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Het jaar 2009 ligt achter ons. Tijdens de voorbije feestperiode hebben
de meesten onder ons gezellige avonden doorgebracht met diegenen
die hen nauw aan het hart liggen. Dit is ook een ogenblik om even te
denken aan de anderen. De Post wil met haar speciale uitgifte ‘Geef
leven door!’ iedereen doen stilstaan bij het belang van orgaandonatie:
als je een orgaan doneert, ben je zeker dat je iemand opnieuw hoop
geeft en een leven redt. Deze zegel zal heel wat mensen hiervan kunnen bewust maken. De ontwerper van de zegel, Toni Mulder, licht in dit
nummer zijn ontroerende project toe.
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kerkuil en de dodaars
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Een frisse start met de publicaties
van De Post

Klantendienst:
Adres: De Post
Stamps & Philately
E. Walschaertsstraat 1B
2800 Mechelen
Tel.:
+32 (0)15 28 58 10
Fax:
+32 (0)15 28 58 16
E-mail: philately@post.be
Web: www.philately.post.be
www.post.be/ebay
Stamps & Philately is niet verantwoordelijk voor de aanbiedingen van de partners en
kan in geval van geschil hierover niet aangesproken worden. Aanbiedingen zolang de
voorraad strekt en onder voorbehoud van drukfouten. De prijzen van de postwaarden
kunnen worden aangepast, maar de aangekochte postzegels blijven frankeergeldig voor
de geafficheerde tarieftrap. De afbeeldingen in Philanews worden gepubliceerd onder
voorbehoud van aanpassingen.

Deze Philanews besteedt ook heel wat aandacht aan cultuur, in al haar
facetten: bij de eerste uitgiftes van het jaar vinden we hartje Antwerpen,
het Mundaneum en Largo Winch terug. De Sint-Hubertusgalerij, in de
buurt van de Brusselse Grasmarkt, is op haar beurt een stille getuige van
de doortocht van enkele internationale literaire zwaargewichten uit de
19de eeuw. Marcel Van Nieuwenborgh, auteur van het fantastische boek
‘Literaire wandelingen door Brussel’, vertelt er meer over naar aanleiding
van een speciale uitgifte over bekende auteurs die in Brussel verbleven.
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Inhoud

Ten slotte wil ik alle lezers bedanken voor de talrijke positieve reacties
op de nieuwe lay-out van ons magazine en wens ik jullie een gelukkig
filateliejaar toe.

van
9 tot 12 april
ANTWERP EXPO (BOUWCENTRUM)

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 191 TE 2020 ANTWERPEN

Veel leesplezier!
Philippe Allardin
Directeur
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De Verzamelaar

Unieke
gelegenheid
om bijzondere
collecties
te zien

speciale uitgiften

“Het zal een werk van lange adem worden om een
goede collectie samen te stellen”

uitgiftedatum

{18/01/2010}

antverpia 2010
Prijs: € 6,50
Code: 1001bL*

* behoort tot het postzegelabonnement

speciale uitgifte 1

4|

Code: fds1001

Het Hart van Antwerpen vormt
het derde luik in de reeks postzegeluitgiften rond Antverpia
2010. Bij uitzondering wordt het
een blaadje met zes postzegels.
Zo zet De Post Antverpia 2010,
de Nationale en Europese Kampioenschappen Filatelie, extra in
de kijker.
Eén van de bezoekers van Antverpia 2010
is Jean-Marie Guidosse, voorzitter van de
Cercle Philatélique Yvetois, een kleine club
van een veertigtal leden uit Walcourt. Hij wil
er niet enkel rondneuzen en genieten van
de collecties, maar ook supporteren voor
twee van zijn leden die meedoen aan het
nationale kampioenschap. “Het zijn twee van
onze jongeren van 17 en 18 die meedoen in
de jongerencompetitie op nationaal niveau.
De ene doet mee met een collectie rond vogels, de andere heeft een verzameling opgebouwd rond honden. Ik ben heel trots dat ze
zo jong al op dit niveau kunnen meedoen”,
vertelt Jean-Marie. Zelf heeft hij nog nooit
meegedaan aan een competitie. “Ik heb
geen collectie die af is op het moment, maar
dat is wel de bedoeling.” Sinds 2009 startte
hij met een collectie rond Nobelprijzen.
“Het zal een werk van lange adem worden
om een goede collectie samen te stellen”,
vermoedt hij. “Tijdens Antverpia hoop ik tijd
te vinden om bij handelaren langs te gaan
en interessante vondsten te doen om mijn
verzameling aan te vullen.”

Voorverkoop:
Op 16 januari 2010 van 10 tot 16u op het
volgende adres: Mundaneum, Centre d’archives
de la Communauté française, Rue de Nimy 76,
7000 Bergen.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 18 januari 2010 van 9 tot 17u in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.
Code: fdc1001

ANTVERPIA 2010: Het Hart van Antwerpen
KENMERKEN:

© Filip Naudts

BIJNA PERFECT

Hij hoopt twee dagen naar Antverpia af te
zakken. “Het is een unieke gelegenheid om
bijzondere collecties te zien van buitenlandse
verzamelaars. Als je mee kunt doen aan
een competitie op Europees niveau dan is je
verzameling al van een bijna perfect niveau.
Ik wil ook graag enkele mooie collecties
opnieuw zien. Collecties blijven immers
evolueren na elke competitie. Zo’n verzameling op punt zetten kan een levenswerk zijn.”
Het verzamelvirus kreeg hij over van zijn
grootvader. “Hij verzamelde postzegels zonder

meer. Gewoon in een schriftje”, lacht hij. “Zelf
begon ik op mijn vijftiende alle postzegels te
verzamelen die ik tegenkwam. Pas toen ik
een filatelietentoonstelling bezocht, besefte ik
welke kanten je allemaal uit kunt met filatelie.
Vanaf dan begon ik ook andere postproducten te verzamelen. Naast België verzamel ik
nu postzegels van Belgisch-Kongo, Frankrijk
en Europa.” Jean-Marie gaf zijn virus door
aan zijn drie kinderen, die elk een ‘normale’
Belgische verzameling hebben en ook lid zijn
van zijn postzegelclub. De filatelietoekomst is
dus verzekerd voor de familie Guidosse.

Code: fdc1001

KLBP VIERT FEEST TIJDENS ANTVERPIA

De oudste postzegelfederatie ter wereld viert tijdens Antverpia 2010
haar 120ste verjaardag. Iets waar de huidige voorzitter – ook uit
Antwerpen – bijzonder trots op is. “De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen werd op 11 april 1890 in Antwerpen opgericht.
Dit was een initiatief van 4 kringen: uit Antwerpen, Brugge, Gent en
Luik én een primeur in de wereld! Het is ondertussen van de Wereldtentoonstelling in 1930 geleden dat een kampioenschap en internationale
tentoonstelling van dit niveau in Antwerpen plaatsvindt”, geeft Eddy Van
Vaeck mee. De KLBP, mede-organisator van Antverpia, zet op 11 april
zijn verjaardag luister bij in Antwerp Expo met een speciale viering.

Thema van de zegels:
•120 jaar Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen
•Winkelcentrum
•De Zoo (giraffenpaviljoen + olifant Kai - Mook)-© foto Kai-Mook
	M. Wiegandt
•Museum aan de Stroom (maquette gebouw + kunstwerk Eugeen
Van Mieghem)-© foto maquette MAS : Toon Grobet
•Het Rubenshuis (huis + zelfportret PP Rubens)-©foto Michel Wuyts
• Het oude centrum van Antwerpen ( stadhuis + kathedraal)
•Blaadje: de skyline van Antwerpen en het logo “A”
Ontwerp: Ingrid Daenen
Waarde van de zegels: ➊
Prijs van het blaadje: € 6,50 (€ 3,54 + € 2,96 toeslag)
Verkocht per blaadje
Formaat van de zegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 160 mm x 140 mm
Velindeling: 6 postzegels
Papier: fosforescerend litho
Drukprocedé: offset
Tanding: 11 1/2
Repro: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
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de ontwerper

speciale uitgiften

solidariteitsuitgifte ‘geef leven
door!’ roept op
tot donoractie

uitgiftedatum

{18/01/2010 }

GEEF LEVEN DOOR!
Code: ZB1002*

*1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

speciale uitgifte 2

6|

Heel uitzonderlijk gaat De Post ‘vreemd’ voor het
ontwerpen van een postzegel. Voor de speciale uitgifte ‘Geef leven door!’ deed ze beroep op de Nederlandse ontwerper Toni Mulder. Die keuze gebeurde
niet toevallig.
“Bij de prijsuitreiking van de Plantin-Moretusprijs voor beste boekomslag
werd ik benaderd door De Post”, vertelt Toni Mulder. “Ik had de publieksprijs gewonnen met de cover voor het boek ‘Louis. Het verhaal van een
bedelaar’.” Als bonus mocht de winnaar van deze prijs een postzegel
ontwerpen. De Post vroeg hem een postzegel te ontwerpen over orgaandonatie. “Geen eenvoudig thema want het is nogal abstract. Ik heb
heel wat research gedaan voor ik begon: ik had nog nooit een postzegel

“Vanaf de lagere school
wilde ik al naar de kunstacademie”
ontworpen en ik wist niet wat er wel en niet mag op een postzegel. Maar
ik vond het een heel leuke opdracht. Een goeie vondst op Belgische zegels is de cijferaanduiding voor de waarde. Mijn beeld moest aansluiten
bij de donorcampagne. Uiteindelijk kozen we voor het puzzelstukje.” Als
een echte ‘Hollander’ reageert hij nuchter op het compliment dat hij één
van de weinige buitenlanders is die al een Belgische postzegel mocht
ontwerpen. “Zo krijg je ‘nieuw bloed’ en als buitenlander heb je ook een
ander perspectief. Door af en toe met andere ontwerpers te werken
vermijd je routine en stimuleer je de ‘vaste’ ontwerpers om elke keer
weer het onderste uit de kan te halen. Want uiteindelijk wil de klant toch
een mooie postzegel kopen.”

“Als buitenlander heb je
een ander perspectief ”
Voorverkoop:
Op 16 januari 2010 van 10 tot 16u op het volgende adres: Mundaneum, Centre d’archives de la
Communauté française, Rue de Nimy 76,
7000 Bergen.

CULTURELE WOESTIJN

Toni Mulder is als ontwerper niet aan zijn proefstuk toe. In Nederland
en ook steeds meer in België wordt hij veel gevraagd als ontwerper
van boeken en boekomslagen, maar ook voor affiches en het maken
van tentoonstellingen. Het stond in de sterren geschreven dat Toni een
artistiek beroep zou doen. “Vanaf de lagere school wilde ik al naar de
kunstacademie. Ik wilde helemaal geen brandweerman worden, ik wilde
tekenen, punt”, vertelt hij lachend. “En dat is eigenlijk wel vreemd want
ik ben opgegroeid in een culturele woestijn, voor kunst hadden mijn
ouders niet zoveel interesse.”

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 18 januari 2010 van 9 tot 17u in de Filaboetiek
Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

BLIJF JEZELF VERRASSEN

“Inspiratie vind ik bij 19de eeuwse verpakkingen, Bauhaus tot hedendaagse websites, en ook ontwikkelingen in de maatschappij. Ik heb
niet direct een eigen stijl, maar toch is mijn werk herkenbaar. Door het
gebruik van bepaalde vondsten zoals de behandeling van het beeld of
het gebruikte lettertype, en ook wel door het niveau van afwerking. Een
uitgesproken eigen stijl zou trouwens te zwaar wegen op de inhoud
van het boek.” Ondertussen heeft hij al enkele honderden boeken mee
vormgegeven. “Het mooie aan het maken van een boekomslag is niet
alleen het presteren onder tijdsdruk, maar ook dat alles denkbaar is bij
het ontwerpen. Jezelf blijven verrassen. Ook als je 50 bent. Je nieuwsgierigheid hoeft toch niet te verdwijnen met ouder worden?”

Code: FDS1002

Code: FDC1002

GEEF LEVEN DOOR!
KENMERKEN:

Thema: solidariteitsuitgifte orgaandonatie
Ontwerp: Mulder van Meurs
Waarde van de zegel: ➊
Prijs van het boekje: € 5,90
Verkocht per boekje
Formaat van de zegels: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
Velindeling: boekje met 10 zelfklevende postzegels
Papier: polyvalent-fluorescent, zelfklevende laag aangebracht op
steunpapier
Drukprocedé: heliorasterdiepdruk
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk tanding type 10
Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Begium
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in gesprek met...

speciale uitgiften

Het Mundaneum:
de voorloper van het internet
speciale uitgifte 3

Begin vorige eeuw droomde een man ervan alle kennis van de wereld te verzamelen en toegankelijk te
maken. Het museum Mundaneum in Bergen zet zijn droom opnieuw in de kijker.
Architect van dit internet avant-la-lettre was Paul Otlet, een Belgische
bibliograaf, theosoof, pacifist en ondernemer. Van jongs af hoopte hij alle
menselijke kennis in een bibliografisch systeem te vangen. Samen met
Henri La Fontaine creëerde hij in 1910 het Mundaneum, een utopische
‘stad van het verstand’ voor hun megacatalogus van honderdduizenden fichekaarten. Na zijn dood raakt het Mundaneum vergeten, tot
een groep vrijwilligers het begin jaren ’90 nieuw leven inblaast met de
oprichting van het bijzondere Mundaneummuseum in Bergen. Eén van
de enthousiaste medewerkers aan dit gigantische restauratieproject was
François Schuiten, gerenommeerd Belgisch striptekenaar en ontwerper
van de speciale uitgifte ‘Van het Mundaneum tot internet’.
VOOR DE VREDE
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In de periode dat het Mundaneum nog bruiste van leven.

© André Delvigne

Op het eerste gezicht lijkt het een vreemde keuze om een striptekenaar
te vragen een museum in te richten. Maar François Schuiten paste perfect in het plaatje. Als tekenaar van vooral fantastische sciencefictionverhalen, met een sterke focus op architectuur, richtte hij al verschillende gebouwen in zoals het metrostation Arts et Métiers in Parijs, of
het Maison Autrique van architect Victor Horta. En hij is – nog steeds
– enorm gefascineerd door Paul Otlet en diens gigantische project. “De
mensen achter het Mundaneum vroegen me om het gebouw zodanig in
te richten dat de collectie en de utopie erachter duidelijk verbeeld werden. Ik was heel erg gefascineerd door het vreemde verhaal van iemand
die alle kennis van de wereld wil verzamelen”, vertelt Schuiten. “Na jaren
verwaarlozing was de collectie in slechte staat. Bijkomend probleem
om dit in ere te herstellen was het feit dat niemand het Mundaneum
nog kende. In de loop der tijd was dit uit ons geheugen verdwenen,
aangezien het project niet gelukt is in zijn doelstelling. Maar dat maakt
deze filosofische voorloper van het internet er niet minder interessant
op, integendeel. In die tijd was het op fiche zetten van kennis een heel
vooruitstrevend idee. Zijn utopische idee werd ook gedreven vanuit
de pacifistische overtuiging dat kennis garant staat voor vrede. Ik heb
jarenlang aan dit project gewerkt om de geschiedenis van dit bizarre
en originele idee in dit kleine museum te doen herleven. Maar deze
gevarieerde en bonte verzameling zal nooit het grote publiek lokken.
Om die reden heeft de stad Bergen beslist om de ruimtes anders in te
richten zodat ze rendabeler werden”, vertelt hij. In het Mundaneum kan
je tegenwoordig niet alleen het levenswerk van Paul Otlet bewonderen,
ook andere archieven worden er ontsloten door middel van interessante,
thematische tentoonstellingen.

VERGEETACHTIG BELGIË

De speciale postzegeluitgifte vindt hij een schitterend initiatief. “Alles wat
helpt om dit project bekender te maken juich ik toe. Eigenlijk zou iedereen deze utopie moeten bezoeken. We zijn nogal vergeetachtig in België
als het over onze geschiedenis gaat en dat verontrust me. Ook al is zijn
droom mislukt, de manier waarop hij zijn droom in kaart bracht blijft
tot vandaag relevant. Otlet beschouw ik als een typisch Belgische held.
Iemand die me doet dromen. Het is zo’n onwaarschijnlijk personage dat
je er wel van moet houden”, lacht hij.
Voor De Post ontwierp Schuiten al 15 postzegels. Een postzegel ontwerpen ziet hij als een uitdaging. “Het is zeer moeilijk om op zo’n klein
formaat toch een verhaal te brengen. Zo’n opdracht daagt je uit anders
na te denken en te kijken naar de wereld.”

“Eigenlijk zou iedereen
deze utopie moeten
bezoeken”
HERINNERING AAN HET EEUWIGE HEDEN

Tegenwoordig is Schuiten met verschillende projecten bezig. “Net als
voor het Mundaneum denk ik mee over de inrichting van het toekomstige treinmuseum in Schaarbeek. Met een blik op het verleden en de
toekomst. De verbeelding waarmee treiningenieurs vroeger en vandaag
nadachten is niet ver verwijderd van het wonderlijke universum van
Paul Otlet. In 2012 gaan de deuren van dit grote museum open.” Eind
2009 verscheen ook het nieuwe album ‘Herinneringen aan het eeuwige
heden’, een hommage aan Raoul Servais en opnieuw een samenwerking met scenarist Benoît Peeters, een schoolkameraad van in de lagere
school. Verder werkt Schuiten aan een heel bijzondere Lonely Planetgids
van Brussel. “Volledig getekend met 8 wandelingen waarmee je de stad
op een originele manier kunt bezoeken.” In zijn albums staat dikwijls de
stad centraal als symbool van een verbeelde wereld. “In de reeks ‘De
Duistere Steden’ bekijken we onze wereld door een fantastische bril.
Brussel is de enige stad die ik goed ken, dus onbewust zal ik Brussel
dikwijls als achtergrond gebruiken.”
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gewone uitgiften

speciale uitgiften

2 nieuwe vogels van André Buzin

Schilder en vogelexpert André Buzin start het jaar met twee nieuwe vogeluitgiften, de kerkuil en de dodaars.
2010 wordt bovendien een feestjaar voor André Buzin. Het is ondertussen 25 jaar geleden dat hij de eerste
vogeluitgifte ontwierp voor De Post. Een speciale uitgifte dit jaar zal deze verjaardag in de kijker zetten.
Meer hierover in de volgende Philanews.
uitgiftedatum

uitgiftedatum

kerkuil
code: vg10460*
prijs: € 4,60

dodaars
code: vg10005*
prijs: € 0,05

{04/01/2010}

uitgiftedatum

{18/01/2010 }

{18/01/2010}

*behoort tot het postzegelabonnement

*behoort tot het postzegelabonnement

van het mundaneum tot het internet
Code: 1003bl*
*behoort tot het postzegelabonnement

Op 4 januari 2010 werd een postzegel uitgegeven voor de aantekentaks met de afbeelding van een kerkuil. Een eerstedagafstempeling
was voorzien op 4 januari in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel. Deze zegel wordt niet voorverkocht.

10 |
Voorverkoop:
Op 16 januari 2010 van 10 tot 16u op het
volgende adres: Mundaneum, Centre d’archives de
la Communauté française, Rue de Nimy 76,
7000 Bergen.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 18 januari 2010 van 9 tot 17 u in de
Filaboetiek Brussel- De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

Code: FDs1003

Thema: de kerkuil – de dodaars
Ontwerp: André Buzin
Waarde van de zegel: kerkuil: € 4,60, dodaars: € 0,05
Verkocht per zegel
Formaat van de zegel: kerkuil: 27,66 mm x 32,50 mm,
dodaars: 24,10 mm x 28 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: kerkuil: GPW fosforescent, dodaars: GPW niet fosforescent
Tanding: 11 ½
Aantal platen: 2
Drukprocedé: kerkuil: rasterdiepdruk, dodaars: offset
Kerkuil: Gravure (vormcilinders): De Schutter ‘Neroc nv
Dodaars: Repro: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

Hoogvliegers in Antwerpen
Tijdens het Nationaal en Europees Kampioenschap voor Filatelie Antverpia 2010 strijkt ook een internationale postzegeltentoonstelling neer in Antwerpen, die helemaal in het teken staat van vogels.
De vierjaarlijkse tentoonstelling BIRDPEX
doet voor de eerste keer België aan. Na
Christchurch (Nieuw-Zeeland), Rosenheim
(Duitsland), Londen, Leek (Nederland) en Nørresundby (Denemarken) kunnen de bezoekers
tussen 9 en 12 april 2010 kennismaken met
collecties van één van de populairste themaverzamelingen: vogels.

VAN HET MUNDANEUM TOT INTERNET
KENMERKEN:
Thema: Paul Otlet en het Mundaneum
Ontwerp: François Schuiten
Waarde van de zegel: € 4,60 (aantekentaks)
Prijs van het blaadje: € 4,60
Formaat van de zegel: 38,15 mm x 48,75 mm
Formaat van het blaadje: 90 mm x 125 mm
Velindeling: 1 postzegel
Papier: GPW fosforescent litho
Drukprocedé: offset
Tanding: 11 1/2
Repro: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

Code: FDC1003

Op 18 januari 2010 wordt een postzegel met een afbeelding van de
dodaars uitgegeven. Het gaat om een aanvullende waarde van € 0,05.
De voorverkoop vindt plaats op 16 januari 2010 van 10 tot 16 u op het
volgende adres: Mundaneum, Centre d’archives de la Communauté
française, Rue de Nimy 76, 7000 Bergen. De afstempeling uitgiftedatum
vindt plaats op 18 januari 2010 van 9 tot 17u in de Filaboetiek BrusselDe Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

KENMERKEN:

uitgiftedatum

{04/01/2010}

BIRDPEX
code: fv1001s
TARIEVEN

prijs

CODE

TARIEF 1 NATIONAAL

€ 0,69

FV1001(1)S

Tarief 2 nationaal

€ 1,38

FV1001(2)S

Tarief 1 Europa

€ 1,00

FV1001(1e)S

Tarief 1 Rest van de Wereld

€ 1,15

FV1001(1W)S

Prijs per set :

€ 4,22

FV1001S

Alle vogelfilatelisten mogen deelnemen,
starters of ervaren rotten, uit heel Europa. De
deelname aan Birdpex is niet onderworpen
aan de strikte regels voor de thematische verzamelingen maar laat binnen het vogelthema
ruimte voor maximafilie, postgeschiedenis,

traditionele filatelie, open klasse en één kader.
Naast de tentoonstelling stelde de Motivgruppe
Ornithologie een ornithologisch programma
samen met verschillende geleide bezoeken
aan natuurreservaten in België.
Zoals aangestipt in Philanews 5/2009 kon
je op 4 januari terecht in de Filaboetiek in
Brussel voor het frankeervignet BIRDPEX. Dit
vignet toont het logo van BIRDPEX en is verder
versierd met de Kerkuil van André Buzin.
INFO:

Plaats van afspraak voor Birdpex : Antwerp
Expo, tussen 9 en 12 april 2010.
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speciale uitgiften

jeugdfilatelie

“Tekenaars
zeuren altijd”
speciale uitgifte 4

Al ruim 20 jaar werkt tekenaar Philippe Francq
samen met scenarist Jean Van Hamme aan de succesvolle stripreeks Largo Winch. De reeks, één van de
meest succesvolle Belgische stripreeksen ooit, heeft
fans over heel de wereld en vond ondertussen ook
zijn weg naar het kleine en grote scherm. Naar aanleiding van de speciale uitgifte ‘Largo Winch’ maakten
ze voor het Stripmuseum de unieke Philastrip met als
veelbelovende titel ‘Le mariage de Largo’.
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“Die postzegeluitgifte vind ik een hele eer en voelt aan als een erkenning na 20 jaar Largo Winch. Het boekje voor het Stripmuseum is gebaseerd op een onuitgegeven kortverhaal van Jean, waarvoor ik enkele
illustraties maak.” Tekenaar Philippe Francq is volop bezig aan het 17de

“Een typische stijl
heb ik niet”
album dat in november 2010 verschijnt. “Het tekenen van een album
neemt een volledig jaar in beslag.” Voor hij met tekenen begint, komt er
een pak research aan te pas. “Ik baseer me niet op foto’s zoals Hergé
deed. Ze zijn te snel verouderd en pas op locatie krijg je een gevoel
van de omgeving. Voor het volgende album zakte ik een paar dagen
af naar Antwerpen. In functie van het verhaal doe ik de realiteit in mijn
tekeningen wel eens geweld aan. Maar tekenaars zeuren altijd”, geeft
hij lachend toe. Voor zijn personages zoekt hij minder exotische oorden
op. “Die zijn dikwijls gebaseerd op familie en vrienden. De advocaat
van Largo Winch lijkt trouwens op Jean Van Hamme”, bekent hij. “Een
typische stijl heb ik niet. Of het moet zijn dat die doorschemert in mijn
‘tics’ of touch.”
ZELFCENSUUR

Een paar van zijn inspiratiebronnen wil hij verklappen. “Hermann, Hergé
en Franquin. Ik hou van humor en antihelden. Wat ik graag lees verschilt
dikwijls totaal van Largo Winch. Na al die tijd teken ik Largo Winch nog
even graag. De verhalen zijn ook een reflectie over onze hedendaagse
maatschappij en bieden de wereld een taboeloze spiegel aan. Bij té

uitgiftedatum

{22/02/2010 }

LARGO WINCH
Code: 1004pro*

*1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

© DR

expliciete scènes doe ik wel aan zelfcensuur. Ik vind het interessanter
om te suggereren.”

| 13
Voorverkoop:
Op 20 februari 2010 van 10 tot 16u op het
volgende adres: Ontspanningscentrum De Kiem,
St.- Hubrechtstraat 33, 8800 Roeselare.

NIEUWE FILM

In de toekomst komt er een tweede Largo Winchfilm in de zalen, gebaseerd op ‘Het fort van Makiling’ en ‘Het uur van de tijger’. “Dezelfde
personages maar een nieuw verhaal. Zo vermijden we dat de fans
teleurgesteld zouden zijn over de adaptatie.” In de film – geregisseerd
door dezelfde regisseur van de eerste film, Jérôme Fall, een grote
Largo Winchfan – duikt voor het eerst het personage van Simon Rodin
op, de beste vriend van Largo. “Jean en ik worden ook bij het project
betrokken. We hebben er dus alle vertrouwen in dat ook deze film met
succes de geest van Largo Winch zal tonen.”
PHILASTRIP: Le mariage de Largo

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 22 februari 2010 van 9 tot 17u in de
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

Code: fds1004

JEUGDFILATELIE: Largo Winch
KENMERKEN:

Uitgiftedatum: 22/02/2010
Formaat: 15 x 21 cm
Oplage: 2 500 exemplaren (gewone editie)
875 exemplaren (luxe-editie)
Prijs gewone editie: € 27
Prijs luxe editie: € 72
Code gewone editie: BO1001FML
Code luxe editie: BO1001FLML
Alleen beschikbaar in het Frans
Alle exemplaren bevatten de Largo Winch-zegel met de afstempeling van
de voorverkoop. Wie zich de luxeversie aanschaft, krijgt daarbovenop nog
eens de vijf Duostamp-zegels van deze stripheld. De luxeversie heeft ook
een originele omslag, getekend door Philippe Francq. Bovendien werd ze
gesigneerd door Philippe Francq en Jean Van Hamme.

Ontwerp: Philippe Francq & Jean Van Hamme
Waarde van de zegels: ➊
Prijs van het vel: € 5,90
Formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het vel: 155 mm x 160 mm
Velindeling: 10 postzegels
Papier: GPW fosforescerend litho
Aantal platen: 2
Drukprocedé: offset
Tanding: 11 ½
Repro: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium
Code: fdc1004

literaire wandeling

speciale uitgiften

uitgiftedatum

{22/02/2010 }

In de voetsporen
van Rimbaud en
Verlaine

Literaire wandeling door brussel
Code: 1005BO*
*behoort tot het postzegelabonnement

speciale uitgifte 5
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Begin jaren ’90 verscheen er een heel aparte gids
over Brussel. In ‘Literaire wandelingen door Brussel’ keer je samen met auteur Marcel Van Nieuwenborgh terug naar de illustere hoogdagen van onze
hoofdstad midden 19de eeuw. Ons jonge land was
toen een wijkplaats voor politieke en economische
vluchtelingen van verschillend pluimage. Ook enkele beroemde auteurs streken hier neer.
Op de speciale uitgifte figureren grote namen zoals Victor Hugo, de
zusjes Charlotte en Emily Brontë, Multatuli, Baudelaire, Rimbaud
en Verlaine. Namen die klinken als een klok. Maar wat kwamen
zij hier in Brussel zoeken? Auteur Marcel Van Nieuwenborgh licht
een tipje van de sluier op. De verhalen over deze schrijvers lijken
allemaal een link te hebben met de imposante 19de eeuwse SintHubertusgalerij.
“Victor Hugo’s maîtresse Juliette, een toneelspeelster, woonde
hier in een appartement. Ook al was de relatie tussen haar en
Hugo al bekoeld, toch bracht haar meid hem nog elke dag warme
chocolademelk. Dat weten we door de duizenden brieven die ze
hem schreef.” Victor Hugo sleepte in Brussel het grootste boekencontract van die tijd in de wacht. In zijn zog kwamen ook Baudelaire, Verlaine en Rimbaud naar Brussel in de hoop een vetbetaald
contract in de wacht te slepen.
ZATTE, FARODRINKENDE BRUSSELAARS

Deze ‘magische’ plek, aldus Van Nieuwenborgh, had ook een café
met 2 uitgangen. “Een ideale samenkomstplaats voor uitgeweken
Parijse communards zoals Verlaine. Als de politie kwam, konden
ze vluchten langs de andere uitgang.” Ook Baudelaire sleet vele
uren in de galerij. “Dit was de enige plek in Brussel, afgezien van
het Muntplein, waar je ’s avonds tot 22u verlichting had en die

Marcel Van Nieuwenborgh
in de Sint-Hubertusgalerij
Voorverkoop:
Op 20 februari 2010 van 10 tot 16u op het
volgende adres: Ontspanningscentrum De Kiem,
St.- Hubrechtstraat 33, 8800 Roeselare.
| 15
© Filip Naudts

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 22 februari 2010 van 9 tot 17 u in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

geplaveid was. Verder was Brussel modderig en donker. Aangezien
Baudelaire maar één paar schoenen had maakte hij hier zijn dagelijkse wandelingetje”, vertelt hij lachend. Volgens Van Nieuwenborgh verwijst Rimbaud in één van zijn gedichten naar de galerij.

LITERATUUR: Literaire wandeling door
Brussel
KENMERKEN:

“Baudelaire maakte hier
zijn dagelijkse wandeling”
“Hij schrijft ergens ‘Il pleut doucement sur la ville’. Het kan bijna
niet anders of hij verwees naar het tikken van de regen op het
glazen dak.” Ook de auteur van Max Havelaar woonde in de buurt.
“Multatuli heeft weinig sporen achtergelaten hier. Hij heeft het
in een brief één keer over ‘de zatte, farodrinkende Brusselaars’,
verder geen woord.” De zusjes Brontë zaten niet veraf op kostschool. “In die tijd was dat gebruikelijk om je dochters hier Frans
te laten leren. Charlotte werd hevig verliefd op haar leraar Frans
hier, monsieur Héger, die de liefde helaas niet beantwoordde. Met
‘Vilette’ schreef ze één van de eerste ‘chiclits’ en schetste ze een
goed beeld van Brussel. De openhartigheid waarmee ze over haar
gevoelens schrijft was heel ongebruikelijk voor die tijd, zeker voor
vrouwen.”

Code: FDs1005

Code: FDC1005

Thema: 19de-eeuws Brussel ontvangt Europese schrijvers: Arthur
Rimbaud & Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Multatuli, Charlotte &
Emily Brontë, Victor Hugo
Ontwerp: Jan De Maesschalck
Lay-out: MVTM
Waarde van de zegel: ➋
Prijs van het boekje: € 5,90
Verkocht per boekje
Formaat van de zegels: 25,30 mm x 44 mm
Formaat van het boekje: 180 mm x 64 mm
Velindeling: 5 postzegels
Papier: GPW fosforescent
Drukprocedé: cover: offset
postzegels: rasterdiepdruk
Tanding: 11 ½
Gravure (vormcilinders) + repro cover: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

PUBLICATIES

een frisse start
Ben je met de drukke eindejaarsperiode onze
publicaties uit het oog verloren? Geen probleem,
onze musts van 2009 en nieuwe publicaties zijn
nog altijd beschikbaar bij De Post!

SC599

bestelbon philanews 1/2010

uitgiftedatum

{03/11/2009}

this is belgium

invullen in drukletters a.u.b.

naam + voornaam: 12222222222222222222222222223
adres: 12222222222222222222222222222223
postcode + woonplaats: 122222222222222222222222223
12222222222222222222222222222222223
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

uitgiftedatum

{09/11/2009}

belgië 2009 in postzegels

Een exclusief literair
onderonsje
Het boek ‘This is Belgium’ dat De Post in samenwerking met het Davidsfonds uitgeeft, zet zes literaire gevestigde waarden uit Vlaanderen
en Wallonië in de kijker. Omdat België een boekenland bij uitstek is,
krijgen ook de poëziezomer in Watou, de boekenbeurzen in Antwerpen
en Brussel en het boekendorp Redu volop aandacht.
‘This is Belgium’ is te koop bij Stamps & Philately, in de Filaboetieks
en via e-shop op www.post.be/shop
Prijs: €19,50 Code: BO0908NTIB
Voordeelprijs voor abonnees*: €15 *voorwaarden zie pagina 24
Harde kaft, 48 pagina’s.
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Rijkelijk geïllustreerd
België 2009 in postzegels

Je kan het Jaarboek aanvragen met de centrale bestelbon of door
een e-mail te sturen naar philately@post.be met je gegevens en de
betaalwijze die je verkiest.
Wie het boek bestelt ontvangt gratis beschermstrookjes voor zijn
postzegels én een leuk geschenkje: het zwart/wit blaadje ‘Kerstmis
en Nieuwjaar’ met speciale afstempeling.
Harde kaft, 80 bladzijden, meer dan 80 illustraties.
Prijs: € 82 Code: JB09N

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.

uitgiftedatum

{16/11/2009}

agenda 2010

Het Jaarboek ‘België 2009 in postzegels’ bevat alle speciale Belgische
postzegels en presenteert zo op een subtiele wijze de geschiedenis,
cultuur en kunst van dit land. Een prachtig geschenk, waarmee je
zowel verzamelaars als niet-verzamelaars een plezier kunt doen.
Het boek met fijn uitgewerkte thema’s en mooie illustraties is beschikbaar bij Stamps & Philately, in de Filaboetieks in Mechelen en Brussel,
in de voornaamste postkantoren en via e-shop op
www.post.be/eshop

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

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

Unieke blik op 2010
De Agenda 2010 is een tweetalige Nederlands-Franse uitgave, opgemaakt met afbeeldingen van speciale postzegels uit het programma
2010 en daardoor uniek voor de filatelist. Met de harde cover kreeg
de agenda een hoogwaardige uitstraling mee. Hij bevat bovendien een
reproductie in zwart/wit van de gelimiteerde postzegel ‘De Boekentoren – Gent’, uitgegeven op 27 januari 2003 in de reeks
‘Henry van de Velde’.
De Agenda is beschikbaar bij Stamps & Philately, in de Filaboetieks in
Mechelen en Brussel, in de voornaamste postkantoren en via e-shop
op volgend adres: www.post.be/eshop
Prijs: € 13,50 Code: AG10

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

code

uitgiftedatum

beschrijving

scheurcode

aantal

prijs ex.

aantal

totaal

code

beschrijving

prijs ex.

VG10460

04/01/2010

Vogel: kerkuil

€ 4,60

FDS1004

FDS Jeugdfilatelie: Largo Winch

€ 4,95

VG10005

18/01/2010

Vogel: dodaars

€ 0,05

FDS1005

FDS Literaire wandeling door Brussel

€ 4,95

1001BL

18/01/2010

01. Antverpia 2010

€ 6,50

code

beschrijving

ZB1002

18/01/2010

02. Geef leven door! (zelfklevend)

€ 5,90

ZB10RW

18/01/2010

04/01/2010

03. Van het Mundaneum tot Internet

rouwzegel (zelfklevend)

€ 4,60

€ 5,90

NM09SK1S

Munt van € 2 Slowakije

SC600

€ 9,00

Munt van € 2 Italië

SC601

€ 9,00

NFDC2010E

Unesco werelderfgoed FDC set 2010 – Brugge

SC604

€ 23,50

NM09NLMZE

Het Manhattan vijfje

SC602

€ 17,50

NM09NLJZE

Het Japan vijfje

SC603

€ 17,50

CA10NME

MIUNTCATALOGUS

SC 605

€ 14,50

04. Jeugdfilatelie: Largo Winch

€ 0,59

MER0902SM

1005BO

22/02/2010

05. Literaire wandeling door Brussel

€ 5,90

publicaties

beschrijving

prijs ex.

first day covers januari 2010
FDC Kerkuil

FDC Dodaars

€ 3,75

€ 3,75

FDC1001

FDC Antverpia 2010 (2de afbeelding: zie pagina 5)

€ 7,50 (2 stuks)

FDC1002

FDC Geef leven door!

€ 3,75

aantal

totaal

Set miniatuur 5 postvoertuigen

€ 19,95

CA10

Officiële Belgische Postzegelcatalogus 2010

€ 25,00

AG10

Agenda 2010

€ 13,50

JM09

Jaarmap 2009

€ 86,00

jb09n

belgië 2009 in postzegels

€ 82,00

phstst0923n

Album Stam & Pilou: Opa’s uitschuiver

€ 5,00

BO1001FML

Filastrip Le mariage de Largo (gewone editie)

€ 27,00

BO1001FLML

Filastrip Le mariage de Largo (luxe editie)

€ 72,00

Bo0908ntib

this is belgium

€ 19,50

code

beschrijving

FDC10rw

FDC Van het Mundaneum tot Internet

FDC rouwzegel

€ 3,75

€ 3,75

first day covers februari 2010
FDC1004

FDC1005

FDC Jeugdfilatelie: Largo Winch

FDC Literaire wandeling door Brussel

€ 3,75

€ 3,75

prijs ex.

aantal

pas09cp01

1. cultuurpas werelderfgoed BRUGGE

FDS1002

FDS1003

FDS Antverpia 2010

FDS Geef leven door!

€ 15 / 18

ik kies ❏ groeningemuseum of ❏ hospitaal museum ❏ bruggemuseum
pas09cp02

2. cd joseph haydn: symfonieën 22, 26 en 52

€ 15 / 19, 66

pas09cp03

3. cultuurpas antverpia

€ 15 / 18

b00906nmbx

4. maurice béjart, een leven

€ 15 / 22, 50

pas09cp05

5. museum m van leuven

€ 15 / 20

pas09cp06

6. kunstberg

€ 15 / 20

pas09cp07n

7. verjaardagskalender strips

€ 15 / 19, 95

b00908ntib

8. this is belgium ‘over boeken en schrijvers’

€ 15 / 19, 50

FDS Van het Mundaneum tot Internet

FV1001(1)

Vignet Birdpex 2010(1)

€ 0,69

FV1001(1E)

Vignet Birdpex 2010(1E)

€ 1,00

FV1001(1W)

Vignet Birdpex 2010 (1W)

€ 1,15

FV1001(2)

Vignet Birdpex 2010(2)

€ 1,38

FV1001

Birdpex 2010 SET

€ 4,22

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,95

totaal

(gelieve de correcte prijs aan te duiden)

frankeervignetten
first day sheets januari 2010
FDS1001

totaal

cultuurvoordelen
ik ben: ❏ abonnee ❏ geen abonnee

FDC1003

aantal

ANDERE PRODUCTEN

22/02/2010

FDC10VG005

prijs ex.

NM09IS

1004pro

FDC10VG460

sc code

numismatiek

zegels februari 2010

code

totaal

first day sheets februari 2010

zegels januari 2010

1003BL

aantal

PUBLICATIES

uw bijkomende bestelliingen

belangrijke opmerking: al onze prijzen zijn btw inbegrepen

Een mooie herinnering
Jaarmap 2009

Top van de Belgische
Filatelie in een luxekoffer

uitgiftedatum

De Belgische Post was eregast op de prestigieuze beurs Monacophil
2009. Naar aanleiding van deze exclusieve beurs bracht De Post de
speciale uitgifte ‘Topstukken van de Belgische Filatelie’ uit, waarop de
meest zeldzame Belgische zegels afgebeeld staan. Daarnaast stelde
Patrick Maselis, de Belgische voorzitter van de Club de Philatélie de
Monte-Carlo, een koffer samen met zes studies, gewijd aan deze
Belgische topstukken. Als kers op de taart maakt het luxevelletje ‘Topstukken van de Belgische Filatelie’ de tijdelijke collectie compleet. Dit
luxevelletje wordt niet apart verkocht.

{16/11/2009}

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

jaarmap 2009
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 Jaarmap 2009 ligt nu voor je klaar en is ideaal als je wil genieten
van een vaste, voordelige prijs voor meer dan 100 prachtige postzegels of als mooi geschenk, bij een herinnering aan een geboorte of
huwelijk.

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). Zie ook onderstaande prijstabel.

De Jaarmap 2009 bevat alle Belgische postzegels, postzegelblaadjes
en –boekjes van 2009, aantrekkelijk gepresenteerd op stevige klasseerkaarten en is beschikbaar via Stamps & Philately ( dmv centrale
bestelbon of per e-mail naar philately@post.be), de Filaboetieks in
Mechelen en Brussel, in de voornaamste postkantoren en via e-shop
op www.post.be/eshop Wie de map bestelt, ontvangt een mooi geschenk: een zwart/wit druk van de Europa-uitgifte 2009, voorzien van
een droogstempel van De Post.
Prijs: € 86
Code: JM09

Je kan deze unieke collectie nog aanschaffen bij
NV Maselis,Kaaistraat 19, B-8800 Roeselare.
Tel: +32 (0) 51 20 3111
Fax: +32 (0) 51 22 69 50
E-mail: info@maselis.be
Website: www.oetp-monaco.com
Prijs: € 145 ex Roeselare / € 165 franco geleverd in België

Onmisbaar naslagwerk
uitgiftedatum

{14/12/2009}

officiële belgische postzegelcatalogus

Unieke Philastrip
uitgiftedatum
Je gegevens zullen door De Post worden verwerkt met het oog op het beheer van jouw (pre)contractuele relaties met De Post en om je te informeren over de producten en diensten die De Post uitbrengt en/of verdeelt.
Indien je je hiertegen wenst te verzetten, kun je het vakje hieronder aankruisen, ofwel ons dat op elk ogenblik laten weten door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een bewijs van jouw
identiteit te versturen naar: De Post - Dienst Privacy, PB 5000, 1000 Brussel. Je kunt via deze procedure ook toegang krijgen tot jouw gegevens en ze indien nodig laten verbeteren.
❏ Ik wens geen informatie te ontvangen over de producten en diensten die uitgebracht en/of verdeeld worden door De Post.
aantal gewenste zegels

scheurcode

1. één postfrisse zegel

s10

2. één zegel, centraal afgestempeld

s11*

3. zegelpaar, horizontaal gescheurd

s20

4. zegelpaar, horizontaal gescheurd, afstempeling op rechterzegel

s21*

5. blokje van vier zegels

s40

6. blokje van vier zegels, met centrale afstempeling

s41*

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

s50

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

s51*

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

s60

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

s61*

11. een volledig vel postfrisse zegels

s70

12. een volledig vel afgestempelde zegels

s71*

{22/02/2009}

Le mariage de Largo

Deze Philastrip is gebaseerd op een kortverhaal van Jean Van Hamme,
scenarist van Largo Winch, met illustraties van Philippe Francq. De
Philastrip bestaat in een gewone en een luxe-editie, allemaal met
de Largo Winchzegel met de afstempeling van de voorverkoop. De
luxeversie bevat verder de Duostampzegels van Largo Winch, een
originele omslag en werd gesigneerd door Jean Van Hamme en
Philippe Francq.
Deze Philastrip op beperkte oplage is vanaf 22
februari verkrijgbaar bij Stamps & Philately.
Prijs gewone editie: € 27
Prijs luxe editie: € 72
Code gewone editie: BO1001FML
Code luxe editie: BO1001FLML
Alleen beschikbaar in het Frans

De nieuwe Officiële Belgische Postzegelcatalogus is hét naslagwerk
bij uitstek voor al wie interesse heeft in de filatelie. Deze tweetalige
catalogus, boordevol informatie over alle postzegeluitgiften, is onmisbaar voor zowel de liefhebber als de doorgewinterde verzamelaar. Wie
deze schitterende catalogus bestelt, ontvangt als gratis geschenk een
niet aangenomen ontwerp ‘Pater Damiaan’.
De catalogus is beschikbaar bij Stamps
& Philately, in de Filaboetieks in
Mechelen en Brussel, en via e-shop op
volgend adres: www.post.be/eshop
Prijs catalogus: € 25 Code: CA10
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philanews
gewone
uitgiften/advertentie

specialestampilou
uitgiften

aandenken aan Damiaan

Ingetogen rouwzegel

Er zijn nog een aantal souvenirenveloppes ‘Damiaan’ beschikbaar.
Deze omslag werd afgestempeld in België (4 oktober 2009) en
verstuurd naar Rome. In het Vaticaan werd dan op de keerzijde een
tweede afstempeling voorzien (11 oktober 2009).
Een uniek souvenir voor een unieke en bijzonder grote Belg.

Op vraag van onze klanten en in overleg met de Federatie voor Begrafenisondernemers brengt De Post een zelfklevende rouwpostzegel uit.
Het ontwerp is van MVTM op basis van een foto van Peter Jacobs. Er
is geen voorverkoop voorzien. De zegel wordt uitgegeven op 4 januari
2010 met een eerstedagafstempeling in de Filaboetiek Brussel.
Voor de FDC zie centrale bestelbon.
uitgiftedatum

{04/01/2010 }

rouwzegel
(wordt per boekje verkocht)
Code: ZB10RW*
tarief: ➊

*1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

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

INFO:

Code: 0904SKOM
Prijs: € 6,50
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• Als nieuw lid verwelkomen we je met een starterskit: een opbergmap, clubgids, loep, pincet, lidkaart en klasseerkaarten voor
je postzegels. Daarbovenop als extraatje een First Day Sheet en
een First Day Cover begeleid van een fiche waarop uitgelegd
wordt wat deze producten zijn.
• Alle 26 speciale uitgiften van het jaarprogramma 2010. Sommige postzegels zijn nog postfris, de andere zijn afgestempeld.
Op deze manier krijg je álle speciale postzegels in je collectie.
• Bij elke uitgifte een fiche met uitleg, weetjes en mooie foto’s.
• 6 toffe Stampilou clubbladen met tips, grapjes en spelletjes.
• 2 spannende strips van Stam & Pilou.
• 1 pocket ‘Halloween’ van Stam & Pilou.

©Studio MAX!

GEEF JOUW PASSIE DOOR AAN JE (KLEIN)
KIND, EN SCHRIJF NU IN VOOR STAMPILOU
JAARPROGRAMMA 2010!
Je kunt een Stampilou jaarprogramma 2010 ontvangen voor amper
€ 24,99*. Eigenlijk niet zoveel als je weet dat je voor meer dan € 17
aan bruikbare postzegels krijgt. Contacteer Stampilou op 015 285 810,
schrijf naar philately@post.be, of gebruik de bestelbon op pagina 21,
en wij doen het nodige.
*Tarief 2010

DE NIEUWE STRIP VAN STAM & PILOU
‘OPA’S UITSCHUIVER’
uitgiftedatum

{21/12/2009}

stam & pilou: ‘opa’s uitschuiver’

Stam en Pilou zetten in dit nieuwe avontuur samen met de
buurvrouw de achtervolging in op Opa Fons. Door een uitschuiver uit zijn verleden wordt Opa meegenomen door een bende
heethoofdige Russen. Ze willen dat hij deelneemt aan het
wereldkampioenschap curling in een schilderachtig Zwitsers
bergdorpje. Opa krijgt het knap warm ondanks het winterse
landschap vol ijspistes en sneeuwplezier…
1 exemplaar is inbegrepen in het Stampilou-abonnement, voor
extra exemplaren betalen onze leden slechts € 4,25!
Enkel verkrijgbaar in het Nederlands en in het Frans.

©Studio MAX!

STRIP: ‘Opa’s uitschuiver’
Auteurs: StudioMAX!		
Aantal bladzijden: 44
Code: PHSTST0923N	
Uitvoering: paperback
Druk: quadri
Prijs: € 5
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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.

naam + voornaam: 12222222222222222222222222223

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

adres: 12222222222222222222222222222223
postcode + woonplaats: 122222222222222222222222223

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.
EEN POSTZEGELABONNEMENT,
NU NOG VOORDELIGER!
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Vanaf 2010 gelden er nieuwe prijzen voor
jouw postzegels. Om van de meest voordelige prijs voor jouw postzegels te genieten,
moet je vanaf 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 aan 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.
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 Postzegelabon-

nement 2010 bedraagt € 97,82 waarop je
tot 8% korting kan genieten. Schrijf nu in
en profiteer van uiterst voordelige tarieven!
• 2% basiskorting als welkomstgeschenk.
• 3% extra korting indien je vooraf en in 1
keer betaalt.
• tenslotte nog eens 3% extra korting als
je kiest voor betaling via domiciliëring of
kredietkaart.

HET FIRST DAY SHEETABONNEMENT

Neem nu een abonnement en je ontvangt:
• alle First Day Sheets van dit jaar met uitgebreide achtergrondinformatie, afstempeling
op de opgekleefde postzegel(s) en technische kenmerken.
• een mooi geschenk: de FDS-insteekmap
met beschermbox.
• prijs per exemplaar: € 4,95

12222222222222222222222222222222223
tel.: 12222222222222222223
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’

(zegels niet inbegrepen - actie geldig tot 31/03/2010 en tot uitputting van de voorraad).
❏ Ik neem een FDS-abonnement en ik ontvang als nieuwe abonnee een insteekmap met beschermbox

… 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.

SC596

Jouw voordeel als First Day Sheet-abonnee:
• 2 % korting op elk van deze First Day
Sheets.
• 3 % extra korting indien je opteert voor een
betaling met kredietkaart of domiciliëring.
Je schrijft tot 31/03/10 in op een abonnement
FDS en ontvangt een stijlvolle simili-lederen
insteekmap met beschermbox.*
Ideaal om je First Day Sheets veilig te bewaren!
* met uitzondering van de FDS buiten reeks

BESTELLEN OF MEER INFO:
Nieuwe abonnees ontvangen als welkomstgeschenk het prachtige geïllustreerde boek
‘De vogels van André Buzin’ (zonder zegels).
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(actie geldig tot 31/03/2010 en tot uitputting van de voorraad).

Tel.: 015 285 810, e-mail: philately@post.be
of gebruik de bestelbon op pagina 21.
U kan op dit aanbod inschrijven tot
31/03/2010.

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 / sc595

❏ € 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 / sc595

-

❏ € 97,82*

-

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

een fds-abonnement / sc596

❏ € 4,85 per ex., 2 % korting
reeds toegekend (ongeveer 30
ex. per jaar)

❏ € 4,70 per ex., 5 % korting
reeds toegekend (ongeveer 30
ex. per jaar)

-

-

stampilou jaarprogramma/
sc593

-

-

❏ € 24,99

❏ € 24,99

* Dit bedrag kan variëren indien in de loop van het jaar meer postzegels uitgegeven worden.
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:
❏ ik betaal via mijn kredietkaart (met een minimum van 12.39 euro)
❏ VISA 		
❏ MASTERCARD		
❏ AMEX
kaartnummer: 1223 1223 1223 1223
vervaldatum: 13 13
❏ overschrijving (ik ontvang een factuur voor het bedrag op basis van mijn keuze hierboven) Jouw abonnement wordt jaarlijks verlengd.
	Om administratieve redenen bedraagt de termijn voor het opzeggen van jouw abonnement 30 dagen.

Datum:
Handtekening:

advertenties

numismatiek
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v e r s • v a n • d e • p e r s

De editie 2010 van belgië's meest
gerenommeerde muntcatalogus
De 33e editie van deze onmisbare "Morin" catalogus is weer helemaal
up to date, met enkele rubrieken die volledig herzien zijn. Er werden
80 nieuwe afbeeldingen bijgevoegd, vele nieuwe euromunten en de
speciale 2 euro gedenkmunten zijn opgenomen, 6 nieuwe varianten
zijn opgenomen en meer dan 1.250 prijzen zijn aangepast!
• 432 pagina’s • meer dan 4.000 afbeeldingen • een absolute must
voor elke verzamelaar van Belgische munten, bankbiljetten en
euromunten • prijs: € 14,50 • bestelnr.: CA10NME

slechts

€ 14,50

Ontvang bovenop een gratis erfgoedmedaille bij elke bestelde catalogus !

meer informatie? BEL 015/285 810 OF fax 015/285 816

culturele voordelen

Culturele smaakmakers
voor onze abonnees tegen gunsttarief

Onze abonnees leggen we met plezier extra in de watten. Geïnteresseerd in kunst, muziek, literatuur, strips,
hedendaagse dans…? Dankzij onze cultuurvoordelen kan je kennismaken met de culturele rijkdom van ons
land. Tegen een zacht prijsje, speciaal voor jou.

COLLECTORS ITEM

PUUR GENOT
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EXCLUSIEF LITERAIR RENDEZVOUS

In ‘This is Belgium’, het nieuwste boek
over schrijvers en literatuur in België vind
je enkele grote namen terug die op de
gelijknamige postzegelreeks prijken. Jouw
exemplaar van het boek werd alvast door
Tom Lanoye, Anne Provoost en Pierre Mertens gesigneerd.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 19,50

Het gerenommeerde Belgische kamermuziekensemble Prima La Musica onder leiding
van Dirk Vermeulen brengt de speelse en
verrassende symfonieën 22, 26 en 52 van
de grootmeester Haydn tot leven.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 19,66

FAMOUS LAST WORDS

Auteur Michel Robert tekent in de biografie
‘Béjart, een leven’ de laatste gesprekken
op met de beroemdste choreograaf van
de 20e eeuw. Met verrassende eerlijkheid
beoordeelt Béjart zijn eigen creaties en
vertelt hij zijn versie van enkele memorabele gebeurtenissen. Enkel in het Frans te
verkrijgen.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 22,50

ANTWERPEN ANDERS BEKEKEN

De Cultuurpas Antwerpen geeft je tegen een
voordeeltarief toegang tot vier van de mooiste Antwerpse museumparels. Bekendste
is wellicht het museum Plantin-Moretus, de
drukkerij-uitgeverij uit de renaissance en
baroktijd. Het museum Mayer van den Bergh
kreeg een vermelding in de gids ‘Great
smaller museums in Europe’. Het Vleeshuis
is een uniek instrumentenmuseum en tenslotte is er het AMVC-Letterenhuis, gewijd
aan de Vlaamse literatuur.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 18

Op de verjaardagskalender van het Stripmuseum staan de bekendste Belgische
striphelden centraal. Sommige onuitgegeven
prenten maken van deze unieke kalender
een heus collectors item.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 19,95

ONTHULLENDE PRIMEURS
IN HET SPOOR VAN DE REVOLUTIE

Met de Cultuurpas Werelderfgoed Brugge
kan je kiezen voor een bezoek aan het
Groeningemuseum, Hospitaalmuseum of het
Bruggemuseum. Nieuw in Brugge is ‘Een
kleine ritselende revolutie’, een initiatief van
Gwy Mandelinck, de voormalige organisator
van de poëziezomers van Watou. Je kan het
project tot 23 mei 2010 bezoeken in en rond
het gemoderniseerde Guido Gezellemuseum.
Afsluiten kan je met 10 % korting in de
Brugse Museumshop.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 18

M, het nieuwe museum Leuven opende zijn
deuren op 20 september 2009. M pakt uit met
enkele primeurs: collectiestukken die dankzij
de verhuis werden ontdekt. Bezoek ook de
tentoonstelling over Jan Vercruysse en vanaf
30 januari de tentoonstelling ‘Parallellepipeda’.
Ons voordeel bestaat uit een duoticket en
de praktische wandelgids ‘Bezoek M in 60
minuten’.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 20

DE VERBORGEN KUNSTSCHATTEN
VAN BRUSSEL

Hartje Brussel vind je op de Kunstberg vier
uitzonderlijke musea. In het Museum voor
Oude Kunst en het Museum voor Moderne
Kunst passeren zes eeuwen kunstgeschiedenis de revue. Het Belvue museum brengt
ons land in beeld. De overblijfselen van een
van de mooiste middeleeuwse paleizen in
Europa vormen vandaag de Archeologische
site Coudenberg.
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor 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®.

| 25

kort

duostamp

Mechelse Zegeldrukkerij
opnieuw in de prijzen!

Presentatie
postzegelprogramma 2010

Net als in 2008 heeft De Zegeldrukkerij van Mechelen een belangrijke internationale prijs behaald. ‘Der schèinsten Timber’ is een
internationale wedstrijd waar de drukkwaliteit van de zegels
beoordeeld wordt. In 2009 heeft Stamps Production er de eerste en
de tweede prijs weggekaapt.
Pierre Leempoel, Manager Stamps Production & Site Mechelen was
aanwezig in Luxemburg om de 2 prijzen in ontvangst te nemen.

De Post presenteerde op 20 oktober in het Centrum voor Hedendaagse
kunst Wiels de postzegels die in 2010 zullen verschijnen. Vice-premier
Steven Vanackere, bekende Belgische mode-ontwerpers en grafische
kunstenaars die de postzegels creëerden waren daarbij aanwezig.

De Duostamp®-reeks wordt uitgebreid met enkele prachtige aanwinsten die je ongetwijfeld zullen
bekoren en niet mogen ontbreken in jouw collectie.
uitgiftedatum

{18/01/2010}

Mooi volk op de presentatie postzegelprogramma 2010
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Geweldig nieuws voor de
Duostamp®-fans!

stem op je favoriete
postzegel!

Beurzen

De wedstrijd ‘Ontwerp een echte postzegel’ voor leerlingen van de lagere school leverde meer dan 20.000 mooie creaties op rond het thema
‘Red de aarde’. Tot 15 januari 2010 kan je jouw favoriete ontwerp tot
officiële Belgische postzegel stemmen. Surf snel naar
www.ontwerpeenzegel.be, en maak kans op een mooie prijs.

Foire du livre de Bruxelles:
van donderdag 4 tot en met
maandag 8 maart 2010
Tour & Taxis
B-1000 Brussel

Haal een stukje geschiedenis in huis
Met het exclusieve setje ‘Postvoertuigen vroeger en nu’ van De Post

Naast het zegelvelletje kunnen autoliefhebbers nu ook de miniatuurauto’s kopen. Een vleugje nostalgie waar jong en oud veel plezier aan
zullen beleven.
De prachtig afgewerkte postvoertuigen van
het merk Minichamps op een schaal 1:64
werden exclusief voor De Post gemaakt.
Een setje bestaat uit volgende 5 wagentjes:
Citroën 2CV AZU, Bedford CALV, Renault Saviem SG2, Renault R4 F4, Citroën Berlingo.
Zowel ‘grote’ verzamelaars als kleine speelvogels kan je verrassen met dit setje. De
kenners zullen vallen voor de hoogstaande
kwalitatieve afwerking, terwijl grote en kleine
kinderen urenlang plezier zullen hebben aan
het pull back systeem*.

Zet dus koers naar de centrale bestelbon
en doe jezelf of iemand anders dit originele
setje cadeau. Voor € 19,95 koop je dit
collectors item, exclusief verkrijgbaar bij De
Post.
* systeem waarbij de auto vanzelf rijdt als hij
naar achteren wordt getrokken.

CODES:

Miniatuur postvoertuigen: MER0902SM
Prijs: € 19,95

• Duostamp® Princess & The Frog: de gloednieuwe film
van Disney over de prinses en de kikker zette ons aan tot het
maken van een heel leuk en dromerig setje Duostamp® zegels
met illustraties uit de film. Het staat in de sterren geschreven
dat deze film een nieuwe Disneyklassieker wordt.
Princess & The Frog
code set van 5 zegels: DSS1002
code vel van 15 zegels: DSV1002
• Duostamp® Plop: de populairste kabouters van het land
hebben eindelijk hun eigen Duostamp® zegels. Leuk voor de
allerkleinsten!
Plop
code set van 5 zegels: DSS1001
code vel van 15 zegels: DSV1001
• Duostamp® Me To You Love: een setje speciaal voor verliefden, dé postzegels bij uitstek om kaartjes en liefdesbrieven mee
te frankeren. Perfect voor Valentijn!
Me To You Love
code set van 5 zegels: DSS0915
code vel van 15 zegels: DSV0915

| 27

Code: dss1001*

Code: dss01002*

Duostamp® wordt verkocht per setje van 5 postzegels die je kan
gebruiken voor een verzending in het binnenland tot 50 gram
en is verkrijgbaar voor € 4,99 / set. Ze zijn te verkrijgen in de
meeste postkantoren, bij Stamps & Philately en via de e-shop op
www.post.be/eshop
Bij Stamps & Philately zijn de Duostamp® ook per vel van 15
zegels verkrijgbaar voor € 14,50.

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).
• korting van -3 % op de verkoopprijs.
• je kiest zelf hoe je betaalt: kredietkaart, domiciliëring of via overschrijving.
Zo eenvoudig is het!
Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of een abonnement. Onze gegevens kan je vooraan in
dit magazine vinden.
Code: dss0915*

ierland

uit het buitenland

GROOTMEESTERS IN DE KIJKER

Deens Jaarboek en Jaarmap 2009

De Ieren staan bekend als een muziekminnend volk. En ook een stevig
drama versmaden ze niet. In deze reeks brengt An Post hulde aan
enkele klassieke componisten zoals Händel, Mozart, Chopin en Haydn.
Een prachtig luxeboekje brengt deze grote componisten voor het eerst
samen.
Drie andere zegels zetten drie bekende Ierse toneelschrijvers - letterlijk
- in de spotlights. Een licht dramatisch getinte hommage aan de imposante oeuvres van Brian Friel, Frank McGuiness en Tom Murphy.
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code

beschrijving

uitgiftedatum

prijs

IR0919MS

KLASSIEKE COMPONISTEN

14.08.2009

€ 3,32

IR091955ST

Händel, Mozart

14.08.2009

€ 1,33

IR091982ST

Chopin, Haydn

14.08.2009

€ 1,98

IR0919PBK

Klassieke componisten (luxeboekje)

14.08.2009

€ 14,52

IR092082

250 JAAR BROUWERIJ GUINNESS

28.08.2009

€ 0,99

IR092155ST

400 jaar ‘Ulster Plantation’

04.09.2009

€ 1,33

IR0922551

Toneelschrijver B.Friel

18.09.2009

€ 0,67

IR0922552

Toneelschrijver F. McGuinnes

18.09.2009

€ 0,67

IR0922553

Toneelschrijver T. Murphy

18.09.2009

€ 0,67

We blijven even hangen in het noorden van Europa om deze stijlvolle Deense producten voor te stellen: het Jaarboek en de Jaarmap 2009.
Klare lijnen met een vleugje exotiek. Verkrijgbaar bij Stamps & Philately.

NU VERKRIJGBAAR:
JAARBOEK EN JAARMAP
IERLAND
Wil je graag alle herdenkingszegels van 2009 samen in één enkele
stijlvolle map? In de Jaarmap vind je postzegels van de 24 uitgiftes van
2009, telkens in een fraaie montage en vergezeld van wat achtergrondinformatie.
2009 was voor Ierland een jaar vol markante gebeurtenissen, die opnieuw in de kijker werden gezet op de Ierse postzegels. De Volvo Ocean
Race, ook wel gekend als de ‘Mount Everest van het zeilen’ deed voor
de eerste keer Ierland aan. Dit fantastische evenement wordt gehuldigd
op een mooie postzegel, gebaseerd op schilderijen van Vincent Killowry.
Het 25-jarig bestaan van An Post werd gevierd met een speciale reeks
van tien postzegels. An Post herdenkt ook een aantal andere belangrijke
Ierse verjaardagen, zoals het 150-jarige bestaan van The Irish Times en
de honderdste geboortedag van Francis Bacon. Je vindt al deze uitgiftes,
samen met de andere herdenkingszegels van 2009, in het Jaarboek
2009. Het boek is van Ger Garland, is geschreven in het Iers en het
Engels en telt 56 bladzijden.
BESTELLEN OF MEER INFO:
Jaarmap: IRPA2009 Prijs: € 42,35
Jaarboek: IRYB2009 Prijs: € 72,60
Beperkte uitgave van 2000 exemplaren
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INFO:

Jaarboek 2009: DKYB
Prijs: € 58
Jaarmap 2009: DKYA
Prijs: € 67

FaerØer:

Jaarboek
en Jaarmap 2009
Tussen Schotland en IJsland ligt de
eilandengroep de Faerøer. Hoe klein de
eilanden ook zijn, ze zijn er wel groots in het
ontwerpen van postzegels. Daar getuigen de
verschillende internationale prijsuitreikingen
uit het verleden van. Inspiratie voor hun
creaties vinden de merendeels Faerøerse
ontwerpers op de eilanden zelf: in de ruige
en adembenemend weidse natuur, in de
bewogen geschiedenis van de eilanden…
In het Jaarboek 2009 komen door de keuze
voor hoogwaardig papier de schitterende
illustraties helemaal tot hun recht. Je vindt
er een overzicht van alle postzegeluitgiften,
geflankeerd door een woordje uitleg over de

achtergrond van de zegel.
Het Jaarboek is sinds eind oktober verkrijgbaar in twee versies: Deens/Faerøers
en Engels/Duits bij Stamps & Philately.
Gelijktijdig verschijnt ook de Jaarmap met
zegels uit de Faerøer.

INFO:

Jaarboek 2009: FAYB2009
Prijs: € 58
Jaarmap: FAYP2009
Prijs: € 52,50

evenementen

COLUMN

Reis van een
brief van
Antwerpen naar
Lima in 1868

Unieke ontmoeting
met de man of de vrouw achter de
postzegel
Laat jouw speciale uitgifte signeren door de ontwerper op onze
voorverkoop in Bergen.
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Het Mundaneum vormt de intrigerende achtergrond voor de voorverkoop die plaatsvindt
op 16 januari. Deze ontwerpers ontbreken
alvast niet op het appèl. Ingrid Daenen,
de ontwerpster van de speciale uitgifte
Antverpia 2010 komt signeren. Verder zakt
ook Toni Mulder, de Nederlandse graficus
en ontwerper van de speciale uitgifte ‘Geef
leven door!’ af naar Bergen om er jouw
exemplaar te signeren. Striptekenaar François
Schuiten tekende de speciale uitgifte ‘Van
het Mundaneum tot Internet’ en was ook
één van de inrichters van dit bijzondere
museum. In de voormiddag is hij aanwezig in
het Mundaneum om jouw exemplaar van de
uitgifte te tekenen. Een vierde aanwezige op
de voorverkoop is André Buzin. Hij komt er de
uitgifte van twee nieuwe vogels, de kerkuil en
de dodaars, extra in de verf zetten.
ANTVERPIA 2010 – Vogel: dodaars – GEEF LEVEN DOOR! –
VAN HET MUNDANEUM TOT
INTERNET

Uitgiftedatum: 18/01/2010
Verkoop:
Vanaf 18 januari 2010 in alle postkantoren,
behalve de agentschappen en de PostPunten.
Voorverkoop:
Op 16 januari 2010 van 10 tot 16u op het
volgende adres:
Mundaneum, Centre d’archives de la Communauté française, Rue de Nimy 76,
7000 Mons.
Afstempeling uitgiftedatum:
Op 18 januari 2010 van 9 tot 17u in de
Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel. De tweede
voorverkoop vindt plaats op 20 februari in
Roeselare.

Bereikbaarheid Mundaneum
Met de wagen: of u nu van de E19 of E42
komt, neem afrit Mons-Ghlin en volg de
richting Centrum.
Met de trein: het Mundaneum bevindt zich op
15’ stappen vanaf het station (richting Grand
Place). Of neem de gratis “navette”, elke 20’:
circuit A, halte in de Rue de Nimy.

door Pierre Kaiser
Toni Mulder

Op 15 mei 1868 schrijft de heer Muller een handelsbrief naar de
heer La Chambre uit Lima in Peru. Het adres is mooi gekalligrafeerd,
de zegels worden met zorg uitgekozen en we stellen ons voor dat
de heer Muller aan de loketbediende in Antwerpen vraagt om de
zegels voorzichtig af te stempelen (hij heeft er immers 2,70 oude
franken voor betaald, wat in die tijd de prijs was om de brief op zijn
bestemming te laten toekomen). Hij wil dat zijn brief mooi is en zijn
bestemmeling tot eer strekt. Nu alles klaar is, overhandigt hij de
brief in het postkantoor van Antwerpen (station) om 16 uur.

JEUGDFILATELIE ( LARGO WINCH)
– LITERATUUR

Uitgiftedatum: 22/02/2010
Verkoop:
Vanaf 22 februari 2010 in alle postkantoren,
behalve de agentschappen en de PostPunten.
Voorverkoop:
Op 20 februari 2010 van 10 tot 16u op het
volgende adres:
Ontspanningscentrum De Kiem,
St.- Hubrechtstraat 33, 8800 Roeselare.
Afstempeling uitgiftedatum:
op 22 februari 2010 van 9 tot 17u in de
Filaboetiek Brussel-De Brouckère,
Anspachlaan 1 te 1000 Brussel.
Bereikbaarheid zaal “De Kiem”
Met de wagen: neem afrit 6 of 7 op de E403
en volg de richting Roeselare en vervolgens
Centrum of Station. Met het openbaar
vervoer: de zaal “De Kiem” bevindt zich op
200 m van het station van Roeselare.

Ingrid Daenen

André Buzin

De brief begint aan zijn lange reis. Hij wordt eerst naar Mechelen
gestuurd, waar hij op de trein naar Oostende gaat. Van daar neemt
de brief de boot naar Londen, dan weer de trein naar Southampton,
vanwaar hij wordt overgeladen op een Brits schip om de Atlantische
Oceaan over te steken. De brief wordt uitgeladen in Chagres, een
kleine kuststad in het oosten van de republiek Panama. In die tijd
bestond het kanaal nog niet en de brief moest naar de westkust.
Daarom wordt hij overgeheveld in een bootje dat de Rio Chagres
afvaart. Daarna nemen muildieren het over om de steile bergen te
trotseren. 80 km verder komt de brief op 10 juni aan in Panama.
Maar de reis zit er nog niet op. De brief wordt dan op een van de
twee boten geladen die Panama met Punta Arenas, aan de westkust
van Zuid-Amerika, verbinden om 11 dagen later en zowat 2 700 km
verder aan te komen in La Calleo, de haven van de stad Lima. De
stad zelf ligt nog een tiental kilometer verder.
Door welk wonder is deze brief tot op vandaag, 141 jaar later,
bewaard gebleven in dezelfde staat als de dag waarop hij verstuurd
werd? Dankzij gepassioneerde (en vaak boeiende) verzamelaars die
deze kostbare getuigen van de uitzonderlijke ondernemingsgeest
van onze voorouders zorgvuldig bewaard hebben.
Kies dus goed de zegels die je op je brief plakt, je weet nooit welke
waarde ze binnen 150 jaar hebben…

In de gedrukte versie van deze
Philanews bevindt zich hier een bon,
geldig voor een gratis toegang tot
het Mundaneum voor 2 personen.

François Schuiten

Pierre Kaiser
Directeur openbare verkopen van het Maison Williame
Expert AIEP
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