 Een rappelstempel [stempel naast de zegel(s)] wordt enkel
gegeven indien de totale waarde van de gekleefde en af te
stempelen postzegel(s) de minimumwaarde heeft van het tarief
voor briefport. De postzegels worden dus eerst afgestempeld en
daarnaast wordt nog eens apart deze stempel herhaald.
 Afgeleide filatelistische producten (bvb. FDS, FDC, Numisletters, Souvenirkaarten, Souvenir enveloppen…) zijn afgewerkte
producten die als geheel worden verkocht. Hierop mogen geen
bijkomende afstempelingen, al dan niet gecombineerd met een
andere bijgekleefde postzegel, worden gegeven.
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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.
tuinen. Maak kennis met een totaal andere
cultuur in een omgeving vol innerlijke rust en
schoonheid.
Naast de plantenrijkdom maken het theehuis,

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 Cultuurvoordeel 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

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: 23 oktober 2010. Extra
wandelingen mogelijk bij voldoende inschrijvingen
of organiseer jouw eigen wandeling (vanaf 12
personen). Contacteer onze klantendienst (zie
infoblokje).
De Japanse tuin in Hasselt

Geniet van een prachtige bloementuin in alle
seizoenen.De unieke Japanse tuin in Hasselt
is de grootste Japanse tuin van Europa (2,5
ha), aangelegd door Japanse specialisten
volgens de traditie van de 17de eeuwse thee-

het ceremoniehuis, de waterval en de
yatsuhashi of zigzagbrug deze 2,5 ha grote
tuin tot een enige belevenis. De Japanse tuin
is bovendien goed bereikbaar met de gratis
stadsbussen vanaf het station.
Het duoticket geldt voor een geleid bezoek
voor 2 personen op zondag. Het geeft ook
toegang tot het Chrysantenfestival van 16
tot 24 oktober: het afsluitingsfeest waarin de
keizerlijke bloem centraal staat.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs niet-abonnees: € 27

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
Kunst en bier verenigd

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

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

de tijd, met als extra een set van 4 prachtige
etsen.
Ticket het MOT Grimbergen en set etsen (waarde
samen € 23)
Voordeelprijs abonnees*: € 15
Prijs niet-abonnees: € 23
De erfenis van
Jean-Michel Folon

ons cultuuraanbod kan 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

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

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
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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.

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

Duoticket Stichting Folon en geschenkentas
(waarde samen € 20)
Voordeelprijs abonnees*: € 15
Prijs niet-abonnees: € 20

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.

evenementen

COLUMN

Maak kennis met
toonaangevende
ontwerpers

Bart Van Leuven

Onze speciale uitgiften krijgen tijdens de twee voorverkopen nog
extra cachet, dankzij de aanwezigheid van hun geestelijke vaders.
Een ideale gelegenheid om hen van nabij te leren kennen en uit te
vragen over hun ontwerpen.
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In mei was graveerder Guillaume Broux nog
aanwezig op de voorverkoop van de speciale
uitgifte ‘Op het goede spoor’, uitgebracht ter
gelegenheid van de 175ste verjaardag van de
Belgische Spoorwegen. Met ‘De Post in beweging’ maakte hij samen met Jean Libert een
nieuwe speciale uitgifte met transportmiddelen
als onderwerp. Hij komt zijn werkwijze toelichten tijdens de voorverkoop op 28 augustus
in Saint-Mard (Virton) en de speciale uitgifte
signeren.Ook fotograaf Roel Jacobs komt er
langs om de speciale uitgifte ‘Hoogbouw in
België’ te signeren en te antwoorden op jullie
vragen. Guillaume Broux is de hele dag van de
partij, Roel Jacobs is aanwezig vanaf 11 u.
De bekroonde grafisch vormgever Rob Buytaert is met de speciale uitgifte ‘Nieuw leven
in de brouwerij’ niet aan zijn proefstuk toe.
In de loop van de voorbije decennia ontwierp
hij al meer dan 70 postzegels. Hij komt langs
tijdens de voorverkoop van ‘Nieuw leven in de
brouwerij’ in Lommel op 18 september. Een
mooie gelegenheid om dit ‘monument’ in levenden lijve te ontmoeten en jouw uitgifte door
hem te laten tekenen. In vergelijking met Rob
Buytaert is fotograaf Bart Van Leuven nog een
‘groentje’ op vlak van postzegels ontwerpen.
In de reeks ‘Belgische streken’ leverde hij
samen met partner en vormgeefster Inge Van
Damme een knap staaltje af met hun eerste
postzegeluitgifte. Het duo wist de veelzijdigheid
van Haspengouw, een streek waar maar liefst
5 Belgische provincies samenkomen, treffend
weer te geven op één zegelvel. Hun pure en
sobere benadering zet de troeven van Haspengouw mooi in de kijker. Je kan kennismaken
met deze nieuwkomer tijdens de voorverkoop

internetgeneratie ontdekt
filatelie
“Trendy dertigers vinden hun
weg naar de filatelie”

in Lommel. De fotograaf zal van 14 u tot 16 u
aanwezig zijn om zijn eersteling persoonlijk te
signeren.
De Post in beweging - Hoogbouw in België
Verkoop:
Vanaf 30 augustus 2010 in alle postkantoren,
behalve in de agentschappen en de PostPunten.
Voorverkoop:
Op 28 augustus 2010 van 10 tot 16u op het
volgende adres:
Centre Communautaire, Rue Léon Colleaux 38
6762 Saint-Mard (Virton)
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 30 augustus 2010 van 9 tot 17u in
de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Rob Buytaert
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Zo’n vijftiental jaar geleden ontdekte ik ook zelf de informatiesnelweg
– want dat is en blijft het internet toch – en vooral de mogelijkheden
die het medium biedt. Een nieuwe wereld ging open. Het grootste
voordeel is dat mijn digitale internetwinkel dag en nacht, de klok rond,
toegankelijk is. Tot in de verste uithoeken van onze aardbol kunnen
geïnteresseerden kennismaken met Belgische postzegels. Verzamelaars uit de Verenigde Staten, Japan en Australië vinden zo hun weg
naar onze nationale zegels. Zo ontdekken zij ook een stukje van de
cultuur en gewoontes van ons Belgenland.

Nieuw leven in de brouwerij - Belgische streken
Verkoop:
Vanaf 20 september 2010 in alle postkantoren, behalve in de agentschappen en de
PostPunten.
Voorverkoop:
Op 18 september 2010 van 10 tot 16u op het
volgende adres:
CC De Adelberg, Adelbergpark 1
3920 Lommel
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 20 september 2010 van 9 tot 17u
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Postzegels blijven jong en oud boeien. Mijn eigen interesse werd
geprikkeld toen ik amper zeven was, ik heb de evolutie van het
verzamelen dus van zeer nabij meegemaakt. De grootste verandering
tijdens al die jaren was ongetwijfeld de komst van het internet. Een
merkwaardige vaststelling dan weer, is dat meer en meer dertigers de
weg naar de filatelie vinden.

Roel Jacobs
© Beatrice Pecceu

Heel wat internetklanten vermelden op het infoblad hun leeftijd. Op die
manier krijg ik een duidelijk zicht op hun profiel, gebonden aan hun
leeftijd. Wat me opvalt is dat heel wat dertigers interesse hebben in
postzegels én de stap zetten naar het verzamelen ervan. Ook tijdens
Antverpia 2010, de postzegeltentoonstelling die in april plaatsvond in
de Antwerp Expo, was ik verrast door het jonge publiek. Een meer dan
verheugende vaststelling, want zij vormen de basis voor de komende
decennia in postzegelland.
Marina Abelshausen
voorzitter van de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren
(BBKPH) en bestuurslid van de International Federation of Stamp
Dealers Associations (IFSDA)

Guillaume Broux

© Filip Naudts
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