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Van 23/12 t.e.m. 31/12 
enkel open van 9u tot 

12u15
Gesloten op 25/12 en 1/1

Sluiting Filaboetiek  
Brussel en Mechelen
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t.e.m. 5/1
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evenement

Ontdek de nieuwe
     collectie van 2014
Het filateliejaar 2014 ziet er opnieuw veelbelovend uit. We lichten  
alvast een tipje van de sluier op door de thema’s mee te geven.  

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

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.

net als andere jaren willen we u vragen om samen met ons  
het postzegelprogramma van 2015 samen te stellen.  

Er bestaan tal van mogelijke aanleidingen voor een uitgifte. 
Misschien wil u een bekendheid of evenement in de bloemetjes 
zetten, wil u uw streek in de kijker plaatsen of staat 2015 gelijk 
aan een herdenking van een belangrijke gebeurtenis voor u of 
de gemeenschap? aarzel dus niet om uw gemotiveerde 
voorstel op te sturen. Wie weet prijkt uw idee wel op  

een postzegel in 2015!

zend uw voorstellen vóór 30 november 2013  
naar volgend adres:

Bart janssen, Coördinator uitgiften, Stamps & Philately,  
Egide Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen of per e-mail 

naar philanews@bpost.be

het woord is aan u

welke postzegel wil  
u in 2015? 

Alle rechten voorbehouden. 
Geen enkel deel van deze 
editie kan worden gekopieerd, 
opgeslagen in een  
geautomatiseerd gegevens- 
bestand en/of openbaar  
gemaakt in enige vorm of op 
enige wijze zonder de  
schriftelijke toestemming van 
de uitgever Stamps & Philately.
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27/01 Honden naderbij  
 Tien populaire  
 hondenrassen in close-up  
27/01 Fantastische flora
 Planten uit de   
 Plantentuin Meise  
17/02 Getekend Michaël Borremans  
 internationale artiest stelt tentoon  
 in Bozar 
17/02 Buzin anders  
 intieme dierenportretten van  
 André Buzin
10/03 De Internationale Vrouwendag  
 de vrouw in tekst en beeld 
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 de Wereldbeker voetbal  
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 (kunstboekje) 10 schilderijen  
 van rené Magritte  
08/09 De Antwerpse Grote Markt  
 (Promotie van de Filatelie) 
 de grote Markt van Antwerpen  
 door de ogen van internationaal  
 befaamde graveurs  
06/10 De wereld van de trein  
 de spoorweg, uitnodiging  
 voor een reis  
06/10 De kleine Robbe  
 (jeugdfilatelie)   
 met Tome en janry  
06/10 De Groote Oorlog  
 100 jaar na 1914 
27/10 Optische illusies 
 zegels die misleiden 
27/10 Een cadeauzegel  
 Eindejaarszegel  
 die inpakt!  

1

Heel wat nieuwsgierigen 
brachten een bezoekje aan 
de tent met experimenten 
waar zich de stand van bpost 
bevond. Een gepaste locatie, 
want met deze uitgifte met 
warmtegevoelige inktlaag 
heeft bpost een prachtige 
Belgische primeur te pakken. 

de bezoekers konden er zelf 
uittesten hoe deze verrassen-
de zegel werkt. de zegel, die 
pas sinds 24 juni beschikbaar 
is, kon er ook al worden 
besteld. Een unieke kans die 
heel wat verzamelaars en 
niet-verzamelaars niet aan 
zich voorbij lieten gaan.

“kijk mama, de kleur verandert” 
bezOekers Ontdekken specIale  
Inktlaag tIjdens OpendeUrdag kmI

1&2: Lieselotte Desnerck 
(12) controleert met 
plezier of de speciale 
inktlaag echt wel  
verdwijnt door de warmte 
van haar duim. Ze brengt 
samen met papa Dirk, 
mama Ingrid en jongere 
broer Maxime een  
bezoek aan het KMI.  
Het hele gezin is 
verwoed bezig met 
astronomie. Ze plannen 
regelmatig een reis 
om naar de sterren te 
kunnen kijken.  

3: Marie-Rose Gérard 
bestelt meteen de 
speciale KMI-zegel.  
“Niet voor mij, maar voor 
mijn kleinzonen Logan 
(12) en Eden (10), die 
in de Verenigde Staten 
wonen met mijn oudste 
zoon. Binnenkort ga ik bij 
hen op vakantie, en dan 
neem ik de zegels mee. 
Zo leren ze iets over 
België en een belangrijk 
instituut als het KMI,  
op een originele manier.”

Dit jaar viert het KMI 
zijn honderdjarig  
bestaan. De speciale 
uitgifte met warmte- 
gevoelige inkt stelde 
bpost in avant-première 
voor aan de bezoekers 
tijdens de opendeurdagen 
van de KMI-site in  
Ukkel op 25 en 26 mei. 

2.

3

2

© Michiel De Cleene
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gelukzegels

geen voorverkoop

Afstempeling uitgiftedatum:
op 13 september 2013 van 10u tot 13u en 
van 14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel - 
de Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel

Code: FdC1315

Code: FdS1315

Code: ZB1315

de pOstzegel als talisman
Speciale uitgifte 15

Met de speciale uitgifte rond bekende geluksbrengers wil 
bpost uw geluk een handje toesteken en ongeluk ver weg 
houden. We dagen het noodlot uit door de verkoop te starten 
op vrijdag 13 september. Want de zegels, ontworpen door  
Tom Hautekiet - zelf niet bijgelovig maar wél gezegend met 
een optimistische levensvisie - met een onzelieveheers-
beestje, klavertjevier, gekruiste vingers, hoefijzer en ‘lucky 
number seven’ vormen op zich een talisman. Eentje waar men 
bovendien vrolijk van wordt!

Wat heeft een klavertjevier met popart te maken? dat 
wordt duidelijk in het jaarboek 2013, dat nu te koop is via 
de centrale bestelbon.

Good Luck!  
Vrijdag 13 september 2013 
gelukzegels  
(Zelfklevende postzegels)

KeNMeRKeN:
thema: gelukzegels uitgegeven  
op vrijdag 13 in 2013
postzegels:  

Ontwerp: Tom Hautekiet
Waarde van de zegels: 
prijs van het boekje: € 6,70
Formaat van de postzegels: 25 mm x 30 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
drukprocedé: offset
repro & druk: Stamps Production Belgium

uitGiFtedatuM

{13/09/2013}
Good LuCK! VRijdaG 13 SepteMBeR 2013  
GeLuKZeGeLS 
Code: ZB1315

a.

e.

c.

g.

i.

b.

f.

d.

h.

j.

Bent u zo iemand die vrijdag de dertiende 
liever doorbrengt in bed, met ramen en deuren 
gesloten? Wees gerust, zoals u zijn er heel veel 
die deze dag met een klein hartje tegemoet 
zien, ervan overtuigd dat hen allerlei onheil te 
wachten staat. 

mis onze good luck- 
wedstrijd niet!
Bent u een eeuwige guust Flater of een gezegend zondagskind? Heeft u al 
ooit uw geluk te danken gehad aan een geluksbrenger? of heeft u sowieso 
altijd een talisman bij de hand? We willen het graag van u weten! doe mee 
aan onze good luck-wedstrijd en maak kans op een portie geluk. 

deelnemen is heel eenvoudig. Bezorg ons op www.bpost.be/goodluck een 
leuke foto van uzelf met uw geluksbrenger, misschien is dat er wel één 
van op de gelukzegels, en vertel ons uw verhaal. niet minder dan 250 
deelnemers maken we gelukkig met 6 quick Cash en 4 Win for life deluxe 
krasbiljetten van de nationale loterij, met een aankoopwaarde van 32 euro. 
Wie weet zit er voor u wel meer in!

De wedstrijd loopt van 9 september tot 11 oktober 2013.  
Deelnemen kan door elke belg ouder dan 18 jaar. good luck!
www.bpost.be/goodluck

Wat Is UW gelUksbrenger?

prijZeNVoor250 
WiNNaarS! 

a. Cross your fingers
b. Klavertjevier
c. Geluksgetal 
d. Onzelieveheersbeestje  
e. Hoefijzer 
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museum (weer) open speciale uitgiften

Hedendaagse musea leggen 
hun  bezoekers van jong 
tot oud in de watten met 
een interactieve vaste 
tentoonstelling en interessante 
tijdelijke exposities, in een 
verfrissend architecturaal 
kader. De voorbije jaren werd 
België enkele schitterende 
musea rijker of ondergingen 
bestaande musea een geslaagde 
make-over.

de dossinkazerne in Mechelen kreeg een 
grondige opfrisbeurt. naast het bekende 
Mardasson-monument in Bastenaken opent 
in 2014 het gloednieuwe War Museum. Het 
red Star line Museum in Antwerpen wordt 
- na het MAS - een nieuwe publiekstrekker 
voor de Scheldestad. 

in elk van de drie musea staat historische 
herbeleving centraal. de tijd van de stoffige 
musea, met ellenlange teksten, ligt achter 
ons. Bezoekers verwachten een unieke 
ervaring als ze een museum bezoeken, ze 
willen ‘voelen’ hoe het was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog of tijdens de gloriedagen van 
scheepvaartmaatschappij red Star line. zo 
worden, naast beelden en teksten, volledige 
ruimtes omgetoverd tot hoe het vroeger was. 
in het red Star line Museum beleef je de 
emotionele en avontuurlijke reis samen met 
één van de twintig uitgewerkte personages. 
in het War Museum Bastogne zijn volledige 
scènes uitgewerkt in 3d, waardoor bezoekers 
worden teruggekatapulteerd naar het verle-
den. Audiogidsen met aangepaste informatie 
loodsen iedereen doorheen het parcours.

ook langs de buitenkant zijn de musea een 
architecturaal hoogstandje. de gebouwen 
van red Star line zijn volledig gerestaureerd 
en centraal staat de grote toren die de Code: FdC1318

Code: FdS1318

Museum (weer) open

KeNMeRKeN:
thema: 3 postzegelblaadjes over 3 musea die (weer) de deur openen
postzegels: a. Red Star Line Museum (Antwerpen) 
 b. War Museum (Bastenaken)  
 c. Kazerne Dossin (Mechelen)  
 
Ontwerp: Herman Houbrechts
Waarde van de zegels: 
prijs van de vellen: € 6,70
Formaat van de postzegels: 40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van de vellen: 160 mm x 155 mm
Indeling van de vellen : 10 postzegels
papier: gegomd wit litho FSC
tanding: 11 ½
drukprocedé: offset
repro & druk: Stamps Production Belgium

Code: 1318BLa

Code: 1318BLB

Code: 1318BLC

nieuwe musea Om nOOIt te vergeten 
Speciale uitgifte 18

uitGiFtedatuM

{28/10/2013}
MuSeuM (weeR) opeN
Code: a) 1318BLa , B) 1318BLB, C) 1318BLC

Meer weten over de aanpak van deze 
nieuwe musea en het concept van de 
postzegeluitgifte? We gaan er in het 
jaarboek verder op in, dat vanaf nu 
verkrijgbaar is via de centrale bestelbon.

voorverkoop:
op 26 oktober 2013 van 10u tot 15u op het 
volgende adres: Club royal Philatélique de 
Tournai - la Halle aux draps, grand-Place, 
7500 Tournai

Afstempeling uitgiftedatum:
op 28 oktober 2013 van 10u tot 13u en van  
14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel -  
de Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel

Boven & onder: Red Star Line Museum Antwerpen

War Museum Bastogne

Dossin- 
kazerne
Mechelen

schouw van een van de boten nabootst.  
de toren is gratis toegankelijk, ook als je 
het museum niet bezoekt. Het War Museum 
Bastogne is gebouwd in dezelfde stervorm 
als het aanpalende Mardasson-monument 
en het museum dat hoort bij de  
dossinkazerne is een wit monolithisch 
gebouw, met grote glaspartijen aan de ene 
kant en dichtgemetselde ramen aan de 

andere kant. Een ontwerp van de bekende 
Antwerpse architect bob van reeth.  
de speciale uitgifte van bpost brengt deze 
drie nieuwe musea en hun onderwerp onder 
de aandacht. op elk blaadje zien we een 
maquette van het museumgebouw. de zegels 
laten telkens een beeld uit de archieven van 
de musea zien.

© Christophe Ketels
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150 jaar henry van de velde speciale uitgiften

Ode 
aan Het 
ontwerp
Speciale uitgifte 16

Op 3 april 1863 werd 
Henry Van de Velde 
geboren en om die 
150ste geboortedag 
extra in de verf te 
zetten, geeft bpost 
een schitterend vorm-
gegeven blaadje met 
twee zegels uit, deels 
uitgevoerd in zilver-

druk. Van de Velde was - en is 
volgens velen nog steeds - één van 
de grootste Belgische toegepaste 
kunstenaars. 

Afstempeling uitgiftedatum:
op 13 september 2013 van 10u tot 13u en 
van 14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel - 
de Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel

Bekend van architecturale hoogstandjes 
als de Boekentoren in gent en zijn vier 
eigen woningen in ukkel en Weimar, van art 
nouveau-objecten en interieurs. Een uitgebreid 
oeuvre dat niet allemaal bekend is bij het grote 
publiek. om die ‘schade’ in te halen kunt u 
nog tot zondag 12 januari de grote retrospec-
tieve ‘Passie - Functie - Schoonheid’ in het 
Brusselse Museum voor kunst en geschiede-
nis bezoeken. Curator van de tentoonstelling 
Werner Adriaenssens is als expert in  
decoratieve kunsten in de wolken. “Het is de 
eerste keer dat een tentoonstelling van die 
omvang aan hem gewijd wordt in België. ze 
is er ook gekomen dankzij de samenwerking 
met de klassik Stiftung Weimar. van de velde 
vergaarde zijn roem in eerste instantie vooral 
in duitsland en met name in Weimar. vandaar 
dat zich daar nog altijd de grote van de 
velde-kenners bevinden.”  
 
bpost gaf al eerder postzegels uit over Henry 
van de velde (in 1963 en in 2003) met 
telkens aandacht voor zijn architectuur.  
deze keer wilde bpost focussen op zijn  
designobjecten: de bekende zilveren  
kandelaar en de stoel uit zijn woning 
Blumenwerf. de achtergrond is een detail uit 
een muurbekleding van zijn hand. Code: FdC1316Code: FdS1316

Code: 1316BL

Henry Van de Velde 150 jaar 
geleden geboren

KeNMeRKeN:
blaadje: textiel (1901), Design Museum (Gent)
postzegels: a.  Kandelaar (1898 - 1899)  
  Koninklijke Musea voor Kunst  
  en Geschiedenis (Brussel)  
 b.  Stoel (ca 1899) 
  Design Museum (Gent)
Ontwerp: Gert Dooreman
Waarde van de zegels: 
prijs van het blaadje: € 6,18
Formaat van de postzegels:  
40,50 mm x 50 mm
Formaat van het blaadje: 112 mm x 160 mm
Indeling van het boekje: 2 postzegels
papier: gegomd wit litho FSC
tanding: 14
drukprocedé: offset
repro & druk: Stamps Production Belgium

      uitGiFtedatuM

{13/09/2013}
HeNRy VaN de VeLde  
150 jaaR GeLedeN GeBoReN
Code: 1316BL

© Fonds Henry Van de Velde, ENSAV-La Cambre, Brussel

Het spreekt voor zich dat het 
ontwerpen en produceren van een 
zegel over één van de grootste 
Belgische designers een extra 
uitdaging vormde. Hoe dat proces 
tot stand kwam, leest u in het 
jaarboek 2013 dat eind oktober 
verkrijgbaar is. via de bestelbon 
kunt u het boek nu reserveren.

HeNry VaN De VelDe  
iN NeDerlaND

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in augustus 2013 bracht Postnl  
drie postzegelblaadjes uit die onder 

andere de architecturale relaties tus-
sen nederland en België tonen. Henry 
van de velde liet ook in nederland zijn 
sporen na, met het ontwerp van het 
bekende kröller-Müller Museum. op 

het blaadje staat een vroeger ontwerp 
van hem voor dit museum, dat om 
financiële redenen niet kon worden 

gerealiseerd. dit blaadje van de reeks 
‘grenzeloos nederland/België’ kost  

e 5,76 en is te bestellen via  
www.collectclub.nl

geen voorverkoop
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eindejaarszegels

De eindejaarszegel 2013 is  
ook dit jaar weer een heel 
bijzondere uitgifte geworden. 
De zegels tonen het meest 
afgebeelde tafereel van de 
kerstperiode: de kerststal. De 
3D-afbeelding is van de hand 
van twee oud-studenten van 
het KASK in Gent.

kerst is de meest sfeervolle periode 
van het jaar. op kerstmarkten komen 
mensen samen om te genieten van de 
gezelligheid. overal in het straatbeeld 
duiken kerststallen op. Heel wat 
gemeentes gaan zelfs voor een heuse 
levende kerststal om de geboorte van 
jezus te herdenken. de keuze voor de 
kerststal als herkenbaar religieus  
thema van deze eindejaarszegel lag  
voor bpost dus voor de hand.

om de afgebeelde figuren zo levensecht 
mogelijk te maken, werd gekozen voor 
een stijl die dicht aanleunt bij die van  
de hedendaagse 3d-animatiefilms.  
deze interpretatie van het kerstverhaal 
is van virginie Suriano en dries 
Bastiaensen, oud-studenten van  
de opleiding animatiefilm aan de  
koninklijke Academie van Schone 
kunsten (kASk) in gent. deze speciale 
techniek spreekt ook een jonger publiek 
aan, dat zo weer warm wordt gemaakt 
voor dit eeuwenoude verhaal.

kerstmis dOOr de Ogen van 
jonge ontwerpers
Speciale uitgifte 20

kort / producten

Gemeenschappelijke  
uitGiften Åland  
(vlinders) en spanje  
(150 jaar internationale 
rode kruis)

 

om het internationale karakter van de 
viering van het 150-jarig bestaan van 
het internationale rode kruis in de kijker 
te zetten, geeft bpost samen met Spanje 
een gemeenschappelijke uitgifte uit. 
de unieke souvenirkaart combineert de 
afgestempelde Belgische en Spaanse 
zegel. Het ontwerp hiervoor is van de 
hand van jean libert van de bpost 
designcel. Een tweede gemeenschappe-
lijke uitgifte is die met postzegelparadijs 
Åland. deze uitgifte wordt gesierd door 
vlinders. ook voor deze uitgifte werd 
een bijzondere souvenirkaart ontworpen 
door bpost designer Myriam voz, die de 
afgestempelde zegels van beide landen 
samenbrengt. 

U kunt deze producten bestellen via 
de centrale bestelbon.

bpost op de beurs

de beursintroductie van bpost werd 
onder grote belangstelling gevolgd. de 
eerste aandelen werden ondertussen 
verhandeld en zo begint bpost aan een 
nieuw verhaal in de lange geschiedenis 
van het bedrijf. Stamps & Philately grijpt 
deze historische gebeurtenis aan om 
de geschiedenis en evolutie van bpost 
te benadrukken met een Commemo-
rative Sheet met tien digitaal gedrukte 
postzegels. Het blaadje laat de zuilen 
van de Beurs in Brussel zien. op de twee 
rijen van vijf zegels wordt de evolutie 
van de uitrusting van de postbodes en 
verschillende postwagens doorheen de 

tijd afgebeeld. Het ontwerp is een creatie 
van bpost designer kris Maes.

Prijs: e 19,95
Code: CC1304
te bestellen via de centrale bestel-
bon.

Winnaar Wedstrijd  
mooiste belGische  
postzeGel van 2012 bekend 

dankzij uw inzendingen weten we welke 
Belgische postzegel van 2012 u de 
mooiste vond. in de top drie vinden we 
twee gegraveerde uitgiften terug: ‘de 
grote Markt van Brugge’ uit de reeks 
‘Promotie van de filatelie’ werd derde, 
‘de Wereld in kaart’ naar aanleiding 
van 500 jaar Mercator en jodocus 
Hondius mag zich een jaar lang ‘Mooiste 
postzegel’ noemen. Tweede mooiste 
uitgifte vonden onze lezers de uitgifte 
met ‘Trappistenbieren’. Telkens werd 
het volledige vel verkozen. deze zes 
winnaars krijgen als prijs het jaarboek  
2012 toegestuurd. Proficiat aan 
Christian de Hauwer (1020 laken), 
geneviève Matthieu (1150 Brussel), 
roger debacker (3590 diepenbeek),  
Anniek Bernaerts (3900 overpelt), 
dorian Martin (5000 namen) en  
greet gordt (2850 Boom)! 

Meer info vindt u op  
www.propost.be

Hoe de eindejaarszegel werkelijk 
tot stand kwam en op welke 
manier de designcel van bpost 
het ontwerp vertaalde naar het 
postzegelformaat, lees je in het 
jaarboek 2013. vanaf nu te koop 
via de bestelbon!

eindejaar 2013 
(zelfklevende boekjes)

KeNMeRKeN:
thema: de geboorte van Christus in 
een hedendaagse stijl
postzegels: a. geboorte van Christus  
 b. aanbidding door de  
  Koningen
creatie: Virginie Suriano & Dries  
Bastiaensen & Kris Maes
Waarde van de zegels:  & 
prijs van de boekjes: € 6,70 & € 10,30
Formaat van de postzegels:  
25 mm x 30 mm
Formaat van de boekjes:  
60 mm x 163,4 mm
Indeling van de boekjes: 10 postzegels
papier: polyvalent wit, zelfklevende 
laag aangebracht op steunpapier
tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en 
gedeeltelijk tanding type 10
drukprocedé: rasterdiepdruk
repro & druk: De Schutter'Neroc & 
Stamps Production Belgium

      uitGiFtedatuM

{28/10/2013}
eiNdejaaR 2013 
Code NatioNaaL: ZB1320
Code iNteRNatioNaaL: 
ZB1320euR

voorverkoop:
op 26 oktober 2013 van 10u tot 15u op het 
volgende adres: Club royal Philatélique de 
Tournai - la Halle aux draps, grand-Place, 
7500 Tournai
Afstempeling uitgiftedatum:
op 28 oktober 2013 van 10u tot 13u en  
van 14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel -  
de Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel

Code: FdC1320

Code: FdS1320

Code: ZB1320

Code: ZB1320euR

   bpost
               entre en bourseop de beurs

uitGiFtedatuM ÅLaNd 

{13/09/2013}
uitGiFtedatuM SpaNje

{28/10/2013}

uitGiFtedatuM

{24/06/2013}
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ToM HAuTEkiET

André Buzin

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?

26 okt
voorverkoop

de grote Markt van doornik

la Halle aux draps, 
grand-Place, 
7500 Tournai

Museum (weer) open

150 jaar internationale rode kruis

Eindejaarszegel nationaal

Eindejaarszegel internationaal

Permanente uitgiften koning Filip

Extra: gemeenschappelijke uitgifte en souvenirkaart met Spanje (150 jaar internationale rode kruis)

regionale Competitieve Tentoonstelling

Wanneer? Wat?

13 sep
1ste dag –
afstempeling

good luck!

vogel - Ar-zegel

rouwzegel

Henry van de velde: 150 jaar geleden geboren 

Extra: gemeenschappelijke uitgifte en souvenirkaart 
met Åland (vlinders)

geen voorverkoop op 13/9

 

Henry Van de Velde
opening tentoonstelling  
13/9 Museum voor kunst & 
geschiedenis, jubelpark 10, 
1000 Brussel
 · verkoop van de zegel, FdS en 
FdC in de museumshop

Hollandfila
de veluwehal, nieuwe markt 6, 
3771 CB Barneveld, nederland
 · vrijdag 6/09, zaterdag 7/09 van 
10u tot 17u

 · inkom e 3 , -17 jaar: gratis

Hobby Creatief salon  
nekkerhal, 2800 Mechelen
Stand bpost, koop hier je ideale 
geschenk
 · van woe 18/09 tem zon 22/09 
van 10u tot 18u

 · gratis workshop bpost voor 
kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar 
inkom volwassenen e 11, 
kinderen t.e.m. 12 jaar gratis, 

+60jr: e 1,5 korting
 · Meer info en kortingsbon op 
www.hobbysalon.be

Boekenbeurs
Antwerp Expo, jan van rijs-
wijcklaan 191,  
2020 Antwerpen
Stand bpost, koop hier het ideale 
eindejaarsgeschenk en creëer je 
eigen zegel
 · van 31/10 t.e.m. 11/11 van 
10u t.e.m. 18u + 2 nocturnes

 · Meer info via  
www.boekenbeurs.be  

namen - de muurhagedis
galerie du Beffroi, namen
 · 12/10 van 10u tot 16u tijdelijk 
postkantoor met afstempeling 
postzegel muurhagedis van André 
Buzin.

© Niels De Maesschalck © Wouter Van Vooren

Tijdelijke verkooppunten

gErT doorEMAn

13 september: Signeersessie met de volgende  
vormgevers: Tom Hautekiet (gelukzegel), gert 
dooreman (Henry van de velde), André Buzin  
(vogel - kievit) 

signeersessie september

Bestelbon Philanews 4/2013

NIEUWE PRODUCTEN IN DE KIJKER

Zoals het vallen van de bladeren, hoort het verschijnen van 
het Jaarboek en de Jaarmap bij de herfst. Elk jaar verras-
send anders, dankzij de rijke waaier aan onderwerpen die 
de speciale uitgiften van dat jaar sieren. Dat is met het Jaar-
boek en de Jaarmap 2013 niet anders. U krijgt niet alleen in 
één klap de hele collectie van dit jaar in uw bus, u krijgt er in 
het Jaarboek bovendien heel wat interessante achtergrond-
informatie bij. Als historische extra vindt u zowel in het 
Jaarboek als in de Jaarmap een koninklijk cadeau: 
de exclusieve kaart uitgegeven naar aanleiding van 
de troonswissel. Een must voor elke liefhebber!

In tegenstelling tot andere jaren worden de Davo-supplementen eind dit jaar 
opgestuurd. Deze verandering deelde bpost vorig jaar in november al mee. Bestaande 
abonnementen op Davo-supplementen lopen gewoon door. Nieuw voor dit jaar: er worden 
ook nieuwe Davo-supplementen op postzegels uitgebracht, 100% afgestemd op de bpost 
Collectieformules. Binnenkort ontvangen abonnees op deze supplementen meer uitleg over 
de bestaande en nieuwe formules. Ondertussen blijven ook de andere Davo-producten 
verkrijgbaar. In deze bestelbon vindt u een overzicht. Vindt u hier niet terug wat u 
zoekt, neem dan contact op met Stamps & Philately op +32 2 278 50 70 of 
mail naar philately@bpost.be

VRAGEN OVER ONZE ABONNEMENTSFORMULES?

Sinds 2013 biedt bpost verschillende nieuwe abonnementsformules aan, op maat van elke verzamelaar. Welke formule het beste bij u past, 
ontdekt u op deze website met een gedetailleerd overzicht van de verschillende formules:
www.bpost.be/site/nl/residential/stamps/philately/subscriptions/stamps

U kunt zich ook altijd wenden tot onze Klantendienst: +32 2 278 50 70, of philately@bpost.be

SC 907

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 
zĳ n 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 zĳ n 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 zĳ n 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                      

❒
❒

❒
❒

❒
❒

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 jaarlĳ ks verlengd. Wat betreft de opzegtermĳ n 
verwĳ zen wĳ  naar onze algemene voorwaarden. Opzeggen kan schriftelĳ k 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 overschrĳ ving te doen, zodat wĳ  de verzending 
van uw zegels niet in het gedrang brengen, terwĳ l we de nodige formaliteiten met uw bank in orde brengen.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN COLLECTIEFORMULES

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

TOTAAL VAN DE BESTELLING €

IK TEL VERWERKINGSKOSTEN BIJ €

TOTAAL BEDRAG €

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 bpack  2. Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.

Code Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

DAVO1A13 DAVO Luxe supplement BE 1a 2013 (De Collectie) NIEUW € 33,80

DAVOG13 DAVO Luxe supplement Collectie 2013 Gegomd NIEUW € 40,95

DAVOGL13 DAVO Luxe supplement Collectie 2013 Gegomd Light NIEUW € 22,15

DAVOZK13 DAVO Luxe supplement Collectie 2013 Zelfklevend NIEUW € 8,05

DAVO1B13 DAVO Luxe supplement BE 1b 2013 (losse postzegels uit blok+boek) NIEUW € 12,75

DAVO1C13 DAVO Luxe supplement BE 1c 2013 (postzegelboekjes) NIEUW € 8,05

DAVO1D13 DAVO Luxe supplement BE 1d 2013 (velletjes) NIEUW € 19,80

KLASSEREN

DAVOBEL1 Album I DAVO met supplement 1849 - 1949 € 125,00

DAVOBEL2 Album II DAVO met supplement 1950 - 1969 € 125,00

DAVOBEL3 Album III DAVO met supplement 1970 - 1984 € 125,00

DAVOBEL4 Album IV DAVO met supplement 1985 - 1994 € 115,00

DAVOBEL5A Album V DAVO met supplement 1995 - 1999 € 100,00

DAVOBEL7 Album VI DAVO met supplement 2000 - 2006 € 125,00

DAVO1937 Album DAVO VII- 2007 - 2010 € 115,00

DA111938 Album DAVO VIII 2011 - 2012 € 87,00

DAVO12D1 DAVO Documentmappen D1 - FDS A4 € 8,75

DAVO12D2 DAVO Documentmappen D2 - FDS A5 € 8,75

DAVO12D3 DAVO Documentmappen D3 - FDC € 8,75

DA117081 DAVO Klasseerblad 2011 Sterrenbeelden € 3,35

DA116071 DAVO Luxe album BE I (velletjes) 2009 - 2012 € 109,00

DAVO11940BIS DAVO Luxe band BE geen rugnummer - geen inhoud € 41,00

DA1052041 DAVO Luxe band BE Velletjes I - geen inhoud € 41,00

DA1011942 DAVO Luxe band BE VII - geen inhoud € 41,00

DA1011943 DAVO Luxe band BE VIII - geen inhoud € 41,00

DA1211944 DAVO Luxe band BE IX - geen inhoud € 41,00

DA111951 DAVO Luxe supplement BE 1a 2011 € 36,15

DA121952 DAVO Luxe supplement BE 1a 2012 € 29,75

DA1152051 DAVO Luxe suppl. BE 1b 2011(losse postzegels uit blok+boek) € 15,10

DA1252052 DAVO Luxe suppl. BE 1b 2012 (losse postzegels uit blok+boek) € 12,25

DA1052060 DAVO Luxe suppl. BE 1c 2010 (postzegelboekjes) € 8,05

DA1152061 DAVO Luxe suppl. BE 1c 2011 (postzegelboekjes) € 5,70

DA1252062 DAVO Luxe suppl. BE 1c 2012 (postzegelboekjes) € 5,49

DA1121921 DAVO Luxe suppl. BE 1d 2011 (velletjes) € 26,85

DA1251922 DAVO Luxe suppl. BE 1d 2012 (velletjes) € 19,00

DA1121961 DAVO Supplement Briefkaarten Davo 3 2011 € 15,10

DA1221962 DAVO Supplement Briefkaarten Davo 3 2012 € 14,50

DAVOBK13 DAVO Supplement Briefkaarten Davo 3 2013 NIEUW € 14,50

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

KL0901L32Z Album Leuchtturm 32 pagina’s zwart € 11,66

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

KL0902L64Z Album Leuchtturm 64 pagina’s zwart € 22,46

INFO AL ONZE PRIJZEN ZIJN BTW INBEGREPEN
ALLE PRODUCTEN EN ZEGELS ZIJN BESCHIKBAAR TOT EINDE VOORRAAD OF TOT OP HET EINDE VAN DE VERKOOPTERMIJN

PROMO PRIJS! TOT EIND2013 

Al 150 jaar zet het Internationale Rode Kruis zich 
wereldwijd in met miljoenen vrijwilligers. De nieuwe
Commemorative Cards en Fiches (Klasseerkaarten) 
brengen hulde aan hun onvermoeibare inzet. Het Rode 
Kruis heeft op verschillende momenten in zijn bestaan al 
een levensreddende tol gespeeld. Tot vandaag. Zowel de 
exclusieve Commemorative Cards (afgestempelde zegels) 
als de klasseerkaarten (postfrisse zegels) worden gesierd 
door authentieke Rode Kruiszegels uit het verleden. Ze 
nemen je mee op een kleine reis door de geschiedenis van 
de organisatie. 
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Code Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

Collectie-formules  latelistische producten

Losse verkopen

POSTZEGELS

AFGELEIDE PRODUCTEN

ABO OP SUPPLEMENTEN

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 

COLDAVO1A Collectie Davo Luxe supplement BE 1a De Collectie € 33,80

COLDAVOG Collectie Davo Luxe supplement BE Gegomd € 40,95

COLDAVOGL Collectie Davo Luxe supplement BE Gegomd Light € 22,15

COLDAVOZK Collectie Davo Luxe supplement BE Zelfklevend € 8,05

COLDAVO1B Collectie Davo Luxe supplement BE 1b (losse postzegels uit blok+boek) € 12,75

COLDAVO1C Collectie Davo Luxe supplement BE 1c (postzegelboekjes) € 8,05

COLDAVO1D Collectie Davo Luxe supplement BE 1d (velletjes) € 19,80

COLDAVOBK Collectie Davo Luxe supplement BE Briefkaarten € 14,50

COLFDS Collectie First Day Sheet 2013 € 97,00 (2,3)

COLFDC Collectie First Day Cover 2013 € 130,95 (2,3)

COLBK Collectie Briefkaarten 2013 € 7,92

COLSK Collectie Souvenirkaarten 2013 € 10,98

COLJB Collectie Jaarboek 2013 € 112,00

COLJM Collectie Jaarmap 2013 € 105,73

SPECIALE UITGIFTEN

SPECIALE UITGIFTEN

PERMANENTE UITGIFTEN

HAPPY STAMPS

GEMEENSCHAPPELIJKE UITGIFTEN

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

ZB1315 13/09/2013 Postzegels: Vrĳ dag 13 september 2013 
Good luck!

€ 6,70 x 10 pz

FDS1315 13/09/2013 FDS - Good Luck! € 5,00

FDC1315 13/09/2013 FDC - Good Luck! € 5,00

1316BL 13/09/2013 Postzegels: Henry Van de Velde € 6,18 x 2 pz

FDS1316 13/09/2013 FDS - Henry Van de Velde € 5,00

FDC1316 13/09/2013 FDC - Henry Van de Velde € 5,00

1317BL 28/10/2013 Postzegels: De Grote Markt van Doornik € 6,70 x 5 pz

FDS1317 28/10/2013 FDS - De Grote Markt van Doornik € 5,00

FDC1317 28/10/2013 FDC - De Grote Markt van Doornik € 5,00

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

1318BLA 28/10/2013 Postzegels: Musea 
Red Star Line Antwerpen

€ 6,70 x 10 pz

1318BLB 28/10/2013 Postzegels: Musea 
War Museum Bastogne

€ 6,70 x 10 pz

1318BLC 28/10/2013 Postzegels: Musea 
Kazerne Dossin Mechelen

€ 6,70 x 10 pz

FDS1318 28/10/2013 FDS - Musea 2013 € 5,00

FDC1318 28/10/2013 FDC - Musea 2013 € 5,00

1319BL 28/10/2013 Postzegels: Rode Kruis € 6,20 x 5 pz

FDS1319 28/10/2013 FDS - Rode Kruis € 5,00

FDC1319 28/10/2013 FDC - Rode Kruis € 5,00

ZB1320 28/10/2013 Postzegels: Eindejaar 2013 - Nationaal € 6,70 x 10 pz

ZB1320EUR 28/10/2013 Postzegels: Eindejaar 2013 - Europa € 10,30 x 10 pz

FDS1320 28/10/2013 FDS - Eindejaar 2013 € 5,00

FDC1320 28/10/2013 FDC - Eindejaar 2013 € 5,00

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

VG13AR 13/09/2013 Postzegels: (AR) Kievit € 1,20 x 1 pz

FDC13VGAR 13/09/2013 FDC - (AR) Kievit € 5,00

ZB1323 13/09/2013 Postzegels: Rouwzegel 2013 € 6,70 x 10 pz

FDC1323 13/09/2013 FDC - Rouwzegel 2013 € 5,00

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

1321AL 13/09/2013 Postzegel - Åland - Vlinders € 1,40

1301SK 13/09/2013 Souvenirkaart - Åland - Vlinders € 5,49

1319SP 28/10/2013 Postzegel - Spanje - Internationale Rode Kruis € 1,65

1302SK 28/10/2013 Souvenirkaart - Spanje - Internationale Rode Kruis € 5,49

(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 uitgifte Troonsoverdracht en/of Philippe zijn niet in de prijs inbegrepen.

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

PCB2013 06/11/2012 Collectieboekje 2013 € 4,99

JB13N 28/10/2013 Jaarboek 2013 (Troonsoverdracht inbegrepen) € 112,00

BOXTIBNL 13/09/2013 BOEKEN - This is Belgium BOX NL - complete serie (10 delen) € 149,99

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

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

BO1109NLL Philastrip - Kui e op het scherm - NEDERLANDS LUXE € 61,60

PHST0040 Philastrip - Tibet Kopstaand - NEDERLANDS € 17,60

PHST0402N Philastrip - Het Teken van de Eeuw - NEDERLANDS € 21,60

PHSTBDNL Philastrip - Brugge en Damme  in de strip - NEDERLANDS € 14,40

PHSTCAUNL Philastrip - De duos van Cauvin - NEDERLANDS € 24,80

PHSTCAUNLL Philastrip - De duos van Cauvin - NEDERLANDS LUXE € 62,40

PHSTDBNLL Philastrip - Postzegels in Beeld - NEDERLANDS LUXE € 54,40

PHSTDOMNL Philastrip - Dommel - NEDERLANDS € 19,20

PHSTDOMNLL Philastrip - Dommel - NEDERLANDS LUXE € 76,00

PHSTFSNL Philastrip - François Schuiten - NEDERLANDS € 19,20

PHSTFSNLL Philastrip - François Schuiten - NEDERLANDS LUXE € 54,40

PHSTKENL Philastrip - De Kerels van Vlaanderen - NEDERLANDS € 19,20

PHSTKI02 Philastrip - KIEKEBOE 2 - NEDERLANDS € 17,60

PHSTKUIFNLL Philastrip - Kui e (2007) - NEDERLANDS LUXE € 61,60

PHSTPANL Philastrip - E. PAAPE KOERIER V.D.TOEKOMST - NEDERLANDS € 17,60

PHSTNE11 Philastrip - NERO 41-44 - NEDERLANDS € 12,80

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

JM13 28/10/2013 Jaarmap 2013 (Troonsoverdracht + Philippe inbegrepen) € 105,73

JM12 Jaarmap 2012 € 102,32

JM11 Jaarmap 2011 € 103,95

JM10 Jaarmap 2010 € 112,41

JM09 Jaarmap 2009 € 96,03

JM08  Jaarmap 2008 € 84,85

JM2006 Jaarmap 2006 € 75,00

JM2005 Jaarmap 2005 € 67,00

JM2004 Jaarmap 2004 € 80,00

JM2003 Jaarmap 2003 € 61,00

JM200200 Jaarmap 2002 € 58,00

JM200100 Jaarmap 2001 € 70,65

JM200000 Jaarmap 2000 € 55,78

JM199900 Jaarmap 1999 € 48,34

JM199800 Jaarmap 1998 € 39,66

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

ZB1324 Happy Stamps Love 2013 € 7,99 x 10 pz

ZB1325 Happy Stamps Baby 2013 € 7,99 x 10 pz

ZB1228 Happy Stamps Mix per 10 € 7,99 x 10 pz
  

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

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

FV1202PRO Vignetten - Franco Dragone 2012 SET € 4,28

FV1203PRO Vignetten - De ondergang van de Titanic 2012 SET € 4,28

FV1204PRO Vignetten - Zenobe Gramme 2012 SET € 4,28

FV1205PRO Vignetten - De Markt van Brugge 2012 SET € 4,28

PUBLICATIES

PHILASTRIPS

JAARMAPPEN

VARIA & FRANKEERVIGNETTEN

-20%PROMO PRIJS!*TOT EIND2013 

* Philastrips: promotie geldig tot eind 2013 of tot uitputting stock.

1326BLX 2/09/2013 Postzegels: De Troonsoverdracht + luxekaart € 9,90 x 2 pz

FDS1326X 28/10/2013 FDS - De Troonsoverdracht € 5,00

KB13(B1) 28/10/2013 Postzegel: Philippe - waarde 1 nationaal € 0,77 / € 0,67 x1 pz / x10 pz

KB13(E1) 28/10/2013 Postzegel: Philippe - waarde 1 Europa € 1,13 / € 1,03 x1 pz / x10 pz

KB13(W1) 28/10/2013 Postzegel: Philippe - waarde 1 wereld € 1,34 / € 1,24 x1 pz / x10 pz

FDC13KB 28/10/2013 FDC - Philippe € 5,00

CC1304 17/06/2013 Commemorative Sheet - bpost op de beurs € 19,95

CC1303A 28/10/2013 Commemorative Cards (afgestempeld) - Rode Kruis Internationaal (SC-code 911) € 249

CC1303B 28/10/2013 Commemorative Fiches (postfris) - Rode Kruis Internationaal (SC-code 911) € 249

CC1302 13/05/2013 Commemorative Sheets - 100 jaar Vandersteen € 100

CC1301 15/04/2013 Commemorative Cards - 100 jaar Luchtpost € 439
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Code Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

Collectie-formules  latelistische producten

Losse verkopen

POSTZEGELS

AFGELEIDE PRODUCTEN

ABO OP SUPPLEMENTEN

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 

COLDAVO1A Collectie Davo Luxe supplement BE 1a De Collectie € 33,80

COLDAVOG Collectie Davo Luxe supplement BE Gegomd € 40,95

COLDAVOGL Collectie Davo Luxe supplement BE Gegomd Light € 22,15

COLDAVOZK Collectie Davo Luxe supplement BE Zelfklevend € 8,05

COLDAVO1B Collectie Davo Luxe supplement BE 1b (losse postzegels uit blok+boek) € 12,75

COLDAVO1C Collectie Davo Luxe supplement BE 1c (postzegelboekjes) € 8,05

COLDAVO1D Collectie Davo Luxe supplement BE 1d (velletjes) € 19,80

COLDAVOBK Collectie Davo Luxe supplement BE Briefkaarten € 14,50

COLFDS Collectie First Day Sheet 2013 € 97,00 (2,3)

COLFDC Collectie First Day Cover 2013 € 130,95 (2,3)

COLBK Collectie Briefkaarten 2013 € 7,92

COLSK Collectie Souvenirkaarten 2013 € 10,98

COLJB Collectie Jaarboek 2013 € 112,00

COLJM Collectie Jaarmap 2013 € 105,73

SPECIALE UITGIFTEN

SPECIALE UITGIFTEN

PERMANENTE UITGIFTEN

HAPPY STAMPS

GEMEENSCHAPPELIJKE UITGIFTEN

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

ZB1315 13/09/2013 Postzegels: Vrĳ dag 13 september 2013 
Good luck!

€ 6,70 x 10 pz

FDS1315 13/09/2013 FDS - Good Luck! € 5,00

FDC1315 13/09/2013 FDC - Good Luck! € 5,00

1316BL 13/09/2013 Postzegels: Henry Van de Velde € 6,18 x 2 pz

FDS1316 13/09/2013 FDS - Henry Van de Velde € 5,00

FDC1316 13/09/2013 FDC - Henry Van de Velde € 5,00

1317BL 28/10/2013 Postzegels: De Grote Markt van Doornik € 6,70 x 5 pz

FDS1317 28/10/2013 FDS - De Grote Markt van Doornik € 5,00

FDC1317 28/10/2013 FDC - De Grote Markt van Doornik € 5,00

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

1318BLA 28/10/2013 Postzegels: Musea 
Red Star Line Antwerpen

€ 6,70 x 10 pz

1318BLB 28/10/2013 Postzegels: Musea 
War Museum Bastogne

€ 6,70 x 10 pz

1318BLC 28/10/2013 Postzegels: Musea 
Kazerne Dossin Mechelen

€ 6,70 x 10 pz

FDS1318 28/10/2013 FDS - Musea 2013 € 5,00

FDC1318 28/10/2013 FDC - Musea 2013 € 5,00

1319BL 28/10/2013 Postzegels: Rode Kruis € 6,20 x 5 pz

FDS1319 28/10/2013 FDS - Rode Kruis € 5,00

FDC1319 28/10/2013 FDC - Rode Kruis € 5,00

ZB1320 28/10/2013 Postzegels: Eindejaar 2013 - Nationaal € 6,70 x 10 pz

ZB1320EUR 28/10/2013 Postzegels: Eindejaar 2013 - Europa € 10,30 x 10 pz

FDS1320 28/10/2013 FDS - Eindejaar 2013 € 5,00

FDC1320 28/10/2013 FDC - Eindejaar 2013 € 5,00

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

VG13AR 13/09/2013 Postzegels: (AR) Kievit € 1,20 x 1 pz

FDC13VGAR 13/09/2013 FDC - (AR) Kievit € 5,00

ZB1323 13/09/2013 Postzegels: Rouwzegel 2013 € 6,70 x 10 pz

FDC1323 13/09/2013 FDC - Rouwzegel 2013 € 5,00

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

1321AL 13/09/2013 Postzegel - Åland - Vlinders € 1,40

1301SK 13/09/2013 Souvenirkaart - Åland - Vlinders € 5,49

1319SP 28/10/2013 Postzegel - Spanje - Internationale Rode Kruis € 1,65

1302SK 28/10/2013 Souvenirkaart - Spanje - Internationale Rode Kruis € 5,49

(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 uitgifte Troonsoverdracht en/of Philippe zijn niet in de prijs inbegrepen.

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

PCB2013 06/11/2012 Collectieboekje 2013 € 4,99

JB13N 28/10/2013 Jaarboek 2013 (Troonsoverdracht inbegrepen) € 112,00

BOXTIBNL 13/09/2013 BOEKEN - This is Belgium BOX NL - complete serie (10 delen) € 149,99

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

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

BO1109NLL Philastrip - Kui e op het scherm - NEDERLANDS LUXE € 61,60

PHST0040 Philastrip - Tibet Kopstaand - NEDERLANDS € 17,60

PHST0402N Philastrip - Het Teken van de Eeuw - NEDERLANDS € 21,60

PHSTBDNL Philastrip - Brugge en Damme  in de strip - NEDERLANDS € 14,40

PHSTCAUNL Philastrip - De duos van Cauvin - NEDERLANDS € 24,80

PHSTCAUNLL Philastrip - De duos van Cauvin - NEDERLANDS LUXE € 62,40

PHSTDBNLL Philastrip - Postzegels in Beeld - NEDERLANDS LUXE € 54,40

PHSTDOMNL Philastrip - Dommel - NEDERLANDS € 19,20

PHSTDOMNLL Philastrip - Dommel - NEDERLANDS LUXE € 76,00

PHSTFSNL Philastrip - François Schuiten - NEDERLANDS € 19,20

PHSTFSNLL Philastrip - François Schuiten - NEDERLANDS LUXE € 54,40

PHSTKENL Philastrip - De Kerels van Vlaanderen - NEDERLANDS € 19,20

PHSTKI02 Philastrip - KIEKEBOE 2 - NEDERLANDS € 17,60

PHSTKUIFNLL Philastrip - Kui e (2007) - NEDERLANDS LUXE € 61,60

PHSTPANL Philastrip - E. PAAPE KOERIER V.D.TOEKOMST - NEDERLANDS € 17,60

PHSTNE11 Philastrip - NERO 41-44 - NEDERLANDS € 12,80

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

JM13 28/10/2013 Jaarmap 2013 (Troonsoverdracht + Philippe inbegrepen) € 105,73

JM12 Jaarmap 2012 € 102,32

JM11 Jaarmap 2011 € 103,95

JM10 Jaarmap 2010 € 112,41

JM09 Jaarmap 2009 € 96,03

JM08  Jaarmap 2008 € 84,85

JM2006 Jaarmap 2006 € 75,00

JM2005 Jaarmap 2005 € 67,00

JM2004 Jaarmap 2004 € 80,00

JM2003 Jaarmap 2003 € 61,00

JM200200 Jaarmap 2002 € 58,00

JM200100 Jaarmap 2001 € 70,65

JM200000 Jaarmap 2000 € 55,78

JM199900 Jaarmap 1999 € 48,34

JM199800 Jaarmap 1998 € 39,66

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

ZB1324 Happy Stamps Love 2013 € 7,99 x 10 pz

ZB1325 Happy Stamps Baby 2013 € 7,99 x 10 pz

ZB1228 Happy Stamps Mix per 10 € 7,99 x 10 pz
  

Code Uitgifte datum Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

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

FV1202PRO Vignetten - Franco Dragone 2012 SET € 4,28

FV1203PRO Vignetten - De ondergang van de Titanic 2012 SET € 4,28

FV1204PRO Vignetten - Zenobe Gramme 2012 SET € 4,28

FV1205PRO Vignetten - De Markt van Brugge 2012 SET € 4,28

PUBLICATIES

PHILASTRIPS

JAARMAPPEN

VARIA & FRANKEERVIGNETTEN

-20%PROMO PRIJS!*TOT EIND2013 

* Philastrips: promotie geldig tot eind 2013 of tot uitputting stock.

1326BLX 2/09/2013 Postzegels: De Troonsoverdracht + luxekaart € 9,90 x 2 pz

FDS1326X 28/10/2013 FDS - De Troonsoverdracht € 5,00

KB13(B1) 28/10/2013 Postzegel: Philippe - waarde 1 nationaal € 0,77 / € 0,67 x1 pz / x10 pz

KB13(E1) 28/10/2013 Postzegel: Philippe - waarde 1 Europa € 1,13 / € 1,03 x1 pz / x10 pz

KB13(W1) 28/10/2013 Postzegel: Philippe - waarde 1 wereld € 1,34 / € 1,24 x1 pz / x10 pz

FDC13KB 28/10/2013 FDC - Philippe € 5,00

CC1304 17/06/2013 Commemorative Sheet - bpost op de beurs € 19,95

CC1303A 28/10/2013 Commemorative Cards (afgestempeld) - Rode Kruis Internationaal (SC-code 911) € 249

CC1303B 28/10/2013 Commemorative Fiches (postfris) - Rode Kruis Internationaal (SC-code 911) € 249

CC1302 13/05/2013 Commemorative Sheets - 100 jaar Vandersteen € 100

CC1301 15/04/2013 Commemorative Cards - 100 jaar Luchtpost € 439
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Bestelbon Philanews 4/2013

NIEUWE PRODUCTEN IN DE KIJKER

Zoals het vallen van de bladeren, hoort het verschijnen van 
het Jaarboek en de Jaarmap bij de herfst. Elk jaar verras-
send anders, dankzij de rijke waaier aan onderwerpen die 
de speciale uitgiften van dat jaar sieren. Dat is met het Jaar-
boek en de Jaarmap 2013 niet anders. U krijgt niet alleen in 
één klap de hele collectie van dit jaar in uw bus, u krijgt er in 
het Jaarboek bovendien heel wat interessante achtergrond-
informatie bij. Als historische extra vindt u zowel in het 
Jaarboek als in de Jaarmap een koninklijk cadeau: 
de exclusieve kaart uitgegeven naar aanleiding van 
de troonswissel. Een must voor elke liefhebber!

In tegenstelling tot andere jaren worden de Davo-supplementen eind dit jaar 
opgestuurd. Deze verandering deelde bpost vorig jaar in november al mee. Bestaande 
abonnementen op Davo-supplementen lopen gewoon door. Nieuw voor dit jaar: er worden 
ook nieuwe Davo-supplementen op postzegels uitgebracht, 100% afgestemd op de bpost 
Collectieformules. Binnenkort ontvangen abonnees op deze supplementen meer uitleg over 
de bestaande en nieuwe formules. Ondertussen blijven ook de andere Davo-producten 
verkrijgbaar. In deze bestelbon vindt u een overzicht. Vindt u hier niet terug wat u 
zoekt, neem dan contact op met Stamps & Philately op +32 2 278 50 70 of 
mail naar philately@bpost.be

VRAGEN OVER ONZE ABONNEMENTSFORMULES?

Sinds 2013 biedt bpost verschillende nieuwe abonnementsformules aan, op maat van elke verzamelaar. Welke formule het beste bij u past, 
ontdekt u op deze website met een gedetailleerd overzicht van de verschillende formules:
www.bpost.be/site/nl/residential/stamps/philately/subscriptions/stamps

U kunt zich ook altijd wenden tot onze Klantendienst: +32 2 278 50 70, of philately@bpost.be

SC 907

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 
zĳ n 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 zĳ n 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 zĳ n 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                      

❒
❒

❒
❒

❒
❒

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 jaarlĳ ks verlengd. Wat betreft de opzegtermĳ n 
verwĳ zen wĳ  naar onze algemene voorwaarden. Opzeggen kan schriftelĳ k 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 overschrĳ ving te doen, zodat wĳ  de verzending 
van uw zegels niet in het gedrang brengen, terwĳ l we de nodige formaliteiten met uw bank in orde brengen.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN COLLECTIEFORMULES

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

TOTAAL VAN DE BESTELLING €

IK TEL VERWERKINGSKOSTEN BIJ €

TOTAAL BEDRAG €

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 bpack  2. Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.

Code Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

DAVO1A13 DAVO Luxe supplement BE 1a 2013 (De Collectie) NIEUW € 33,80

DAVOG13 DAVO Luxe supplement Collectie 2013 Gegomd NIEUW € 40,95

DAVOGL13 DAVO Luxe supplement Collectie 2013 Gegomd Light NIEUW € 22,15

DAVOZK13 DAVO Luxe supplement Collectie 2013 Zelfklevend NIEUW € 8,05

DAVO1B13 DAVO Luxe supplement BE 1b 2013 (losse postzegels uit blok+boek) NIEUW € 12,75

DAVO1C13 DAVO Luxe supplement BE 1c 2013 (postzegelboekjes) NIEUW € 8,05

DAVO1D13 DAVO Luxe supplement BE 1d 2013 (velletjes) NIEUW € 19,80

KLASSEREN

DAVOBEL1 Album I DAVO met supplement 1849 - 1949 € 125,00

DAVOBEL2 Album II DAVO met supplement 1950 - 1969 € 125,00

DAVOBEL3 Album III DAVO met supplement 1970 - 1984 € 125,00

DAVOBEL4 Album IV DAVO met supplement 1985 - 1994 € 115,00

DAVOBEL5A Album V DAVO met supplement 1995 - 1999 € 100,00

DAVOBEL7 Album VI DAVO met supplement 2000 - 2006 € 125,00

DAVO1937 Album DAVO VII- 2007 - 2010 € 115,00

DA111938 Album DAVO VIII 2011 - 2012 € 87,00

DAVO12D1 DAVO Documentmappen D1 - FDS A4 € 8,75

DAVO12D2 DAVO Documentmappen D2 - FDS A5 € 8,75

DAVO12D3 DAVO Documentmappen D3 - FDC € 8,75

DA117081 DAVO Klasseerblad 2011 Sterrenbeelden € 3,35

DA116071 DAVO Luxe album BE I (velletjes) 2009 - 2012 € 109,00

DAVO11940BIS DAVO Luxe band BE geen rugnummer - geen inhoud € 41,00

DA1052041 DAVO Luxe band BE Velletjes I - geen inhoud € 41,00

DA1011942 DAVO Luxe band BE VII - geen inhoud € 41,00

DA1011943 DAVO Luxe band BE VIII - geen inhoud € 41,00

DA1211944 DAVO Luxe band BE IX - geen inhoud € 41,00

DA111951 DAVO Luxe supplement BE 1a 2011 € 36,15

DA121952 DAVO Luxe supplement BE 1a 2012 € 29,75

DA1152051 DAVO Luxe suppl. BE 1b 2011(losse postzegels uit blok+boek) € 15,10

DA1252052 DAVO Luxe suppl. BE 1b 2012 (losse postzegels uit blok+boek) € 12,25

DA1052060 DAVO Luxe suppl. BE 1c 2010 (postzegelboekjes) € 8,05

DA1152061 DAVO Luxe suppl. BE 1c 2011 (postzegelboekjes) € 5,70

DA1252062 DAVO Luxe suppl. BE 1c 2012 (postzegelboekjes) € 5,49

DA1121921 DAVO Luxe suppl. BE 1d 2011 (velletjes) € 26,85

DA1251922 DAVO Luxe suppl. BE 1d 2012 (velletjes) € 19,00

DA1121961 DAVO Supplement Briefkaarten Davo 3 2011 € 15,10

DA1221962 DAVO Supplement Briefkaarten Davo 3 2012 € 14,50

DAVOBK13 DAVO Supplement Briefkaarten Davo 3 2013 NIEUW € 14,50

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

KL0901L32Z Album Leuchtturm 32 pagina’s zwart € 11,66

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

KL0902L64Z Album Leuchtturm 64 pagina’s zwart € 22,46

INFO AL ONZE PRIJZEN ZIJN BTW INBEGREPEN
ALLE PRODUCTEN EN ZEGELS ZIJN BESCHIKBAAR TOT EINDE VOORRAAD OF TOT OP HET EINDE VAN DE VERKOOPTERMIJN

PROMO PRIJS! TOT EIND2013 

Al 150 jaar zet het Internationale Rode Kruis zich 
wereldwijd in met miljoenen vrijwilligers. De nieuwe
Commemorative Cards en Fiches (Klasseerkaarten) 
brengen hulde aan hun onvermoeibare inzet. Het Rode 
Kruis heeft op verschillende momenten in zijn bestaan al 
een levensreddende tol gespeeld. Tot vandaag. Zowel de 
exclusieve Commemorative Cards (afgestempelde zegels) 
als de klasseerkaarten (postfrisse zegels) worden gesierd 
door authentieke Rode Kruiszegels uit het verleden. Ze 
nemen je mee op een kleine reis door de geschiedenis van 
de organisatie. 
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NIEUWE PRODUCTEN IN DE KIJKER

Zoals het vallen van de bladeren, hoort het verschijnen van 
het Jaarboek en de Jaarmap bij de herfst. Elk jaar verras-
send anders, dankzij de rijke waaier aan onderwerpen die 
de speciale uitgiften van dat jaar sieren. Dat is met het Jaar-
boek en de Jaarmap 2013 niet anders. U krijgt niet alleen in 
één klap de hele collectie van dit jaar in uw bus, u krijgt er in 
het Jaarboek bovendien heel wat interessante achtergrond-
informatie bij. Als historische extra vindt u zowel in het 
Jaarboek als in de Jaarmap een koninklijk cadeau: 
de exclusieve kaart uitgegeven naar aanleiding van 
de troonswissel. Een must voor elke liefhebber!

In tegenstelling tot andere jaren worden de Davo-supplementen eind dit jaar 
opgestuurd. Deze verandering deelde bpost vorig jaar in november al mee. Bestaande 
abonnementen op Davo-supplementen lopen gewoon door. Nieuw voor dit jaar: er worden 
ook nieuwe Davo-supplementen op postzegels uitgebracht, 100% afgestemd op de bpost 
Collectieformules. Binnenkort ontvangen abonnees op deze supplementen meer uitleg over 
de bestaande en nieuwe formules. Ondertussen blijven ook de andere Davo-producten 
verkrijgbaar. In deze bestelbon vindt u een overzicht. Vindt u hier niet terug wat u 
zoekt, neem dan contact op met Stamps & Philately op +32 2 278 50 70 of 
mail naar philately@bpost.be

VRAGEN OVER ONZE ABONNEMENTSFORMULES?

Sinds 2013 biedt bpost verschillende nieuwe abonnementsformules aan, op maat van elke verzamelaar. Welke formule het beste bij u past, 
ontdekt u op deze website met een gedetailleerd overzicht van de verschillende formules:
www.bpost.be/site/nl/residential/stamps/philately/subscriptions/stamps

U kunt zich ook altijd wenden tot onze Klantendienst: +32 2 278 50 70, of philately@bpost.be

SC 907

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 
zĳ n 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 zĳ n 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 zĳ n 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                      

❒
❒

❒
❒

❒
❒

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 jaarlĳ ks verlengd. Wat betreft de opzegtermĳ n 
verwĳ zen wĳ  naar onze algemene voorwaarden. Opzeggen kan schriftelĳ k 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 overschrĳ ving te doen, zodat wĳ  de verzending 
van uw zegels niet in het gedrang brengen, terwĳ l we de nodige formaliteiten met uw bank in orde brengen.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN COLLECTIEFORMULES

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

TOTAAL VAN DE BESTELLING €

IK TEL VERWERKINGSKOSTEN BIJ €

TOTAAL BEDRAG €

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 bpack  2. Verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.

Code Beschrĳ ving Prĳ s Aantal Totaal

DAVO1A13 DAVO Luxe supplement BE 1a 2013 (De Collectie) NIEUW € 33,80

DAVOG13 DAVO Luxe supplement Collectie 2013 Gegomd NIEUW € 40,95

DAVOGL13 DAVO Luxe supplement Collectie 2013 Gegomd Light NIEUW € 22,15

DAVOZK13 DAVO Luxe supplement Collectie 2013 Zelfklevend NIEUW € 8,05

DAVO1B13 DAVO Luxe supplement BE 1b 2013 (losse postzegels uit blok+boek) NIEUW € 12,75

DAVO1C13 DAVO Luxe supplement BE 1c 2013 (postzegelboekjes) NIEUW € 8,05

DAVO1D13 DAVO Luxe supplement BE 1d 2013 (velletjes) NIEUW € 19,80

KLASSEREN

DAVOBEL1 Album I DAVO met supplement 1849 - 1949 € 125,00

DAVOBEL2 Album II DAVO met supplement 1950 - 1969 € 125,00

DAVOBEL3 Album III DAVO met supplement 1970 - 1984 € 125,00

DAVOBEL4 Album IV DAVO met supplement 1985 - 1994 € 115,00

DAVOBEL5A Album V DAVO met supplement 1995 - 1999 € 100,00

DAVOBEL7 Album VI DAVO met supplement 2000 - 2006 € 125,00

DAVO1937 Album DAVO VII- 2007 - 2010 € 115,00

DA111938 Album DAVO VIII 2011 - 2012 € 87,00

DAVO12D1 DAVO Documentmappen D1 - FDS A4 € 8,75

DAVO12D2 DAVO Documentmappen D2 - FDS A5 € 8,75

DAVO12D3 DAVO Documentmappen D3 - FDC € 8,75

DA117081 DAVO Klasseerblad 2011 Sterrenbeelden € 3,35

DA116071 DAVO Luxe album BE I (velletjes) 2009 - 2012 € 109,00

DAVO11940BIS DAVO Luxe band BE geen rugnummer - geen inhoud € 41,00

DA1052041 DAVO Luxe band BE Velletjes I - geen inhoud € 41,00

DA1011942 DAVO Luxe band BE VII - geen inhoud € 41,00

DA1011943 DAVO Luxe band BE VIII - geen inhoud € 41,00

DA1211944 DAVO Luxe band BE IX - geen inhoud € 41,00

DA111951 DAVO Luxe supplement BE 1a 2011 € 36,15

DA121952 DAVO Luxe supplement BE 1a 2012 € 29,75

DA1152051 DAVO Luxe suppl. BE 1b 2011(losse postzegels uit blok+boek) € 15,10

DA1252052 DAVO Luxe suppl. BE 1b 2012 (losse postzegels uit blok+boek) € 12,25

DA1052060 DAVO Luxe suppl. BE 1c 2010 (postzegelboekjes) € 8,05

DA1152061 DAVO Luxe suppl. BE 1c 2011 (postzegelboekjes) € 5,70

DA1252062 DAVO Luxe suppl. BE 1c 2012 (postzegelboekjes) € 5,49

DA1121921 DAVO Luxe suppl. BE 1d 2011 (velletjes) € 26,85

DA1251922 DAVO Luxe suppl. BE 1d 2012 (velletjes) € 19,00

DA1121961 DAVO Supplement Briefkaarten Davo 3 2011 € 15,10

DA1221962 DAVO Supplement Briefkaarten Davo 3 2012 € 14,50

DAVOBK13 DAVO Supplement Briefkaarten Davo 3 2013 NIEUW € 14,50

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

KL0901L32Z Album Leuchtturm 32 pagina’s zwart € 11,66

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

KL0902L64Z Album Leuchtturm 64 pagina’s zwart € 22,46

INFO AL ONZE PRIJZEN ZIJN BTW INBEGREPEN
ALLE PRODUCTEN EN ZEGELS ZIJN BESCHIKBAAR TOT EINDE VOORRAAD OF TOT OP HET EINDE VAN DE VERKOOPTERMIJN

PROMO PRIJS! TOT EIND2013 

Al 150 jaar zet het Internationale Rode Kruis zich 
wereldwijd in met miljoenen vrijwilligers. De nieuwe
Commemorative Cards en Fiches (Klasseerkaarten) 
brengen hulde aan hun onvermoeibare inzet. Het Rode 
Kruis heeft op verschillende momenten in zijn bestaan al 
een levensreddende tol gespeeld. Tot vandaag. Zowel de 
exclusieve Commemorative Cards (afgestempelde zegels) 
als de klasseerkaarten (postfrisse zegels) worden gesierd 
door authentieke Rode Kruiszegels uit het verleden. Ze 
nemen je mee op een kleine reis door de geschiedenis van 
de organisatie. 

Bestelbon_PN04_2013.indd   2 02/08/13   12:28

B I J L A G E  V O O R  W I E  V A N  H E T  K O N I N G S H U I S  H O U D T
PHILAROYAL

DE 
TROONSWISSELING

Maak kennis met de speciale 
bpost uitgifte naar aanleiding 

van de troonswisseling
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Na twintig jaar koningschap deed Koning Albert II op 21 juli troonsafstand ten voordele van zijn 
oudste zoon Filip. Koning Albert II geniet nu van zijn welverdiende rust na twee decennia als vorst van 
een land in volle evolutie. Het is nu aan Filip om net als zijn vader zijn rol als koning met toewijding 
en overtuiging in te vullen. In deze royale bijdrage laten we u als verzamelaar of liefhebber van het 
koningshuis kennismaken met de speciale uitgiften die bpost heeft uitgebracht of zal lanceren rond het 
koningshuis. Soms gaat het om echte collector’s items met een beperkte oplage. Wees er dus snel bij!

Koning Albert II, 
20 jaar op de troon

KENMERKEN:
Thema: Z.M. Koning Albert II, 20 jaar op de troon
Postzegels: a. Eedafl egging 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

Nog voor de troonsafstand bekendgemaakt werd, 
verscheen op 24 juni het speciale zegelblaadje ter 
ere van 20 jaar Koning Albert II. We willen de koning 
langs deze weg bedanken voor zijn jarenlange inzet 
en betrokkenheid bij wat leefde onder de bevolking.

UITGIFTEDATUM 

{24/06/2013}
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Op 2 september lanceert bpost 
de eerste speciale uitgifte naar 
aanleiding van de recente 
troonswisseling. Om deze unieke 
historische gebeurtenis de nodige 
luister te geven, brengt bpost een 
koninklijk drieluik in luxe-uitvoering 
uit dat onze twee koningen centraal 
plaatst. De beelden tonen warme 
momenten tussen vader en zoon 
op verschillende momenten in hun 
leven. De luxueuze verzamelkaart 
bevat het speciale zegelblaadje ‘De 
troonswisseling’ met twee speciale 
postzegels. Dit zegelblaadje is enkel 
verkrijgbaar bij aankoop van de 
verzamelkaart. De zegels worden 
niet apart verkocht. Op 2 september 
is er een eerstedagafstempeling  
voorzien in de Filaboetiek van Brussel 
- De Brouckère, Anspachlaan 1.
Een niet te missen event voor
verzamelaars en liefhebbers van
ons koningshuis! In deze verzamel-
kaart werd ook ruimte voorzien om
de drie nieuwe permanente uitgiften
van koning Filip op te nemen, die
vanaf 28 oktober worden uitge-
bracht. Dit luxueuze verzamelobject
is te koop in 669 postkantoren,

de eShop (bpost.be/eshop), de 
Filaboetieks in Brussel en Mechelen 
(adressen zie Philanews) en via de 
Klantendienst op +32 2 278 50 70 
of philately@bpost.be. Bestellen 
kan ook via de bestelbon in deze 
Philanews.

Opgelet!
· Abonnees van de formule

Onvoorziene en Gemeenschap-
pelijke Uitgiften ontvangen de
verzamelkaart gratis en betalen
enkel het zegelblaadje van
$ 6,18.

· In de Jaarmap worden de drie
permanente uitgiften van koning
Filip en de luxe verzamelkaart
toegevoegd. Deze extra toevoe-
ging kan tot gevolg hebben dat
de Jaarmappen dit jaar wat later
worden opgestuurd.

· Het Jaarboek 2013 zal de luxe
verzamelmap met het speciale
zegelblaadje bevatten. De drie
nieuwe permanente uitgiften
worden niet aan het Jaarboek
toegevoegd.

Geen voorverkoop.

De troonswisseling. Een hoff elijk gebaar
UITGIFTEDATUM 

{2/09/2013}

De troonswisseling. Een hoffelijk gebaar

Luxekaart: 
De troonswisseling.
Een hoffelijk 
gebaar

KENMERKEN:
Thema: troonswisseling
Oplage verzamelkaart: 
200.000 exemplaren in 
2 talen tot einde voorraad
Formaat drieluik 
gesloten en open: 
160 mm x 210 mm; 
470 mm x 210 mm
Formaat zegelblaadje: 
130 mm x 90 mm
Waarde zegelblaadje: 
€ 6,18 ( 2 x        )
Prijs verzamelkaart en 
zegelblaadje: € 9,90
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permanente uitgiften / puBlicaties

belGië in een doos 

een prachtiG  
Geschenk voor 
jonG en oud

in 2012 werd na tien jaar afscheid genomen van de succesvolle reeks 
‘This is Belgium’. de laatste in de reeks zette een van de Belgische 
top(export)producten in de kijker: de strip. Tien populaire stripfiguren 
sierden de speciale uitgifte, en het boek bracht alle Belgische 
stripzegels sinds 1979 samen. bpost zet nu een punt achter de reeks 
met de lancering van een box ‘This is Belgium’ die alle tien edities 
samenbrengt en zo een unieke staalkaart vormt van alle aspecten 
en personen die ons land op de wereldkaart zetten. Een ideale 
gelegenheid om je This is Belgium-verzameling te vervolledigen. deze 
prachtige box is een ideaal geschenk voor zowel verzamelaars als 
mensen die gepassioneerd zijn door de goede dingen van het leven, 
overgoten met een flinke dosis geschiedenis en achtergrondinforma-
tie. opgelet: beperkte oplage!

Prijs: e 149,99
Code: BOXTIBNL

philastrip

duizend bommen en 
Granaten, mis deze  

superpromo 
niet! 

de voorbije jaren bracht Stamps & 
Philately verschillende edities van de 
Philastrip uit, telkens van een ander  
populair stripverhaal. zo passeerden 
nero en kiekeboe de revue en ver-

zorgde François Schuiten een Philastrip. ook kuifje mocht niet  
ontbreken in deze reeks. zowel voor filatelisten als voor striplief-
hebbers vormden deze unieke boekjes een originele aanvulling 
op hun collectie. Aangezien de reeks stopt en we iedereen de 
kans willen geven zijn verzameling te vervolledigen, zijn de  
Philastrips nu tijdelijk beschikbaar tot eind 2013 aan een  
korting van 20 %. Een niet te missen eenmalige promotie! 

ontdek het hele aanbod philastrips in de bestelbon 
in dit magazine.

Afstempeling uitgiftedatum: 
op 13 september 2013 van 10u tot 
13u en van 14u tot 17u in de  
Filaboetiek Brussel - de Brouckère,  
Anspachlaan 1, 1000 Brussel

Afstempeling uitgiftedatum: 
op 13 september 2013 van 10u tot 
13u en van 14u tot 17u in de  
Filaboetiek Brussel - de Brouckère,  
Anspachlaan 1, 1000 Brussel

andré Buzin 
Wekt de kIevIt 
tOt leven

Rouwzegel  
(zelfklevende postzegel)

KeNMeRKeN:
thema: symbolische evocatie van rouw 
(een bloem)
creatie: Bart Van Leuven & Inge Van 
Damme
Waarde van de zegels: 
prijs van het boekje: € 6,70 
Formaat van de postzegel:  
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
drukprocedé: rasterdiepdruk
repro & druk: De Schutter'Neroc & 
Stamps Production Belgium

Vogel - Kievit

KeNMeRKeN:
thema: kievit
Ontwerp: André Buzin
Waarde van de zegel: € 1,20
prijs van het vel: € 12
Formaat van de postzegels:  
25 mm x 30 mm
Formaat van het vel: 72 mm x 168 mm
velindeling: 10 postzegels
papier: gegomd wit litho FSC
tanding: 11 ½
drukprocedé: offset
repro & druk: Stamps Production 
Belgium

      

      

uitGiFtedatuM

{13/09/2013}
RouwZeGeL
Code: ZB1323

uitGiFtedatuM

{13/09/2013}
VoGeL - KieVit
Code: VG13aR

Code: VG13aR

Code: ZB1323

de rouwzegel is 
bedoeld voor 
rouwbrieven en 
condoleance- 
correspondentie. 

dit jaar geeft bpost nog  
twee permanente uitgiften 
uit. op de jaarlijkse vogel- 
zegel staat dit jaar de kievit 
centraal. natuurtekenaar 
André Buzin brengt deze 
beschermde weidevogel  
op ongeëvenaarde  
wijze tot leven. 

puBLiCatiedatuM

{13/09/2013}

geen voorverkoop

De troonswisseling vormde een 
unieke gebeurtenis in de geschie-
denis van onze monarchie. Nooit 
eerder trad een Belgische koning 
op deze manier af om de troon 
door te geven aan zijn troons-
opvolger. Met de uitgifte van 
enkele bijzondere fi latelistische 
producten wil bpost het belang 
van deze gebeurtenis onderstre-
pen. Hierbij hebben we aandacht 
voor alle verzamelaars van 
fi latelistische producten. Naast 
de speciale postzegeluitgiften, 
mochten er geen First Day Sheet 
en First Day Cover ontbreken. De 
verzamelaars van deze producten 
worden verwend met een First 
Day Sheet en een First Day 
Cover die de troonswisseling in 
de kijker plaatst. De FDS laat het 
volledige zegelblaadje zien, terwijl 
op de FDC de twee aparte zegels 
pronken. 

De FDC over de troonswisseling 
is enkel beschikbaar voor de 
abonnees. Vanaf 2 september is 
een beperkt aantal FDS over de 
troonswisseling te koop via losse 
verkoop tot einde voorraad, te 
bestellen via de Filaboetieks van 
Mechelen en Brussel (adressen 
zie Philanews) of via de Klanten-
dienst op +32 2 278 50 70 of 
philately@bpost.be. Bestellen 
kan ook via de bestelbon in 
Philanews 4 2013.

Prijs: € 5 per FDS/FDC

Koninklijke tête-à-tête

Permanente zegels Koning Filip
UITGIFTEDATUM FDC & POSTZEGELS  

{28/10/2013}

Bericht aan de FDS en FDC 
abonnees: deze producten worden 
aan de laatste zending van 2013 
toegevoegd. Abonnees die hun 
abonnement in één keer hebben 
betaald, krijgen als getrouwheids-
cadeau de extra producten gratis. 
Abonnees die per zending betalen, 
krijgen voor deze producten de 
gebruikelijke korting van 3 %. We 
sturen onze abonnees een brief 
met extra uitleg op.

UITGIFTEDATUM FDS 
TROONSWISSELING

{2/09/2013}
(FDC ENKEL VOOR ABONNEES)

V.
U.

: N
an

cy
 B

or
re

m
an

s 
– 

E.
 W

al
sc

ha
er

ts
st

ra
at

 1
B 

– 
28

00
 M

ec
he

le
n 

Voorverkoop 26/10/2013

De allereerste Belgische 
postzegels uit 1849 werden 
gesierd met de afbeelding van 
onze eerste koning Leopold I. 
Deze traditie van permanente 
uitgiften met onze vorst wordt op 
4 november aangevuld met drie 
nieuwe permanente zegels met 
koning Filip. De postzegels met 

koning Albert II blijven geldig, 
maar deze worden wel vanaf eind 
oktober uit omloop genomen. 
Verzamelaars van deze zegels 
hebben dus nog even tijd om de 
laatste exemplaren aan te kopen.
De drie nieuwe ‘koninklijke’ 
zegels zijn vanaf 28 oktober 
verkrijgbaar via eShop (bpost.be/
eshop) en in de Philaboetieks. 
Vanaf 4 november in elk Belgisch 

PostPunt en postkantoor. De 
zegels zijn ook per stuk te koop. 
Ideaal om je luxe verzamelkaart 
te vervolledigen! Vanaf 28 okto-
ber is er ook een First Day Cover 
met de drie permanente uitgiften 
beschikbaar in losse verkoop. 
Abonnees van de Onvoorziene 
en Gemeenschappelijke Uitgiften 
ontvangen deze zegels met hun 
laatste zending na 28 oktober. 
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Permanente zegels 
Koning Filip

KENMERKEN:
Thema: permanente 
zegels koning Filip
Waarde van de postzegels: 
  

Prijs van de blaadjes: 
€ 6,7 (€ 0,77 per stuk), 
€ 10,3 (€ 1,13 per stuk), 
€ 12,4 (€ 1,34 per stuk)
Samenstelling: 
blaadje met 10 zegels

INSERT_FILIP03.indd   4 02/08/13   15:55
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interviewproducten

jaarboek en jaarmap

het verborGen Gezicht van de postzeGel onthuld ...
Het jaarboek laat u op rijk 
geïllustreerde pagina’s ken-
nismaken met de verborgen 
kant van de postzegel. 
Bijgesloten in een envelop 
krijgt u ook de hele collectie 
2013 mee.

eerbetOOn aan Het InternatIOnale 
rOde krUIs met tWee filatelistische 
luxeproducten

IntervIeW met jan smets
waarom ik het jaarBoek lees

•	01/01/1915 Ten voordele van het rode 
kruis. Beeltenis van z.M. koning Albert i in 
een medaillon

•	01/04/1939 75e verjaardag van  
de stichting van het internationale  
rode kruis

•	10/06/1959 Eeuwfeest van de veldslag te 
Solferino. Huldiging van Henry dunant

•	28/09/1963 Eeuwfeest van het internatio-
nale rode kruis

de set van vier genummerde Commemorative 
Cards bestaat uit een illustratie van de 
bekende graveerder guillaume Broux, unieke 
stempels en gegomde en afgestempelde 
zegels uit het verleden. designer jean libert 
combineerde de  verschillende elementen tot 
een aantrekkelijk geheel.

Het tweede luxueuze verzamelobject is een 
set van klasseerkaarten met de niet-
afgestempelde zegels.

elk product kreeg een beperkte oplage 
van 150 exemplaren. ze zijn verkrijgbaar 
voor e 249. 

Bestellen kan: 
 · telefonisch via de klantendienst  
+32(0)2 278 50 70 (met schriftelijke 
bevestiging naar Stamps & Philately,  
E. Walschaertsstraat 1B 2800 Mechelen) 

 · via fax +32(0)2 276 51 00
 · e-mail naar philately@bpost.be 
 · de centrale bestelbon

uitGiFtedatuM

{28/10/2013}
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“Het jaarboek heeft als grote 
troef dat het een volledig beeld 
geeft van één jaar postzegels, 
aangevuld met boeiende 
achtergrondinformatie”, aldus 
jan Smets. “We brengen in het 
jaarboek vooral het verhaal achter 
de zegel. We besteden aandacht 
aan het onderwerp van de zegel 
en aan het hele ontstaansproces. 
Hoe zijn we op het idee gekomen, 
wie heeft het uitgewerkt, welke 
technologie schuilt erachter? Het 
meer expliciet centraal stellen van 
de postzegel is nieuw sinds twee 
jaar. Een medium als het jaarboek 
geeft de ruimte om daar dieper op 
in te gaan.”

boeiend en stijlvol hebbeding
deze verhalen zullen in de eerste 
plaats de postzegelliefhebber 

aanspreken, maar ook een breder 
publiek kan het interessant vinden, 
geeft hij mee. “Meestal worden 
postzegels uitgegeven naar aanlei-
ding van een thema of evenement 
dat een brede maatschappelijke 
belangstelling geniet. in 2013 
kreeg onze chocoladezegel 
bijvoorbeeld heel wat aandacht. 

Een chocoladefan zal het hoofdstuk 
over de chocoladezegel met 
belangstelling lezen. We proberen 
een boeiend verhaal te brengen 
voor beide groepen van lezers. 
daar zijn we dit jaar heel mooi in 
geslaagd.” 

Hij is ook heel enthousiast over de 
vormgeving. “Het boek is duidelijk 
mee met zijn tijd. Sinds we de 
postzegel meer centraal stellen, 
kreeg ook het boek een nieuwe, 
stijlvolle uitstraling mee. Het staat 
mooi in de boekenkast. ik vind 
het een leuk hebbeding om te 
raadplegen of om te verzamelen.”

Made in China
bpost wisselt elk jaar het jaarboek 
uit met andere postorganisaties, 
van overal ter wereld. “Wij kijken 

altijd uit naar het werk van onze 
collega’s, en omgekeerd. We 
krijgen zo een zicht op de collecties 
in andere landen. Per land verschilt 
ook wel de insteek, van heel 
technisch tot zeer verhalend. 
Het Chinese jaarboek vond ik 
persoonlijk heel mooi vormgege-
ven, maar ik begreep er niet alles 
van,” lacht hij.

rode wangen
Het jaarboek vindt hij een heel 
geschikt middel om de postzegel 
in het algemeen en de filatelie in 
het bijzonder te promoten.  
“Als je het doorbladert, ontdek je 
wat voor een mooie postzegels 
we elk jaar uitbrengen. ik heb 
nooit rode wangen als ik het 
aan buitenstaanders laat zien. 
integendeel!”

Eind oktober verschijnt het Jaarboek 2013. We vroegen aan Jan Smets, directeur bij bpost en  
voorzitter van de Filatelistische Commissie, wat er zo bijzonder is aan dit boek.

de jaarmap bevat de hele 
speciale postzegelcollectie van 
dit jaar. de postzegels worden 
aantrekkelijk gepresenteerd op 
stevige klasseerkaarten. in de 
map vindt u ook alle speciale 
postzegelblaadjes van 2013.

puBLiCatiedatuM

{28/10/2013}
puBLiCatiedatuM

{28/10/2013}

Prijs Jaarmap: e 105,73
Code: JM13

Prijs Jaarboek: e 112,00
Code: JB13N

bestellen kan via de centrale bestelbon in dit magazine.
zowel in het jaarboek als in de jaarmap verrassen we u met een bijzonder cadeau.
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beperkte oplage, beStel DUS SNel! 

Het Internationale Rode kruis bestaat 150 jaar en dat wordt ook door 
bpost gevierd. bpost selecteerde enkele historische uitgiften, die verkrijg-
baar zijn in twee producten met beperkte oplage.
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doornik: grote markt

terrasje met zIcHt Op 
werelderfgoed
Speciale uitgifte 17

Met bijna 70.000 inwoners  
behoort Doornik niet tot de 
grootste steden van België, maar 
dat was in het verleden helemaal 
anders. Bezoekers van de terrasjes 
op de Grote Markt bevinden zich 
in het cultuurhistorische hart  
van één van de belangrijkste  
monumentensteden van België. 

naast de historische gebouwen kan de  
grote Markt van doornik uitpakken met een 
unieke vorm. bpost legt in deze gegraveerde 
uitgifte de nadruk op de driehoekige vorm 
van het plein. 

de keuze om doornik op te nemen in 
de reeks ‘Promotie van de filatelie’, die 
beroemde historische centra in de kijker 
plaatst, is dus niet meer dan logisch. Brussel 
en Brugge gingen de tweede oudste stad van 
België - Tongeren is de oudste - al vooraf. 
vormgever jean libert van de bpost  
designcel en huisgraveerder guillaume 
Broux maakten van het blaadje een  
aantrekkelijk geheel, dat de cultuur- 
historische rijkdom van de stad laat zien.  
de vijf afgebeelde en gegraveerde beziens-
waardigheden werden met zorg geselecteerd 
voor dit panoramische zegelblaadje.

Het blaadje is een unicum geworden. 
dankzij de speciale plooiranden neemt 
het de driehoekige vorm aan van de grote 
Markt van doornik. de huizen en bekende 
gebouwen werden na de Tweede Wereld-
oorlog heropgebouwd in de oorspronkelijke 
stijl. Twee ervan, het Belfort en de lakenhal, 
werden opgenomen op de Wereldcultuur-
erfgoedlijst van unesco. Het standbeeld van 

in het jaarboek gaan we dieper in op 
wat dit zegelblaadje zo uniek maakt. 
Bestellen kan via de centrale bestelbon.

Code: FdC1317

Code: FdS1317

doornik: Grote Markt

KeNMeRKeN:
thema: een panoramisch zicht op de Grote Markt van Doornik 
(500 jaar na de inname van Doornik door Hendrik VIII)
postzegels: a. Standbeeld van Christine van Lalaing 

b. Belfort 
c. Lakenhal 
d. Tiendenschuur 
e. Standbeeld  'De eed' 

Ontwerp: Jean Libert & Guillaume Broux
Waarde van de zegels: 
prijs van het blaadje: € 3,35 + € 3,35 (toeslag)
Formaat van de postzegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 55 mm x 322,99 mm
Indeling van het boekje: 5 postzegels
papier: gegomd wit FSC
tanding: 11 ½
drukprocedé: gecombineerde raster- en staaldiepdruk
repro & druk: De Schutter'Neroc & Stamps Production Belgium

   uitGiFtedatuM

{28/10/2013}
eeN paNoRaMiSCH ZiCHt op de GRote MaRKt 
VaN dooRNiK  (500 jaaR Na de iNNaMe VaN 
dooRNiK dooR HeNdRiK Viii)
Code: 1317BL

voorverkoop:
op 26 oktober 2013 van 10u tot 15u op het 
volgende adres: Club royal Philatélique de 
Tournai - la Halle aux draps, grand-Place, 
7500 Tournai

Afstempeling uitgiftedatum:
op 28 oktober 2013 van 10u tot 13u en van  
14u tot 17u in de Filaboetiek Brussel -  
de Brouckère, Anspachlaan 1, 1000 Brussel

Christine van lalaing kijkt uit over het plein. 
zij was een verzetsstrijdster in de 16e eeuw, 
toen katholieken het toen nog protestantse 
doornik wilden binnenvallen. Toeristen 
genieten tegenwoordig in een prachtig kader 
van de rijke geschiedenis van doornik onder 
het genot van de lokale specialiteiten waar 
de Tournaisiens zo trots op zijn.

a. b. d.c. e.

Code: 1317BL
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een grote Markt 
met een unieke 
driehoekvorm.
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150 jaar internationale rode kruisevenement

voorverkoop:
op 26 oktober 2013 van 10u tot 15u 
op het volgende adres:  Club royal 
Philatélique de Tournai - la Halle aux 
draps, grand-Place, 7500 Tournai

Afstempeling uitgiftedatum:
op 28 oktober 2013 van 10u tot 13u 
en van 14u tot 17u in de Filaboetiek 
Brussel - de Brouckère, Anspachlaan 
1, 1000 Brussel

van rOckcOncerten tOt OOrlOgsgebIeden
het rode kruis is overal
Speciale uitgifte 19

vOOrverkOOp In nIeUWpOOrt
als vissen in het water

In 2013 vierde het Internationale 
Rode Kruis zijn 150ste  
verjaardag. Een uitstekende  
reden om deze organisatie met een  
speciale uitgifte in de bloemetjes 
te zetten, aldus bpost. 

voor het ontwerp werd beroep gedaan 
op tekenaar gAl, bekend van zijn politiek 
geëngageerde cartoons. Het eindresultaat 
toont het bekende rode kruis tegen een 
witte achtergrond, met in het kruis de zeven 
fundamentele principes van de hulp- 
verleningsorganisatie. 

Het internationale Rode 
Kruis bestaat anderhalve 
eeuw

KeNMeRKeN:
thema: 150 jaar Internationale  
Rode Kruis
postzegels: symbool van het Rode 
Kruis opgevuld met haar 7 fundamen-
tele beginselen in verschillende talen
Ontwerp: Gerard Alsteens
Waarde van de zegels: 
prijs van het vel: € 6,20
Formaat van de postzegels:  
40,20 mm x 27,66 mm
Formaat van het vel: 100 mm x 166 mm
Indeling van het vel: 5 postzegels
papier: gegomd wit litho FSC
tanding: 11 ½
drukprocedé: offset
repro & druk: Stamps Production 
Belgium

      uitGiFtedatuM

{28/10/2013}
150 jaaR iNteRNatioNaLe 
Rode KRuiS
Code: 1319BL

Code: 1319BL

in het jaarboek kom je meer te 
weten over de aanpak van gAl. 
Het jaarboek is vanaf eind oktober 
verkrijgbaar en nu te bestellen via 
de bestelbon.

de visie van oprichter Henri 
dunant wordt na 150 jaar 
nog elke dag uitgedragen 
door miljoenen vrijwilligers 
die zich onvermoeibaar 
inzetten, overal ter wereld. 
Het takenpakket werd in de 

loop der jaren steeds verder uitgebreid. de 
organisatie wordt gerund door vrijwilligers, 
maar iedereen kan zijn steentje bijdragen. 
door de bekende stickers te kopen, bloed 
of plasma te geven, lid te worden of 
financieel een duwtje in de rug te geven. 
En zo ervoor te zorgen dat het rode kruis 
nog lang zijn werk kan doen. 

Code: FdC1319

Code: FdS1319

Van Nederland naar Nieuwpoort
Franck Glandorff komt helemaal uit Krommenie, 
ten noorden van Amsterdam. “Dit is mijn eerste 
Belgische voorverkoop. Twee keer per jaar bezoek ik 
wel Antwerpfila.” Hij startte twintig jaar geleden met 
een verzameling België. “Ik was begonnen met een 
verzameling van Nederlandse zegels. Maar ik vind 
de Belgische zegels mooier en groter, dus ben ik 
veranderd. Soms is het lastig om een bepaalde zegel 
te vinden, maar het is leuk als je er moeite voor moet 
doen”, vindt hij. Verzamelen kreeg hij niet mee van 
thuis. “Mijn vader is pas beginnen verzamelen, nadat 
hij mij bezig zag”, lacht hij. 

Op 22 juni vormde de Vismijn 
van Nieuwpoort het unieke decor 
van een succesvolle voorverkoop, 
georganiseerd door de  
Postzegelclub van de Westhoek.  
 
 

Tal van verzamelaars zakten af om één van 
de vier nieuwe uitgiften die bpost er voor-
stelde, ‘100 jaar kMi’, ‘20 jaar Albert ii’, 
‘Muziekfestivals’ en ‘bpost op de beurs’,  
op de kop te tikken. Het was aanschuiven 
om ze te laten signeren door één van de 
aanwezige vormgevers. de bezoekers 
maakten van de gelegenheid gebruik om de 

tentoonstelling en de standjes van de aan-
wezige handelaars mee te pikken en bij te 
praten. bpost zorgde voor een aangename 
verfrissing door de kopers van één van de 
vier speciale uitgiften te verwennen met  
een lekker ijsje. Enkele gelukkigen  
gingen bovendien naar huis met een  
cadeaubox, aangeboden door bpost.

Getekend door John Glenn
Een van de jongste deelnemers aan de voorverkoop is Andreas De 
Bruyker. De 13-jarige is helemaal bezeten van ruimtevaart. “Ik spaar 
sinds een paar jaar ruimtevaartzegels van over heel de wereld. De VS 
en Rusland hebben de meeste.” Een pronkstuk in zijn verzameling is 
een door astronaut John Glenn gesigneerd blaadje. Op de voorverkoop 
bemachtigt hij een paar nieuwe ruimtevaartblaadjes en laat hij de 
uitgiften van het KMI en Albert II signeren.

andreas wil later  
astronaut worden.  
in afwachting 
verzamelt hij  
ruimtevaartzegels.

franck verzamelt 
alles van belgië. 

“ik vind belgische  
postzegels mooier 

en groter dan de  
Nederlandse.”

©
 M

ic
hi

el
 D

e 
Cl

ee
ne

18 | 



| 21

ik ben:
❒  Filatelist
❒  Thematisch filatelist *
❒  Thematisch verzamelaar **
❒  liefhebber van postzegels en occasionele 

koper
❒  Andere: ..............................................

................................................................

................................................................

................................................................
* ik verzamel enkel postzegels per thema
** ik verzamel per thema, niet alleen of geen postzegels

Mijn verzameling bestaat uit:
❒  uitsluitend postzegels per stuk
❒  Postzegels en andere voorwerpen
❒  Postzegelblaadjes/postzegelboekjes
❒  FdC/FdS
❒  Filatelieproduct(en) + andere voorwerpen
❒  Andere: ..............................................

................................................................

................................................................

................................................................

Welke informatie ontbreekt er volgens 
jou nog in philanews:
................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Welke 3 thema’s zijn voor u het be-
langrijkste? (bijvoorbeeld: bloemen, het 
koningshuis, luchtpostvlucht, ...)
1: ..............................................

2: ..............................................

3: ..............................................

De advertenties in philanews vind ik:
❒  informatief
❒  Een goede aanvulling op de inhoud van 

het magazine
❒  Storend
❒  Andere: ..............................................

................................................................

................................................................

................................................................

Een speciaal filatelistisch product trekt 
me aan omwille van:
❒  Het onderwerp
❒  de inhoud
❒  de vormgeving
❒  Als klasseermethode 
❒  omwille van andere redenen: ...............

................................................................

................................................................

................................................................

Wat vond u van het Collectieboekje 2013? 
❒  Een goede aanvulling op mijn collectie
❒  dit bood geen meerwaarde
❒  Andere: ..............................................

................................................................

................................................................

................................................................

 ik heb ook het jaarboek 2012 in huis. 
❒  ja
❒  ja, en het jaarboek 2013 is besteld
❒  ook het jaarboek zonder postzegels zou 

me interesseren
❒  ja, ik zou het ook cadeau geven aan een 

niet-filatelist
❒  nee, omdat ............................................

.............................................................

.............................................................
❒  nee, maar het jaarboek 2013 is besteld
❒  Andere: ..............................................

................................................................

................................................................

................................................................

u als trouwe lezer en klant weet het beste 
hoe wij u optimaal van dienst kunnen zijn. 
daarom willen we u beter leren kennen,  
als verzamelaar of als liefhebber van 
filatelistische producten. zo kunnen we  
u op het juiste moment de juiste informatie 
of producten aanreiken, waarmee u uw 
verzameling op punt kunt stellen. Help  
ons u te leren kennen en vul onderstaande 
vragenlijst in. deelnemers verwennen  
we met één van de meer dan 300 
prachtige prijzen!

Het is belangrijk dat u de vragenlijst -  
met de twee schiftingsvragen - volledig 
invult. om misverstanden te vermijden, 
vragen we u om hoofdletters te gebruiken 

en doorhalingen te vermijden. Deelnemen 
kan tot en met 30 september 2013. de 
wedstrijd stopt automatisch van zodra we 
300 winnaars hebben. u kunt de volledig 
ingevulde antwoorden in een ongefran-
keerde omslag opsturen naar Stamps 
& Philately, t.a.v. Muriel vanbattel, E. 
Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen. de 
winnaars worden schriftelijk op de hoogte 
gebracht voor 31 oktober 2013. indien u 
geen antwoord krijgt, betekent dit dat we 
alle prijzen hebben verdeeld aan inzen-
dingen voor u of dat u de schiftingsvragen 
niet correct hebt ingevuld. Hoe sneller u 
dit invult en terugstuurt, hoe meer kans u 
maakt op één van volgende prijzen! kruip 
snel in uw pen!

naam voornaam Filanummer

Straat nr.

Postcode gemeente land

E-mail Tel.

geboortedatum m/v datum klantnummer PrS 
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Help Ons U beter te leren kennen 
en ontvang  
een schitterend cadeau!

lezersenquêtelezersenquête

sCHiftingsVragen:

Wie is de laureaat van de Plantin-Moretus wedstrijd ‘Best vorm-
gegeven boek’ die in 2015 een postzegel zal ontwerpen ?
......................................................................................................

Hoe heet de afgebeelde bloem (latijnse benaming) op het blaadje 
'gentse Floraliën' uit een vroegere postzegelcollectie, waarvan de 
zaadjes werden meegegeven?
......................................................................................................

      prijZeN

één van de vijf bongobonnen Heerlijk 
logeren ter waarde van € 89,90

één van de twintig toegangstickets  
voor de Zoo van antwerpen  

(1 volwassene + 1 kind) ter waarde  
van € 20

tien personen maken elk kans op  
3 Win for life Deluxe krasbiljetten 

van de nationale loterij  
(totale waarde € 15)

één van de 250 bpost USb-sticks  
van 4 gb ter waarde van € 8

tien personen maken elk kans op  
3 Quick Cash krasbiljetten van de 
nationale loterij (totale waarde € 6)

PAYS DE WAES
LAND VAN WAAS

7,00

PAYS DE WAES
LAND VAN WAAS

SPOORWEGFILATELIE 
NIEUWE UITGIFTE M A RIE M B O URG21 & 2 2 / 0 9/2013

Het filatelistisch centrum van NMBS-Holding is dit 
jaar te gast op het festival van de ‘Stoomtrein der 3 
Valleien’ in Mariembourg. Ter gelegenheid van de 40e 
verjaardag van het festival geeft het filatelistisch 
centrum een spoorwegzegel uit met de oudste 
bewaarde stoomlocomotief in België, de Land van 
Waas. Deze tenderlocomotief maakt deel uit van de 
collectie van Train World, het toekomstige spoor- 
wegmuseum in Schaarbeek.

- gewoon vel gepresenteerd in een enveloppe 7€
- genummerd vel gepresenteerd in een enveloppe 

(oplage 1.250) 10€
- postkaart gepresenteerd in een enveloppe 2€
- mogelijkheid tot weekendafstempeling
De voorverkoop gaat door op zaterdag 21 
en zondag 22 september van 9 tot 18 uur.

Tijdens het festival kunt u meerijden met historische 
treinen tussen Mariembourg en Treignes, het mu-
seum en een tentoonstelling van miniatuurtreintjes 
bezoeken en nog veel meer. De toegang tot het 
festival is betalend (5€ per persoon).

U vindt onze stand in de festivaltent, op wandelafstand 
van het station Mariembourg.

Het station ligt op de lijn Charleroi-Couvin. Tijdens 
het festivalweekend is er een speciale dienstregeling. 
Er is ook een parking voorzien. Adres: Chaussée de 
Givet 49 in 5660 Mariembourg. De festivaldeuren 
openen om 8.30 uur.
Alle informatie vindt u op  
www.cfv3v.in-site-out.com

Na de voorverkoop is de spoorwegzegel vanaf 
30 september te koop bij NMBS-Holding:
IN HET FILATELISTISCH CENTRUM
Frankrijkstraat 85 in 1060 Brussel (vlakbij het 
station Brussel-Zuid) (elke werkdag van 9.30 tot 
12.30 (behalve op vrijdag) en op afspraak)

VIA DE WEBSHOP 
www.nmbs-holding.be/filatelie/shop
VIA OVERSCHRIJVING 
op rekeningnummer 363-0752067-66 (IBAN BE07 
3630 7520 6766 / BIC BBRU BE BB) – details  van de 
bestelling per telefoon of via mail bezorgen

Bijkomende inlichtingen: 
02 525 22 54, filatelistisch.centrum@b-holding.be
Internetsite: www.nmbs-holding.be/filatelie
Het filatelistisch centrum is gesloten  
van 16 tot en met 29 september.
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advertentie

“ALS THeMATISCH 
VeRzAMeLAAR 
PROBeeR Je eeN 
Boodschap 
WeeR Te GeVeN”

de bron
“Als prille tiener was ik al 
geïnteresseerd in filatelie. 
ik ben gestart met een 
verzameling ‘België’, later 
kwam daar de verzameling 
‘in the footsteps of Henry 
dunant’ bij. ook de 150ste 
verjaardag van het rode 
kruis zal aandacht krijgen 
in mijn verzameling.”

de focus
“Als thematisch  
verzamelaar probeer je 
een boodschap weer te 
geven. dat vraagt heel wat 
denk- en opzoekingswerk. 
Wil je het hebben over 
ziekenvervoer, toon dan 
postzegels met een 
ambulance ...” 

de schatkist
“ik tel mijn postzegels niet, 
maar ik kan wel meegeven 
dat mijn thematische  
rode kruisverzameling  
zes vlakken telt van  
16 A4-bladen.”

persoonlijke 
favoriet
“ik geef aan elke zegel, 
postwaardestuk,  
afstempeling of stempel de 
aandacht die het verdient. 
dat neemt natuurlijk niet 
weg dat ik enkele favoriete 
stukken heb. zoals een 
voorontwerp van Frédéric 
Thiry van de rode  
kruiszegel uit 2000 met 
als thema ‘The power of 
humanity’.”

Privéleven en filatelie lopen bij rode 
kruisvrijwilliger en verwoed verzamelaar 
guido van Briel uit Wijchmaal-Peer door 
elkaar. Toen hij voorzitter werd van de 
plaatselijke rode kruisafdeling, greep 
hij dit moment aan om een nieuwe the-
matische verzameling te starten. “om 
zo promotie te maken voor de grootste 
humanitaire organisatie ter wereld. nu 
heb ik een leuke verzameling met als 
titel ‘in the footsteps of Henry dunant’.

de verzameling is ingedeeld in verschil-
lende hoofdstukken, zoals ‘de veldslag 
van Solferino’, ‘Henry dunant’, ‘de 
conventie(s) van genève en het huma-
nitair recht’, ... ik ben voortdurend bezig 
met het actualiseren en op punt stellen 
van mijn verzameling. dat betekent dat 
er af en toe nieuwe hoofdstukken bij 
komen. zo heb ik enkele jaren gewerkt 
in een noodopvangcentrum voor 
asielzoekers. dit leidde tot een nieuwe 
rubriek in mijn verzameling.”

guido van Briel komt ook naar 
buiten met zijn verzamelingen. “ze zijn 
regelmatig te zien tijdens een regionale 
of (inter)nationale tentoonstelling.” ook 
buiten de wereld van de filatelie vindt 
zijn verzameling een weg naar het 
brede publiek. “zo heb ik leuke herin-
neringen aan de 150ste verjaardag van 
de veldslag in het italiaanse Solferino, 
de aanleiding voor de oprichting van het 
internationale rode kruis. ik mocht er 
mijn verzameling tonen aan tienduizend 
rode kruisvrijwilligers uit alle hoeken 
van de wereld. Een onvergetelijke 
gebeurtenis!”

de verzamelaar
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Ja, levert u mij a.u.b. volgende startuitgiften en maandelijks een verdere uitgifte uit de desbetreffende verzameling
vrijblivend op zicht. Ik heb bij iedere levering een 14 dagen teruggaverecht.
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Voornaam                                                                                             Achternaam

Straatnaam/Huisnummer

Postcode/Plaats

E-mail                                                                                                   Geboortedatum

                                                                                                             Handtekening                                                                   ka8/97s
Vertrouwensgarantie: Natuurlijk kan ik mijn opdracht op elk moment zonder
problemen opzeggen. Brief, e-mail, fax of telefoontje is voldoende!

(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

1.+1. π  Gedenkpenning ”Koning Albert II” met mineraalglas inzet stuk voor slechts € 14,90!

1.+2. π  Nieuwe 2 €uromunt ”200ste verjaardag Giuseppe Verdi” in ruil voor € 2,-!

1.+3. π  Numismatische brief ”Zwitserse bergen - Piz Palü” voor slechts € 14,50!

4.+5. π  Trimetaalpenning t.g.v. WK-voetball 2014 in Brazilië + GRATIS bankbiljet voor slechts € 9,90!

1.+6. π  Gedenkpenning ”San Marcoplein in Venetië” met 24 karaat fijn vergulding voor slechts € 9,90!

Originele grootte: 176 x 126 mm

Numismatische brief

”Zwitserse bergen - Piz Palü”!

RUILPRIJS

€ 2,-

�

Originele grootte: 154 x 74 mm

4 Hoge stempel-
kwaliteit: proof-like!

4 3 Metalen:
nieuwzilver - 
koper - messing!

4 GRATIS erbij: origineel 
bankbiljet uit Brazilië, 500 cruzades, nieuw!

De eerste trimetaalpenning t.g.v.  
het WK-voetbal 2014 in Brazilië + 

GRATIS bankbiljet!

Ø 40 mm GRATIS 

erbij!

– Wereldprimeur op de muntenmarkt –

De eerste Belgische mineraalglas gedenkpenning in kleur
”Troonsafstand van onze koning Albert II”!

Wereldprimeur:

mineraalglas
inzet stuk!Ø 40 mm

+ =

�  Wereldprimeur! Hoogwaardige gedenkpenning met 4 kleurig mineraalglas inzet stuk!
�  Speciale uitgifte t.g.v. de troonsafstand van onze koning Albert II!
�  Hoogwaardige proof-like kwaliteit! 
�  Streng gelimiteerde oplage met echtheidscertificaat en muntcapsule:
      slechts 2.013 complete collecties wereldwijd beschikbaar!

�  Een van de mooiste pleinen ter wereld
      met 24 karaat fijn vergulding!
�  Hoge stempelkwaliteit: proof!
�  Levering inclusief 
      echtheidscertificaat
      en muntcapsule!
�  Gelimiteerde oplage:
      slechts 5.000 stuks!

De vergulde gedenkpenning 
”San Marcoplein in Venetië”!

�  Officiële speciale 2 €uromunt uit Italië 2013
      in unc. verzamelkwaliteit! 
�  De speciale 2 €uromunt ”200ste Verjaardag
      Giuseppe Verdi”
      voor slechts € 2,-!
�  Wettelijk 
      betaalmiddel 
      in alle €urolanden!

Nieuw: speciale 2 €uromunt Italië 2013 

Giuseppe Verdi!
—  € 2,- voor € 2,-  —

Ø 25,75 mm

slechts

€ 14,90

slechts

€ 14,50

slechts

€ 9,90

Sensatie: geïnte
greerd

mineraalglas inz
et stuk!

Transparant!

slechts

€ 9,90

Ø 40 mm

� Numismatische brief ”Zwitserse bergen - Piz Palü”
     met speciale Zwitserse Postzegel
     en speciale
     stempel van
     08-08-1997!

� De 30 rappen
     postzegel als
     sticker op
     een originele
     koper-nikkel
     munt
     (nominaal:
     1000 frank,
     Ø 38 mm)
     met bijpassende
     numismatische
     brief ”Zwitserse
     bergen -
     Piz Palü”!

Verguld!
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Aanbod buiten verantwoordelijkheid van bpost. Bestelbonnen uit de advertentie niet naar bpost sturen a.u.b.

rode kruisvrijwilliger en  
filatelist Guido Van Briel toont 

zijn verzameling  
‘in the footsteps  

of Henry Dunant’.



het Jaarboek 2013
vanaf nu te reserveren!
puBLiCatiedatuM 

{28/10/2013}

Op 28 oktober verschijnt de nieuwe editie 
van het Jaarboek 2013. Net als andere 
jaren brengt het Jaarboek alle speciale 
postzegeluitgiften samen, op smaak 
gebracht door straffe verhalen en mooie 
beelden. Een niet te missen collector’s  
item dus!

Het Jaarboek brengt meer dan alleen het 
verhaal van de zegel. We lichten ook een 
tipje van de sluier op van wat er gebeurt 
bij het maken van elke postzegel. Daar 
komt heel wat meer bij kijken dan u op  
het eerste gezicht zou vermoeden.  
Laat u meenemen op deze boeiende reis 
achter de schermen!

Het Jaarboek staat synoniem voor een 
prachtig vormgegeven en onmisbaar 
naslagwerk voor elke verzamelaar. Het is 
ook een waardevol cadeau voor iedereen 
met interesse in de rijke verscheidenheid 
van ons land.

Bestel het nu via de centrale bestelbon.  
wacht niet te lang, want de oplage is 
beperkt!

Code: JB13N
Prijs:  112,00
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Bestel  snel!  
Beperkte 
oplage  


