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Enkele maanden geleden lanceerde De Post een tekenwedstrijd voor kinderen 
uit de lagere school met als thema ‘Red de aarde’. Een brandend actueel thema 
in tijden van klimaatopwarming en groeiend ecobewustzijn. Dat ook onze jeugd 
begaan is met de toekomst van onze planeet bewees de massale respons. 
De Post ontving meer dan 22.000 inzendingen in vijf categorieën. Daar zit de 
schitterende hoofdprijs natuurlijk ook voor iets tussen. Want wie kan er zeggen 
een eigen postzegel ontworpen te hebben? Maar de tekeningen straalden vooral 
een groot vertrouwen in de toekomst uit. ‘Yes, we can!’ op kindermaat.  Tot 15 
januari kon iedereen stemmen voor zijn favoriete kindertekening. Je kan de 
tekeningen van de laureaten ontdekken in deze Philanews.

Creatief talent staat ook elders centraal in dit magazine. De editie 2010 van de 
reeks ‘This is Belgium’ staat volledig in het teken van Belgische mode. Onze 
internationaal gerespecteerde ontwerpers mochten zelf een beeld voorstellen 
dat hen als ontwerper goed typeerde. Het zal je dus wellicht niet verbazen dat de 
reeks schittert in kleur en verscheidenheid. Het bijhorende boek werd geschre-
ven door journaliste Veerle Windels. 

Hét filateliehoogtepunt van het jaar staat voor de deur. In april is Antwerpen gast-
heer van het nationale en Europese kampioenschap Antverpia 2010. Vier dagen 
lang vormt Antwerpen het trefpunt van de nationale en internationale crème de 
la crème van de filatelie. Naast de wedstrijden en de tentoonstellingen bruist 
het er nog van allerlei activiteiten. Je komt in dit nummer alles te weten over het 
gevarieerde programma en we geven een handige plattegrond mee. De Post 
wenst je alvast veel plezier toe bij het voorbereiden van je bezoek!

Philippe Allardin
Directeur 

Klantendienst:
Adres:  De Post
 Stamps & Philately
 E. Walschaertsstraat 1B
 2800 Mechelen
Tel.:  +32 (0)15 28 58 10
Fax:  +32 (0)15 28 58 16
E-mail:  philately@post.be
Web:  www.philately.post.be
 www.post.be/ebay

Stamps & Philately is niet verantwoordelijk voor de aanbiedingen van de partners en 
kan in geval van geschil hierover niet aangesproken worden. Aanbiedingen zolang de 
voorraad strekt en onder voorbehoud van drukfouten. De prijzen van de postwaarden 
kunnen worden aangepast, maar de aangekochte postzegels blijven frankeergeldig voor 
de geafficheerde tarieftrap. De afbeeldingen in Philanews worden gepubliceerd onder 
voorbehoud van aanpassingen.

Beste lezer,
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BLOEIEnDE zEGELS SpECIaLE uITGIfTEn

Dit jaar kunnen de bezoekers zich van 17 tot 25 april opnieuw vergapen 
aan het werk van zo’n 300 exposanten en 24 wereldvermaarde 
bloemsierkunstenaars. Ondertussen werd het een traditie dat De Post 
speciale postzegels uitbrengt om dit evenement in de kijker te zetten. Dit 
jaar sieren de Lychnis atrosanguinea (beter bekend als ‘prikneus’) en de 
Nicotiana alata (siertabak) de speciale uitgiften. Bijzonder bij deze uitgifte 
is het zaadje van de ‘prikneus’ dat op elk zegelvel gekleefd wordt. Het 
zaadje in vochtige aarde leggen en de natuur doet de rest! Voor deze 
bijzondere uitgifte én meer kan je terecht op de stand van Stamps & 
Philately tijdens de Floraliën.

EIGEN UNIEKE CREATIE
De kans is groot dat we op de eerste dag van de Floraliën de gepensio-
neerde postbode en trotse bezitter van een bijna volledige verzameling 
rond de Gentse Floraliën, Pierre De Braekeleir tegen het lijf lopen. “Mijn 
verzameling over de Gentse Floraliën startte in 1970 toen ik van mijn 
huisbaas vrijkaarten kreeg voor de expo van dat jaar. Sindsdien probeer 
ik alles wat over de Floraliën gaat van postproducten te pakken te krij-
gen. Ondertussen heb ik alle zegels, vanaf de eerste reeks uit 1955, en 
een groot pak stempels, zoals een afstempeling uit 1933. Mijn favoriete 
stuk is iets dat ik zelf heb gemaakt en niemand heeft”, vertrouwt hij 
ons toe. “Van de vorige editie in 2005 heb ik op mijn VIP-uitnodigingen 
een postzegel geplakt die ik nadien liet afstempelen in het postkantoor. 
Een eigen en unieke creatie waar ik heel trots op ben! Wat ik nog graag 
zou zien in mijn collectie is een badge zoals het personeel die vroeger 
droeg.” Pierre is een groot natuurliefhebber. “Op mijn wandelingen 
neem ik altijd mijn fototoestel mee en zodra ik een bloem zie die ik nog 
niet ken, neem ik er een foto van. Ik ben een halve natuurmens”, geeft 
hij lachend toe. Zijn grote passie zijn orchideeën. “Zij zijn de hoofdreden 
van mijn bezoek aan de Floraliën, maar ik geniet er ook van de nieuwe 
trends in bloemschikken en de presentatie van de planten. Zeker als er 
waterpartijen te zien zijn, dat vind ik magnifiek!”

De Gentse postzegelclub Het Volk organiseert dit jaar de eerstedags-
afstempeling van de Floraliënzegels in het Gentse Museum voor 
Dierkunde, naast de Universitaire Plantentuin. Die dag stelt Pierre zijn 
collectie tentoon. Een primeur voor hem en de club. “Ik ben nu volop 
bezig om al mijn materiaal te verzamelen en mooi te presenteren op 

Het grootste vijfjaarlijkse indoor plantenevenement 
ter wereld staat dit voorjaar opnieuw met stip in 
onze agenda. De Gentse Floraliën groeiden na 200 
jaar uit tot één van de culturele toppers van het jaar 
met bezoekers van over heel de wereld. 

zo’n 6 à 7 panelen. Een pak werk, zeker als je voor voldoende afwisse-
ling wil zorgen”, aldus Pierre. “Maar het is zeker niet mijn bedoeling om 
hiermee deel te nemen aan wedstrijden, daarvoor neemt mijn andere 
hobby – obsessie zeggen ze hier thuis (lacht) – te veel tijd in beslag.” Hij 
is namelijk ook secretaris van de Koninklijke Kynologische Maatschap-
pij der Vlaanderen, een vereniging van hondenliefhebbers die één van 
de grootste hondenshows in Vlaanderen organiseert, de tweejaarlijkse 
Flanders Dog, die dit jaar eind februari plaatsvond.

BLOEIEnDE zegels
in teken van gentse 
floraliën
speciale uitgifte 6

Code: fdC1006

Code: fds1006

uitgiftedatum

{15/03/2010}
BLoeieNde ZegeLs
Prijs: € 5,90
Code: 1006Pro*
* 1 zegel van beide bloemen behoort tot het postzegelabonnement. om de 
zaadjes in de velrand te ontvangen kan je los het volledige blaadje bestellen.

Bloeiende postzegels (gentse Floraliën)
KenmerKen:
thema: een nieuwe editie van de gentse floraliën.
vel met echt bloemenzaad: zalychnis cor. agrostemma.
a) nicotiana alata
b) lychnis coronaria
ontwerp: Jean libert & guillaume broux
waarde van de zegels: ➊
prijs van het vel: € 5,90
formaat van de zegels: 27,66 mm x 40,20 mm 
formaat van het vel: 160 mm x 155 mm
velindeling: 2 x 5 postzegels
papier: gpw fosforescent
drukprocedé: gecombineerde raster-en staaldiepdruk
tanding: 11 ½
gravure (vormcilinders): de schutter ‘neroc nv
druk: stamps production belgium

Voorverkoop:
Op 13 maart 2010 van 10 u tot 16 u op het 
volgende adres: Museum voor Dierkunde,  
Hoek Ledeganckstraat - E. Clauslaan,  
9000 Gent

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 maart 2010 van 9 u tot 17 u in de Fila-
boetiek Brussel - De Brouckère, Anspachlaan 1, 
1000 Brussel

“Ik ben een halve natuurmens”
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de FloraliËn in CiJFers 
op 10 oktober 1808 werd in gent de maatschappij voor landbouw en 
kruidkunde opgericht. hun eerste tentoonstelling organiseren ze in de 
herberg ‘au Jardin de frascati’.
de eerste grote vijfjaarlijkse tentoonstelling, die later omgedoopt wordt 
tot de ‘floraliën’, vindt plaats in 1839.
sinds 1990 vinden de gentse floraliën plaats in het beurscomplex 
flanders expo.
• 4,5 ha binnentuin, de grootste ter wereld
• 2 km wandelparcours
• 300.000 bezoekers
• 500 prijskampen
• 305 exposanten
• 24 bloemsierkunstenaars
• 22.000 m³ grond
• 440 m² vijveroppervlakte
• buitenlandse deelnemers uit canada, china, duitsland, frankrijk, kenia, 

italië, Japan, zuid-afrika, zweden, nederland en de verenigde staten
• 700 medewerkers
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DE OnTwErpEr

In het illustreren van kinder- en 
jeugdboeken zijn Gerda Den-
dooven en Kitty Crowther allebei 
heel straf. Deze illustratoren 
kunnen ondertussen een mooi 
palmares voorleggen. De Post 
bracht Gerda en Kitty samen voor 
het ontwerpen van de speciale 
uitgifte ‘De neus in de boeken’. 
Twee kunstenaars die het eens 
moesten worden over zo’n klein 
vel papier... een huzarenstukje of 
een natuurlijke symbiose? 

VEEL GEMEEN
Al jaren wilden de twee illustratoren en vriendinnen samenwerken aan 
een project. Met de speciale uitgifte ‘De neus in de boeken’ kwam het 
er eindelijk van. Kitty Crowther is alvast heel gelukkig met het eind- 
resultaat, een mix van twee verschillende stijlen. “Ik vond de postze-
gels die onze collega-illustrator Tom Schamp voor De Post had ont-
worpen prachtig en ik was wel een beetje jaloers moet ik toegeven. Ik 
was dol van vreugde toen De Post me enkele maanden later voorstel-
de om samen een postzegel te ontwerpen”, lacht ze. “Nu konden we 
eindelijk werk maken van de droom om onze twee stijlen met elkaar te 
confronteren. Ik heb enorm veel bewondering voor haar als kunste-
naar en als mens. Deze taalgrensoverschrijdende samenwerking is 

ook enig in dit land, waar uitgeverijen nog liever met buitenlanders 
zouden werken dan eens te kijken wat er in het andere landsgedeelte 
gebeurt. Nochtans hebben Vlamingen en Walen veel gemeen, vind ik. 
Een bepaalde vorm van humor en levensvreugde. Dat zijn toch zaken 
die ik herken in zowel het werk van Gerda als in mijn werk, terwijl we 
verder een heel andere aanpak hebben.” Gerda Dendooven: “De Post 
wilde met deze Europese zegel de twee landsgedeelten vertegenwoor-
digen. Toen ze me vroegen met wie ik wilde samenwerken uit Wallonië 
stelde ik Kitty voor. We vonden het alle twee super om in beide zegels 
vertegenwoordigd te zijn. Dat beeldde volgens ons het idee van België 
het beste uit. Ik vind het spijtig dat Vlamingen en Walen elkaar zo 
slecht kennen.” 

GOEIE LEERSCHOOL VOOR TWEE EGO’S
Ondanks hun koppige karakters raakten de twee vriendinnen – die 
elkaar zo’n 10 jaar geleden leerden kennen op een feestje van hun 
Nederlandse uitgever – het snel eens over hun gezamenlijke stijl. 
“Gerda werkt veel met collages en zo hebben we onze ontwerpen 
opgebouwd”, vertelt Kitty. “De kast staat centraal in het ontwerp en 
straalt iets intiem en geheimzinnig uit. Je kan je er verstoppen om een 
boek te lezen bijvoorbeeld. Het vogeltje is een knipoog naar De Post.” 
Gerda: “Ik werk nogal groot en eerder grafisch. Kitty eerder klein. Ik 
ben ook een eeuwige twijfelaar, terwijl Kitty sneller werkt. De perso-
nages vind ik typisch Kitty: ontwapenend en op een heel gevoelige 
manier gevat. De dieren zijn geknipt en geplakt en verwijzen dan weer 
naar mijn werk.” “Gerda is inderdaad een ongelooflijke perfectionist, 

Helemaal met je neus in een boek duiken en alles 
rondom je vergeten. Niet veel volwassenen kunnen 
het nog, maar voor kinderen is dit geen probleem. 
Ze kunnen volledig opgaan in een verhaal, zeker als 
het door mooie illustraties in beeld wordt gebracht.

de neus  
in DE BOEkEn
twee ontwerpers over  
hun samenwerking aan  
een unieke uitgifte
speciale uitgifte 7

Gerda Dendooven

Kitty Crowther

©
 F

ili
p 

N
au

dt
s

©
 S

te
ph

an
 V

an
fle

te
re

n

“De taalgrensoverschrijdende  
samenwerking is enig in dit land”

Code: fds1007

Code: fdC1007

uitgiftedatum

{15/03/2010 }
Neus iN de BoeKeN
Code: 1007BL*
*behoort tot het postzegelabonnement

Voorverkoop:
Op 13 maart 2010 van 10 u tot 16 u op het 
volgende adres: Museum voor Dierkunde, 
Hoek Ledeganckstraat – E. Clauslaan, 9000 Gent.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 maart 2010 van 9 u tot 17 u in de Fila-
boetiek Brussel – De Brouckère, Anspachlaan 1, 
1000 Brussel.

europa – de neus in de boeken
KenmerKen:

thema: het kinderboek
ontwerp: kitty crowther & gerda dendooven
waarde van de zegels: 
prijs van het vel: € 5,40
formaat van de zegels: 27,66 mm x 40,20 mm 
formaat van het vel: 80 mm x 120 mm
velindeling: 2 postzegels
papier: fosforescent litho
drukprocedé: offset
tanding: 11 ½
repro: de schutter ‘neroc nv
druk: stamps production belgium



een Kleine Bloemlezing
het is moeilijk kiezen uit het omvangrijke oeuvre van gerda dendooven, 
maar we proberen met een overzicht van de boeken die in de prijzen zijn 
gevallen: ‘het verhaal van slimme krol’, ‘luna van de boom’, ‘de verliefde 
prins’, ‘mijn mama’ en ‘soepkinders’. 
ook kitty crowther heeft ondertussen een indrukwekkend oeuvre bij 
elkaar gepend en getekend: ‘mijn koninkrijk’, ‘mijn vriend Jim’, ‘in het 
pikkedonker’ en ‘kleine dood en het meisje’ zijn enkele titels waarmee 
ze ook in de prijzen viel. 
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DE OnTwErpEr

terwijl ik intuïtiever werk. Ik ga een dialoog aan met de tekening en 
de energie stroomt van het potlood naar het papier zonder dat ik op 
voorhand een idee heb waar ik naartoe wil. Mijn ‘onnadenkende’ 
manier van werken staat dicht bij de manier waarop kinderen tekenen, 
denk ik.” De vormgeving van Gert Dooreman maakte het geheel af, 
vinden ze allebei. Dooreman verzorgt meestal ook de vormgeving van 
Gerda’s boeken.

Beiden hebben in 2010 een drukke agenda voor de boeg. Gerda’s 
nieuwe theatertekst ‘Het Takkenkind’ reist nu Vlaanderen rond en ver-
der werkt ze ook mee aan een nieuwe theaterproductie, waarin ze zelf 
meespeelt en de beelden ontwerpt. Er staat een nieuwe cd ‘Klara for 
kids’ op stapel en ze illustreert een nieuw verhaal van Toon Tellegen. 
Van Kitty komt een laatste boekje in de reeks ‘De avonturen van Mini 
en haar vader’ uit. Ze exposeert samen met een andere kunstenaar 
in Parijs, heeft een nieuw boek op stapel staan en is – last but not 
least – genomineerd voor de belangrijkste internationale kinder- en 
jeugdboekenprijs: de Astrid Lindgren Memorial Award. De winnaar 
wordt op 24 maart bekendgemaakt. “Dat is een enorme eer, die no-
minatie, maar met 300 kandidaten wereldwijd durf ik niet te dromen. 
In 2009 heb ik wel een belangrijke prijs in Frankrijk gewonnen, de 
Prix Baobab, en daar ben ik geweldig trots op.”

TIJDELIJKE VERZAMELAAR
Kitty is vast en zeker van plan haar eigen postzegel te gebruiken. “Ik 
ben er zo enthousiast over dat ik de afbeelding en de uitgiftedatum al 

op Facebook gezet heb! Mijn vader was Engels en voor Engelsen is 
het versturen van wenskaarten zoals met Kerst heel belangrijk. E-mail 
heeft dat nu voor een deel vervangen, maar ik vind het toch leuker 
om een kaart in de bus te krijgen. Zelf verstuur ik ook vooral kaarten. 
Brieven schrijf – of teken ik – als ik iets wil vertellen over mijn diepste 
gevoelens.” Gerda omschrijft zichzelf als een ‘tijdelijke verzamelaar’. 
“Plots kan ik gebeten worden door pakweg tafellakens en begin ik 
die te verzamelen. Ik heb een hele tijd allerlei soorten speelgoed 
verzameld en daar heb ik toch een mooie collectie van opgebouwd. 
Verder verzamel ik rariteiten, alles wat een beetje afwijkt”, lacht ze. “Ik 
ben zelfs per ongeluk een postzegelverzamelaar! Op een dag tijdens 
het uitlaten van de hond ontdekte ik een hele hoop mooi geordende 
doosjes bij het grof huisvuil. Ik kon het niet nalaten ze mee te nemen 
en wat bleek? Het was een hele verzameling oude postzegels, geklas-
seerd in sigarendoosjes: uit Rusland, China, van overal. Ik ken de 
waarde er niet van maar ze liggen hier nog altijd.”

1.

2.

1. & 4. 
Cover en illustratie door Gerda Dendooven 
2. & 3. 
Illustraties door Kitty Crowther

3.

4.

SpECIaLE uITGIfTEn

uitgiftedatum

{15/03/2010}
Code: ZB1008*
*behoort tot het postzegelabonnement

onder de loep: uIT HET nEST 
Wat beeldt de lente beter uit dan ontluikend leven? 
De speciale uitgifte ‘Uit het nest’, ontworpen door 
Jean Libert, doet ons alvast uitkijken naar dit seizoen.

Op elk van de tien postzegels staat een pasgeboren jong huisdier, 
levensecht verbaasd en nieuwsgierig de wereld ontdekkend. Foto-
graaf Kris Coppieters legde hun eerste kennismaking met de wereld 
vast. Een schattige en ontroerende reeks zonder sentimenteel te 
zijn. Dierenvrienden zullen aan deze postzegels hun hart kunnen 
ophalen! Deze reeks barst van optimisme en vrolijkheid, en tovert 
spontaan een glimlach tevoorschijn bij je bestemmeling.

Voorverkoop:
Op 13 maart 2010 van 10 u tot 16 u op het 
volgende adres: Museum voor Dierkunde, Hoek 
Ledeganckstraat – E. Clauslaan, 9000 Gent.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 maart 2010 van 9 u tot 17 u in de Fila-
boetiek Brussel – De Brouckère, Anspachlaan 1  
in 1000 Brussel.

uit het nest (zelfklevend)
KenmerKen:

thema: jonge huisdieren: kuikens, konijntjes, katje, eendjes, veulen, 
puppy, katjes, veulen, lammetjes
ontwerp: Jean libert
foto’s: kris coppieters
waarde van de zegels:
prijs van het vel: € 5,90
formaat van de zegels: 30 mm x 25 mm
formaat van het boekje: 60 mm x 166 mm
velindeling: 10 postzegels
papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag aangebracht op 
steunpapier
drukprocedé: rasterdiepdruk
tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk tanding type 10
gravure ( vormcilinders): de schutter ‘neroc nv
druk: stamps production belgium

speciale uitgifte 8

Code: fdC1008

Code: fds1008
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fEEST van DE pOSTzEGEL

Feest van de postzegel
KenmerKen:

thema: ‘red de aarde!’
tekenwedstrijd voor kinderen van de basisschool
prijs van het vel: € 5,90
waarde van de zegel:  ➊
formaat van de zegel: 27,66 mm x 40,20 mm 
formaat van het vel: 166 mm x 140 mm
velindeling: 2 x 5 postzegels
papier: fosforescent litho
aantal platen: 2
drukprocedé: offset
tanding: 11 1/2
repro en druk: stamps production belgium

Voorverkoop: Tijdens Antverpia 2010:
Op 10 april 2010 van 10 tot 16 u op het volgende 
adres: Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 
2020 Antwerpen.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 april 2010 van 9 tot 17u in de
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

uitgiftedatum

{15/04/2010 }
feest vaN de PostZegeL: 
‘red de aarde’
Code: 1010Pro*
*5 zegels behoren tot het postzegelabonnement

SpECIaLE uITGIfTEn

In de categorie ‘Oceanen en zeeën’ ging de eer naar Igor Volt. Igor zit 
in het 5de leerjaar van de Ecole de la Gare in Gembloux. Zijn tekening 
van een windmolenpark in een zonovergoten zee werd door de jury 
bijzonder geapprecieerd. 

In de categorie ‘Bossen’ was Lander Keyaerts de laureaat. De school 
van Lander, de Vrije Gesubsidieerde Basisschool van Sterrebeek, is bij-
zonder trots op hun winnaar uit het 6de leerjaar. Lander won met een 
tekening van een bos tegen de achtergrond van woeste bergen.

Eva Sterkens is afkomstig uit Noorderwijk, een deelgemeente van 
Herentals en zit ook in het 6de leerjaar. In deze kleine gemeenschap 
was de wedstrijd wekenlang het gespreksonderwerp van de dag. Eva 
won voor haar school ’t Klavertje in de categorie ‘Bedreigde dieren’ 
met een tekening van een okapi. 

Met het algemeen thema ‘Red de Aarde’ mocht ‘Het klimaat’ natuurlijk 
niet ontbreken. Lucie Octave van de École Subventionnée de Sainte 
Marie in  Sainte Marie Sur Semois kroonde zich daarin tot winnaar. 
Met haar tekening van een angstaanjagende zon sleepte ze niet alleen 
vele stemmen in de wacht maar kon ze ook de jury bekoren. Lucie zit 

De tekenwedstrijd die De Post organiseerde voor 
leerlingen uit de lagere school was een groot succes. 
Meer dan 22.000 tekeningen dongen in vijf cate-
gorieën mee naar de hoofdprijs: op een postzegel 
terechtkomen. 

feest van de 
postzegel:
‘rED DE aarDE’
speciale uitgifte 10

Code: fdC1010

Code: fds1010

in het 2de leerjaar en is daarmee de jongste spruit onder de laureaten.

Meisjes boven want ook de laatste in de rij is van het vrouwelijk 
geslacht: Louise Van Goylen zit in het 6de leerjaar van de Heilig-
Hartschool in Koningshooikt. Zij koos het thema ‘Energie’ en dat gaf ze 
vorm met een tekening van Moeder Aarde als brandende kaars.  

Ondertussen kregen de winnaars en hun scholen het goede nieuws, 
de vreugdekreten bleven dan ook niet uit. De 5 winnaars zijn onder-
tussen 1 jaar gratis lid van WWF, kregen een WWF-verrassingspakket 
en zijn ook 1 jaar gratis lid van de jeugdfilatelieclub Stampilou. Alle 
winnaars werden met hun klas uitgenodigd voor een bezoek aan de 
Postzegeldrukkerij in Mechelen. Niemand minder dan Johnny Thijs 
stond hen daar op te wachten. Samen met hem zagen de laureaten 
hun eerste postzegels van de drukpersen rollen. Als echte sterren 
werden ze geïnterviewd door de aanwezige pers. Daarna volgde nog 
een bezoek aan het domein Planckendael. Een onvergetelijke dag 
voor deze gelukkige laureaten! Bovendien zal in elke winnende school 
een energie-audit georganiseerd en krijgt elke school een waardebon  
t.w.v ? 5.000 om te investeren in energiebesparende maatregelen.

Lucie OCTAVE
categorie ‘het klimaat’

Louise VAN GOYLEN 
categorie ‘energie’

Igor VOLT
categorie ‘oceanen en zeeën’

Eva STERKENS
categorie ‘bedreigde dieren’ 

Lander KEYAERTS
categorie ‘bossen’  
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MODE, 
dit is 
belgisch
speciale uitgifte 11

Onze Belgische ontwerpers 
moeten zich twee keer in het jaar 
creatief uit de naad werken om de 
wereld te verbazen met een schitte-
rende, originele en kwaliteitsvolle 
collectie. Elk jaar opnieuw moeten 
ze zich bewijzen in een vluchtig 
universum als ‘mode’. Om hulde 
te brengen aan de grote en opko-
mende namen uit de Belgische 
mode staat de achtste editie van 
‘This is Belgium’ dit jaar in het 
teken van ‘Mode, dit is Belgisch’.

Tien ontwerpers leefden zich op vraag van De 
Post uit met het design van een postzegel. 
Elke zegel straalt het unieke karakter van de 
ontwerper uit. Herkenbaar, sfeervol, drome-
rig, stijlvol... De deelnemende ontwerpers 
drukken onmiskenbaar een eigen stempel op 
‘hun’ zegel. Leg ze allemaal naast elkaar en 
je ziet in één oogopslag hoe verscheiden het 
Belgische modelandschap is. De bijzondere 
zegels kunnen wel eens uitgroeien tot hét 
hebbeding van de fashionista. Het hoeft niet 
altijd het laatste nieuwe jurkje te zijn, toch?

VERSCHEIDENHEID
De ontwerpers reageren alvast enthousiast 
op hun selectie. “Ik ben zeer tevreden met 
het resultaat en trots dat ik op een postzegel 
mag staan”, aldus Dirk Bikkembergs. “Ik vind 
het een prachtinitiatief van De Post om ook 
in 2010 België in beeld te brengen, vooral 
nu het de beurt is aan de mode.” Over zijn 
plannen voor 2010 wil hij nog niks verklap-
pen. “Maar wees maar zeker, we keep on 
rocking!” Edouard Vermeulen van modehuis 
Natan reageert ook enthousiast. “Ik was ei-

genlijk verrast dat De Post met een reeks als 
‘This is Belgium’ zoveel bijzondere aspecten 
van ons land in de verf zet. Dat vind ik op zich 
al een schitterend initiatief en door de jaren 
bouwde de reeks een mooie selectie op. Ik 
vind het een eer dat ik als couturier werd 
uitgekozen voor deze uitgifte. Het mooie aan 
de keuze van de ontwerpers is de diversiteit. 
Ik bevind me in het gezelschap van Ann 
Demeulemeester, die een heel andere manier 
van ontwerpen heeft. Ook de zegel zelf ziet er 
mooi uit en is gebaseerd op een foto van een 
model uit de lentecollectie van 2009. Het is 
ook best bijzonder dat we vanaf nu onze post 

“Ik ben zeer tevreden met het 
resultaat en trots dat ik op een 
postzegel mag staan”
Dirk Bikkembergs

kunnen versturen met een eigen postzegel 
van Natan”, besluit hij glimlachend.

EEN TWEEDE LEVEN
Veronique Branquinho kennen we van haar 
eigen modelabel. Dat heeft ze vorig jaar 
stopgezet. Ondertussen werkt ze als artistiek 
directeur voor het Belgische huis van vertrou-
wen Delvaux. Het beeld op de postzegel heeft 
voor haar een bijzondere, emotionele waarde. 
“De foto van het witte berkenbos is voor mij 
zoiets als een tweede logo. Dit krachtige 
beeld is gelinkt aan mijn allereerste eigen 
collectie. Die kwam er dankzij een inspirerend 

uitgiftedatum

{15/04/2010 }
mode, dit is BeLgisCh
Code: 1011BL*
*behoort tot het postzegelabonnement

Voorverkoop: Tijdens Antverpia 2010:
Op 11 april 2010 van 10 tot 16 u op het volgende 
adres: Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 
2020 Antwerpen.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 april 2010 van 9 u tot 17 u in de Fila- 
boetiek Brussel – De Brouckère, Anspachlaan 1  
in 1000 Brussel.

mode, dit is Belgisch
KenmerKen:

thema: de belgische mode
ontwerpers: natan, walter van beirendonck, veronique branquinho, 
a.f. vandevorst, ann demeulemeester, olivier theyskens, dirk 
bikkembergs, cathy pill, veronique leroy en martin margiela
formaat van de zegels:  
- natan & waltervan beirendonck: 30 mm x 48 mm
- veronique branquinho: 43,40 mm x 35 mm
- a.f. vandevorst: 33,50 mm x 44 mm
- ann demeulemeester: 44 mm x 26,80 mm
- olivier theyskens: 32 mm x 48 mm
- dirk bikkembergs & martin margiela: 48 mm x 38 mm
- cathy pill: 38 mm x 48 mm
- veronique leroy: 29 mm x 33 mm
formaat van het blaadje: 200 mm x160 mm
prijs van het vel: € 5,90
waarde van de zegel: 
velindeling: 10 postzegels
papier: gpw fosforescent
drukprocedé: rasterdiepdruk
tanding: 11 ½
gravure ( vormcilinders): de schutter ‘neroc nv
druk: stamps production Belgium

Code: fdC1011

Code: fds1011
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Vanaf 9 april 2010 worden op Antverpia 2010 frankeervignetten 
verkocht.

In 2010 viert de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegel-
kringen (KLBP) zijn 120ste verjaardag. In stijl. Van 9 tot en met 12 
april vindt het verjaardagsfeest van de KLBP plaats onder de noemer 
Antverpia 2010. Tijdens de vier dagen Antverpia vindt niet alleen het 
nationale filateliekampioenschap plaats, samen met Pro-Post en de 
Federation of European Philatelic Associations (FEPA) organiseert 
de Landsbond ook een Europees Kampioenschap voor Filatelie. Om 
dit unieke evenement extra in de kijker te zetten brengt De Post een 
speciale uitgifte Antverpia 2010 uit, gecombineerd met een aantrek-
kelijk aanbod briefkaarten en een frankeervignet.

antverpIa 2010 antwerpen, vroeger en nu, 
In 5 BrIefkaarten

uitgiftedatum

{15/04/2010 }
aNtverPia 2010
Code: 1009BL*
*1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

Voorverkoop:
op 9 april 2010 van 10 u tot 16 u op het volgende 
adres:  Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191,  
2020 Antwerpen

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 april 2010 van 9 u tot 17 u in de Filaboetiek 
Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1 in Brussel.

antverpia 2010 (ii)/verzameld
KenmerKen:

thema: syntheseblaadje antverpia 2010/zegel: logo “a” van antverpia 2010
ontwerp: mvtm
prijs van het vel: € 5 ( toeslag van € 3,23)
waarde van de zegel: ➌
formaat van de zegel: 38,15 mm x 48,75 mm 
formaat van het blaadje: 190 mm x 120 mm
velindeling: 1 postzegel
papier: fosforescent litho
drukprocedé: offset - tanding: 11 ½
repro en druk: stamps production belgium

De briefkaarten beelden enkele architectonische parels uit, zoals het 
Centraal Station, het Vogelpaviljoen in de Zoo, het nieuwe gerechts-
gebouw en de Permekebibliotheek op het De Coninckplein. Ook de 
haven ontbreekt niet. Op de postzegel staat een oude prentkaart 
van dezelfde plaats afgebeeld. De foto’s zijn genomen door Peter 
Jacobs, de vormgeving is van Myriam Voz en Thierry Martin (MVTM).
Deze briefkaarten zijn uitsluitend te verkrijgen bij Stamps & Philately.

inFo:
Je kan deze briefkaarten per set van 5 bestellen aan de prijs van € 3,45  
bij stamps & philately, dienst verkoop , egide walschaertsstraat 1b,  
2800 mechelen. voor 2 sets betaal je € 5,90 . voor bestellingen onder 
€ 25 betaal je een toeslag van € 2. de briefkaarten maken deel uit van het 
abonnement postwaardestukken (aan € 0,59  per stuk). de voorverkoop 
vindt plaats op 9 april 2010 tijdens antverpia op dit adres: antwerp expo ( 
bouwcentrum), Jan van rijswijcklaan 191, 2020 antwerpen.

inFo:
plaats van de afspraak: antwerp expo,  
van 9 tot 12 april 2010.

code tarieven priJs

fv1002s priJs per set € 4,22

fv1002(1)s tarief 1 nationaal € 0,69

fv1002(1e)s tarief 1 europa € 1,00

fv1002(1w)s tarief 1 rest van de wereld € 1,15

fv1002(2)s tarief 2 nationaal € 1,38

frankeervIgnetten antverpIa

speciale uitgifte 9

uitgiftedatum

{15/04/2010 }
aNtwerPeN vroeger eN Nu, iN 5 BriefKaarteN
Code: ZB1002*
*behoort tot het postzegelabonnement postwaardestukken

beeld van een meisje in een lange, witte jurk 
dat door een berkenbos rent. Het doet me 
plezier dat net dit beeld – dat voor mij een 
begin is geweest – een tweede leven krijgt 
via een postzegel en ik hoop dat het mensen 
inspireert om brieven te schrijven. Het hebben 
van mijn ‘eigen’ postzegel geeft me in elk 
geval zin om er aan te beginnen”, lacht ze. 
Ze heeft trouwens ‘iets’ met brieven. “Een 
uitnodiging voor één van mijn shows was 
een ouderwetse brief met een handgeschre-
ven citaat uit ‘Wuthering Heights’ van Emily 
Brontë. Geschreven op mooi, handgeschept 
briefpapier met gekartelde randjes, Engels 
formaat en verzegeld met zwarte zegelwas.” 
2010 wordt een druk jaar voor Branquinho. 
“Naast mijn werk als artistiek directeur voor 
Delvaux breng ik een eigen schoenencol-
lectie voor vrouwen uit. Verder werk ik nu 
ook samen met het Spaanse schoenenmerk 
Camper. De eerste twee seizoenen ontwerp 
ik een collectie mannenschoenen voor hen, 
en erna staat ook een vrouwencollectie 
gepland.” 

twintig Jaar toonaangevende BelgisChe mode 

In het achtste deel van de reeks ‘this is 
Belgium’ schetst de bekende modejourna-
liste veerle windels twintig jaar Belgische 
modegeschiedenis. van de antwerpse zes 
uit de jaren ’80 tot de nieuwe generatie 
getalenteerde ontwerpers die interna-
tionaal mee de toon aangeven zoals 
olivier theyskens, die zangeres madonna 
onder zijn klanten mag rekenen. de tien 
ontwerpers die de postzegels van de reeks 
sieren, vormen een aantrekkelijke en re-
presentatieve staalkaart van de afgelopen 
decennia. walter van Beirendonck, dirk 
Bikkembergs en ann demeulemeester 
maakten deel uit van de eerste antwerpse 
zes en waren wegbereiders van nieuwe 

opkomende ontwerpers zoals af vandevorst, cathy pill en veronique leroy. en daar blijft het 
niet bij! ook veronique Branquinho, natan en maison martin margiela krijgen een eigen postze-
gel. hun visie en werk komen uitgebreid aan bod in dit aantrekkelijk vormgegeven boek. 

dit achtste deel in de reeks ‘this is Belgium’ is vanaf 15 april te koop bij stamps & philately, in 
de filaboetieks en via e-shop. 
prijs: € 19,95
code: Bo1001ntIB
voordeelprijs voor abonnees van een cultuurabonnement: € 15.
verkoop vindt plaats op antverpia 2010 vanaf 11/04/2010.

“De foto van het witte  
berkenbos is voor mij zoiets 
als een tweede logo” 
Veronique Branquinho

T H I S  I S  B E L G I U M    
M O D E ,  D I T  I S  B E L G I S C H

Code: fds1009

Code: fdC1009
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25 jaar hoogvliegers in de filatelie 
KenmerKen:

thema: de vogels van andré buzin vieren hun verjaardag
roofvogels: buizerd, boomvalk, sperwer, rode wouw, havik
ontwerp: andré buzin
lay-out: mvtm
formaat van de zegels: 27,66 mm x 40,22mm
formaat van het vel: 160 mm x 140 mm
prijs van het vel: € 4,50
waarde van de zegel: 
velindeling: 5 postzegels
papier: fosforescent litho
drukprocedé: offset
tanding: 11 ½
repro en druk: stamps production belgium

Voorverkoop: Tijdens Antverpia 2010:
Op 12 april 2010 van 10 u tot 16 u op het vol-
gende adres: Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 
191, 2020 Antwerpen.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 april 2010 van 9 u tot 17 u in de Filaboetiek 
Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

uitgiftedatum

{15/04/2010}
25 jaar hoogvLiegers iN de fiLateLie
Code: 1012BL*
*behoort tot het postzegelabonnement

Code: fds1012

De natuurschilder groeide op in een oude molen middenin de natuur 
in de buurt van Namen. Zijn vader schilderde als hobby natuur-
landschappen, het gevoel voor kunst en natuur werd hem dus met 
de paplepel ingegoten. “Ik woon nog altijd in de natuur in een klein 
gehucht”, vertelt hij. “Mijn modellen, de vogels, komen gewoon bij mij 
langs. Dan zitten ze plots voor het raam terwijl ik aan het tekenen ben. 
Ik baseer mijn werk in de eerste plaats op eigen foto’s en schetsen, 
genomen tijdens mijn vele wandelingen en observaties. Roofvogels 
blijven me fascineren, en dan vooral uilen. De grote ronde ogen van 
deze nachtvogels maken van hen een indrukwekkende verschijning.”

JAGER VAN BEELDEN
Zijn allereerste postzegels met afbeeldingen van het nationaal park 
Garamba maakte hij voor het toenmalige Zaïre. Toen De Post de reeks 
postzegels met de heraldieke leeuw wilde vervangen door een reeks 
met vogels, klopte ze bij hem aan. “Het plan was dat de reeks tien 
jaar zou meegaan, maar kijk, ondertussen zijn we 25 jaar en een hon-
derdtal postzegels verder”, lacht hij. “Ik krijg alle vrijheid bij de keuze 
van mijn onderwerpen. In de toekomst zou ik graag nog een reeks 
rond watervogels ontwerpen, want ook deze vogels bewonder ik erg.” 
Behalve vogels ontwierp Buzin nog andere reeksen natuurpostzegels 
voor De Post. “In ’92 maakte ik op vraag van De Post een reeks over 
vlinders, verder ontwierp ik ook een reeks over de zoogdieren in de 
Ardennen. Allemaal op basis van eigen foto’s, want ik ben een echte 
jager van beelden”, bekent hij. Zijn stijl is zeer herkenbaar door de 
grote aandacht voor detail, waardoor het lijkt alsof de dieren opnieuw 
tot leven komen op papier. 

“Volgens mij houden de mensen van mijn postzegels omdat ze zo 
opnieuw oog krijgen voor hun alledaagse omgeving en er plezier aan 
beleven. Een plezier dat helaas bedreigd wordt door alle huidige mili-
euproblemen en waarvoor we allemaal onze verantwoordelijkheid zul-
len moeten opnemen als wij en onze kinderen willen blijven genieten 
van de natuur. Ik heb niet de pretentie dat ik met mijn postzegels de 
wereld kan veranderen, maar ik wil met mijn ontwerpen de mensen 

25 jaar geleden had schilder André Buzin nooit 
kunnen vermoeden dat zijn ontwerpen van vogels 
zo zouden aanslaan. Deze speciale uitgifte met vijf 
Belgische roofvogels brengt hulde aan het werk van 
een begenadigd observator van de natuur met een 
haarfijn penseel.

laten genieten van eenvoudige dingen die niks kosten en waarvoor we 
maar uit het raam moeten kijken”, besluit hij. 

Met zijn schilderijen bekoort hij ook natuur- en kunstliefhebbers. 
“Regelmatig doe ik mee aan exposities, zowel in kunstgalerijen, bij 
natuurverenigingen of in filatelieclubs. Ook tijdens Antverpia stel ik 
originele schilderijen tentoon. Ik heb plaats om zo’n twintig kleine 
en grote werken op te hangen en ik zal proberen om ook zelf zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn. 12 april ben ik al heel de dag van de partij.” 
Een ideale gelegenheid voor de liefhebbers van zijn werk om zijn 
schilderijen ‘live’ te bewonderen en de meester zelf te leren kennen.

25 Jaar
hoogvliegers in 
de filatelie
speciale uitgifte 12

haal de unieKe ‘Buzin-BoX’ in huis!
om de 100ste postzegel van andré buzin extra in de bloemetjes te zetten, 
brengt de post een ‘buzin-box’ uit. de box bestaat uit reproducties van alle 
buzin postzegels met vogelafbeelding en een mooi aluminium fotokader 
waarin de reproducties passen. de 102 reproducties zijn gedrukt op echt 
postzegelpapier (ongegomd), formaat 18 cm x 24 cm en alleen verkrijgbaar 
bij  aankoop van de buzin-box.tevens bevat deze box een gelimiteerd en ge-
nummerd zwart/wit vel met gravure van de visarend op postzegelformaat. 
beperkte oplage, wees er dus snel bij!
prijs: € 50
code: mer1001buz

Code: fdC1012
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prins Filip wordt 50
KenmerKen:

thema: verjaardagszegel voor prins filip
foto’s: © defensie & belga
ontwerp: Jean libert
formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
formaat van het blaadje: 140 mm x 166 mm
waarde van de zegel:➋
prijs van het vel: € 5,90
velindeling: 5 postzegels
papier: fosforescent litho
aantal platen: 2
drukprocedé: offset
tanding: 11 ½
repro en druk: stamps production belgium

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 15 april 2010 van 9 u tot 17 u in de Filaboetiek 
Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

uitgiftedatum

{15/04/2010}
PriNs fiLiP wordt 50
Code: 1013Pro*
*1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

Code: fds1013

Code: fdC1013

De uitgifte staat alvast genoteerd in de agenda van Roland De 
Swaef. Zijn allereerste verzameling ‘De Belgische Dynastie’ startte 
hij in de jaren ‘70. Sinds 2002 leeft hij zich met deze verzameling 
uit in de categorie Open klasse. “Mijn vader heeft 43 jaar voor de 
koninklijke familie gewerkt. Het koningshuis werd me dus met de 
paplepel ingegoten”, verklaart Roland zijn band met onze dynastie. 
“Toen mijn vader op pensioen ging eind jaren ’60 verzamelde ik 
wel al, maar nog niet op het niveau van nu. Dat betekent dat ik 
nu soms geld moet neerleggen voor enveloppes die we vroeger 
gewoon verbrandden”, geeft hij met spijt toe. Toch zijn er nog veel 
zaken bewaard gebleven en vind je enkele unieke stukken terug. De 
emotionele waarde van deze collectie is voor Roland onschatbaar. 
“Topstukken vind ik de persoonlijk gesigneerde brieven van het pa-
leis en de medaille die Albert I aan mijn vader schonk voor bewezen 
diensten. Het leuke aan de Open klasse is dat je dergelijke zaken 
aan je collectie kunt toevoegen. Ik breid mijn verzameling uit door 
veilingen af te schuimen, tegenwoordig kan dat ook via internet.” 
Ondertussen blijft Roland de hele koninklijke familie volgen. “Met 
verjaardagen en speciale gebeurtenissen stuur ik altijd een kaart 
en we krijgen altijd een dankwoord terug. Prins Filip kan voor zijn 
vijftigste verjaardag ook een kaartje verwachten van mij.”

2010 wordt een bijzonder jaar voor het Belgische 
koningshuis met de vijftigste verjaardag van prins 
Filip. Om die verjaardag luister bij te zetten, brengt 
De Post de speciale uitgifte ‘Prins Filip wordt 50’ 
uit op de dag van de verjaardag. Mét baard, op 
uitdrukkelijk verzoek van de prins zelf.

IN DE RIJ
Met zijn verzameling schreef hij zich in om tijdens Antverpia deel te 
nemen in de nationale competitie. “In 2008 haalde ik in Marche-en-
Famenne groot verguld zilver, nu hoop ik minstens hetzelfde resul-
taat te halen maar dat weet je natuurlijk nooit vooraf. In competitie 
is mijn verzameling uniek in België in de Open klasse. Postzegels 
over het koningshuis worden wel veel verzameld, dat merk je als De 
Post een zegel van het koningshuis uitgeeft. Dat is nog één van de 
weinige momenten dat je een rij ziet staan aan het postkantoor op 
de eerste dag van de uitgifte.” Roland droomt ervan om met zijn col-
lectie ook internationaal te gaan. “Ik wil niet meedoen om prijzen te 
winnen, maar in de eerste plaats om te genieten van het feit dat je 
wordt uitgenodigd om op dat niveau in competitie te mogen gaan.”

Zijn nieuwste project is een verzameling postgeschiedenis rond drie 
zegels van Leopold III die verschenen tussen 1938 en 1941. “Deze 
nieuwe collectie wil ik tonen in de provinciale tentoonstellingen 
van 2011. Hiermee wil ik de verzamelaars laten zien hoe leuk deze 
manier van verzamelen kan zijn. En budgetvriendelijk bovendien.”

prInS fILIp 
wordt 50
speciale uitgifte 13
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“Het koningshuis werd me  
met de paplepel ingegoten”

Voor deze uitgifte is er geen voorverkoop.



20 | | 21

aBOnnEMEnTEn

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

OnTDEk DE wErELD
met een postzegelabonnement!

Postzegels zijn klein van formaat, maar rijk 
aan inhoud. Ze vormen een visitekaartje van 
onze maatschappij in al haar facetten. Cul-
tuur, geschiedenis, evenementen, tradities 
en gewoontes: postzegels houden de vinger 
aan de pols van onze samenleving. 

EEN POSTZEGELABONNEMENT,
NU NOG VOORDELIGER!
Vanaf 2010 gelden er nieuwe prijzen voor 
jouw postzegels. Om van de meest voorde-
lige prijs te genieten, moet je vanaf 2010 in 
de postkantoren de zegels per volledig vel of 
blaadje kopen. Aan het loket kan je enkel de 
Koninklijke Beeltenis nog per stuk verkrij-
gen tegen de verhoogde prijs van € 0,69 
per stuk. Met een Postzegelabonnement 
ontvang je steeds elke zegel per stuk tegen 
de meest voordelige prijs en profiteer je 
bovendien van tal van voordelen.

Zo ontvang je in 5 zendingen gespreid 
over het hele jaar, één exemplaar van alle 
Belgische postzegels, thuis bij jou in de 
bus. Je hoeft je niet meer te verplaatsen én 
je hoeft geen volledige vellen te kopen.
In totaal ontvang je méér dan 100 verschil-
lende postzegels.

Daarenboven krijg je als abonnee 5 keer 
per jaar ons magazine Philanews en ont-
vang je 1 zwart-wit blaadje en afhankelijk 
van jouw betalingswijze één (als je betaalt 
na levering) of twee (als je vooraf betaalt) 
ongetande blaadjes extra. Kies je om voor-
af te betalen, dan ontvang je als kers op 
de taart, gratis de mogelijke extra uitgiften 
van 2010. De prijs van het Postzegelabon-
nement 2010 bedraagt € 97,82 waarop je 

HET FIRST DAY COVER -
ABONNEMENT 
Neem nu een abonnement en ontvang: 
•	Alle	First	Day	Covers	van	dit	jaar:	mooi	geïl-

lustreerde enveloppen, speciaal genummerd 
en met afstempeling op de opgekleefde 
postzegel(s).

•	Prijs	per	exemplaar: € 3,75. 
•	Een	mooi	geschenk:	de	FDC-	insteekmap	

met beschermbox.

Jouw voordeel als First Day Cover-abonnee: 
•	2	%	korting	op	elk	van	deze	First	Day	

Covers.
•	3	%	extra	korting	als	je	opteert	voor	een	

betaling met kredietkaart of domiciliëring. 

Je schrijft tot 30/06/10 in op een abonnement 
FDC en ontvangt een stijlvolle simili-lederen 
insteekmap met beschermbox.*
Ideaal om je First Day Covers veilig te bewaren!
* met uitzondering van de first day covers buiten reeks

tot	8	%	korting	kan	krijgen.	Schrijf	nu	in	en	
profiteer van uiterst voordelige tarieven!
•	2	%	basiskorting	als	welkomstgeschenk.
•	3	%	extra	korting	indien	je	vooraf	en	in	1	

keer betaalt.
•	ten	slotte	nog	eens	3	%	extra	korting	als	

je kiest voor betaling via domiciliëring of 
kredietkaart.

Ben je gebeten door cultuur, hou je van de natuur of ben je een adept van technologie? Laat je verrassen 
door de verscheidenheid in Belgische postzegeluitgiften en neem een Postzegelabonnement.

stuur dit formulier terug naar de post - stamps & philately - egide walschaertsstraat 1b - 2800 mechelen. 
liefst in een enveloppe indien je kredietkaart- of rekeninggegevens vermeldt.

jouw gegevens 

naam + voornaam: 122222222222222222222222222222223

adres: 12222222222222222222222222222222222222 

nr.: 123   bus: 13   postcode: 1223

woonplaats: 12222222222222222222222222222222223

tel.: 12222222222222222223

klantennummer (indien gekend): 1222222222222223

e-mail: 122222222222222222222222222223

stem je ermee in dat jouw e-mailadres door de post wordt gebruikt om informatie te geven over haar producten en diensten  ❏ Ja  ❏ nee

❏ ik neem een postzegelabonnement en ik ontvang als nieuwe abonnee het boek ‘de vogels van andré buzin’
 (zegels niet inbegrepen – actie geldig tot 30/06/2010 of tot uitputting van de voorraad).
❏ ik neem een fdc-abonnement en ik ontvang als nieuwe abonnee een insteekmap met beschermbox
 (actie geldig tot 30/06/2010 of tot uitputting van de voorraad).

* dit bedrag kan variëren indien in de loop van het jaar meer postzegels uitgegeven worden.
 
ik betaal het bedrag via:
❏ domiciliëring - ik betaal de eerste factuur per overschrijving en verkies een domiciliëring voor verdere betalingen.

ik behoud het recht op de extra 3 % betalingskorting. rekeningnummer: 
❏ ik betaal via mijn kredietkaart (met een minimum van € 12.39)

❏ visa   ❏ mastercard  ❏ ameX
kaartnummer: 1223 1223 1223 1223

vervaldatum: 13 13

❏ overschrijving (ik ontvang een factuur voor het bedrag op basis van mijn keuze hierboven) Jouw abonnement wordt jaarlijks verlengd.
 om administratieve redenen bedraagt de termijn voor het opzeggen van jouw abonnement 30 dagen.

datum:

handtekening:

Bestel hIer jouw aBonnement                               

type aBonnement Ik Betaal na Iedere zendIng per 
overschrIjvIng

Ik Betaal na Iedere zendIng met 
kredIetkaart of domIcIlIërIng

Ik Betaal vooraf en In 1 keer vIa 
overschrIjvIng

Ik Betaal vooraf en In 1 keer met 
kredIetkaart of domIcIlIërIng

het postzegelabonnement in 5 
zendingen / sc623

❏ € 95,86* (2 % korting reeds 
toegekend)

❏ € 92,93* (5 % korting reeds 
toegekend)

❏ € 92,93 (5 % korting reeds 
toegekend)

❏ € 90,14 (5 % + 3 % korting 
reeds toegekend)

het vip postzegelabonnement in 
10 zendingen / sc623

- ❏ € 97,82* - ❏ € 94,89 (3 % korting reeds 
toegekend)

een fdc-abonnement / sc624   ❏ € 3,68 per eX. 2 % korting 
reeds toegekend (ongeveer 32 
eX. per Jaar)

❏ € 3,56 per eX. 5 % korting 
reeds toegekend (ongeveer 32 
eX. per Jaar)

- -

stampilou Jaarprogramma/
sc623

- - ❏ € 24,99 ❏ € 24,99

Bestellen oF meer inFo:
tel.: 015 285 810, e-mail: philately@post.be
of gebruik de bestelbon op  pagina 21.
Je kan op dit aanbod inschrijven tot 
30/06/2010.

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

Code: fdC1006
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Code: NL10062*

invullen in drukletters a.u.b.

naam: 1222222222222222223   voornaam: 12222222222223
straat: 12222222222222222222222222222222222223  
huisnr.: 123   busnr.: 123   postcode: 1223 
woonplaats: 122222222222222222222222222222222223
tel.: 12222222222222222223
e-mail: 122222222222222222222222222223
btw - ondernemingsnummer(1): 1222222222222223
klantnummer(2): p r s  12222222223  f i l  1222222223

(1) te vermelden indien je een btw- of ondernemingsnummer hebt

(2) indien je nog geen klantennummer hebt, wordt dat toegekend na uw eerste bestelling

stem je ermee in dat jouw e-mailadres door de post wordt gebruikt om informatie te geven over haar producten en diensten  ❏ Ja  ❏ nee

betalingsmogelijkheden
❏ ik ben klant en heb een domiciliëring voor mijn betalingen met rekeningnummer: 1223 1222223 13
❏ ik betaal via mijn kredietkaart (met een minimum van 12.39 euro)
 ❏ visa   ❏ mastercard
 kaartnummer: 1223 1223 1223 1223
 vervaldatum: 13 13
 bedrag:  ............................................................................................ datum:  ....................................................................................................................................................
 handtekening:  ..................................................................................................................................................................................................................................................
❏ ik betaal met het overschrijvingsformulier (met de iban/bic code) onderaan de factuur die ik apart ontvang.
❏ ik betaal door overschrijving op de kbc rekening in nederland nl97 kred 0633 0913 32. de gegevens staan op de factuur die ik ontvang. opgepast: gelieve 
alleen nog betalingen op deze  nieuwe rekening te doen.
Binnen Europa: grensoverschrijdende overschrijvingen in euro tot 12.500 euro binnen de europese unie, worden sinds 1 juli 2003 uitgevoerd aan hetzelfde tarief 
als uw binnenlandse overschrijvingen. dit betekent een besparing van minimum 3,50 euro per overschrijving. om dit tarief te genieten moet u evenwel op de
betalingsopdracht het internationale bankrekeningnummer (iban) van de begunstigde vermelden evenals de identificatiecode (bic) van zijn bank, die wij u 
meedelen op de factuur.

* de prijzen van de postwaarden kunnen worden aangepast, maar de aangekochte postzegels blijven frankeergeldig  voor de geafficheerde tarieftrap.

deze bestelbon terugsturen naar :
de post - stamps & philately - verkoop: e. walschaertsstraat 1b - 2800 mechelen - tel.: klantendienst: +32 (0) 15 285 810 - fax: +32 (0) 15 285 816

sc619BESTELBOn pHILanEwS 2/2010

VASTE VERWERKINGSKOSTEN KOSTEN BINNENLAND KOSTEN BUITENLAND

alle abonnementzendingen 0 euro 0 euro

losse bestellingen bestelling onder 25 euro = 2,00 euro bestelling onder 100 euro = 5,00 euro

alle bestellingen van munten 4,50 euro (inclusief 21 % btw) 5 euro (inclusief 21 % btw)

OpMErkInGEn
1.  kosteloze aantekening: bij losse bestellingen van meer dan 125 euro met uitzondering van de numismatische producten.
2.  verzendingen via taXipost/ ems: mogelijk op kosten van de klant.
3. verwerkingskosten worden niet gecumuleerd.

Opgelet!
·  om dubbele leveringen te vermijden, bestel niet wat je reeds ontvangt via jouw abonnement.
·  terugzendingen: binnen de 8 dagen na levering samen met de leveringsbon aangetekend terugsturen 

(in belgië gratis via postkantoor - aangetekende dienstzending).
·  betalingen in munten, met cheques of bankbiljetten worden niet aanvaard.
·  Je kan ook bestellen via e-mail: philately@post.be

❏ om mijn bestellingen te vereenvoudigen en bovendien te kunnen genieten van extra voordelen en kortingen, had ik graag meer informatie over het abonnement

puBLICaTIES

De wieg van de hedendaagse Belgische 
mode is ongetwijfeld Antwerpen. Eind jaren 
tachtig zetten de Antwerpse creaties het 
modelandschap op zijn kop. Ann Demeu-
lemeester, Marina Yee, Dries Van Noten, 
Dirk Bikkembergs, Dirk Van Saene en 
Walter Van Beirendonck veroverden in de 

jaren tachtig de internationale modewereld. Martin Margiela wordt 
vaak beschouwd als de 7e van de groep. Hoewel hun collecties erg 
verschillend waren, hadden ze toch heel wat met elkaar gemeen: ze 
hadden lef, provoceerden de toeschouwers met hun extreme visies 
en originele modeshows en zetten de modewereld op zijn kop.

Maar de lijst van Belgische ontwerpers is veel langer. De internati-
onale modesector heeft nog vele andere namen leren onthouden: 
Veronique Branquinho, Olivier Theyskens, Veronique Leroy, Natan en 
vele anderen.

Al deze grote namen zorgen er voor dat België ook vandaag nog een 
voortrekkersrol speelt. 

Dit achtste deel in de reeks ‘This is Belgium’ is vanaf 15 april te koop 
bij Stamps & Philately, in de Filaboetieks en via e-shop. 
Prijs: €19,95 Code: BO1001NTIB
Voordeelprijs voor abonnees van een Cultuurabonnement: €15
Verkoop vindt plaats op Antverpia 2010 vanaf 11/04/2010

thIs Is BelgIum
mode, dit is belgisch  

strIpkalender
Op de verjaardagskalender van het Strip-
museum staan de bekendste Belgische 
striphelden centraal. Sommige onuitge-
geven prenten maken van deze unieke 
kalender een heus collectors item.
Voordeelprijs voor abonnees van een 
Cultuurabonnement: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 19,95

Deze Philastrip is gebaseerd op een kortverhaal van Jean Van Hamme, 
scenarist van Largo Winch, met illustraties van Philippe Francq. De 
Philastrip bestaat in een gewone en een luxe-editie, allemaal met 
de Largo Winchzegel met de afstempeling van de voorverkoop. De 
luxeversie bevat verder de Duostampzegels van Largo Winch, een 
originele omslag en werd gesigneerd door Jean Van Hamme en 
Philippe Francq.

Deze Philastrip op beperkte oplage is sedert 22 
februari verkrijgbaar bij Stamps & Philately.
Prijs gewone editie: € 27  
Prijs luxe editie: € 72
Code gewone editie: BO1001FML 
Code luxe editie: BO1001FLML 
Alleen beschikbaar in het Frans

unIeke phIlastrIp 
uitgiftedatum

{22/02/2009}
Le mariage de Largo

numIsletters 2010
prachtige collector’s items

Numisletters zijn mooi geïllustreerde enveloppes, voorzien van de afgestem-
pelde postzegels van een bepaalde uitgifte. Binnenin bevindt zich een kaart met 
info over de uitgifte in 4 talen. Op de enveloppe is een gedenkpenning verwerkt, 
geslagen door de Koninklijke Munt van België. Er worden jaarlijks 5 Numislet-
ters uitgegeven. De prijs per ex. bedraagt €15,95. De oplage is beperkt!

Verrijk in 2010 jouw verzameling met deze Numisletters: 
15.04.2010  -  25 jaar hoogvliegers in de filatelie (de vogels van André Buzin)          
15.04.2010  -  Prins Filip wordt 50: leven en werk
10.05.2010  -  Op het goede spoor (175 jaar Belgische spoorwegen)
14.06.2010  -  Sport op de top: wielrennen  Surprise! 
14.06.2010  -  Het heft in eigen handen (Congo, 50 jaar onafhankelijk)

Je kunt de Numisletters per stuk verkrijgen of intekenen voor een abonnement 
en van een korting tot 5 % genieten. Meer info bij onze klantendienst.
De Numisletter ‘25 jaar hoogvliegers in de filatelie’ wordt ook verkocht op 
Antverpia 2010. Code: NL10061

T H I S  I S  B E L G I U M    
M O D E ,  D I T  I S  B E L G I S C H

*Definitieve afbeelding nog niet beschikbaar bij het ter perse gaan.



code beschriJving priJs eX. aantal totaal

FIRST DAY COVERS maart 2010

fdc1006 fdc bloeiende postzegels € 3,75

fdc1007 fdc europa: de neus in de boeken € 3,75

fdc1008 fdc uit het nest € 3,75

ZEGELS maart 2010

1006pro 15/03 /2010 06.bloeiende postzegels € 0,59

1007bl 15/03 /2010 07. europa: de neus in de boeken € 5,40

zb1008 15/03 /2010 08. uit het nest (zelfklevend) € 5,90

code uitgiftedatum beschriJving scheurcode aantal priJs eX. aantal totaal

FIRST DAY SHEETS maart 2010

fds1006 fds bloeiende postzegels € 4,95

fds1007 fds europa: de neus in de boeken € 4,95

fds1008 fds uit het nest € 4,95

FIRST DAY SHEETS april 2010

fds1009 fds antverpia 2010 € 4,95

fds1010 fds feest van de postzegel € 4,95

fds1011 fds mode, dit is belgisch! € 4,95

fds1012 fds 25 Jaar hoogvliegers in de filatelie € 4,95

fds1013 fds prins filip wordt 50 € 4,95

code beschriJving sc code priJs eX. aantal totaal

NUMISMATIEK

nm09llgs gouden munt lucky luke sc629 € 400,00

nm09rsms munt van € 1 san marino sc630 € 6,00

nm10ds munt van € 2 duitsland sc606 € 9,00

nm10bnle muntenset volksliederen van de beneluX sc631 € 65,00

nm10mtge gouden munt €50 belgië sc632 € 215,00

nm10nlhge gouden munt €10 nederland sc633 € 240,00

nm10blslhge gouden munt €10 luXemburg sc634 € 130,00

code beschriJving priJs eX. aantal totaal

ZEGELS april  2010

1009bl 15/04/2010 09. antverpia 2010 (ii) € 5,00

1010pro 15/04/2010 10. feest van de postzegel € 2,95

1011bl 15/04/2010 11. mode, dit is belgisch! € 5,90

1012bl 15/04/2010 12. 25 Jaar hoogvliegers in de filatelie € 4,50

1013pro 15/04/2010 13. prins filip wordt 50 € 1,18

FIRST DAY COVERS april 2010

fdc1009 fdc antverpia 2010 € 3,75

fdc1010 fdc feest van de postzegel € 3,75

fdc1011 fdc mode, dit is belgisch € 7,50

fdc1012 fdc 25 Jaar hoogvliegers in de filatelie € 3,75

fdc1013 fdc prins filip wordt 50 € 3,75

NUMISLETTERS

nl10061 numisletter 25 Jaar hoogvliegers in de filatelie € 15,95

nl10062 numisletter prins filip wordt 50 € 15,95

ANDERE PRODUCTEN

mer1001buz buzin boX € 50,00

zb1002 postkaarten antverpia, vroeger en nu (set van 5) € 3,45

PUBLICATIES

bo1001ntib this is belgium viii: mode, dit is belgisch € 19,95

Prins Filip wordt 50

Le Prince Philippe a 50 ans

Prinz Philippe wird 50 

Prins Philippe becomes 50

CULTUURVOORDELEN

ik ben:   ❏ abonnee    ❏ geen abonnee                                                                                                                                                                        (gelieve de correcte priJs aan te duiden)

pas10cp01 cultuurvrd. ii: duoticket  mundaneum € 15 / 19

pas10cp02 cultuurvrd. ii: in brussel  lit.  wandeling + stripmuseum € 15 / 20

pas10cp03 cultuurvrd. ii: gentse floraliën (17-24/04) € 15 / 20

pas10cp03if cultuurvrd. ii: infopakket floraliën: boek+dvd € 15 / 18

bo1001ntibX boek-this is belgium-viii-nl getekend € 15 / 19,50

pas10cp05 cultuurvrd. ii: duoticket kon. museum midden afrika € 15 / 22,95

pas10cp06 cultuurvrd. ii: duoticket kunstencentrum wiels € 15 / 20

pas10cp07 cultuurvrd. ii: ticket mot grimbergen € 15 / 23

pas10cp08 cultuurvrd. ii: duoticket stichting folon € 15 / 20

code beschriJving priJs eX. aantal totaal

      



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

De unieke uitvoering en prachtige afbeeldingen zijn absolute 
collector’s items. Per jaar komen er zo’n 12 nieuwe setjes uit. 
Voor verzamelaars hebben we zelfs een voordelig abonnement.
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DuOSTaMp

AANTAL GEWENSTE ZEGELS SCHEURCODE

1. één postfrisse zegel s10

2. één zegel, centraal afgestempeld s11*

3. zegelpaar, horizontaal gescheurd s20

4. zegelpaar, horizontaal gescheurd, afstempeling op rechterzegel s21*

5. blokJe van vier zegels s40

6. blokJe van vier zegels, met centrale afstempeling s41*

7. één strook van viJf zegels met vermelding van het plaatnummer s50

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

s51*

9. één strook van viJf zegels met vermelding van de drukdatum s60

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

s61*

11. een volledig vel postfrisse zegels s70

12. een volledig vel afgestempelde zegels s71*

alle producten en zegels ziJn beschikbaar tot einde voorraad of tot op het einde van de verkooptermiJn

BELANGRIJKE OPMERKING: al onze priJzen ziJn btw inbegrepen

totaal van de bestelling €

ik tel verwerkingskosten biJ (zie keerziJde) €

ik voeg 0,15 euro aan kleefkosten biJ per collage van een zegel op een item . . . X o,15 euro

totaal bedrag €

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

standaard wordt op de bestelbon de laagste prijs weergegeven voor de zegels die toch per stuk verkrijgbaar zijn (bv. € 0,59 voor tarief 1 nationaal). deze prijzen zijn geldig indien u een bestelling plaatst van minstens 
10 (verschillende) zegels of minstens 1 blaadje of boekje aankoopt.  bestel je minder dan 10 zegels of geen enkel blaadje of boekje dan betaalt u de prijs per stuk (bv. € 0,69 voor tarief 1 nationaal). 

UW BIJKOMENDE BESTELLIINGEN

•	Duostamp® Dumbo: het schattige olifantje met de grote oren 
heeft al generaties kinderharten veroverd. Disney brengt bin-
nenkort de film opnieuw uit op dvd. Een goede reden om een 
Duostamp® setje uit te brengen met Dumbo in de hoofdrol.
Dumbo 
code set van 5 zegels : DSS1003
code vel van 15 zegels : DSV1003

•	Duostamp® Piet Piraat: de nieuwe kaper op de kust heet Piet 
Piraat. Samen met zijn bemanning veroverde deze sympathieke 
slechterik een plekje in de Duostamp®-reeks. Ahoy! 
Piet Piraat
code set van 5 zegels : DSS1004
code vel van 15 zegels : DSV1004

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

twee nIeuwe juweeltjes In het 
DuOSTaMp® assortIment!

Duostamp® heeft er twee nieuwe originele 
setjes bij. Must-haves voor de fans van de reeks 
en voor de allerkleinsten:

Code: dss1004*Code: dss1003*

aBonneren op duostamp®?
geliJK heB Je!

Er zijn jaarlijks ongeveer 12 nieuwe Duostamp® setjes. 
Jouw voordelen:
• je ontvangt de setjes thuis en hoeft de deur niet eens uit (er worden geen 

verzendkosten aangerekend).
• korting van 3 % op de verkoopprijs.
• je kiest zelf hoe je betaalt: kredietkaart, domiciliëring of via overschrijving.

zo eenvoudig is het!
contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of een abonnement.
onze gegevens kan je vooraan in dit magazine vinden.

uitgiftedatum

{22/03/2010}

SPOORWEGFILATELIE

nmbs101 nmbs-spoorwegzegels € 6

FRANKEERVIGNETTEN

fv1002(1)s vignet antverpia 2010 € 0,69

fv1002(1e)s vignet antverpia 2010 € 1,00

fv1002(1w)s vignet antverpia 2010 € 1,15

fv1002(2)s vignet antverpia 2010 € 1,38

fv1002s antverpia 2010 set € 4,22

code beschriJving priJs eX. aantal totaal
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aDvErTEnTIES aDvErTEnTIES

Een exclusivi-
teit zonder weerga. Elk 
van deze drie gouden 

euromunten werd op
beperkte oplage 

geslagen en 
gaat vergezeld van

 een echtheidscertificaat van het 
officiële munthuis : de Koninklijke 

Munt van België, de Koninklijke 
Nederlandse Munt en de Banque 

Centrale du Luxembourg. Alléén 
dit al is een garantie

  op zich!

NIEUWE BENELUX EUROMUNTENSET 2010
DE VOLKSLIEDEREN VAN DE BENELUX

Een exclusieve coproductie van drie officiële 
munthuizen: de Koninklijke Munt van België,
de Koninklijke Nederlandse Munt en de 
Banque Centrale du Luxembourg.

Een exclus
munthuize
de Konink
Banque Ce

•  Bevat de 24 Benelux-euromunten (8 per land) 
met jaartal 2010 en een speciale themapenning. 

•  EXTRA: een originele muziek-cd met de Belgische 
Brabançonne, het Nederlandse Wilhelmus en het 
Luxemburgse Ons Hémécht. 

•  Alle munten zijn geslagen in een onberispelijke
BU-kwaliteit (Brillant Uncirculated)

•  Prijs: slechts � 65,- Bestelcode: NM10BNLE

SLECHTS

10.000
GENUMMERDE

SETS
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Ø 21 mm • 999/°°°  
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NIEUW

NEDERLAND/10 EURO 
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Het Hert van Orval 
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NIEUW

NIEUW

Koninklijke
Nederlandse Munt

KONINKLIJKE 
MUNT VAN BELGIË 

MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE 
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 BENELUX

* prijs onder voorbehoud van schommelingen op de edelmetaalmarkt
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MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE 
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CuLTurELE vOOrDELEn

nIEuwE CuLTurELE SMaakMakErS
voor onze abonnees tegen gunsttarief
Ook in 2010 verwent De Post haar abonnees met een gevarieerd aanbod culturele voordelen om van te 
smullen. We laten je alvast voorproeven.

HET MUNDANEUM, UNIEK IN DE 
WERELD
Dromer Paul Otlet wijdde heel zijn leven 
aan de uitvoering van zijn levensdoel: alle 
kennis ter wereld samenbrengen onder 
één dak, consulteerbaar door iedereen. Een 
19de eeuwse Google avant-la-lettre. Deze 
prachtige collectie van Paul Otlet vond de 
voorbije jaren opnieuw onderdak in het Mun-
daneum te Bergen. Een intrigerend museum 
waarvan de inrichting mee gerealiseerd werd 
door François Schuiten. Thuis kan je nog 
nagenieten van je bezoek dankzij het boek 
‘Les Archives de la Connaissance’. Geef je 
de voorkeur aan een lithografie, dan krijg je 
dat als geschenk na je bezoek aan dit unieke 
museum.
Duoticket Mundaneum + boek ‘Les Archives 
de la Connaissance’ (enkel in het Frans) of + 
lithografie (waarde duoticket + boek of litho: 
€ 19)
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15
Prijs voor niet-abonnees: € 19

LITERAIRE ONTDEKKINGSTOCHT
De postzegeluitgifte ‘Literaire Wandeling 
door Brussel’ was voor ons de aanleiding om 
onze lezers een originele kijk te bieden op de 
Brusselse binnenstad. Onder begeleiding van 
deskundige gidsen ontdek je wat de verschil-
lende internationaal gerenommeerde schrij-
vers naar Brussel bracht. Deze stad bruist van 
het leven en heeft enorm veel te bieden aan 
de liefhebbers van het geschreven woord. De 
wandeling eindigt met een gratis bezoek aan 
het Stripmuseum.
Wandeling in Brussel en bezoek aan het 
Stripmuseum (waarde € 20)
Voordeelprijs voor abonnees*: € 15 
Prijs niet-abonnees: € 20
Meer info over (literaire) wandelingen:  
www.polymnia.be

Data wandelingen: 22 mei 2010, 28 augus-
tus 2010 en 23 oktober 2010. Extra wande-
lingen mogelijk bij voldoende inschrijvingen 
of organiseer jouw eigen wandeling (vanaf 12 
personen). Contacteer onze klantendienst (zie 
infoblokje).

GENTSE BLOEMENPRACHT
‘De Gentse Floraliën’, hét hoogtepunt van dit 
voorjaar voor alle liefhebbers van bloemen en 
planten, is dit jaar opnieuw van de partij. Van 
17 tot 25 april kan je je opnieuw vergapen en 
laten inspireren door de bloemencreaties van 

Gentse en Belgische bloemenkwekers. Ook 
internationaal gereputeerde bloemenkun-
stenaars laten je wegdromen op de grootste 
indoor bloemententoonstelling ter wereld. 
Kom zeker ook eens langs op onze stand als 
je het speciale postzegelvel ‘bloeiende’ zegels 
wil kopen, mét een bloemzaadje van de Lych-
nis Coronaria, beter bekend als de ‘prikneus’.
Bezoek Gentse Floraliën:
Voordeelprijs abonnees*: € 15
Prijs niet-abonnees: € 20

Als je zelf geen bezoek kunt brengen aan de 
Floraliën dan kan je er toch van genieten met 
dit aanbod: de dvd en het boek ‘De Gentse 
Floraliën’ (waarde samen € 18): 
Voordeelprijs abonnees*: € 15 
Prijs niet-abonnees: € 18

MODE, DIT IS BELGISCH
De Belgische modewereld werd in de jaren 
’80 definitief op de wereldkaart gezet met 
de komst van de Antwerpse Zes. Sindsdien 
draaien Belgische ontwerpers mee in de 
hoogste regionen van de internationale mo-
dewereld en verbazen ze seizoen na seizoen 
zowel de kenners als het grote publiek met 
hun prachtige collecties. Hoog tijd voor een 
eerbetoon aan deze creatieve geesten die 
België op zo’n mooie manier in de kijker zet-

ten. Met de postzegeluitgifte ‘Mode, dit is Bel-
gisch’ brengen wij hulde aan 10 ontwerpers 
die ondertussen internationale faam genieten. 
Je komt meer over hen te weten in het boek 
‘This is Belgium – Mode, dit is Belgisch’, 
geschreven door Veerle Windels, modejourna-
liste en tegenwoordig ook gekend als jurylid 
van het tv-programma ‘De Designers’. In het 
kader van dit Cultuurvoordeel ontvang je een 
door Veerle Windels gesigneerd exemplaar.
Prijs boek ‘This is Belgium’: 
Voordeelprijs abonnees*: € 15 ipv € 19,50 
Prijs niet-abonnees: € 19,50

50 JAAR ONAFHANKELIJKHEID 
IN HET AFRIKAMUSEUM
In 2010 vieren de Congolezen feest! Het 
is ondertussen 50 jaar geleden dat ze hun 
bestuur in eigen handen namen en dat wordt 
passend herdacht. Niet alleen in Congo maar 
ook in België met de uitgifte van de postze-
gelreeks “Het heft in eigen handen”.
Een moment ook om eens stil te staan bij de 
prachtige cultuur van dit land. En waar kan je 
dat beter doen dan in het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika? Je kan er de twee 
tijdelijke exposities van dit jaar bezoeken. De 
expo “Congostroom” loopt van 27 april 2010 
tot 13 februari 2011 en de tentoonstelling 
“Indépendance – Congolese verhalen over 
50 jaar onafhankelijkheid” vindt plaats van 11 
juni 2010 tot 9 januari 2011. Niet te missen, 
dus. Voor meer info: www.africamuseum.be 
Duoticket Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika voor de twee tijdelijke tentoonstellingen 
en een First Day Sheet “Congo-zegel”  
(waarde € 22,95): 
Prijs abonnees: € 15
Prijs niet-abonnees: € 22,95

KUNST EN BIER VERENIGD
Het tv-programma ‘Tournée Générale’ dat 
vorig jaar werd uitgezonden, maakte nog 

maar eens duidelijk dat België het bierland 
bij uitstek is. We kunnen uitpakken met de 
beste bieren ter wereld. Toch sloten vele 
lokale brouwerijen de voorbije decennia hun 
deuren. De laatste jaren worden deze oude 
brouwerijen vaak nieuw leven ingeblazen, 
met respect voor het vak van de bierbrouwer. 
Het Kunstencentrum Wiels is daar een mooi 
voorbeeld van. Dankzij ons cultuuraanbod kan 
je dit verrassende centrum van actuele kunst 
bezoeken tegen uiterst voordelige voorwaar-
den!
Duoticket Kunstencentrum Wiels en brochure 
‘Luc Tuymans’ (waarde € 18) 
Voordeelprijs abonnees*: € 15
Prijs niet-abonnees: € 18

TERUG NAAR DE TIJD VAN TOEN
In deze hoogtechnologische nuljaren is 
nostalgie in, zelfs dertigers denken met wee-
moed terug aan eenvoudiger tijden. Hoe groot 
het verschil tussen onze hedendaagse job en 
de traditionele ambachten van begin vorige 
eeuw is, kan je zelf zien in het Museum voor 
Oude Technieken in Grimbergen. Honderd 
jaar geleden gingen we bij de klompenmaker 
langs voor een nieuw paar houten schoenen, 
besloeg de hoefsmid ons paard of weefden 
spinsters vlasdraad voor ons kostbaarste lin-
nen. Een interessante en leerrijke reis terug in 
de tijd, met als extra een set van 4 prachtige 
etsen.

Ticket MOT Grimbergen en set etsen (waarde 
samen € 23)
Voordeelprijs abonnees*: € 15
Prijs niet-abonnees: € 23

DE ERFENIS VAN  
JEAN-MICHEL FOLON 
België was snel te klein voor kunstenaar 
Jean-Michel Folon die op zijn twintigste 
uitweek naar Frankrijk. Maar ondanks zijn 
decennialange verblijf in Parijs bracht hij zijn 
erfenis van meer dan 500 kunstwerken toch 
onder in België. Zijn uiteenlopende collectie 
beeldhouwwerken, schilderijen en andere 
kunstvoorwerpen kreeg een onderdak in de 
Stichting Jean-Michel Folon, ondergebracht 
in het koetshuis van het kasteel van La Hulpe. 
Het museum op zich is al vast en zeker een 
bezoek waard, en de kennismaking met het 
prachtige domein van het kasteel de kers op 
de taart.
Duoticket Stichting Folon en geschenkentas 
(waarde samen € 20)
Voordeelprijs abonnees*: € 15
Prijs niet-abonnees: € 20

inFo:
deze culturele smaakmakers kan je bestellen via onze centrale bestelbon of bij stamps & 
philately, egide walschaertsstraat 1b, 2800 mechelen
tel. 015 285 810 – e-mail: philately@post.be – website: www.philately.post.be
* geldig indien je geabonneerd bent op één van de volgende producten: postzegels, Jaarmap,  

Jaarboek, first day sheets, first day covers, numisletters, duostamp®. 

T H I S  I S  B E L G I U M    
M O D E ,  D I T  I S  B E L G I S C H
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SpOOrwEGfILaTELIE uIT HET BuITEnLanD

IErSE pOSTzEGELS
De lente staat voor de deur en de kerstversiering is alweer enige tijd 
verhuisd naar de zolder. De laatste zegels van 2009, uitgebracht door An 
Post, stonden helemaal in het teken van Kerstmis. De Ieren zijn net als 
de Britten en Amerikanen helemaal gek van Kerstmis, en dat merk je! 
De zelfklevende zegels met religieus kerstthema brengen hulde aan dit 
jaarlijks moment van vrede en naastenliefde.

De tere libel siert enkele andere zegels. Dit tot de verbeelding sprekende 
insect past perfect bij de sprookjesachtige uitstraling van Ierland, een 
land van eeuwenoude verhalen boordevol magie en fantasie. 

code beschriJving uitgifteda-
tum

priJs

ir092355st libel 16.10.2009 € 1,33

ir092382 libel 16.10.2009 € 0,99

ir0923ms libel 16.10.2009 € 1,15

ir092455 kerstmis 06.11.2009 € 0,67

ir092482 kerstmis 06.11.2009 € 0,99

ir0924sas kerstmis 06.11.2009 € 1,33

ir0924bk kerstmis (26 zegels) 06.11.2009 € 16,64

Het station Antwerpen-Centraal, ook wel 
Middenstatie genoemd, werd gebouwd tussen 
1899 en 1905. Dit juweel van spoorwegarchi-
tectuur is van de hand van architect Louis de 
la Censerie, terwijl ingenieur C. Van Bogaert de 
prachtige stationsoverkapping ontwierp.

In 1975 werd het station geklasseerd als 
beschermd monument; in 1985 werd begon-
nen met de renovatie. Met de aanleg van de 
noord-zuidverbinding werd dit als kopstation 
ontworpen complex klaargestoomd voor de 
komst van de hogesnelheidstrein.
Op 25 september 2009 werd het volledig 
gerenoveerde en getransformeerde station 
officieel geopend.

uITzOnDErLIJk 
DavO-aanBOD Op 
anTvErpIa !
Op Antverpia laat DAVO zich van zijn beste kant zien. Voor het eerst 
in de geschiedenis van het bestaan van het bedrijf komen ze met een 
supplement op de markt in de maand april van het lopend jaar. Inder-
daad, dank zij de goede samenwerking tussen onze diensten en DAVO 
zal het supplement 2010 – België reeds te koop zijn op Antverpia.

SupEraanBOD 
DavO
Om dat te vieren komt er trouwens ook een 
superaanbod voor diverse DAVO producten op 
Antverpia! Wie er meer wil over weten, kan 
terecht op de stand van De Post op Antverpia.  
Je zal niet ontgoocheld zijn!

anTwErpEn-CEnTraaL,  
een monument dat BlIjft verBazen!

strook met 4 zegels gepresenteerd in een bijhorend mapje
de voorverkoop vindt plaats tijdens antverpia (stand nmbs-holding – filatelistisch centrum).

prijs : € 6

code nmbs101

evenementafstempeling

vanaf 19 april worden de zegels verkocht in het filacentrum van nmbs holding,  

in de philaboetieks van de post en bij ‘stamps & philately’.



©Studio MAX!

geeF Jouw passie door aan Je (Klein)
Kind, en sChriJF nu in voor stampilou 
Jaarprogramma 2010!
Je kunt een stampilou jaarprogramma 2010 ontvangen voor amper
€ 24,99*. eigenlijk niet zoveel als je weet dat je voor meer dan € 17 
aan bruikbare postzegels krijgt. contacteer stampilou op 015 285 810, 
schrijf naar philately@post.be, of gebruik de bestelbon op pagina 21,
en wij doen het nodige. 
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wEDSTrIJD

andorrese filatelie in de kiJker in belgië!

De Ambassade van Andorra in België  (Bergstraat, 
10 – 1000 Brussel) is vanaf 15 april 2010 gastheer 
van de tentoonstelling ‘Andorrese kunstenaars en de 
Filatelie’ die een overzicht biedt van de Andorrese 
20ste eeuwse kunst door middel van postzegels. 

Deze postzegels zijn bijzonder gegeerd, omdat ze zowel door de 
Spaanse als Franse Posterijen uitgegeven worden. De tentoonstelling 
valt samen met de uitgifte van een speciale postzegel door de Franse 
Post die het Brusselse herenhuis voorstelt waarin de Ambassade van 
Andorra in België gehuisvest is. Ander evenement gelinkt aan deze 
tentoonstelling: op 16 april zal de Belgische Post in de ambassade zelf 
een tijdelijk postkantoor organiseren van 10 u tot 16 u. Niet te missen!

STaMpILOu – kOrT

*Tarief 2010

Op een heel prettige manier leer je alles over postzegels verzamelen, 
hoe je bijvoorbeeld postzegels moet afweken en sorteren, dit alles 
begeleid van tips en weetjes. Bovendien krijg je uitgebreid uitleg over 
de onderwerpen op de postzegels aan de hand van de uitgiftefiches. De 
clubbladen, de strips en de pocket van Stam & Pilou zorgen steeds voor 
de vrolijke noot.

JIJ ALS NIEUW LID, WAT ZIJN JOUW VOORDELEN?
•	Als	nieuw	lid	verwelkomen	we	je	met	een	starterskit:	een	opbergmap,	

clubgids, loep, pincet, lidkaart en klasseerkaarten voor je postzegels. 
Daarbovenop als extraatje een First Day Sheet en een First Day Cover 
begeleid van een fiche waarop uitgelegd wordt wat deze producten 
zijn.

•		Alle	26	speciale	uitgiften	van	het	jaarprogramma	2010.	Sommige	
postzegels zijn nog postfris, de andere zijn afgestempeld. Op deze 
manier krijg je álle speciale postzegels in je collectie.

•		Bij	elke	uitgifte	een	fiche	met	uitleg,	weetjes	en	mooie	foto’s.
•		6	toffe	Stampilou	clubbladen	met	tips,	grapjes	en	spelletjes.
•		2	spannende	strips	van	Stam	&	Pilou.
•		1	pocket	‘Halloween’	van	Stam	&	Pilou.

Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Dan is Stampilou écht iets voor jou! Dé ideale manier om de wereld van post-
zegels te ontdekken. De beste start om heel veel postzegels te krijgen, is lid worden van Stampilou, want alle 
speciale postzegels die in 2010 uitkomen, krijg je thuis in je brievenbus. 

STaMpILOu Jaarprogramma 2010

SLUITING FILABOETIEKS IN APRIL 2010 
Naar aanleiding van Antverpia 2010 zal de Filaboetiek te Brussel 
gesloten zijn van 8 tot en met 13 april 2010.
De Filaboetiek te Mechelen zal gesloten zijn op 8 april 2010.

BEURZEN
Stamps & Philately is aanwezig op de Foire du 
Livre de Bruxelles van donderdag 4 tot en met 
maandag 8 maart 2010: Tour  & Taxis – 1000 
Brussel.

GENTSE FLORALIëN
Stamps & Philately zal van 17 tot 25 april 2010 
met een stand aanwezig zijn op de Gentse 
Floraliën. Hier kan je een overzicht bewonderen 
van alle Floraliënzegels die in de loop der jaren 
werden uitgegeven.
Van 10 tot 17u45 ( middagpauze van 12u15 tot 
13 u uitgezonderd) kan je er de Floraliën-zegels 
2010 aanschaffen en bieden wij ook ons pakket 
culturele voordelen en het Postzegelabonne-
ment aan.

Wij nodigen je uit om jouw favoriete postzegel van 2009 te kiezen. Jullie stemmen tellen mee bij  
de verkiezing van de Grote Prijzen van de Belgische Filatelistische Kunst!
Breng je stem uit op:

1. de mooiste zegel (nummer van jouw keuze)
2. de tweede mooiste zegel (nummer van jouw keuze)
3. de derde mooiste zegel (nummer van jouw keuze)

Noteer jouw keuze op een briefkaart en stuur ze voor 30/03/2010 naar Stamps & Philately, Marketing (Verkiezing 2009),  
E. Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen.
Als jouw keuze overeenkomt met die van de meerderheid van uw medelezers, dan ben je misschien één van de 5 gelukkige winnaars 
van het boek ‘België 2009 in postzegels’.

kies DE MOOISTE pOSTzEGEL van 2009 en 
win het boek “belgië 2009 in postzegels”

philanews 5/2008:
01. De euro wordt 10 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft :  
02. Landenpunt Kelmis
03. Kruik uit Raeren
04. Meer van Bütgenbach
05. Sanatorium Eupen
06. Schutters
07. Volledig blaadje

08. Koninklijke beeltenis (1 E)
09. Koninklijke beeltenis (3 E)
10. Koninklijke beeltenis (1 W)
11. Koninklijke beeltenis (3 W)
12. Zeearend 
13. Bloem Tulipa Bakeri 

philanews 1/2009:
14. Louis Braille
15. Vrachtschepen op kanalen en 

rivieren
16. Rode Kruis: Water
17. Marthe de Kerchove de Denterghem
18. Lily Boeykens

Preserve the Polar Regions and Glaciers:
19. Pinguins
20. Ijsbeer
21. Volledig blaadje

22. Feest van de postzegel: het mail-
moment

philanews 2/2009:
23. EUROPA: Onder de Europese hemel
24. Suske
25. Wiske
26. Jerom
27. Lambik

28. Sidonia
29. Belgisch werelderfgoed: Neolitische 

vuursteenmijnen Spiennes
30. O.L.Vrouwekathedraal Doornik
31. Plantin-Moretus complex Antwerpen
32. Historisch centrum Brugge
33. Victor Horta/Grote herenhuizen 

Brussel

34. Henry Purcell
35. GF Händel
36. Josph Haydn
37. Felix Mendelssohn-Bartholdy
38. Clara Schumann

Antverpia 2010:
39. Schilderkunst Luc Tuymans
40. Beeldhouwkunst Luc Deleu
41. Theater Bourla
42. Film
43. Literatuur
44. Volledig blaadje

45. Vrouwelijke fotograaf
46. Mannelijke fotograaf

47. Houtsnip

philanews 3/2009:
48. Spaarlamp
49. Windmolen
50. Openbaar vervoer
51. Zonne-energie
52. Isolatie
53. Frank De Winne naar ISS
54. 1ste vlucht van de Concorde
55. 1ste vlucht over het Kanaal door 

Blériot
56. 1ste stap op de maan
57. Vlucht Zeppelin

58. Koning Albert – 50 – Koningin Paola
59. Jeugdfilatelie Yoko Tsuno
60. Citroën jaren 50
61. Bedford jaren 60
62. Renault jaren 70
63. Renault jaren 80
64. Citroën (vandaag)
65. Leven is dansen!
66. Orkest
67. Koorddansers
68. Goochelaar
69. Pyramide
70. Trapeze
71. Clown
72. Acrobaten
73. Goochelaar
74. Acrobaat te paard
75. Jongleur

philanews 4/2009:
76. De Passie van de Meester
Een Berg van kunst:
77. Algemeen Rijksarchief
78. Square Brussels Meeting Centre
79. Paleis voor Schone Kunsten
80. Koninklijk Belgisch Filmarchief
81. BELvuemuseum
82. Muziekinstrumentenmuseum
83. Sint-Jacob-op-de-Koudenberg
84. Protestantse Kapel
85. Koninklijke Bibliotheek van België
86. Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België
87. Voormalig Paleis van Brussel
88. Volledig blaadje

De bomen door het bos:
89. Grove den
90. Beuk
91. Berk

92. Lork
93. Eik
94. Volledig blaadje
95. Feest in het Stripmuseum
96. Trein Streamline Mettoy
97. Locomotief-tender Bavaroise Aloisus
98. Locomotief-tender NMBS
99. Locomotief diesel Haine-Saint-Pierre
100. Locomotief-tender  Storchenbein
101. Locomotief type 16
102. Speelgoedtrein in blik
103. ICE Deutsche Bahn
104. Speelgoedtrein in hout, Frankrijk
105. Speelgoedtrein in hout, België
106. China voor het voetlicht
107. Pater Damiaan

 philanews 5/2009:
This is Belgium:
108. Tom Lanoye
109. Hugo Claus
110.  Anne Provoost
111. Pierre Mertens
112. Amélie Nothomb
113. Henri Vernes
114. Poëziezomers Watou
115. Redu
116. Boekenbeurs Antwerpen
117. Foire du Livre Bruxelles
118. Volledig blaadje

119. Topstukken uit de Belgische filatelie
120. Prettige feesten (nationaal)
121. Prettige feesten ( internationaal)
122. Zwarte specht
123. Bosuil

Dit zijn de nummers van de postzegels per editie van Philanews waarin ze werden afgebeeld of raadpleeg onze website op volgende 
pagina : http://www.post.be/site/nl/residential/stamps/philately/stamps/2009/index.html:

Ontwerp buiten contract
Creatie en gravure van André Lavergne

TIJDELIJK POSTKANTOOR
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EvEnEMEnTEn

OnTMOET de man of 
de vrouw achter 
de postzegel

Toen Sir Rowland Hill in 1840 erin slaagde om niet langer de geadres-
seerde te laten betalen bij ontvangst, maar de verzender door middel 
van een postvignet, wist hij niet welke gevolgen deze hervorming 
in alle lagen van onze samenleving teweeg zou brengen. De eerste 
postzegel, ‘de penny black’, was geboren. 

We kennen de uitvinder van de eerste postzegel, maar de eerste 
liefhebber van postzegels kennen we niet. We weten enkel dat er al 
begin 1841 een advertentie verscheen in een Engelse krant om afge-
stempelde zegels te kopen. Slechts enkele maanden na de uitgifte van 
de eerste postzegel maakte hij al deel uit van een verzameling! Toen 
werd de jacht op nieuwe postzegels geopend en niets kon de opmars 
meer stuiten. 

Er zijn liefhebbers die beweren dat op zoek gaan naar mooie postze-
gels een wetenschap is. Ikzelf zou zo ver niet gaan. Om een rasechte 
postzegelliefhebber te zijn, moet je heel wat dingen weten. Je moet 
vooral kennis hebben over het drukken en druktechnieken, je moet 
postzegels bestuderen en soms zelfs een beetje een criminoloog zijn 
om een vals exemplaar te ontdekken.
 
Op zoek gaan naar nieuwe postzegels wordt nog heel wat interessan-
ter als je niet enkel zegels, maar ook brieven, postkaarten en ansicht-
kaarten verzamelt die mensen naar elkaar stuurden. Op die manier 
breng je menselijke documentatie samen. Je leert de gedachten van 
mensen kennen, en een beetje psycholoog of grafoloog ontdekt zo al 
snel het karakter van de verzender. 

De menselijke aard wil dat de postzegelliefhebber die een collectie 
heeft aangelegd zich meet met andere liefhebbers. Net zoals je bij een 
literatuurstudie op een correcte manier citaten moet aanbrengen, net 
zoals een ingenieur de juiste formules moet gebruiken voor zijn bere-
keningen, moeten de postzegelliefhebbers de regelgeving naleven als 
ze willen deelnemen aan nationale of internationale tentoonstellingen.

Op elke nationale of internationale postzegeltentoonstelling zie je ook 
grensoverschrijdende vriendschappen ontstaan tussen de liefheb-
bers, banden die bij elke nieuwe tentoonstelling versterkt en verdiept 
worden. En dat sociale is ook een heel belangrijk aspect van onze 
doorgaans solitaire hobby.
 
Jos Wolff RDP, voorzitter FIP (Fédération Internationale de Philatélie)

Op zOEk
naar mooie
postzegels

COLuMn

Laat jouw speciale uitgifte signeren door de 
ontwerper op onze voorverkoop in Gent.

Op zaterdag 13 maart is Gent de gaststad 
voor onze eerstvolgende voorverkoop. Niet 
minder dan 3 postzegeluitgiften worden er 
te koop aangeboden: het blaadje Gentse 
Floraliën, de prachtige reeks ‘Uit het nest’ 
en last but not least de reeks ‘Europa’ met 
dit jaar jeugdboeken als centraal thema. De 
Belgische postzegeluitgifte draagt dan ook 
de toepasselijke titel ‘De neus in de boeken’. 
Alles over deze uitgifte en het verhaal van de 
twee ontwerpers kan je lezen op pagina 6 in 
dit nummer van Philanews. Deze voorver-
koop is een uitgelezen kans om persoonlijk 
kennis te maken met deze grote dames 
wordt met één van deze grote dames: Gerda 
Dendooven zal in de voormiddag aanwezig 
zijn op de voorverkoop.

Ook andere postzegelontwerpers zijn van 
de partij: Guillaume Broux en Jean Libert 
die samen werk maakten van de uitgifte 
‘Gentse Floraliën’ en Kris Coppieters die de 
prachtige foto’s heeft gemaakt die aan de 
basis stonden van de aandoenlijke reeks 
‘Jonge Dieren’. 

De voorverkoop vindt plaats in het Museum 
voor Dierkunde in de Emiel Clauslaan in Gent. 
Het museum is gemakkelijk te bereiken: met 
de trein naar Gent Sint-Pieters en dan een 
tiental minuten te voet. Of van het station 
met bus 70 Zwijnaarde/Oostakker, halte 
Hofbouwlaan. Met de auto neem je de afrit 

Kris Coppieters

Jean Libert

Guillaume BrouxGerda Dendooven
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centrum op de E17, vervolgens B401 volgen 
en rechts aanhouden richting ‘Ledeberg’. Aan 
de verkeerslichten sla je linksaf, de R40 op 
(Citadellaan). Volg ongeveer 500 m verder 
de N60, Ferdinand Scribedreef (richting 
Oudenaarde). Even verder in de linkse 
bocht ligt de ingang van het Museum voor 
Dierkunde. Parkeren doe je best in één van 
de ondergrondse parkings in de buurt.



daG 1 Vrijdag, 09 april

10h15 Voorstelling Postzegeluit-
gifte Antverpia 2010 II – 
Verzameld

10h45 Quiz
11h30 Actie Taiwan - Optreden 

Chinese Kunstenaars
12h00 Radio 2: Interviews ‘Mid-

dagpost” – Live uitzending
13h00 Muzikaal intermezzo: 

Chinese muziek
13h30 Interview met Ingrid 

Daenen, Myriam Voz, Rob 
Buytaert en Thierry Martin.

14h00 Evocatie ‘Red Star line”
15h00 Quiz
15h30 In gesprek met vertegen-

woordigers Belgische 
Spoorwegen (B-Holding)

daG 2  Zaterdag, 10 april 

10h30 Officiele voorstelling:  
Postzegeluitgifte “Feest van 
de Postzegel”

  Wedstrijd kindertekeningen 
“Red de Aarde”

11h30 Quiz
12h30 Muzikaal intermezzo:  “Swa-

nyl & the Country Tikis”
13h30 In gesprek met stripauteurs 

& postzegelontwerpers.
15h30 Quiz
17h00 Radio 2: Live met Avondpost

daG 3  Zondag, 11 april

10h30 Officiele voorstelling Postze-
geluitgifte “Mode”

11h30 Muzikaal intermezzo –  
“Stijkerstrio”

12h30 Quiz
14h00  Uitreiking ereprijs Pro Post/

Edmond Struyf
15h30 Quiz

daG 4  Maandag, 12 april

10h30  Voorstelling Postzegeluit-
gifte “25 jaar Hoogvliegers”

 Interview met André Buzin
10h45 Debat “Natuur”
11h30 Quiz
12h30 Muzikaal intermezzo
13h00 Meet & Greet Postzegelont-

werpers: Interviews
14h00 Quiz
16h00 Sluiting Antverpia
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DOSSIEr: anTvErpIa

ANTWERPEN IN DE 
BAN VAN DE ZEGEL

www.antverpia2010.com

prOGraMMa anTvErpIa 2010
PRESENTATIE : LUK DE KONINCK (ONDER MEER BEKEND VAN THUIS)

 ANTVERpIA 2010 – COmpETITIE Op wERELdNIVEAu  (HALL 4)
De Europese Kampioenschappen Filatelie nemen je mee van Albanië over Fin-
land, Portugal en Turkije tot Ukraïne. Meer dan 300 filatelisten nemen deel aan 
de competitie en presenteren hun waardevolste en zeldzaamste topcollecties.

 “BIRdpEX”  (HALL 2)
Vierjaarlijkse internationale competitieve tentoonstelling rond  thema: “Vogels”. 
(vroegere edities waren er o.a. in Nieuw-Zeeland en Denemarken)

 ANdRé BuzIN, 25 jAAR hOOGVLIEGERS IN dE FILATELIE  (HALL 2 en 4)
Ander orgelpunt in het thema Vogels: 100ste postzegel in de reeks 
“Vogeltjes”door André Buzin. Je kan hem ontmoeten op zijn eigen speciale 
stand. Daarnaast is er in hall 4 op de stand van De Post ook nog een originele 
tentoonstelling van al zijn “Vogel” postzegels.

 ThE hISTORICAL BOX  (HALL 1)
Overzicht van 120 jaar geschiedenis van de KLBP, van De Post en van de 
geschiedenis van België in het algemeen met hoogste zeldzame filatelistische 
stukken waaronder de “Omgekeerde Dendermonde”.

 ThE REd STAR LINE – COmpAGNIE mARITImE BELGE  (HALL 1)
Evocatie van de emigratie naar de Nieuwe Wereld met expo van Van Mieghem, 
beeldprojecties uit deze periode en een online verbinding met Ellis Island in 
New York. Ontdek de route van je voorvaders naar Amerika.

 ANTwERpEN – STAd mET VEEL FACETTEN  (HALL 1)
Antwerpen Stripstad, Antwerpen Modestad, Antwerpen Diamantstad, Antwer-
pen Kunststad, Antwerpen Stad van Openheid en Communicatie, Antwerpen 
Stad van de Zoo. Antwerpen schittert zelf als een briljant en toont jou zijn 
veelzijdigheid.

 175 jAAR BELGISChE SpOORwEGEN  (HALL 1)
De B-holding viert op Antverpia met een interactieve stand de175ste verjaar-
dag van de eerste treinverbinding.

 wIE SChRIjFT dIE BLIjFT  (HALL 2)
Kalligrafie, “Creatief Schrijven”, het Alfabetiseringsfonds van de Koning Bou-
dewijnstichting, een boekenstand: wie schrijft, die blijft ! En wie schrijft, kleeft 
postzegels.

 TAIwAN EN dE CLINICLOwNS  (HALL 1)
Je zal op Antverpia 2010 kunnen kennismaken met de veelzijdige cultuur van 
Taiwan. En als kers op de taart: de volledige opbrengst van de verkoop van 
postzegels gaat integraal naar de Cliniclowns.

 pOSTzEGELhANdELAARS  (HALL 2, 3 en 4)
Bijna 100 handelaars en een vijftigtal  postadministraties uit de meeste
Europese landen bieden hun postzegels aan. Een uitgelezen kans om die ene 
postzegel te vinden die nog in je collectie ontbreekt.

tIen hoogtepunten op antverpIa 2010

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen – het definitieve programma is ook beschikbaar aan de ingang van Antverpia 2010.



1. Expo kunstcollectie postzegelontwerpers
2. Signeersessies postzegelontwerpers
3. Tekeningen wedstrijd “Red de Aarde” 
4. Labyrint
5. Loketten Post
6. Vignettenverdeler
7. Graveerder Guillaume Broux
8. Postzegeldrukkerij

9. Souvenir Antverpia
10. Mijn zegel
11. Bank van De Post 
12. Filmzaal
13. Afstempelingen
14. Filaboetiek
15. Brievenbussen
16. Post Mobile

17. WWF
18. Expo Postzegels 2010
19. Personeelsdienst De Post
20. Sociale Dienst De Post
21. Jeugdfilatelie – Stampilou
22. De Post - Buzin

pOSTaL vILLaGE

Aland (AX) 413/416
Andorra (AD) 404
Austria (AT) 401
Azerbaijan (AZ)  408
België (BE) 400
Brazil (BR) 422
Bulgaria (BG) 408
Denmark (DK) 413/416
Färöes (FO) 413/416
Finland (FI) 413/416
France (FR) 403
Germany (DE) 423
Greenland (GL) 413/416
Iceland (IS) 413/416
IGPC (US)* 424
Israel (IL) 419
Korea D.P.R. (KP) 402
Liechtenstein (LI) 419
Luxemburg (LU) 406
Malta - Eurocollect (MT) 420
Monaco (MC) 412
Morocco (MA) 407
Netherlands (NL) 405
Norway (NO) 413/416
Portugal (PT) 409/410
Slovenia (SI) 421
Spain (ES) 409/410
Sweden (SE) 413/416
T.A.A.F. (FR) 411
Ukraine (UA) 418
Vatican City State (VA) 417

HALL 4

HALL 1

HALL 2

HALL 3

WC

fEpa EXHIBITIOnS

fEpa EXHIBITIOnS

pOSTaL vILLaGE

424 420 416 412

423 419 415 411

422 418 414 410426

421 417 413 409

408

406

404

402

407

405

403

401

425

HaLL 4

ingang 1

*IGPC (US) vertegenwoordigt volgende landen: 
ANTIGUA, DOMINICA, GHANA ,GUYANA, LESOTHO, 
MICRONESIA, GAMBIA, GRENADA, LIBERIA, MALAWI, 
MALDIVES, MONTSERRAT, NEVIS, PALAU, ST. VIN-
CENT & THE GRENADINES, TANZANIA, PAPUA NEW 
GUINEA, SAMOA, SIERRA LEONE, ST. KITTS, TOGO, 
TUVALU, UGANDA, ZAMBIA.
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Plan onder voorbehoud van wijzigingen.

1.

3.

2.

4.

5.

6.

7. 8.

9. 10. 13.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

21.

22.

20.19.

18.

overzIchtsplan

Voor details stand van De Post zie plan hiernaast

DE POST



Alben und mehr GmbH (DE) 215/16
Andreas Karassek Briefmarkenhandel (DE) 221/22
Aspbäcks Covers & Postcards (SE) 208
Atlas Häftes AB (SE) 205
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG (DE) 228
Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG (DE) 232
Biener GmbH - Versandhandel (DE) 229
Brevspecialisten (SE) 202
Bureau Philatélique Bayart (BE) 220
Collectura - P.W. Meinhardt (NL) 224
Cover Story (UK) 211
Davo Uitgeverij (NL) 237
Ets. David Delhaye sprl (BE) 233/36
Frank Banke Philatelists (BE) 201
Fünf-Stern-Versand GmbH (DE) 218
Fyns Frimærkeservice (DK) 203
Gerber A. Philatélie (FR) 225/26
Heiner  Zinoni (DE) 204
Hennekinne Yves (BE) 227
L’Archive (FR) 230
Richardson and Copp (UK) 209/10
Schwanke Briefmarkenauktionen GmbH (DE) 223
Smits Philately (NL) 231
Straphil (FR) 219
Striegl  Gerhard (DE) 213/14
Topical Philately Ulf Stenquist (SE) 207
Trevor Pateman (UK) 212
Veraphil (CH) 217
Vigfila (BE) 206

WC radio 2
HISTOrICaL

 BOX

BELGIan STaMp COMpETITIOn

anTwErp

B-HOLDInG

pODIuM

kLBp COnTaCT

rED STar LInE 
& CMB

203 207 211 215 219 223 227

231

229

235

237

233

232

230

236

230

234

204 208 212 216 220 224 228

202 206 210 214 218 222 226201 205 209 213 217 221 225

catering

relaX competitief
BuzIn wIE SCHrIJfT DIE BLIJfT ! TaIwan

BIrDpEX EXHIBITIOnSBIrDpEX

BIrDpEX
EXHIBITIOnS

relaX

ingang 1

hall 2

hall 2

hall 3

hall 2

hall 2

hall 3
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HaLL 1

HaLL 2

HALL 4

HALL 1

HALL 2

HALL 3

overzIchtsplan



om de 100ste postzegel van andré buzin extra in de bloemetjes te zetten, brengt 
de post een ‘buzin-box’ uit. de box bestaat uit reproducties van alle buzin postze-
gels met vogelafbeelding en een mooi aluminium fotokader waarin de reproducties 
passen. de 102 reproducties zijn gedrukt op echt postzegelpapier (ongegomd), 
formaat 18 cm x 24 cm en alleen verkrijgbaar bij  aankoop van de buzin-box.  
tevens bevat deze box een gelimiteerd en genummerd zwart/wit vel met gravure 
van de visarend op postzegelformaat. beperkte oplage, wees er dus snel bij! 

wil je graag andré buzin ontmoeten? kom dan van 9 tot 12 april
2010 naar antverpia 2010, antwerp expo, Jan van rijswijcklaan
191 te 2020 antwerpen.

haal de unieKe 
‘Buzin-BoX’ in huis!

Prijs: € 50
Code: MER1001BUZ

en ontmoet andré buzin  
op antverpia 2010

V.U.: P. Allardin – E. Walschaertsstraat 1B – 2800 Mechelen De Post (naamloze vennootschap van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464 RPR Brussel. PR 679-0000013-13)

www.antverpia2010.com


