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100 jaar kmi

de postzegelcollectie 
van een tv weerman



openingsuren

Contact Center: alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 9u 
tot 12u15 en van 14u tot 17u.  

Filaboetiek Mechelen: elke donderdag open  
van 11u tot 13u en van 14u tot 16u.

Filaboetiek Brussel: alle werkdagen behalve donderdag open  
van 10u tot 13u en van 14u tot 17u.
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philanews evenement

bpost heeft met de chocoladezegel wereldnieuws te pakken. 
Een primeur van formaat met een zegel die ruikt én smaakt, 
daar wilde de internationale pers meer over weten! Op  
6 februari woonden vele reporters het einde van de druk 
bij in de zegeldrukkerij in Mechelen. Met talrijke reportages 
in allerlei kranten, op radio en tv als gevolg. In Nederland, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, USA, India, Australië, Japan … 
zowat overal in de hele wereld kregen mensen informatie 
over de bpost-zegel op hun bord! BBC zond zelfs een 
uitgebreide reportage uit.

bpost wil met de chocoladezegel de postzegel op een 
originele manier opnieuw onder de aandacht brengen. 
Zeker in tijden dat mensen steeds vaker zelfklevende 
zegels kopen en e-mails de plaats innemen van het klas-
sieke postverkeer.
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In naam van 
prInses mathIlde
U herinnert zich ongetwijfeld dat de bpost zegeldrukkerij onlangs 
hoog bezoek kreeg. Prinses Mathilde kwam op 17 januari in 
hoogsteigen persoon de ‘goed voor druk’ tekenen in de zegeldruk-
kerij in Mechelen voor de postzegel die ontworpen werd ter ere van 
haar 40ste verjaardag.

Tijdens dat bezoek kreeg Prinses Mathilde een kubus met 
postkaarten overhandigd van postzegelverzamelaars die haar 
persoonlijk geluk wensten voor haar verjaardag. Dat liet de prinses 
niet onbetuigd!

bpost ontving een brief van haar waarin ze meedeelt dat dit vrien-
delijk gebaar haar diep heeft geraakt. Ze vindt het bijzonder jammer 
dat het niet mogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken, omdat de 
adressen niet altijd vermeld werden op de wenskaarten. 

Via deze weg willen we iedereen die zijn verjaardagswensen op een 
postkaart schreef oprecht danken voor de mooie woorden. In naam 
van prinses Mathilde.

Klantendienst:
Adres:  bpost
 Stamps & Philately
 E. Walschaertsstraat 1B
 2800 Mechelen
Tel.:  +32 2 278 50 70
Fax:  +32 2 276 51 00
E-mail:  philately@bpost.be
Web:  www.philately.bpost.be

Stamps & Philately is niet verantwoordelijk voor de aanbiedingen 
van derden 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.
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De bestelbon vindt u centraal in dit magazine.

InhOUd Zinnenprikkelende chocolade !
InternatIOnale Interesse vOOr pOstzegel

Philanews is een magazine voor en door lezers. bpost is dan ook erg blij met de suggesties die al binnengekomen 
zijn. Heeft u nog interessante zaken te melden over het magazine? Laat het ons weten: stuur een brief 
naar bpost, Stamps & Philately t.a.v. Muriel Vanbattel, E. Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen of mail naar 
philanews@bpost.be. Zo kunnen we het magazine nog beter afstemmen op ons lezerspubliek. Bedankt daarvoor! 

voor alle andere vragen rond filatelie in het algemeen richt u zich rechtstreeks tot de dienst Philately van bpost, 
bel +32 2 278 50 70 of mail naar philately@bpost.be.

het woord is aan u

© Belga © Michiel De Cleene

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel 
van deze editie kan worden gekopieerd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze zonder de 
schriftelijke toestemming van de uitgever 
Stamps & Philately.

1. Nationale en internationale journalisten woonden de 
bedrukking van de zegelvellen met cacao-vernis bij tijdens 
het speciale persevent op 6 februari. 

2. Ontwerpers Kathleen Miller en Tony Le Duc poseren trots 
met hun smakelijke blaadjes.

3. De chocoladezegel werd in een beperkte oplage gedrukt: 
107.600 blaadjes van 5 stuks.

4.  Bereiding van de basis met een essence van cacao, die 
wordt toegevoegd aan de vernis. 

3.

2.

1.

4.
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opera: 200ste verjaardag verdi en wagner

Voorverkoop:
Op 11 mei 2013 van 10u tot 15u op het 
volgende adres: De Binkse ruilclub, HIVSET 
Campus, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 13 mei 2013 van 10u tot 13u en  
van 14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel - 
De Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Code: FdC1310

Code: FdS1310

Code: 1310BL

verdi en wagner 
In mOdern jasje
Speciale uitgifte 10

De 200ste verjaardag van Guiseppe Verdi en Richard 
Wagner is voor bpost een mooie gelegenheid om opera 
onder de aandacht de brengen van het grote publiek. 
Op het bijzonder fraai vormgegeven zegelvel worden 
beide componisten geëerd aan de hand van uitvoerin-
gen van hun werken in de vier grote opera’s die België 
telt: Brussel, Antwerpen, Luik en Gent.

Verdi en Wagner worden beschouwd als de 
grootste operacomponisten aller tijden. Toch 
zijn er tussen beide componisten geen grotere 
tegenstellingen denkbaar in hun visie op 
wat opera, en bij uitbreiding wat kunst, moet 
zijn. Wat hen bindt, is de aandacht voor het 
theatrale. 

Kunstenaar Jan De Maesschalck ontwierp de 
zegels, guillaume Broux maakte gravures van 

de operagebouwen, die deels op de zegel, 
deels op het zegelvel staan afgebeeld. 

Omdat De Munt een vooraanstaande 
plaats inneemt in het Belgische 

operalandschap, worden er 
twee zegels aan gewijd met 

uitvoeringen van Verdi’s 
‘Macbeth’ en Wag-

ners ‘Parsifal’.  

De pas gerenoveerde Opéra de Wallonie in 
luik pakt op de zegel uit met ‘Otello’ van 
Verdi, de Vlaamse Opera komt aan bod met 
‘Das rheingold’ van Wagner (gent) en Verdi’s 
‘Don Carlos’ (Antwerpen).

Het zegelvel wordt ook gepresenteerd in een 
mooi boekje, de cover is eveneens van de hand 
van Jan De Maesschalck. Hij verwerkte daarin 
bestaande portretten van de componisten.

Dit najaar ontdekt u in het Jaarboek 2013 
een intrigerend kijkje achter de schermen 
van de opera. Het Jaarboek, dat eind 
oktober verschijnt, gaat dieper in op de 
totstandkoming van het zegelvel en het 
kunstboekje.

Scènes uit de opera ‘Don Carlos’ van Giuseppe Verdi Scène uit de opera ‘Parsifal’ van Richard Wagner

opera 200ste verjaardag  
Verdi & Wagner

KeNMeRKeN:
thema: De opera in België n.a.v. de 200ste 
verjaardag van de geboorte van Giuseppe Verdi 
(1813-1901) en Richard Wagner (1813-1883).
postzegels:  

gravure: Guillaume Broux
Ontwerp: Jan De Maesschalck
lay-out: Jean Libert
Waarde van de zegels: 
prijs van het boekje: € 5,15
Formaat van de postzegels: 27,66 mm x 48 mm
Formaat van het vel: 187,17 mm x 69,73 mm
Formaat van het boekje: 192 mm x 71 mm
Indeling van het boekje: 5 postzegels
papier: gegomd wit FSC
tanding: 11 ½
Oplage: 89.640 boekjes
drukprocedé: Kaft: offset - Postzegels: gecombi-
neerde raster-en staaldiepdruk
repro: De Schutter'Neroc
druk: Stamps Production Belgium

uitgiFtedatuM

{13/05/2013}
opeRa 200ste VeRjaaRdag  
VeRdi & WagNeR 
Code: 1310BL
een boekje behoort tot het postzegelabonnement.

a. e.c.b. d.

a. Opera Gent: ‘Das 
Rheingold’ - Richard 
Wagner (Opera van 
Vlaanderen) 

b. Opera Antwerpen: 
‘Don Carlos’ - 
Giuseppe Verdi (Opera 
van Vlaanderen) 

c. Opera Brussel: 
‘Macbeth’ - Giuseppe 
Verdi (De Munt) 

d. Opera Brussel: 
‘Parsifal’ - Richard 
Wagner (De Munt) 

e. Opera Luik: ‘Otello’ - 
Giuseppe Verdi (Opéra 
Royal de Wallonie)
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natuur 2013. een verrassende kijk op wilde dieren speciale uitgiften

De uitgifte van de reeks zelfklevende 
zegels onder het thema ‘Natuur  
2013. Een verrassende kijk op wilde 
dieren’ geeft een aparte kijk op het leven 
in de dierentuin. Geen afbeeldingen 
van dieren in een kooi, ook niet in hun 
natuurlijke biotoop. bpost koos voor 
detailopnames van 10 wilde dieren.

Het zegelvel bevat zegels van de uil, olifant, leeuw, 
koningspinguïn, zeehond, zebra, tijger, het goud-
kopleeuwaapje, de okapi en de giraf. Ontwerpster 
Myriam Voz van bpost laat ons van dichtbij met 
deze wilde dieren kennismaken.

In dit nummer van Philanews roepen we de jeugd 
op om deel te nemen aan een tekenwedstrijd. 
Neem een kijkje onder dit artikel en wie weet win  
jij wel gratis tickets voor het hele gezin!

Code: FdC1311Code: FdS1311

Natuur 2013. een verrassende kijk op wilde 
dieren (Zoo antwerpen) (Zelfklevende zegels)

KeNMeRKeN:
Boekje: 10 close-ups van wilde dieren uit de Zoo van Antwerpen
postzegels: a. Uil  
 b. Aziatische olifant  
 c. Leeuw  
 d. Koningspinguïns  
 e. Zeehond  
 f. Grévyzebra  
 g. Tijger  
 h. Goudkopleeuwaapje  
 i. Okapi  
 j. Giraf
Ontwerp: Myriam Voz
Waarde van de zegels: 
prijs van het boekje: € 6,70
Formaat van de postzegels: 30 mm x 25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 163,4 mm
Indeling van het boekje: 10 postzegels
papier: polyvalent wit, zelfklevende laag aangebracht op steunpapier
tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk tanding type 10
Oplage: >1.600.000 boekjes
drukprocedé: rasterdiepdruk
repro: De Schutter'Neroc
druk: Stamps Production Belgium

Code: ZB1311

dIchtBIj de 
dieren 
Speciale uitgifte 11

uitgiFtedatuM

{13/05/2013}
NatuuR 2013. eeN VeRRaSSeNde KijK op WiLde 
dieReN (Zoo aNtWeRpeN)
Code: ZB1311
een boekje behoort tot het postzegelabonnement.

Wie meer wil weten over de veranderde kijk 
van de mens op wilde dieren, moet zeker het 
Jaarboek 2013 in huis halen, dat eind oktober 
verschijnt. Het boek is een absolute aanrader 
voor wie van postzegels houdt en geeft het 
unieke verhaal achter de postzegel.

Voorverkoop:
Op 11 mei 2013 van 10u tot 15u op het 
volgende adres: De Binkse ruilclub, HIVSET 
Campus, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 13 mei 2013 van 10u tot 13u en  
van 14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel - 
De Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

win tickets voor de zoo van antwerpen 
of planckendael!

Nog op zoek naar een leuk gezinsuitstapje deze zomer? 
Kinderen – en ook volwassenen – zijn dol op wilde dieren. U kan 
ze geen groter plezier doen dan met een trip naar de zoo! Met de 
tekenwedstrijd rond wilde dieren van bpost maakt u kans op 4 gratis 
tickets voor de Zoo van Antwerpen of Planckendael. 
De wedstrijd loopt van 6 mei tot 15 juni 2013.

de opdracht is eenvoudig: maak een tekening waarin een van 
de tien wilde dieren van het natuur 2013-postzegelblaadje de 
hoofdrol speelt. 

Hoe kan u deelnemen?  
Alle info vindt u in het magazine bhappy dat vanaf 6 mei in uw bus valt.

Wedstrijd

zet een wild dier op papier

a.

e.

c.

g.

i.

b.

f.

d.

h.

j.

Ervaar de doordringende blik van de uil.
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koning albert ii, 20 jaar op de troon speciale uitgiften

de lachende koning
Speciale uitgifte 12

De meesten onder ons weten nog perfect waar en 
hoe ze twintig jaar geleden het nieuws over het plotse 
overlijden van koning Boudewijn vernamen. De 
geliefde vorst stierf op 31 juli 1993 onverwacht in 
zijn Spaanse buitenverblijf. De kinderloze vorst werd 
opgevolgd door zijn broer prins Albert. Deze legde op 
9 augustus 1993 de eed af als koning Albert II.

Ondertussen zit koning Albert II twintig jaar op de troon en is hij 
uitgegroeid tot een populaire vorst. Zijn gave om te verbinden en 
om het ijs te breken, waar hij ook komt, wordt weergegeven in de 
speciale uitgifte van bpost naar aanleiding van zijn twintig jaar koning-
schap. We zien een vorst tussen de Belgen, oprecht geïnteresseerd 

Voorverkoop:
Op 22 juni 2013 van 10u tot 15u op het 
volgende adres: Postzegelclub van de  
Westhoek, Stedelijke feestzaal ‘Iseland’
Vismijn - Kaai, 8620 Nieuwpoort.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 24 juni 2013 van 10u tot 13u en  
van 14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel - 
De Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

in wat er leeft bij de bevolking. De uitgifte bestaat uit twee zegels, die 
twintig jaar overspannen. De eerste zegel laat de vorst zien tijdens de 
eedaflegging in 1993. Op de tweede zegel zien we een menselijke en 
warme man, midden tussen de mensen. Deze speciale uitgifte geeft 
aan het filateliejaar 2013 een royaal tintje, samen met de uitgifte van 
prinses Mathilde, in het begin van dit jaar.

In het Jaarboek, beschikbaar vanaf eind oktober, geven we u meer 
informatie over de samenwerking met het Hof voor deze bijzondere 
uitgifte. 

Koning Albert groet het uitbundige publiek.

Code: FdC1312

Code: FdS1312

Code: 1312BL

Koning albert ii,  
20 jaar op de troon

KeNMeRKeN:
thema: Z.M. Koning Albert II, 20 jaar op de 
troon
postzegels: a. Eedaflegging Koning Albert II  

b. Koninklijk bezoek
Foto: Olivier Polet
Ontwerp: Jean Libert
Waarde van de zegels: 
prijs van het blaadje: € 6,18
Formaat van de postzegels: 48,75 mm x 
38,15 mm
Formaat van het blaadje: 200 mm x 100 mm
Indeling van het boekje: 2 postzegels
papier: gegomd wit litho FSC
tanding: 11 ½
Oplage: 97.400 blaadjes
drukprocedé: offset
repro & druk: Stamps Production Belgium

      uitgiFtedatuM

{24/06/2013}
KoNiNg aLBeRt ii, 20 jaaR op de tRooN
Code: 1312BL
een blaadje behoort tot het postzegelabonnement.
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kort / faq

faq

Dit kan op verschillende manieren: u komt langs op de voorverkoop, u neemt een gestempeld abonnement op onze uitgiften, u contacteert 
een officiële postzegelclub of u vindt deze stempel terug op ons product First Day Cover.

Hoe kom ik als particulier aan een 1ste dagstempel?
Ook hier heeft u verschillende mogelijkheden: u komt langs op de 1ste dag van uitgifte in de Filaboetiek in Brussel, u contacteert een officiële 
postzegelclub of u vindt deze stempel terug op ons product First Day Sheet.

Het KMI opent Haar deuren
In 2013 bestaat het KMI 100 jaar en 
dat wordt onder andere gevierd met 
opendeurdagen op 25 en 26 mei voor 
het grote publiek. Ook bpost is aanwezig 
op de site van het KMI in Ukkel met een 

stand. bpost stelt er met een demomodel 
in avant-première de speciale uitgifte 
met warmtegevoelige inkt voor, die wordt 
uitgebracht naar aanleiding van deze 
100ste verjaardag. Bezoekers kunnen 
er via voorinschrijving (en onmiddellijke 
betaling) de zegel bestellen.

tIjdelIjK postKantoor
Op zaterdag 25 mei 
wordt er in Mechelen 
een tijdelijk postkan-
toor georganiseerd 
door de Studiegroep 

Postzegels A. Buzin in samenwerking met 
de Cercle Philatelique A. Buzin en dit van 
10u tot 12u30 en van 13u tot 16u. Dit naar 
aanleiding van het 10-jarig bestaan van 
A.B.C.P. en 20 jaar ‘Vlaamse gaai’ S.P.A.B. 
Er zal een speciale stempel ter beschikking 
zijn. Er zal eveneens een souvenirkaart en 
een MyStamp te koop worden aangeboden 
door de beide verenigingen. Aanwezigheid 
van dhr. André Buzin van 10u tot 16u.

Adres tijdelijk postkantoor: zaal ‘De Brug’, 
Nekkerspoelstraat 366, 2800 Mechelen.
Info: S.P.A.B. tel. +32 15 20 62 79, 

e-mail: jos.josette@skynet.be
A.B.C.P. tel. +32 81 21 44 53,
e-mail: louise-laboureur@skynet.be

WIe ontWerpt de zegel?
Elk jaar gaat de Vlaamse Uitgevers Vereniging 
op zoek naar de Best Vormgegeven Boeken. 
In de categorie ‘Publieksprijs voor Het Beste 
Boekomslag’ mag het publiek boeken 
beoordelen op hun cover. De ontwerper met 
de meeste voorkeursstemmen – en dus de 
mooiste cover – mag een postzegel ontwerpen 
die in 2015 zal worden uitgegeven. In 2011 
won Katleen Miller, en kijk, de chocoladezegel 
is nu van haar hand! De laureaat van 2012 
was Kris Demey: hij zal dus een postzegel 
ontwerpen voor de collectie van 2014. Voor 
2013 is de winnaar ook al gekend! Dat is Nej 
De Doncker, die voor uitgeverij Minestrone de 
cover ontwierp van ‘Sergiology’. 

Meer info lees je op 
www.debestvormgegevenboeken.be

zoMersluItIngen
Contact Center: 
15-08-2013 & 16-08-2013
Filaboetiek Brussel en Mechelen: 
15-07-2013 t.e.m. 18-08-2013

jaarboeK 2013
Nieuwsgierig naar het verhaal achter de 
postzegels die in de Philanews-magazines 
de hoofdrol spelen? Schaf het Jaarboek 
2013 aan! Dat zal dieper ingaan op hoe alle 
uitgiftes van 2013 tot stand gekomen zijn. 

Vanaf 28 oktober 
is het beschikbaar. 
Heeft u nog niet 
de kans gehad om 
het Jaarboek van 
vorig jaar op de 
kop te tikken? Het 
Jaarboek 2012 
bestellen kan nog 

steeds via de verschillende kanalen: bestelbon, 
eShop, Filaboetiek Brussel en Mechelen of door 
een mail te sturen naar philately@bpost.be of te 
bellen naar het Contact Center +32 2 278 50 70. 
Zolang de voorraad strekt!

Gesloten

hoe kom ik als particulier aan 
een voorverkoopstempel?

©
 N

ej
 D

e 
Do

nc
ke

r

Bestelbon philanews 3/2013
Beste lezer,

Filatelie houdt de vinger aan de pols door het bijhouden van ons cultureel patri-
monium, vertaald naar postzegels. bpost draagt zijn steentje bij als ‘archivaris’ 
van onze tijd, door het ontwikkelen van filatelieproducten die in detail inzoomen 
op bepaalde gebeurtenissen of personen. 

Het nieuwe verzamelproduct ‘Commemorative sheets’ herdenkt personen,
wiens bijdrage aan onze cultuur van onschatbare waarde is. De eerste persoon, 
die deze herdenkingsblaadjes in de bloemen zetten, is Willy Vandersteen, de 
geestelijke vader van stripduo Suske en Wiske. Uniek aan dit verzamelobject zijn 
de 10 nieuwe postzegels op elk van de 5 blaadjes. De beelden komen uit
het archief van Studio Vandersteen. Deze eerste reeks ‘Commemorative sheets’ 
werd een uniek tijdsdocument, dat de decennialange carrière van Vandersteen 
op unieke wijze overschouwt.

De naam Leuchtturm behoeft geen introductie bij de verzamelaar. De uitgever
van postzegelalbums groeide sinds de oprichting in 1917 uit tot de belangrijkste 
producent ter wereld van klassementsystemen. Op de bestelbon bieden we een 
rood of zwart verzamelalbum aan, met keuze tussen 32 of 64 pagina’s.
Nu met 10 procent korting* tot eind 2013! Het ideale object om je verzameling
te ordenen. 
* De prijzen in de bestelbon zijn inclusief korting.

In de vorige Philanews werden de ‘Commemorative cards’ voorgesteld, een
nieuw luxueus verzamelproduct van bovenste categorie. De ‘Commemorative 
cards’ (herdenkingskaarten) zetten heden en verleden naast elkaar door het 
samenbrengen van een recent zegelblaadje met echte en zeldzame zegels 
uit het verleden. De set kaarten rond ‘luchtpostvlucht’ beet de spits af, in een 
beperkte oplage. Wees er dus snel bij om te bestellen!

Met de herdenking van 100 jaar groote Oorlog in het verschiet, zet de reeks 
briefkaarten Vroeger & Nu dit jaar enkele gemeenten met oorlogsmonumenten
in de kijker, net zoals vorig jaar. Een must voor verzamelaars. 

Abonnees die intekenden voor de nieuwe Collectie-formule moesten even
geduld uitoefenen om hun verzending te ontvangen. Wij willen hen langs deze 
weg bedanken voor hun geduld en vertrouwen in Stamps & Philately.  
De volgende zending kunt u vanaf 24 juni in de bus verwachten.  

Meer Weten?

De verschillende tariefformules staan duidelijk beschreven op de bpost website. Wil u hier meer over weten, surf dan naar 
www.bpost.be > Particulieren > Postzegels > Filatelie > Collectie-formules of bel naar Stamps & Philately op +32 2 278 50 70. 

SC 887
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Suske en Wiske: vriend en vijandBob et Bobette: amis et ennemis



Code Uitgifte datum Beschrijving Prijs Aantal Totaal

PCB2013 06/11/2012 Postzegel collectieboekje 2013 € 4,99

JB12N 29/10/2012 Jaarboek 2012 € 106,00

JM12 29/10/2012 Jaarmap 2012 € 102,32

BO1201FRL 21/05/2012 Philastrip - Frank Pé - Cartes d'Afrique et d'Ailleurs - FR Luxe € 72,00

BO1203FRL 17/09/2012 Philastrip - William Vance et la mer - FR Luxe € 72,00

BO1202NTIBL 17/09/2012 BOEK This is Belgium X - België, stripland - NL luxe € 195,00

puBlicaties

varia

ALLE PROduCTEN EN zEgELs ziJN BEsChiKBAAR TOT EiNdE VOORRAAd OF TOT OP hET EiNdE VAN dE VERKOOPTERmiJN

iNFO: aL onZE PrijZEn Zijn BtW inBEgrEPEn

TOTAAL VAN dE BEsTELLiNg €

iK TEL VERWERKiNgsKOsTEN BiJ €

TOTaaL BedRag €

datum:  ......................................................................................  handtekening:  ..........................................................................................................................................................

Code Beschrijving Prijs Aantal Totaal

vaste verwerkingskosten kosten Binnenland kosten Buitenland

aLLe aBONNeMeNTszeNdINgeN 0 eURO 0 eURO

LOsse BesTeLLINgeN BEsTELLiNg ONdER 25 EuRO = 2,00 EuRO BEsTELLiNg ONdER 100 EuRO = 5,00 EuRO

opmerkingen: 1. Verzending vanaf € 30 met taxipost 2. Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.

Bijkomende Bestellingen

Code Uitgifte datum Beschrijving Prijs Aantal Totaal

BK1301 13/05/2013 Briefkaarten: set van 11x Vroeger en Nu 2013 € 7,92

FV1202PRO 12/03/2012 VgN - Franco dragone 2012 sET € 4,28

FV1203PRO 16/04/2012 VgN - de ondergang van de Titanic 2012 sET € 4,28

FV1204PRO 17/09/2012 VgN - zenobe gramme 2012 sET € 4,28

FV1205PRO 29/10/2012 VgN - de markt van Brugge 2012 sET € 4,28

KL0901L32R Album Leuchtturm rood (32 pagina’s) € 11,66 (4)

KL0901L32z Album Leuchtturm zwart (32 pagina’s) € 11,66 (4)

KL0902L64R Album Leuchtturm rood (64 pagina’s) € 22,46 (5)

KL0902L64z Album Leuchtturm zwart (64 pagina’s) € 22,46 (5)

Code Beschrijving Prijs Aantal Totaal

collectie-formules

losse verkopen

postzegels

afgeleide producten

colpf de Collectie 2013 - Postfris € 96,61 

ogupf Onvoorziene/gemeenschappelijke uitgifte 2013 - Postfris € ...(1)

colgpf Collectie gegomd 2013 - Postfris € 107,72 

colglpf Collectie gegomd 2013 Light - Postfris € 54,62 

colzkpf Collectie zelfklevend 2013 - Postfris € 43,80 

colaf de Collectie 2013 - Afgestempeld € 96,61 

oguaf Onvoorziene/gemeenschappelijke uitgifte 2013 - Afgestempeld € ...(1) 

colgaf Collectie gegomd 2013 - Afgestempeld € 107,72 

colglaf Collectie gegomd 2013 Light - Afgestempeld € 54,62 

colzkaf Collectie zelfklevend 2013 - Afgestempeld € 43,80 

colfds Collectie First day sheet 2013 € 97,00(2)

colfdc Collectie First day Cover 2013 € 130,95(2)

speciale uitgiftes
Code Uitgifte datum Beschrijving Prijs Aantal Totaal

1310BL 13/05/2013 Postzegels: Opera - 200ste verjaardag 
Verdi & Wagner

€ 5,15 x 5 pz

Fds1310 13/05/2013 Fds - Opera - 200ste verjaardag Verdi 
& Wagner

€ 5,00

FdC1310 13/05/2013 FdC - Opera - 200ste verjaardag Verdi 
& Wagner

€ 5,00

zB1311 13/05/2013 Postzegels: Natuur 2013 - zOO € 6,70 x 10 pz

Fds1311 13/05/2013 Fds - Natuur 2013 - zOO € 5,00

FdC1311 13/05/2013 FdC - Natuur 2013 - zOO € 5,00

1312BL 24/06/2013 Postzegels: Albert ii 20 jaar op de troon € 6,18 x 2 pz

Fds1312 24/06/2013 Fds - Albert ii 20 jaar op de troon € 5,00

FdC1312 24/06/2013 FdC - Albert ii 20 jaar op de troon € 5,00

1313BL 24/06/2013 Postzegels: 100 jaar Kmi € 5,15 x 5 pz

Fds1313 24/06/2013 Fds - 100 jaar Kmi € 5,00

FdC1313 24/06/2013 FdC - 100 jaar Kmi € 5,00

1314BL 24/06/2013 Postzegels: zomerfestivals € 6,70 x 10 pz

Fds1314 24/06/2013 Fds - zomerfestivals € 5,00

FdC1314 24/06/2013 FdC - zomerfestivals € 5,00

CC1302 13/05/2013 Commemorative sheets - 100 jaar Vandersteen € 100,00

CC1301 15/04/2013 Commemorative Cards - 100 jaar Luchtpost € 439,00 (3)

(1) De prijs voor de ‘Onvoorziene/Gemeenschappelijke Uitgifte 2013’ wordt gecommuniceerd via de bpost website en/of via Philanews op het moment van een uitgifte.
(2) De 3 % korting op FDS en FDC abonnementen zit al in deze prijs inbegrepen.

(3) De � 439 betaalt u vooraf door middel van een overschrijving op het IBAN-rekeningnummer BE 92 0004 000 1223 (BIC: BPOT BE B1), met vermelding van naam en adres.

(4) De 10 % korting op de albums zit al in deze prijs inbegrepen. De normale prijs is � 12,95.
(5) De 10 % korting op de albums zit al in deze prijs inbegrepen. De normale prijs is � 24,95.

colBk Collectie briefkaarten 2013 € 7,92

Code Uitgifte datum Beschrijving  Prijs Aantal Totaal

zB1324 04/02/2013 happy stamps Love 2013 € 7,99 x 10 pz

zB1325 04/02/2013 happy stamps Baby 2013 € 7,99 x 10 pz

zB1228 25/06/2012 happy stamps mix 2012 € 7,99 x 10 pz

gewone postzegels
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signeersessies mei-juni
11 mei: Het volledige creatieve team achter de operazegel – Jan De Maesschalck, 
Jean libert, guillaume Broux – is aanwezig in Turnhout. Ook Myriam Voz signeert 
haar uitgifte ‘Een verrassende kijk op wilde dieren’ van 10u tot 15u.

22 juni: In kuststad Nieuwpoort signeren Jean libert (Koning Albert II, 20 jaar op de 
troon), Kris Maes (100 jaar KMI), Tom Hautekiet en Koen Keppens (Muziekfestivals)  
van 10u tot 15u hun speciale uitgifte.

gUIllAUME BrOUxJAN DE MAESSCHAlCK JEAN lIBErT

TOM HAUTEKIETMyrIAM VOZ KrIS MAES

kalender

voorverkopen

Kom als trouwe klant de speciale uitgiften in voorverkoop ontdekken! Ontmoet zo de ontwerpers die achter de zegels schuilgaan en 
profiteer van de verrassingen die bpost voor de verzamelaars in petto heeft!

Wanneer? Wat? Waar?

11 mei
Voorverkoop 5

Opera: 200ste verjaardag Verdi & Wagner
De Binkse ruilclub,
HIVSET Campus,
Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout.

Een verrassende kijk op wilde dieren

regionale Competitieve Tentoonstelling

22 jun
Voorverkoop 6

Koning Albert II – 20 jaar op de troon 
Postzegelclub van de Westhoek,
Stedelijke feestzaal ‘Iseland’
Vismijn - Kaai, 8620 Nieuwpoort.

100 jaar KMI 

Muziekfestivals

Wanneer? Wat?

13 sep
1ste dag –
afstempeling

Vrijdag de 13de … 2013 (gelukszegels) 

Vogel – Ar-zegel

rouwzegel

Henry Van de Velde 

26 okt
Voorverkoop 7

De grote Markt van Doornik 

Musea (opnieuw) open

150 jaar rode Kruis 

Eindejaarszegel Nationaal

Eindejaarszegel Internationaal

regionale Competitieve Tentoonstelling

25 mei: tijdelijk postkantoor in zaal ‘De Brug’, 
Nekkerspoelstraat 366 in Mechelen. Speciale 
stempel, souvenirkaart en MyStamp te koop. André 
Buzin is aanwezig van 10u tot 16u.  
Meer info op p.10.

25 mei: bpost is met een stand aanwezig op het 
nostalgische fietsevenement ‘de retroronde’. 
bpost verkoopt de ronde van Vlaanderen-zegel en 
promopakketten rond Eddy Merckx in het centrum 
van Oudenaarde.

25 & 26 mei: tijdens de opendeurdagen van het KMI 
kan u zich op de bpost-stand voorinschrijven (met 
onmiddellijke betaling) voor de KMI-zegel.

© Olivier Anberger

© Koen Keppens

© Luc Derycke

© Michiel De Cleene © Tom Hautekiet

KOEN KEPPENS

© Niels De Maesschalck © Michiel De Cleene © Michiel De Cleene

Tijdelijke verkooppunten

Door ondertekening van de bestelbon verklaar ik mij akkoord met de algemene voorwaarden van bpost, Stamps & Philately. Onze Algemene Voorwaarden vindt u terug op de leverbon,  
op de website van bpost/Filatelie of u kan een exemplaar opvragen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door bpost in het kader van onze contractuele relatie en met het 
oog op de commerciële promotie van de door bpost uitgegeven en/of verdeelde producten en diensten. Wij kunnen deze gegevens in dat kader doorgeven aan partners 
die contractueel verbonden zijn met bpost, tenzij u zich hier tegen verzet. U hebt toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt ze laten verbeteren of u verzetten 
tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden. Wenst u dat uw gegevens voortaan niet (meer) voor direct marketingdoeleinden worden 
gebruikt, kruis dan onderstaand vakje aan.

 ik wens geen informatie te ontvangen over de producten en diensten die uitgebracht en/of verdeeld worden door bpost. 
Stemt u ermee in dat uw e-mailadres door bpost wordt gebruikt om informatie te geven over haar producten en 
diensten?  ja  nee

recht van retour:
“De Klant heeft het recht om bpost in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn abonnement afziet, binnen de 14 kalenderdagen, 
vanaf de dag volgend op de eerste levering [en volgens de voorwaarden beschreven in artikel 10 van de algemene voorwaarden]."
“De Klant heeft het recht om bpost in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet, binnen de 14 kalenderdagen, 
volgend op de levering [en volgens de voorwaarden beschreven in artikel 10 van de algemene voorwaarden].”

GeGeveNs beTaler:

sTuur deze besTelbON TeruG Naar:
bpost - Stamps & Philately - Verkoop: E. Walschaertsstraat 1B - 2800 Mechelen - tel. Klantendienst: +32 2 278 50 70 - Fax +32 2 276 51 00

BiC

(ik ontvang een uitnodiging tot betaling voor het bedrag 
op basis van mijn keuze hierboven) 

Vervaldatum

rek.nr. :          iBan    B  E 

r
r

r
r

r
r

Jaarlijks, 2 % korting 

Per Verzending, 0 % korting

Jaarlijks, 2 % korting 

Per Verzending, 0 % korting

Bij vermelding van uw kredietkaartgegevens raden wij aan terug te sturen onder gefrankeerde envelop. Het abonnement wordt jaarlijks verlengd. Wat betreft de opzegtermijn 
verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Opzeggen kan schriftelijk aan: bpost Stamps & Philately, E. Walschaertsstraat 1b - 2800 Mechelen.

domiciliëring/kredietkaart
In geval van een nieuw abonnement/nieuwe domiciliëring/nieuwe kredietkaart, zullen wij u vragen om de eerste betaling per overschrijving te doen, zodat wij de verzending 
van uw zegels niet in het gedrang brengen, terwijl we de nodige formaliteiten met uw bank in orde brengen.

beTaliNGsmOGelijkhedeN: COlleCTie-FOrmules:

domiciliëring

kredietkaart  Visa/amex/Mastercard nr:

overschrijving

naam

klantnr. PrS

Voornaam

Straat nr. Bus

Postcode gemeente

Land E-mail

tel.

geboortedatum m/v Datum Handtekening

Jaarlijks, 2 % korting 

Per Verzending, 0 % korting
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Luchtfoto van de Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel.

100 jaar kmi

In meI nat, een drOge jUnI 
vOlgt haar pad
Speciale uitgifte 13

Op 31 juli 2013 blaast het KMI 
100 kaarsjes uit. Dat wordt het 
hele jaar gevierd, onder andere 
met deze speciale uitgifte van 
bpost. 

Bijzonder is het gebruik van temperatuur-
gevoelige inkt, die de postzegel een heel 
ander uitzicht geeft bij een hogere tempera-
tuur! Een primeur in België. De innovatie is 
toegepast op de kruin van de boom op de 
zegels. Als u goed kijkt, ziet u daar ook de 
kaart van België in. Zet een duim op de vier 
onderste zegels en de groene inkt verdwijnt! 
In de plaats komt voor elk seizoen een ander 
weersymbool tevoorschijn. De vijfde zegel 
bovenaan toont dan weer het statige gebouw 
van het Koninklijk Meteorologisch Instituut.

Deze technologische innovatie past bij een 
instituut dat werkt met state-of-the-art 
technologieën. De tijd van de weerspreuken 
is definitief voorbij. landbouwers kunnen tot 
in de tractor de laatste nieuwe weersvoor-
spellingen ontvangen. Ook weeramateurs 
of evenementorganisatoren kunnen bij het 
KMI aankloppen voor speciale producten of 
diensten.

Alvast een voorproefje van de feestelijk-
heden: er loopt onder andere een tentoon-
stelling over 100 jaar meteorologie in het 
Planetarium van Brussel. Apotheose van het 
feestjaar vormt de grote weerconferentie 
eind september. 26 en 27 september voor 
binnen- en buitenlandse wetenschappers, 
28 en 29 september voor het grote publiek. 
Een uniek event voor weeramateurs! Alle 
activiteiten vindt u op www.meteo.be.

In het Jaarboek leggen we uit hoe de temperatuurgevoelige inkt concreet werkt. Verder 
komt u er ook meer te weten over de evolutie van de meteorologische apparatuur. Het 
Jaarboek 2013 is te koop vanaf eind oktober.

Code: FdC1313BL

Code: FdS1313BL

100 jaar KMi

KeNMeRKeN:
thema: Evocatie van de weersvoorspelling 
n.a.v. 100 jaar KMI
postzegels:
a. Gebouw KMI 
b. Boom in de lente 
c. Boom in de zomer 
d. Boom in de herfst 
e. Boom in de winter
Ontwerp: Kris Maes
Waarde van de zegels:
prijs van het blaadje: € 5,15
Formaat van de postzegels:
a: 60 mm x 30 mm 
b,c,d,e: 40 mm x 30 mm
Formaat van het blaadje: 180 mm x 140 mm
Indeling van het boekje: 5 postzegels
papier: gegomd wit litho FSC
tanding: 14
Oplage: 99.600 blaadjes
speciaal effect: warmtegevoelige inkt
drukprocedé: offset
repro & druk: Stamps Production Belgium

Code: 1313BL

   uitgiFtedatuM

{24/06/2013}
100 jaaR KMi
Code: 1313BL
een blaadje behoort tot het postzegelabonnement.

Voorverkoop:
Op 22 juni 2013 van 10u tot 15u op het 
volgende adres: Postzegelclub van de  
Westhoek, Stedelijke feestzaal ‘Iseland’
Vismijn - Kaai, 8620 Nieuwpoort.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 24 juni 2013 van 10u tot 13u en  
van 14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel - 
De Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

a.

b. c. d. e.

De groene inkt 
verdwijnt bij 
aanraking met 
de vinger of bij 
temperaturen 
boven 25°C.

Wilt u weten hoe het er achter de schermen van het KMI aan toe gaat en hoe ze tot hun 
voorspellingen komen?
Kom dan zeker langs op de verrassende opendeurdagen van 25 mei en 26 mei. Op de stand van bpost
zal u het nieuwe blaadje kunnen zien en de techniek die erop toegespast is. U kan de zegel er ook al via 
voorinschrijving bestellen. 

bezoeK oNs tIjdeNs de opeNdeurdageN!

© KMI

© KMI

opeN- deurdageN VaN het KMIzaterdag 25 & zondag 26 mei 2013
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Code: FdC1314

Code: FdS1314

Code: 1314BL

Voorverkoop:
Op 22 juni 2013 van 10u tot 15u op het 
volgende adres: Postzegelclub van de  
Westhoek, Stedelijke feestzaal ‘Iseland’
Vismijn - Kaai, 8620 Nieuwpoort.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 24 juni 2013 van 10u tot 13u en  
van 14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel - 
De Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

een muZikale Zomer 
hOeveel armBandjes heB jIj?
Speciale uitgifte 14

Het is een trend van de laatste 
jaren. Op het einde van de zomer 
is het bij jongeren een sport om 
zoveel mogelijk armbandjes bij 
elkaar gespaard te hebben. Niet 
zomaar armbandjes, maar degene 
die je krijgt als entreebewijs van 
een muziekfestival. 

Die armbandjes mochten dus zeker niet 
ontbreken op deze nieuwe uitgifte over 
zomerfestivals. De postzegels en het blaadje 
van bpost laten u meegenieten van de sfeer 
die er hangt op een festival: vol verwachting, 
dynamisch, met een vleugje magie als 
de muziek u meesleept. De onorthodoxe 

In het Jaarboek, dat eind oktober verschijnt, 
komt u onder meer te weten hoe een klein 
land als België tot één van de grootste 
festivallanden ter wereld uitgroeide. En hoe 
Tom Hautekiet, die ook vormgever is van 
rock Wercher, deze zegel opgevat heeft.

typografie en de gekleurde lijnen dragen 
ertoe bij dat men de muziek als het ware van 
het beeld voelt spatten. De zegels tonen een 
gitarist die alles geeft op het podium. Op het 
blaadje keelt het publiek luidkeels mee. 

Voor de zegel werkten vormgever Tom 
Hautekiet en fotograaf Koen Keppens samen. 
Beiden beschikken zelf over de nodige dosis 
rock & roll: Tom Hautekiet als vormgever van 
rock Werchter en drummer, Koen Keppens 
als rock- en popfotograaf.

Zomer vol muziek – 
Muziekfestivals

KeNMeRKeN:
thema: Zomer vol muziek. Evocatie zomer-
festivals in België
Foto's: Koen Keppens
Ontwerp: Tom Hautekiet
Waarde van de zegels: 
prijs van het vel: € 6,70
Formaat van de postzegels: 40,20 mm x 
27,66 mm
Formaat van het vel: 166 mm x 155 mm
velindeling: 10 postzegels
papier: gegomd wit litho FSC
tanding: 11 ½
Oplage: 16.600 vellen
drukprocedé: offset
repro & druk: Stamps Production Belgium

      uitgiFtedatuM

{24/06/2013}
ZoMeR VoL MuZieK – MuZieKFeStiVaLS
Code: 1314BL
een blaadje behoort tot het postzegelabonnement.

©
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stap 1: surf naar www.bpost.be/mystamp.
En klik door naar ‘Online bestellen’.

stap 2: klik op de rode knop ‘Je eigen zegel maken’.

stap 3: kies uw foto of selecteer uit de bpost galerij.  
Nieuw: u kan uw foto nu ook bewerken met verschillende kleurenfilters.

stap 4: maak uw keuze tussen zelfklevend of gegomd,  
waarde 1, waarde 2 of waarde 1 Europa.

stap 5: vervolledig en betaal uw bestelling door de producten aan uw winkel-
mandje toe te voegen. Voeg de kortingcode ‘philanews 3’ toe.

advertenties

Aanbod buiten verantwoordelijkheid van bpost. Bestelbonnen niet naar bpost sturen a.u.b.

Aanbod buiten verantwoordelijkheid van bpost. Bestelbonnen niet naar bpost sturen a.u.b.

advertenties

Ja, levert u mij met 14 dagen teruggaverecht. Het gewenste a.u.b. zo π̋ aankruisen:
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€ 7,95
+ tekstinformatie!

Ja, ik wil van uw verzamelservice profiteren en maandelijks een verdere uitgifte uit de door mij gekozen collectie,
vrijblijvend ter inzage gepresenteerd krijgen: (A.u.b. gewenste collectie aankruisen!)
7.  π Postzegel ”Europese monarchiën”      8.+9.  π €uro uitgiften ”Nederlands koningshuis”     10.  π 2de Wereldoorlog

Naam                                                                                                     Voornaam

Adres/Nr.

Postcode/Plaats

E-mail                                                                                                   Geboortedatum

                                                                                                             Handtekening                                                        kc9/982
(Levering excl. € 3,95 verzendkostenaandeel – porto, verpakking, 
verzekering – uitverkocht onder voorbehoud)

Vult u hier a.u.b. uw gegevens in!
SRH Ltd. & Co. KG • Depot Eupen
P.B. 100 • 4700 Eupen 1 • service@srh-ltd.be
of per fax: 087 / 56 96 84

– Postfris postzegel kleinvel –

”Officieren uit de 2de 
wereldoorlog”!

Het Nederlands koningspaar nu op 2 €uromunten:

koningin Máxima en koning Willem-Alexander!

Ø 25,75 mm

Het gigantische postzegel 
verjaardagspakket 

”35 Jaar Sir Rowland Hill”!

�  Muntsensatie uit Nederland: 
      officiële speciale 2 €uro-
      munt t.g.v. de troons-
      wisseling van koningin 
      Beatrix en Willem-
      Alexander!

�  Levering in unc. 
      verzamelkwaliteit!

�  U loopt helemaal 
      geen risico en ruilt 
      2 €uro uit uw porte-
      monnee tegen deze 
      officiële speciale 2 €uromunt 
      ”Troonswisseling”! 

RUIL ACTIE: 2 €uro tegen 2 €uro

De nieuwste speciale 2 €uromunt ”Troonswisse-
ling koningin Beatrix – Willem-Alexander”!

RUIL

€ 2,-
Meer dan 2.000 postzegels 
(postfris gestempeld)
en 5 beursdocumenten! Ø 25,75 mm

elk slechts

€ 9,90

Postzegel kleinvel 
São Tomé & Principe, 
postfris, 2010, originele
grootte: 131 x 96 mm.

1. π   Het gigantische postzegel verjaardagspakket ”Sir Rowland Hill” voor slechts € 35,-!
2. π   De speciale 2 €uromunt ”Troonswisseling koningin Beatrix - Willem-Alexander” der Nederlanden

       voor de ruilprijs van slechts € 2,-! (in ruil 1 x leverbaar!)
3. π   Het postzegeldocument ”Koningin Beatrix” der Nederlanden voor slechts € 4,95!
4. π   De 2 €uromunt met gekleurde email techniek ”Koningin Máxima” voor slechts € 9,90!
5. π   De 2 €uromunt met gekleurde email techniek ”Koning Willem-Alexander” voor slechts € 9,90!
6. π   Het postzegel kleinvel ”Officieren van de 2de wereldoorlog” voor slechts € 7,95!
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Een regentschap  
gaat ten einde!

slechts

€ 4,95
+ tekstinformatie

�  Postzegeldocument met Nederlandse speciale postzegel 2013 ”Koningin Beatrix”!
�  Afgestempeld op 30-04-2013 im AMSTERDAM!
      De laatste dag van haar ambtstijd als koningin 
      der Nederlanden!
�  Streng gelimiteerde oplage: slechts 1.000 
      postzegeldocumenten beschikbaar!

slechts

€ 35,-

GRATIS: 

10-zijdig postzegel

insteekalbum!

�

� Koninklijke herinneringsstukken t.g.v. de kroning van koningin Máxima  
      en koning Willem-Alexander!
� Hoogwaardige gekleurde email techniek op originele 
      2 €uromunten!
� Streng gelimiteerde oplage t.g.v. de kroning: slechts iedere munt 
      5.000 stuks wereldwijd beschikbaar!

Anzeige - 205x266 - BNL - kc9-982  20.03.13  15:45  Seite 1

Het afscheid van Benedictus XVI  
en de intrede van Fransiscus

Een uniek historisch moment sinds het jaar 1415! 
Nu vereeuwigd in twee uitzonderlijke muntuitgiften en 

voor u verkrijgbaar in drie prachtige uitvoeringen:
Goud ➤ Proof • 1 dollar • 999/°°• 0,5 g • Ø 11 mm • prijs: € 70,- 

Zilver ➤ Proof • 5 dollar • 925/°° • 20 g • Ø 38,61 mm • prijs: € 57,- 
Verguld ➤ Prooflike • 1 dollar • 25 g • Ø 38,61 mm • prijs: € 29,-

Geleverd in een stijlvol presentatiedoosje 

★ GESLAGEN IN StrIkt GELImItEErdE opLAGEN ★ 

Nieuwe uitgiften van de Central Bank of Malta!
maltese Europa-munten / 2013
Hommage aan de nationale  
dichter Dun Karm Psaila 
❯ Goud (50 euro): 916/°° 
• 6,5 g • Ø 21 mm • proof 
• prijs: € 360,-
❯ Zilver (10 euro): 
• 925/°° • 28,28 g  
• Ø 38,61 mm  
• proof • prijs: € 63,-

Gouden picciolo muntje / 2013 
Bijzonder fraaie replica van een Maltees  
goudstukje uit de 17e eeuw • proof • 585/°° 
• 5 euro • 0,5 g • Ø 11 mm • prijs: € 70,- 

Zilveren pinto munt / 2013 
Pinto was één van de voornaamste  
Grootmeesters van de Maltezer Orde 
• proofkwaliteit • 10 euro • 925/°°  
• 20 g • Ø 38,61 mm • prijs: € 52,-

✃BESTELBON • Terugsturen naar  ➤ Eurocollect bvba • Humaniteitslaan 415 • 1190 Brussel / Tel: 32 (0)2 376 42 48 • Fax :  32 (0)2 376 73 24 • info@eurocollect.be

Ik ontvang mijn artikelen via Bpack Secure (+ € 4,50 verzendkosten). Prijzen onder voorbehoud van schommelingen op de edelmetaalmarkt.

Naam      Voornaam

Straat                      nr.                    bus

Postcode                               Plaats

Datum  Handtekening

X  X

+ Gratis verrassinG voor de eerste 100 bestellers

 

Franciscus - 1 $ goud ...... x     € 70,00 =  .......... € 

Franciscus - 5 $ zilver ...... x     € 57,00 =  .......... € 

Franciscus - 1 $ verguld ...... x     € 29,00 =  .......... € 

Malta Picciolo - 5 € goud ...... x     € 70,00  =  .......... € 

Malta E. Pinto - 10 € zilver ...... x     € 52,00  =  .......... € 

Benedictus XVI - 1 $ goud ...... x     € 70,00 =  .......... € 

Benedictus XVI - 5 $ zilver ...... x     € 57,00 =  .......... € 

Benedictus XVI - 1 $ verguld ...... uitverkocht =  .......... € 

Malta DK Psaila - 10 € zilver ...... x     € 63,00 =  .......... € 

Malta DK Psaila - 50 € goud ...... x   € 360,00 =  .......... € 

JA, BEzOrg miJ zO SNEL mOgELiJk volgEndE uiTgiFTEN :

officiële  

uitgiften

lentepromotie
mystamp

Profiteer van 10% korting

tover in een handomdraai uw favoriete foto om tot een echte zegel. 
voortaan zijn er nog meer mogelijkheden om uw foto te bewerken 
en is er een nieuwe Mystamp te koop met de waarde 1 europa.

-10% tot 31/05/2013*

*1 code/klant geldig tot 31/05/2013 - geen verkoop onder de gangbare zegelprijs.

Wist u dat?
In de bpost galerij kan u tijdelijk en exclusief het beeld 
vinden ter gelegenheid van 60 jaar Pieter Aspe. Wees  
er snel bij! Deze zal maar korte tijd beschikbaar blijven.
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vroeger en nu / faq

“IN MIJN 
DROMEN HAD IK 
alle Zegels”

de bron
“Mijn vader was een verwoed 
verzamelaar, die ook mijn drie 
zussen en ik er heel actief bij 
betrok. Zo kreeg ik de taak om 
me bezig te houden met een 
verzameling België en Europa, 
met focus op België.”

eerste zegel
Er was niet meteen een eerste 
zegel. “Nee, dat was meteen een 
heel pak (lacht). We waren echt 
‘veelverzamelaars’ thuis.”

persoonlIjKe FaVorIet
“Bij de geboorte van mijn jongste 
zus in 1966 hebben mijn ouders 
heel veel vellen gekocht met de 
speciale uitgifte van rik Wouters. 
Ze merkten dat er om de zoveel 
vellen een zegel opdook met een 
zwart vlekje op de wang. Ze zijn 
dan zo snel mogelijk naar het 
postkantoor gerend om er alle 
beschikbare vellen van op de 
kop te tikken. In de hoop dat de 
waarde van deze variant heel veel 
waard zou worden.”

Actief verzamelen, daar heeft hij sinds 2009 de 
tijd niet meer voor. Maar de speciale uitgifte naar 
aanleiding van 100 jaar KMI krijgt zeker en vast een 
plaatsje in de postzegelcollectie van weerman Frank 
Deboosere. Meer dan veertig jaar lang verzamelde hij 
alle Belgische postzegels, met uitstapjes in de wereld 
van de ruimtevaart. 

“Op mijn 9de, in 1967, ben ik actief beginnen 
verzamelen. Met grote enveloppen vol postzegels 
die ik dan sorteerde. Ik vond het heel fijn om me te 
verdiepen in de oorsprong van de postzegels en over 
hun mogelijke waarde.” 

Belgische postzegels vormen het hart van zijn 
verzameling, maar zijn grote nieuwsgierigheid zette 
hem ook aan tot filatelistische avontuurtjes. “Ik was 
11 in 1969 toen de eerste mens op de maan landde. 
In de jaren ’60-’70 was ruimtevaart enorm ‘hot’. 
Overal ter wereld werden prachtige uitgiften rond dit 
thema uitgebracht. Die ging ik ook verzamelen.”

“Door al die verschillende afgebeelde onderwerpen, 
krijg je een idee van wat er reilt en zeilt in de wereld 
op het vlak van aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur, 
wetenschappen … Thuis hadden we zo’n dikke  
Winkler Prins encyclopedie – het internet van 
vroeger – en daarin zocht ik als kind dan naar extra 
informatie. Ook vandaag vind ik postzegels verza-
melen een heel zinvolle bezigheid voor de jeugd. De 
huidige Belgische uitgiften doen hun best om heel 
wat facetten uit onze maatschappij aan bod te laten 
komen. Ik hoop dat bpost dit nog lang kan doen!”

Nu ligt hij niet meer wakker van de waarde van zijn 
verzameling, maar – typisch voor kleine jongens – als 
kind was hij daar heel fanatiek mee bezig. “Ik herinner 
me nog dat ik in de catalogus jaar na jaar de waarde 
van de zegels vergeleek. In mijn dromen had ik alle 
zegels en was ik stinkend rijk”, lacht hij. 

“Mensen moedigen me af en toe aan om mijn 
albums te verkopen. geen haar op mijn hoofd dat 
daaraan denkt! Daarvoor is die collectie me veel te 
dierbaar. Ik koester ze nog altijd, als een stukje van 
mijn jeugd.” Weerman Frank Deboosere koestert zijn postzegelalbums al van jongs af aan.

de verZamelaar

Net zoals vorig jaar, staan enkele briefkaarten in de 
reeks ‘Vroeger en Nu’ in het teken van WO I. Op drie 
kaarten zetten we enkele herdenkingsmonumenten aan de 
groote Oorlog in de kijker: in Tienen, in Sart-Tilman en in Menen.

De reeks telt opnieuw 11 briefkaarten, de andere 8 briefkaarten 
vergelijken locaties van vroeger met vandaag in Anderlecht, Beauraing, 
Bouillon, Frameries, Maldegem, Putte, Beringen en Orp-Jauche. 

De foto’s en het design werden gemaakt door Jean libert van 
de Stamps & Philately Designcel.

Ontdek de nieuwe 
briefkaarten 
vrOeger en nU

faq

Prijs: € 7,92
Code: BK1301
Te koop bij de Filaboetieks en bij Stamps & Philately 
Mechelen: philately@bpost.be, +32 2 278 50 70

We merken dat clubs soms letterlijk 
pagina's uit het Philanews-magazine 
kopiëren, en overnemen in hun 
clubblaadjes. Daar moeten we het even 
over hebben, want dat is niet zomaar 
een evidentie. Het is natuurlijk wel fijn 
dat u zich baseert op de informatie 
uit dit magazine, maar klakkeloos 
bladzijden overnemen is eigenlijk 
misbruik van het copyright en het 
eigendomsrecht.
Hetzelfde geldt ook voor de bpost-
stempels, maar hier is de wetgeving 
nog iets strenger. Het is absoluut 
verboden die te kopiëren en er een 
stempel voor eigen gebruik van te 
maken.

B Teksten: u kan zich altijd inspireren op de 
inhoud van het Philanews-magazine, maar 
vermijd het woord-voor-woord kopiëren. Doet 
u dat toch, dan moet u uitdrukkelijk vermelden 
wat de bron is. Bijvoorbeeld: Uit Philanews 
2/2013 en © bpost 

C Zegels: vraag beelden op via www.bpost.be > 
bpost groep > pers & documentatie. De zegels 
die in alle Philanews-magazines getoond wor-
den, zijn daar eenvoudigweg te downloaden 
via de fototheek. Er gelden wel enkele regels: 
de postzegels moeten integraal (tanding en 
alle vermeldingen inbegrepen) overgenomen 

worden en in zwart-wit of merkelijk groter of 
kleiner dan het origineel om frauduleus gebruik 
van de kopie tegen te gaan. Als enkel het 
beeld van de postzegel overgenomen wordt, 
dan moet u steeds het akkoord vragen aan de 
ontwerper/auteur of rechthebbenden (moreel 
eigendomsrecht). Ook bij het weergeven van 
postzegels, vragen we een copyrightvermel-
ding erbij te zetten: © bpost 

D Bladschikking: ook hier geldt dat het puur 
kopiëren moet worden vermeden. Vraag gerust 
beelden op, schrijf uw eigen teksten en geef 
het naar believen uw eigen vorm.

u wilt informatie uit dit magazine verder verspreiden.  
Hoe doet u dat legaal? en hoe kunnen we u daarbij helpen?

ik wil tekst en beelden uit philanews gebruiken voor 
een eigen uitgave. hoe doe ik dat? 
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commemorative sheets

de verrassende      
vandersteen

© 2013 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv

Suske en Wiske: tien klassieke coversBob et Bobette: dix couvertures classiques

© 2013 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv

Suske en Wiske: vriend en vijandBob et Bobette: amis et ennemis

© 2013 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv

Suske en Wiske: de helden in beeld

Bob et Bobette: les héros en image

© 2013 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv

Suske en Wiske: terug naar het begin

Bob et Bobette: retour au début

besteL  

sNeL!  

sLeChts 1.500 

exeMpLareN

Prijs: € 100 voor de set van 5 blaadjes.  
Te koop via de centrale bestelbon,  
eshop, de Filaboetieks en stamps & Philately 
in mechelen: philately@bpost.be of  
+32 2 278 50 70.

© 2013 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv

Studio Vandersteen: een rijkdom aan reeksen     Studio Vandersteen: une abondance de séries

Sinds het debuut van Suske in Wiske in 1945 in  
De Nieuwe Standaard veroverde het avontuurlijke 
duo kinderharten overal ter wereld. 

bpost zet de honderdste geboorte van de 
legendarische striptekenaar in de kijker met  
vijf herdenkingsblaadjes, gesierd met telkens  
tien nieuwe postzegels. 

De oplage is beperkt tot 1.500 exemplaren, 
om het exclusieve karakter van dit product te 
garanderen. aarzel dus niet om te bestellen!  
Dit kan via de centrale bestelbon  
in dit magazine.
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