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De voorjaarsklassiekers zijn gereden en ook nu weer werden we getrakteerd 
op heroïsche exploten van ‘onze’ wielerhelden. Voetballiefhebbers kijken 
ondertussen uit naar hun vierjaarlijkse hoogmis, het WK Voetbal. Met Zuid-Afrika 
als eerste gastland op Afrikaanse bodem. In 2010 vinden voor de eerste keer 
de Jeugd Olympische Spelen plaats in Singapore. Met dit initiatief wil Jacques 
Rogge, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, nieuw vuur blazen in 
de olympische gedachte ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’. De kleurrijke 
uitgifte ‘Sport op de top’ brengt hulde aan deze belangrijke sportevenementen. 
In ons dossier laten we Eddy Merckx, het grootste sporticoon uit onze nationale 
geschiedenis, aan het woord. 

Twee andere uitgiften dit voorjaar focussen op een belangrijke historische ge-
beurtenis. ‘Op het goede spoor’ zet 175 jaar Belgische spoorwegen in de kijker. 
De trotse uitgifte ‘Het heft in eigen handen’ staat stil bij de 50ste verjaardag van 
de onafhankelijkheid van Belgisch-Kongo. België speelt 50 jaar later nog altijd 
een belangrijke rol in de Democratische Republiek Congo. Niet alleen met de 
ondersteuning van het democratiseringsproces in dit gigantische land, maar 
ook door op het terrein de bewoners een volwaardig toekomstperspectief te 
proberen geven. 

Ten slotte wil ik ook de vele bezoekers aan Antverpia 2010 bedanken. Het waren 
vier boeiende en spannende dagen, met verdiende winnaars in de verschillende 
competities. Maar Antverpia was ook een gelegenheid voor vele niet-filatelisten 
om kennis te maken met de postzegel. Bedankt om er samen met ons een 
geslaagd feest van te maken!

Philippe Allardin
Directeur

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.
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Net voor het ter perse gaan besliste
De Post om een postzegel te voorzien 

voor het Belgisch voorzitterschap 
van de Europese Raad met als 

onderliggend thema de aanstelling van 
Herman Van Rompuy als voorzitter van 

de Europese Raad.

Foto cover: Eddy Merckx wint een rit tijdens de 
Ronde van Frankrijk '69, het eerste jaar dat hij
de Ronde van Frankrijk won.

Belangrijk 
Bericht: 

 eXtra
postzegeluitgiFte! 

 meer inFo op pagina 11
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dE fAN SPECIALE UITGIfTEN

De uitgifte belandt vast en zeker in de collectie van Joery Peeters, 
medewerker bij de NMBS en gepassioneerd postzegel- en model- 
bouwverzamelaar van alles wat met treinen te maken heeft. “Mijn 
passie voor locomotieven startte op mijn zevende toen ik een Märklin-
setje cadeau kreeg. Ondertussen is die passie een beetje uit de hand 
gelopen”, geeft hij lachend toe.“Ik ben nu op zoek naar een ruimte 
waar ik een museum kan inrichten met mijn modelbouwtreinen en 
postzegelcollecties. Eventueel samen met andere verzamelaars. Dit 
jaar werk ik trouwens samen met het Speelgoedmuseum in Mechelen 
aan een tentoonstelling met modeltreinen naar aanleiding van 175 
jaar Belgische Spoorwegen.” 

Bijzondere collectie
Als filatelist stelde hij ondertussen enkele bijzondere collecties samen, 
met focus op de Belgische spoorwegen. “Ik heb een verzameling 
Belgisch postfris, een verzameling ongetande zegels over treinen, een 
collectie met alle zegels en andere postproducten van de NMBS,… 
Er zitten enkele topstukken bij”, vertelt hij geheimzinnig, “maar ik ben 
nog op zoek naar een aantal zegels en modelbouwwagons. Mijn col-
lectie zal nooit volledig zijn.” Deelnemen aan wedstrijden doet hij niet, 
maar waar hij kan, stelt hij zijn collectie postzegels en modelbouw-
wagons tentoon. Voor zichzelf, maar vooral om de NMBS te promoten. 

In 2010 is het precies 175 jaar geleden dat de trein 
zijn intrede maakte op het Europese vasteland. ‘De 
Olifant’ deed op 5 mei 1835 vijftig minuten over 
het traject Mechelen-Brussel. Ondertussen zijn de 
spoorwegen enorm geëvolueerd. De speciale uitgifte 
‘Op het goede spoor’ brengt deze boeiende periode 
mooi onder de aandacht.  

Postzegels lokken Personeel
Hij gaat verder dan ‘passief’ verzamelen. Dankzij Joery is België ook 
een dertigtal zegels over de spoorwegen rijker. “Ik werk nu bijna tien 
jaar bij de NMBS. De eerste zeven jaar was dat als technicus in de 
tractiewerkplaats van Antwerpen-Noord. Ondertussen behaalde ik 
via avondschool mijn diploma industrieel ingenieur elektromecha-
nica en sinds drie jaar werk ik voor de dienst Opleidingen.” In die job 
steekt hij evenveel passie als in zijn hobby. Omdat hij zo enthousiast 
is over de NMBS als werkgever, wil hij ook andere werknemers lok-
ken. Dat doet hij onder andere met zijn zelf ontworpen postzegels. 
“Mijnzegel en Mediastamp zijn de ideale manieren om je eigen 
postzegels uit te brengen”, aldus Joery. “In 2007 heb ik bijvoorbeeld 
een zegel laten maken van de tractiewerkplaats Antwerpen-Noord. 
Dankzij die zegel heb ik toch tien mensen kunnen overtuigen om 
zich kandidaat te stellen. De zegel van de tractiewerkplaats had ik 
namelijk laten afdrukken op een modelbouwwagon. Daar had ik 
een afbeelding van laten maken en opnieuw een postzegel. De Post 
heeft die zelfs als priorzegel uitgebracht. Toen mensen die zegel 
zagen op de modelbouwbeurs waar ik tentoonstelde, vroegen ze of 
hij te koop was. Maar ik gaf hem enkel weg als ze zich inschreven 
als kandidaat-werknemer bij de NMBS”, glimlacht hij.

OP HET GOEdE 
SPOOR: 175 
jaar belgIsche 
spoorwegen
speciale uitgifte 14

CoDE: fDC1014

CoDE: fDs1014

uitgiftEDatum

{10/05/2010}
oP HEt goEDE sPooR
PRijs: € 1,18
CoDE: 1014PRo*
* 1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

op het goede spoor
kenmerken:

thema: 175ste verjaardag van de belgische spoorwegen
zegel: de eerste trein gecombineerd met de thalys
vel: illustratie gebaseerd op een gravure van louters & fourmois 
(1835)
ontwerp: béatrice duculot & guillaume broux
waarde van de zegels: 
prijs van het vel: € 5,90
formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
formaat van het vel: 100 mm x 160 mm
velindeling: 5 postzegels
papier: gpw fosfor
aantal platen: 6
tanding: 11 ½
drukprocedé: gecombineerde raster- en staaldiepdruk
gravure (vormcilinders): de schutter ‘neroc nv
druk: stamps production belgium

Voorverkoop:
Op 8 mei 2010 van 10u tot 16u in het station 
van Schaarbeek.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 10 mei 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel - De Brouckère, 
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

“Mijn passie voor locomotieven startte op 
mijn zevende toen ik een Märklinsetje 

cadeau kreeg”
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dE ONTwERPER

“Ik probeer up-to-date te blijven 
met wat beweegt in de grafische 
vormgeving. De revival van de 
jaren ’60 inspireerde me voor 
deze feestzegels. Je moet je 
boodschap heel kernachtig 
overbrengen want postzegels 
zijn klein. En dat lukt als je heel 
gestileerd werkt. De sterk gesti-
leerde stijl uit die tijd leent zich 
daar perfect voor.” Het kleurge-
bruik en het feestelijke karakter 

van de reeks doen terugdenken aan de eerste reeks postzegels die 
hij ontwierp voor De Post. “Een tiental jaar geleden heb ik in mijn vrije 
tijd een reeks tekeningen rond dans en ballet gemaakt, die me ook 
leuk leken voor een postzegel. Ik stuurde foto’s van mijn tekeningen 
op naar De Post en daar waren ze meteen enthousiast.” Ondertussen 
heeft hij ook al de ontwerpen van andere postzegels op zijn palmares 
staan, zoals voor het Rode Kruis. “Inspiratie komt soms meteen, maar 
meestal is het zwoegen en zweten”, lacht hij. “Ik werk ook nog heel 
ambachtelijk, met potlood, pen, penseel en kleurstiften. Achteraf laat 
ik mijn werk digitaliseren. Voor de Feestzegels zat de inspiratie mee en 
had ik vrij snel een helder beeld van de reeks voor ogen.”

striPtekenen voor de wetenschaP
Zijn passie voor tekenen combineert hij met een passie voor weten-
schap. “Tekenen doe ik al van mijn drie jaar. Toch wilde ik na de 
humaniora geologie studeren. Maar aan het einde van mijn
middelbare schooltijd ben ik opnieuw ‘serieus’ beginnen tekenen en 
heb ik uiteindelijk voor een grafische opleiding gekozen.” 
De eerste 25 jaar als ontwerper werkte hij vooral als (boek)illustrator, 
voor jong en oud. Ondertussen ontwierp hij ook affiches, cd-hoezen 
en logo’s. De opdrachten voor De Post ziet hij als een bekroning en 
erkenning van zijn grafische zoektocht. 

“Eerder toevallig zijn daar sinds 2000 ook beeldverhalen bij geko-
men. Voor de RandKrant maakte ik een aantal jaren korte strips van 
lokale sagen en legenden”, vertelt hij. “Nadien volgden historische 
en biografische strips (Justus Lipsius, Ruusbroec, Bruegel). Nu krijg 
ik opdrachten vanuit wetenschappelijke kringen in het kader van 
projecten rond wetenschapspopularisering. Ik maak didactische 
beeldverhalen die middelbare scholieren willen warm maken voor 
wetenschap.” Bij dergelijke opdrachten kan hij zijn twee passies 
verenigen. “Mijn wetenschappelijke achtergrond komt hier goed van 
pas. De cirkel lijkt op dit moment rond.”

De feestelijke zegels van grafisch vormgever Chris 
Vandendriessche alias striptekenaar Castor brengen 
je even terug naar de jaren ’60.

dE fEESTzEGELS 
doen de swinging 
sixties herleven
speciale uitgifte 15
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“Inspiratie komt soms meteen, maar 
meestal is het zwoegen en zweten”

CoDE: fDs1015

CoDE: fDC1015

uitgiftEDatum
{10/05/2010}

fEEstzEgEls
PRijs: € 5,90
CoDE: zB1015*
*5 zegels behoren tot het postzegelabonnement

Voorverkoop:
Op 8 mei 2010 van 10u tot 16u in het station
van Schaarbeek.

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 10 mei 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel – De Brouckère,
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Feestzegels (zelfklevend)
kenmerken:

thema: postzegels voor al uw feestelijke invitaties
zegels: toeters en bellen – geschenken – carnaval – champagne en 
gebak – fuif
ontwerp: chris vandendriessche (castor)
lay-out: mvtm
waarde van de zegels:  
prijs van het boekje:  € 5,90
formaat van de zegels: 25 mm x 30 mm
formaat van het boekje: 166 mm x 60 mm
velindeling: 10 postzegels
papier: polyvalent-fosforescent, zelfklevende laag aangebracht op 
steunpapier
tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeeltelijk tanding type 10
drukprocedé: rasterdiepdruk
gravure (vormcilinders): de schutter ‘neroc nv
druk: stamps production belgium

Vrij grafisch werk van vormgever Chris 
Vandendriessche
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dOSSIER SPECIALE UITGIfTEN

sport op de top
kenmerken:

thema: grote sportevenementen in 2010
zegels: fifa wereldkampioenschap voetbal 2010 – de jeugd olym-
pische spelen – eddy merckx, 65, belgische sportman van 
de 20ste eeuw
ontwerp: karl meersman
lay-out: mvtm
waarde van de zegels: fifa wereldkampioenschap voetbal 2010: 
jeugd olympische spelen: 
eddy merckx, 65, belgische sportman van de 20ste eeuw: ➋
prijs van de vellen: fifa wereldkampioenschap voetbal 2010: € 4,50
de jeugd olympische spelen: € 5,25, eddy merckx, 65, belgische 
sportman van de 20ste eeuw: € 5,90
formaat van de zegels: fifa wereldkampioenschap voetbal 2010 & 
eddy merckx, 65, belgische sportman van de 20ste eeuw: 27,66 mm 
x 40,20 mm jeugd olympische spelen: 40,20 mm x 27,66 mm
formaat van de vellen: fifa wereldkampioenschap voetbal 2010 & 
eddy merckx, 65, belgische sportman van de 20ste eeuw: 166 mm x 
100 mm, jeugd olympische spelen: 100 mm x 166 mm
velindeling: 5 postzegels
papier: fosfor litho
aantal platen: 2
tanding: 11 ½
drukprocedé: offset
repro en druk: stamps production belgium

CoDE: fDs1016

CoDE: fDC1016

Het is de eerste keer dat De Post een postzegel opdraagt aan Eddy 
Merckx persoonlijk. Een vorige zegel in 1999 kaderde nog in de uitgifte 
‘De XXste eeuw in 80 postzegels’. In de typische cartoonstijl van Karl 
Meersman wordt zo een ultiem eerbetoon gebracht aan de Belgische 
sportman van de twintigste eeuw. Een mooi beeld: Merckx maakt in zijn 
vertrouwde gele trui het zegegebaar met op de achtergrond de Arc de 
Triomphe. In totaal heeft de wielerkampioen 111 gele truien in zijn kast 
hangen, goed voor vijf eindoverwinningen in de Tour de France.

Eddy Merckx is dan ook de beste wielrenner aller tijden, daar is iedereen 
het over eens. Van de 1.582 profwedstrijden waarin hij startte, won hij 
er maar liefst 445. Indrukwekkend. Dat hij zo goed als alles won – en 
vooral de manier waarop – leverde hem de bijnaam De Kannibaal op. 

tourkaravaan langs zijn huis  
2010 wordt het Merckx-jaar. Er is niet alleen de postzegel. Op zondag 
4 juli maakt de Tourkaravaan zelfs een ommetje langs Meise, de woon-
plaats van de wielerkampioen. “De organisatoren en de stad Brussel 
verlenen me een grote eer door de Ronde van Frankrijk langs mijn 
thuishaven te laten passeren”, vertelt Merckx trots. “Brussel is mijn hart, 
mijn land. Ik voel me een echte Brusselaar. In onze hoofdstad zelf heb ik 
nooit een Tourrit gewonnen, maar in de Ronde van 1969 heb ik er na de 
ploegentijdrit wel de gele trui gepakt.”

Na het bezoek aan Merckx’ woonplaats trekken de renners richting 
Brussel om te finishen op de Houba De Strooperlaan, meteen de langste 
rechte lijn van deze Tour. “Als ik eerlijk mag zijn, zou het mooiste verjaar-
dagscadeau een Belgische ritzege in Brussel zijn”, geeft onze grootste 
wielerkampioen aller tijden toe.

ook de fietsenfaBriek is jarig
Ook zijn fietsenfabriek viert dit jaar feest. Dertig jaar al bestaat het bedrijf 
intussen. De Kannibaal startte Rijwielen Merckx in 1980, drie jaar nadat 
hij de fiets aan de haak hing. Hij hielp er nog heel wat ex-ploegmaats 
aan werk. In een gerenoveerde boerderij langs een landweg in Meise 
vinden we de fabriek. Het gebouw is te klein. Overal liggen kaders en 
onderdelen. “We moeten verhuizen. Naar een modern pand langs de 
ring in Zellik. We willen er ook een fantastische showroom bouwen. We 
hoopten in september te verhuizen, maar ik vrees dat het begin volgend 
jaar wordt”, blikt Merckx vooruit.

In Meise kunnen ze de bestellingen voor de nieuwe Eddy Merckx-fietsen 
nauwelijks volgen. De verkoop zal dit jaar bijna verdrievoudigen. Het 
fietsenbedrijf is dan ook een nieuw leven begonnen. De wielerkampioen 
verkocht in oktober vorig jaar de meerderheid van zijn bedrijf aan Sobra-
dis, de holding van Brantano-oprichter Joris Brantegem. Daarmee heeft 
Merckx ook de leiding van zijn fietsenbedrijf uit handen gegeven. 

Op 14 juni is het zover. Drie dagen voor Merckx’ vijf-
enzestigste verjaardag krijgt hij zijn eigen postzegel. 
Drie weken later is het feest helemaal compleet: dan 
maakt de Tourkaravaan een ommetje langs Meise, de 
woonplaats van de wielerkampioen. 

“Het mooiste verjaardagscadeau zou 
een Belgische ritzege in Brussel zijn”

een postzegel 
voor
dE KANNIBAAL
speciale uitgifte 16

eddy merckx krijgt op zijn 
vijfenzestigste een ultiem 
eerbetoon

©
 S

te
ph

an
 V

an
fle

te
re

n

CoDE: 1016CPRo

CoDE: 1016BPRo

CoDE: 1016aPRo
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SPECIALE UITGIfTEN dOSSIER

wielrenner haat vliegen
Maar rustiger is zijn leven nog niet geworden, dat merken we ook als we 
hem proberen te strikken voor een interview. “Ik ben nog evenveel op 
de baan als vroeger”, geeft hij toe met een diepe zucht. Eddy blijft nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe fietsen. Hij is momenteel 
trouwens bezig met een nieuw model, verklapt hij. Daarenboven verzorgt 
hij de promotie. Logisch, de naam Merckx klinkt nog altijd als een klok 
in de (wieler)wereld. “Met onze fietsen proberen we kort op de bal te 
spelen. Intussen verkopen we al modellen in meer dan twintig landen. 
Wist je dat we nu ook in Korea bezig zijn?”, zegt hij trots.

De wielerkampioen reist meer dan ooit, ook al haat hij vliegen. “Het 
enige wat sedert die oktoberdag veranderde, is dat ik niet meer de 
druk heb van het personeel. Maar qua reizen verslind ik nog altijd mijn 
kilometers. Meer dan me lief is. Ik ben er de mens niet naar om nee te 
zeggen en de hele tijd thuis in een zetel te zitten. Maar ik geef toe dat 
het volgen van koersen stilaan begint te wegen op mij.” 

tom Boonen
De kans dat Tom Boonen dit jaar op een Merckx-fiets een Tourrit wint 
is reëel. Merckx’ bedrijf is sinds dit jaar fietssponsor van Quick Step, de 
ploeg van de Belgische kampioen en manager Patrick Lefevere. Onze 
grootste wielerkampioen is duidelijk erg in de wolken over de deal. “Een 
droomhuwelijk. Een Belgische ploeg met een Belgische fietsleverancier.” 

palmares eddY merckX
een kleine greep uit zijn 445 profzeges

eendagswedstrIjden
 3 x wereldkampioen profs
 1 x belgisch kampioen
 7 x milaan-san remo (recordhouder)
 2 x ronde van vlaanderen
 3 x parijs-roubaix
 5 x luik-bastenaken-luik
 2 x amstel gold race
 2 x ronde van lombardije

rIttenwedstrIjden
 5 x ronde van frankrijk
 (34 ritzeges, 111 gele truien, 3  groene truien en 2 x bergklassement)
 5 x ronde van italië
 1 x ronde van spanje

werelduurrecord in 1972: 49,431 km
11 zesdaagsen
6 x sportman van het jaar 
nationale trofee van sportverdienste
sportfiguur van de 20ste eeuw

Vanaf 1 juli is België zes maanden voorzitter van de Raad 
van de EU. Een perfecte gelegenheid voor ons land om 
een belangrijke rol te spelen in de organisatie en stimu-
lering van het werk van de Europese Unie. Ondertussen 
heeft België met Herman Van Rompuy als voorzitter van 
de Europese Raad de eerste Europese president in huis. 
Henry Kissinger hoeft zich nu niet langer af te vragen wie 
hij moet bellen als hij Europa aan de lijn wil krijgen.
Naar aanleiding van het voorzitterschap en van deze 
benoeming brengt De Post een speciale uitgifte ‘De Eu-
ropese Unie. Het Belgisch voorzitterschap’ op de markt. 
De postzegel is beschikbaar vanaf 1 juli 
in alle postkantoren. Op de eerste verkoopdag kan je 
jouw uitgifte laten signeren door ontwerper Kris Maes 
in de Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1, 
1000 Brussel van 10u tot 16u.
Op het ogenblik van het ter perse gaan, beschikte de 
redactie nog niet over de afbeeldingen en stempels van 
de uitgifte. Deze kan je ontdekken in de volgende editie 
van Philanews. Voor deze uitgifte is er geen voorverkoop.

belgIë staat 
europees 
In de schIjn-
werpers

© European Union

de europese unie.
het Belgisch voorzitterschap
kenmerken:

thema: het belgisch voorzitterschap van de raad van 
de europese unie (01.07.2010-31.12.2010)
vel: herman van rompuy, eerste voorzitter van de 
europese raad 
ontwerp: kris maes
waarde van de zegels: 
prijs van het blaadje:  € 4,50
formaat van de zegels: 40,20 mm x 27,66 mm
formaat van het blaadje: 140 mm x 170 mm
velindeling: 5 postzegels
papier: fosforescent litho
aantal platen: 2
tanding: 11½
drukprocedé: offset
repro & druk: stamps production belgium

uitgiftEDatum
{14/06/2010}

• EDDy mERCkx, 65, BElgisCHE
 sPoRtmaN VaN DE 20stE EEuw
• fifa wERElDkamPioENsCHaP
 VoEtBal 2010
• DE jEugD olymPisCHE sPElEN

PRijs: € 1,18
CoDE: 1016CPRo*
*een postzegel behoort tot
het postzegelabonnement

PRijs: € 0,90
CoDE: 10160aPRo*
*een postzegel behoort tot
het postzegelabonnement

PRijs: € 1,05
CoDE: 1016BPRo*
*een postzegel behoort tot
het postzegelabonnement

Voorverkoop: 
Op 12 juni 2010 van 10u tot 16u op het volgende 
adres: Hall Omnisport, rue de l'Avenir 1, 5360 
Natoye (Hamois).

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 14 juni 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

nog twee sportevenementen
in de kijker!

illustrator en cartoonist karl meersman ontwierp nog twee speciale
uitgiften rond sport. eén naar aanleiding van het wk voetbal in 
zuid-afrika en ook de eerste jeugd olympische spelen mochten niet 
ontbreken op een postzegel.

uitgiftEDatum
{01/07/2010}
DE EuRoPEsE uNiE. HEt  
BElgisCH VooRzittERsCHaP
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dE vERzAMELAAR

het heft in eigen handen
kenmerken:

thema: congo, 50 jaar onafhankelijk
zegel: congo door de ogen van kunstenaar chéri samba
ontwerp: chéri samba
lay-out: mvtm
waarde van de zegel: 
prijs van het vel:  € 5,25
formaat van de zegel: 27,66 mm x 40,20 mm
formaat van het vel: 166 mm x 100 mm
velindeling: 5 postzegels
papier: fluorescerend
aantal platen: 2
tanding: 11 ½
drukprocedé: offset
repro en druk: stamps production belgium

Voorverkoop: 
Op 12 juni 2010 van 10u tot 16u op het volgende 
adres: Hall Omnisport, rue de l'Avenir 1, 5360 
Natoye (Hamois).

Afstempeling uitgiftedatum:
Op 14 juni 2010 van 10u tot 17u in de
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 1,
1000 Brussel.

uitgiftEDatum

{14/06/2010 }
HEt HEft iN EigEN HaNDEN
PRijs: € 1,05
CoDE: 1017PRo*
*1 zegel behoort tot het postzegelabonnement

SPECIALE UITGIfTEN

Vreemd genoeg is Walter Deijnckens, de enthousiaste voorzitter van de 
filatelistische Studiegroep Belgisch-Kongo, nog nooit in Congo geweest. 
“In 1992 plande ik wel een reis met mijn vrouw naar Rwanda, maar 
toen hebben de gebeurtenissen van 1994 roet in het eten gegooid. 
Sindsdien hebben we geen plannen meer gemaakt. Ik bezoek nu wel 
tentoonstellingen die deze 50ste verjaardag in de kijker zetten. De 
tentoonstelling ‘Congo (belge)’ van fotograaf Carl De Keyzer in het Ant-
werpse Fotomuseum vond ik bijzonder confronterend. Zijn foto’s tonen 
Belgische restanten in het huidige Congo.”
 
exotische natuurzichten
Hij is nu al 20 jaar voorzitter van de Studiegroep Belgisch-Kongo, die 
hij mee hielp oprichten in 1990. Daarnaast is hij ook al 7 jaar voorzitter 
van de Belgian Congo Study Circle, opgericht in ’52. “We tellen nog 125 
leden uit 16 verschillende landen. De Studiegroep Belgisch-Kongo telt 
nog 40 leden. We komen een paar keer per jaar samen en geven ook 
een eigen tijdschrift uit.” Aan onderwerpen geen gebrek. “Posthistorisch 
is de koloniale periode in Congo zeer interessant”, steekt hij enthousiast 
van wal. “We bestrijken de hele periode, van Kongo-Vrijstaat – het 
privédomein van Leopold II vanaf 1886 – tot 1960, het jaar van de 
onafhankelijkheid.” De vonk voor Congo sloeg over op zesjarige leeftijd 
en sindsdien is het land zijn grote geliefde gebleven. “Als ventje van zes 
jaar begon ik met verzamelen. Ik kreeg dan afdankertjes met een hoek 
af. Zo kreeg ik een reeks uit 1894 in diepdruk in handen over Congo. 
De prachtige exotische natuurzichten fascineerden me mateloos. De 
reeks werd uitgebracht naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling 
in Antwerpen. De ontwerpen en diarama’s hiervan waren van de heren 
Mols en Van Engelen.”

geBoeid door geschiedenis
Op die zestig jaar tijd als verzamelaar stelde Walter zo’n vijf verzamelin-
gen rond Congo samen. “Een stempelstudie van Belgisch Congo en een 
verzameling met uitgiften van nationale parken van vóór 1960. Verder 
heb ik nog een heel specifieke verzameling opgebouwd met legerpost-
stempels van tijdens de Belgische bezetting van Duits Oost-Afrika tus-
sen 1916 en 1922. Verder verzamel ik ook uitgiften met de beroemde 
pakketboten naar Congo, zoals de Albertville. Mijn vijfde collectie ten 
slotte draait volledig rond postwaardestukken, vanaf het moment dat 

Het is ondertussen 50 jaar geleden dat Belgisch-
Kongo onafhankelijk werd. De speciale uitgifte ‘Het 
heft in eigen handen’ staat stil bij deze bijzondere 
gelegenheid. 

HET HEfT IN  
EIGEN HANdEN
speciale uitgifte 17

CoDE: fDC1017

CoDE: fDs1017

Leopold II Kongo-Vrijstaat overdroeg aan de Belgische regering tot de 
onafhankelijkheid in 1960.” 
Hij houdt niet alleen van de onderwerpenkeuze van de Belgische kolo-
niale zegels en de zorg waarmee ze gemaakt zijn, ook de geschiedenis 
boeit hem mateloos. “Ik vind het heel tof dat De Post met deze uitgifte 
aandacht besteedt aan onze ex-kolonie en haar niet links laat liggen. In 
2008 was er ook een uitgifte naar aanleiding van de 100ste verjaardag 
van het ontstaan van Belgisch-Kongo. Ik hou dat allemaal bij. In 1997 
verscheen een mooie reeks ter gelegenheid van het eeuwfeest van het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Over twee jaar vie-
ren onze andere ex-kolonies Rwanda en Burundi hun onafhankelijkheid, 
dat verdient ook een uitgifte. Als ik kan, help ik ook mee aan tentoonstel-
lingen, zoals in 1986 in het Brusselse Muntcentrum (hoofdkantoor van 
De Post)  rond 100 jaar Kongo Vrijstaat 1886-1986. Toen gaf De Post 
ook een gezamenlijke uitgifte met Zaïre uit.”

chroniqueur van het dagelijkse leven
Ontwerper van deze speciale uitgifte is de Congolese schilder Chéri 
Samba (°1956). Deze politiek bewuste schilder is één van de bekendste 
actuele Afrikaanse kunstenaars en is gekend om zijn cartoonachtige 
schilderijen in heldere kleuren, waarin hij de sociale realiteit van het 
dagelijkse leven vastlegt. Zonder taboes te schuwen.

© Filip Naudts
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POSTzEGELPROGRAMMA 2011 STAMPILOU

strIp 24: Quyên’s grote 
geheIm! de nIeuwe strIp van 
stam & pIlou
Opa Fons, postbode op rust, grootvader van Pilou en buurman van 
Stam, leest graag verhaaltjes voor aan de klas van zijn kleindochter, 
waar Juf Boterbloem met ijzeren hand de lakens uitdeelt. Op voor-
waarde dat hij zelf mag kiezen wat hij voorleest! Zijn fantasie gaat 
soms met hem aan de haal als hij ‘waar gebeurde’ verhalen vertelt, 
maar dat mag de pret niet drukken!
 
Vandaag vertelt Opa Fons het ‘waar gebeurde’ verhaal van het 
Vietnamese meisje Quyên, zeg maar “Gwen”. Ze maakte van haar 
traiteurzaakje in het hartje van de hoofdstad van Europa, één van de 
beste Aziatische restaurants van het land! Een paar jaloerse concur-
renten kunnen dit niet verkroppen. Ze proberen op de meest drieste 
manieren het grote geheim van Quyên’s succes te ontfutselen. 
Gelukkig zijn ze niet al te slim en draaien hun misdadige plannen 
snel in de soep!

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 of 
schrijf naar philately@post.be

*Tarief 2010

Op een heel prettige manier leer je alles over postzegels ver-
zamelen, 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	opberg-

map, 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.

Volgend jaar iets speciaal te vieren met jouw club of gewoon zin om iets 
bijzonders op poten te zetten? Dan is een voorverkoop een leuk idee! 
De Post is ook dit jaar op zoek naar clubs die de voorverkoop van een 
uitgifte willen organiseren. Telkens evenementen die ‘schoon volk’ lok-
ken en waar de verzamelaars persoonlijk kunnen kennismaken met de 

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 2010ORGANISEER zELf EEN vOORvERKOOP!
de speciale postzegeluitgiften van 2011

kenmerken:
auteurs: studiomax! 
aantal bladzijden: 64 
code: phstst1024n
uitvoering: paperback
druk: quadri
prijs: € 5

uitgiftEDatum

{24/05/2010}
QuyÊN's gRotE gEHEim!

datum beschrijving aantal en waarde plaats van verkoop

3/1 1.1.11. de post op een keerpunt.
de vrijmaking van de postmarkt

1 x ➀ geen voorverkoop. speciale afstempeling 
in brussel

17/1 waar schrijvers woonden. 
over schrijvershuizen

1 x            1 x           1 x ➁ provincie vlaams-brabant of brussel 

17/1 de dierenriem.
kies zelf een sterrenbeeld voor de postzegel

1 x ➀ zelfklevend provincie vlaams-brabant of brussel

17/1 stoffen ontraadseld.
het vn-jaar van de chemie

1 x ➀ provincie vlaams-brabant of brussel

14/2 getekend luc tuymans.
wereldkunstenaar exposeert in bozar en creëert een postzegel

1 x ➀ provincie luik

14/2 highlights of belgium
zelfklevend gidsje voor toeristen in belgië

5 x           zelfklevend provincie luik

14/2 de vrijwilliger vooraan
solidariteitszegel n.a.v. het europees jaar van de vrijwilliger

1 x ➀ zelfklevend provincie luik

7/3 le bal du rat mort
carnaval in oostende met james ensor

1 x ➀ provincie west-vlaanderen 

7/3 vergeten groenten 
natuuruitgifte over oude groenten die terug in de smaak vallen

5 x provincie west- vlaanderen

4/4 de foor!
verrukkelijke kermisattracties

10 x ➀ zelfklevend regionale competitieve tentoonstelling – 
provincie limburg –antwerpen

4/4 tussen schacht en heide
serie ‘belgische streken’ over de kempense mijnstreek

5 x regionale competitieve tentoonstelling – 
provincie limburg –antwerpen

16/5 the art of graffiti
het metrostation ‘de wand’ in laken

5 x provincie antwerpen

16/5 brief op de bus !
reeks ‘feest van de postzegel’ over oude en nieuwe brievenbussen 

5 x ➀ provincie antwerpen

27/6 humor maakt macht.
‘this is belgium’ getekend door belangrijke belgische cartoonisten

10 x ➀ regionale competitieve tentoonstelling – 
provincie henegouwen – namen

27/6 vrouwen & sport
vrouwen in groepssporten 

5 x regionale competitieve tentoonstelling – 
provincie henegouwen – namen

27/6 henry de toulouse lautrec in elsene
zelfklevend kunstboekje met affiches uit het museum van elsene

10 x ➀ zelfklevend regionale competitieve tentoonstelling – 
provincie henegouwen – namen

29/8 kuifje op het scherm 
de avonturen van kuifje door steven spielberg (jeugdfilatelie) 

10 x ➀ provincie waals-brabant of brussel

29/8 paleizen van justitie 
gerechtsgebouwen gisteren en vandaag 

5 x ➁ provincie waals-brabant of brussel

19/9 de koningin en haar werken 
koningin paola en haar initiatieven voor de jeugd

1 x ➀ regionale competitieve tentoonstelling – 
provincie oost- en west-vlaanderen

19/9 visit belgium 
de europa-uitgifte 2011 bezoekt belgië

2 x regionale competitieve tentoonstelling – 
provincie oost- en west-vlaanderen

17/10 snoep van bij ons
over ambachtelijk snoepgoed

5 x regionale competitieve tentoonstelling –
provincie luxemburg — luik

17/10 stralende middelpunten. de brusselse grote markt 
een nieuwe reeks ‘promotie van de filatelie’ over beroemde stadskernen.

5 x ➀ blaadje verkocht
aan 6 euro

regionale competitieve tentoonstelling –
provincie luxemburg — luik

7/11 manga & strips
gemeenschappelijke uitgifte met japan

2 x ➂ provincie namen

7/11 beste wensen. schrijf elkaar!
kinderen tekenen hun nieuwjaarswensen

1 x ➀ 1x           zelfklevend provincie namen

man of vrouw achter de postzegel. 

Stuur je aanvraag voor een voorverkoop op de aangeduide plaatsen vóór 
15 juni 2010 naar Eddy Van Vaeck, Voorzitter KLBP, Blancefloerlaan 165 
b8, 2050 Antwerpen, e.vanvaeck@klbp.be
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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

sc641BESTELBON PHILANEwS 3/2010

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 heden-
daagse Belgische mode 
is ongetwijfeld Antwer-
pen. Eind jaren tachtig 
zetten de Antwerpse 
creaties het modeland-
schap op zijn kop. Ann  
Demeulemeester, 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 col-
lecties 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 internationale modesector heeft nog vele andere namen leren 
onthouden: Veronique Branquinho, Olivier Theyskens, Veronique 
Leroy, Natan en vele anderen.

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

Dit achtste deel in de reeks ‘This is Belgium’ is sinds 15 april te koop 
bij Stamps & Philately, in de Filaboetieks en via e-shop. 
Prijs: € 19,50 Code: BO1001NTIB
Voordeelprijs voor postzegelabonnees en houders van een Cultuur-
abonnement: € 15

thIs Is belgIum vIII
mode, dIt Is belgIsch  

belgIsch kongo, 50 jaar
kolonIale herInnerIngen

merckxIssImo

uitgiftEDatum

{15/04/2010 }

Vijftig jaar geleden kwam er een einde aan de koloniale tijd in 
Belgisch-Kongo. In ruim 120 foto’s blikt dit boek terug op de 
koloniale leefomgeving van 50 jaar geleden. Propagandafoto’s voor 
het koloniale systeem die uitpakken met de verwezenlijkingen van 
de kolonie, maar ook foto’s van een onbekende fotograaf die de ko-
loniale werkelijkheid in beeld bracht. De beelden worden vergezeld 

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

Prijs: € 29,95
Code: BO1002NBK

van uittreksels uit originele brieven van Belgische kolonialen die het 
koloniale leven van toen beschrijven. De beelden en stemmen uit 
dit boek roepen de sfeer op van het Belgische koloniale verleden en 
confronteren ons met een dikwijls vergeten realiteit. 

Auteur Peter Verlinden is als journalist gespecialiseerd in het Gebied 
van de Grote Meren in Centraal-Afrika. Al meer dan vijftien jaar 
verzorgt hij voor de VRT de verslaggeving uit die regio. 

In het boek wordt de zegel van de postzegeluitgifte ‘Congo’
gekleefd, voorzien van een afstempeling met de eerstedagstempel.

In 1969 wint Eddy Merckx zijn 
eerste Ronde van Frankrijk…
Jan Maes is een Merckxfanaat, 
heeft iets met boeken en het 
legendarische rugnummer 51 
waarmee Merckx zijn eerste Tour 
won. Hij ligt aan de basis van dit 
boek. Jan heeft al vlug een goede 
ploegmaat in zijn wiel, VRT-wieler-
gezicht Karl Vannieuwkerke. Karl 
reconstrueert veertig jaar na de 
feiten de eerste Tourzege van Eddy 

Merckx in 26 hoofdstukken. De mythe herleeft. Daarnaast blikken 
25 notoire gastschrijvers vanuit persoonlijke ervaringen terug op de 
grote momenten uit de wielercarrière van ‘de Kannibaal’. Topfoto-
graaf Stephan Vanfleteren zorgt voor een prachtig decor van beelden 
die je doen verstillen. Dit huldeboek is met zijn 51 hoofdstukken 
een verplichte brok wielerliteratuur, een ode aan een uitzonderlijk 
kampioen en een mooi mens.

Prijs: € 45
Code: BO1003NMX

In het boek wordt de zegel van de postzegeluitgifte ‘Eddy Merckx’ 
gekleefd, voorzien van een afstempeling met de eerstedagstempel.



code beschrijving prijs ex. aantal totaal

first day covers mei 2010

fdc1014 fdc op het goede spoor € 3,75

fdc1015 fdc feestzegels € 3,75

zegels mei 2010

1014pro 10/05/2010 14. op het goede spoor € 1,18

zb1015 10/05/2010 15. feestzegels (zelfklevend) € 5,90

code uitgiftedatum beschrijving scheurcode aantal prijs ex. aantal totaal

first day sheets mei 2010

fds1014 fds op het goede spoor € 4,95

fds1015 fds feestzegels € 4,95

first day sheets juni 2010

fds1016 fds sport op de top € 4,95

fds1017 fds het heft in eigen handen - congo € 4,95

zegels juni  2010

1016apro 14/06/2010 16. sport op de top: fifa wereldkam-
pioenschap voetbal 2010

€ 0,90

1016bpro 14/06/2010 16. sport op de top: jeugd olympische 
spelen

€ 1,05

1016cpro 14/06/2010 16. sport op de top: eddy merckx, 65, 
belgisch sportman van de 20ste eeuw

€ 1,18

1017pro 14/06/2010 17. het heft in eigen handen - congo € 1,05

zegels juli  2010

01/07/2010 17. de europese unie. het belgisch 
voorzitterschap

€ 0,90

first day covers juni 2010

fdc1016 fdc sport op de top € 3,75

fdc1017 fdc het heft in eigen handen - congo € 3,75

cultuurvoordelen

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

pas10cp01 cultuurvoordeel ii: duoticket mundaneum € 15 / 19

pas10cp02 cultuurvoordeel ii: brussel literaire wandeling  + stripmuseum € 15 / 20

pas10cp05 cultuurvoordeel ii: duoticket museum midden-afrika € 15 / 22,95

pas10cp06 cultuurvoordeel ii: duoticket kunstencentrum wiels € 15 / 18

pas10cp07 cultuurvoordeel ii: ticket mot grimbergen € 15 / 23

pas10cp08 cultuurvoordeel ii: duoticket stichting folon € 15 / 20

pas10cp03nf cultuurvoordeel ii: infopakket floraliën-nl: boek+dvd € 15 / 18

bo1001ntibx cultuurvoordeel ii: boek- this is belgium viii-mode-nl-gesigneerd € 15 / 19,50

code beschrijving sc code prijs ex. aantal totaal

davo suPPlementen

da101950 basis supplement 1a - 2010 € 34,75

da1052050 supplement losse postzegels uit blaadjes en boekjes 1b- 2010 € 10,00

da1052060 supplement volledige zelfklevende boekjes 1c- 2010 € 7,75

da0951929 supplement velletjes 1d- 2009 € 23,50

da1051920 supplement velletjes 1d- 2010 € 30,25

da1011943 davo band viii zonder inhoud € 38,00

da1052041 davo band i velletje zonder inhoud € 38,00

numisletters

nl10063 numisletter op het goede spoor € 15,95

nl10064 numisletter sport op de top: eddy merckx € 15,95

nl10065 numisletter het heft in eigen handen - congo € 15,95

duostamP

dss1007 duostamp jommeke set - 5 zegels € 4,99

dsv1007 duostamp jommeke vel - 15 zegels € 14,50

dss1008 duostamp marry me tatty set - 5 zegels € 4,99

dsv1008 duostamp marry me tatty vel - 15 zegels € 14,50

PuBlicaties

bo1001ntib this is belgium viii: mode, dit is belgisch € 19,50

bo1002nbk belgisch kongo, 50 jaar koloniale herinneringen € 29,95

bo1003nmx merckxissimo € 45,00

      

numismatiek

nm10setls set 8 euromunten luxemburg 2010 sc639 € 16,00

nm10lesls set 3 munten  € 2 luxemburg-spanje –slovenië sc640 € 28,00

nm08sl munt 2 € slovenië 2008 primoz trubar sc646 € 10,90

nm10rage de munten van het romeinse rijk- keizer augustus sc647 € 70,00

nm10rgge de munten van het romeinse rijk – generaal germanicus sc648 € 70,00

nm10rcge de munten van het romeinse rijk – julius caesar sc649 € 70,00

nm10rbge de munten van het romeinse rijk – brutus sc650 € 70,00

andere Producten

mer1001buz buzin box (zolang de voorraad strekt) € 50,00

mer1002fft postvoertuigen finland – ford transit € 14,90

mer1003ftl postvoertuigen finland – tunturi lÉheti € 17,90

mer1004fs postvoertuigen finland - sisu € 17,90

phstst1024n stampilou strip: quyên's grote geheim € 5,00

nmbs1002 nmbs zegel: 175ste verjaardag van de belgische spoorwegen € 7,50

expo2010ab buzin expokaart (zolang de voorraad strekt) € 6,00

gewone zegel - fazant van andrÉ buzin € 4,09

code beschrijving sc code prijs ex. aantal totaal
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KORT

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

aantal gewenste zegels scheurcode

1. ÉÉn postfrisse zegel s10

2. ÉÉn zegel, centraal afgestempeld s11*

3. zegelpaar, horizontaal gescheurd s20

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

5. blokje van vier zegels s40

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

7. ÉÉn strook van vijf zegels met vermelding van het plaatnummer s50

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

s51*

9. ÉÉn strook van vijf zegels met vermelding van de drukdatum s60

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

s61*

11. een volledig vel postfrisse zegels s70

12. een volledig vel afgestempelde zegels s71*

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). 

STAMPS PROdUCTION BELGIUM dRUKT 
POSTzEGELS vOOR P & T LUxEMBOURG
Stamps Production Belgium heeft de volgende prachtige postzegels 
gedrukt voor de Luxemburgse postadministratie.
Enkele voorbeelden:

dynastie 2010
Een uitgifte naar aanleiding van de tiende verjaardag van de troons-
bestijging van Groothertog Henri. De uitgifte herdenkt ook de 25ste 
verjaardag van het overlijden van Groothertogin Charlotte.

countdown 2010 

Op 11 februari brachten de enthousiaste winnaars van de teken-
wedstrijd “Red de aarde!” met hun klas een bezoek aan de post-
zegeldrukkerij te Mechelen.

stamPs & Philately is aanwezig oP 
de volgende internationale Beurzen :

20. Internationale Briefmarken-Messe
Van 6 tot 8 mei 2010 
Messegelände Essen
Messehaus Süd – Halle 1A
Essen (Duitsland)

Le Salon du timbre et de l’écrit
« Planète timbre »
Van 12 tot 20 juni 2010 
Parc Floral de Paris
Espace Evénements
Parijs (Frankrijk)

nIeuwe openIngsuren 
fIlaboetIek
Met de zomerperiode in aantocht wijzigen de openingsuren van de Fi-
laboetiek in Brussel. Vanaf 1 mei 2010 gelden de nieuwe openingsuren 
van de Filaboetiek De Brouckère van maandag tot en met vrijdag van 
10u tot 13u en van 14u tot 17u30. Op de dag van uitgifte van nieuwe 
postzegels blijft de Filaboetiek open over de middag. Steeds van harte 
welkom!

Niet te koop bij Stamps & Philately - gelieve je te wenden tot de 
Luxemburgse filateliedienst: Office des Timbres, L-2992 Luxembourg

feest van de postzegel:
red de aarde!

frankerIng van brIefwIsselIng
We kriijgen nogal wat vragen over het gebruik van postzegels naar aanleiding van nieuwe 
richtlijnen die verspreid werden naar de kantoren. Hier enkele toelichtingen:

Frankering van gewone brieven
Alles blijft geldig zoals voorheen (onder voorbehoud van de richtlijnen die al in voege 
waren: zegels in BEF zijn maar geldig voor frankering vanaf 1963). Je kunt frankeren met 
postzegels met nominale waarde (postzegels in BEF, Euro of met dubbele waardeaandui-
ding in BEF/Euro) of zonder nominale waarde (= postzegels met cijferaanduiding 1, 2 enz.) 
en dit volgens de afmetingen, gewicht en bestemming (nationaal, Europa of Rest van de 
Wereld) van je zending.

Gebruik van postzegels zonder nominale waarde 
Indien je gebruik maakt van postzegels zonder nominale waarde (dus met waardeaan-
duiding 1, 2 enz.) word je verzocht om bij voorkeur de juiste postzegels te gebruiken in 
functie van de zone van bestemming namelijk postzegels met aanduiding 1 of 2 enz. 
voor nationale zendingen, postzegels       of       enz. voor briefwisseling met bestemming 
Europa en       of       , voor brieven bestemd voor de Rest van de Wereld.

uw Bijkomende Bestellingen

mer1002fft postvoertuigen finland – ford transit € 14,90

mer1003ftl postvoertuigen finland – tunturi lÉheti € 17,90

mer1004s postvoertuigen finland - sisu € 17,90
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ABONNEMENTEN/GEwONE UITGIfTEN

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: postze-
gels houden de vinger aan de pols van onze samenleving.

een PostzegelaBonnement,
nu nog voordeliger!
Met een Postzegelabonnement ontvang je steeds elke zegel per 
stuk tegen de meest voordelige prijs en profiteer je bovendien van 
tal van voordelen:
- in 5 zendingen gespreid over het hele jaar, één exemplaar van 
alle Belgische postzegels, thuis bij jou in de bus 
- 5 x per jaar ons magazine Philanews 
- 1 zwart-wit blaadje 
- afhankelijk van je betalingswijze 1 of 2 ongetande blaadjes extra 
- als je vooraf betaalt, gratis de mogelijke extra uitgiften van 2010

De prijs van het Postzegelabonnement 2010 bedraagt € 97,82 
waarop je tot 8 % korting kan krijgen.
•		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

Schrijf nu in en profiteer van uiterst voordelige tarieven! 

Uw Geschenk : 
Nieuwe abonnees ontvangen als welkomstgeschenk het prachtige 
geïllustreerde boek ‘De vogels van André Buzin’ (zonder zegels).
Actie geldig tot 30/09/2010.

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 30/09/2010 of tot uitputting van de voorraad).

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

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

ik betaal het bedrag via:
❏ domiciliëring - ik betaal de eerste factuur per overschrijving en verkies een domiciliëring voor verdere betalingen.

ik behoud het recht op de extra 3 % betalingskorting. rekeningnummer: 123 1222223 13

❏ ik betaal via mijn kredietkaart (met een minimum van € 12.39)
❏ visa   ❏ mastercard  ❏ amex
kaartnummer: 1223 1223 1223 1223

vervaldatum: 13 13

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

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)

nIeuwe gewone  
uItgIfte - dE fAzANT

Op 14 juni wordt een gewone zegel van het type Vogels 
uitgegeven met een waarde van € 4,09. (tarief voor de optie 
aangetekende zending RP – tot 2 kg). Het ontwerp is van de 
hand van André Buzin. De afgebeelde vogel is de fazant. Deze 
postzegel wordt ook te koop aangeboden op de voorverkoop in 
Natoye. De heer André Buzin zal aanwezig zijn op de voorverkoop.

de fazant 
kenmerken:

thema: de fazant
ontwerp: andré buzin
waarde van de zegel: € 4,09
verkocht per zegel
formaat van de zegel: 32,5 mm x 24,40 mm
velindeling: 10 postzegels
drukprocedé: offset
druk: stamps production belgium
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CULTURELE vOORdELEN

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

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 augustus 
2010 en 23 oktober 2010. Extra wandelingen 
mogelijk bij voldoende inschrijvingen of organiseer 
jouw eigen wandeling (vanaf 12 personen). Con-
tacteer onze klantendienst (zie infoblokje).

gentse BloemenPracht
‘De Gentse Floraliën’, hét hoogtepunt van dit 
voorjaar voor alle liefhebbers van bloemen en 
planten, vonden opnieuw plaats dit jaar. Van 
17 tot 25 april kon je je opnieuw vergapen 

aan, en laten inspireren door de bloemencre-
aties van gerenommeerde kwekers. Van dit 
schitterende evenement werd een DVD en 
boek gemaakt. 
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
modewereld en verbazen ze seizoen na 
seizoen zowel de kenners als het grote 
publiek met hun prachtige collecties. Hoog 
tijd voor een eerbetoon aan deze creatieve 
geesten die België op zo’n mooie manier 
in de kijker zetten. Met de postzegeluitgifte 
‘Mode, dit is Belgisch’ brengen wij hulde aan 
10 ontwerpers die ondertussen internationale 
faam genieten. Je komt meer over hen te 
weten in het boek “This is Belgium – Mode, 
dit is Belgisch”, geschreven door Veerle 
Windels, modejournaliste en tegenwoordig 
ook gekend als jurylid van het tv-programma 
‘De Designers’. In het kader van dit Cultuur-

voordeel 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 
postzegelreeks ‘Het heft in eigen handen’. 
Een moment ook om eens stil te staan bij de 
prachtige cultuur van dit land. En waar kan je 
dat beter doen dan in het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika? Je kan er de twee 
tijdelijke exposities van dit jaar bezoeken. 
De expo “Congostroom” loopt van 27 april 
2010 tot 9 januari 2011 en de tentoonstelling 
“Indépendance – Congolese verhalen over 
50 jaar onafhankelijkheid” vindt plaats van 11 
juni 2010 tot 9 januari 2011. Niet te missen, 
dus. Voor meer info: www.congo2010.be
Duoticket Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
voor de twee tijdelijke tentoonstellingen en een 
First Day Sheet ‘Congo-zegel’ (waarde € 22,95):
Prijs abonnees: € 15
Prijs niet-abonnees: € 22,95

kunst en Bier verenigd
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 
Oudere 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 het 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

De Post kan niet verantwoordelijk gesteld worden als een van de voorgestelde culturele voordelen van een partner 
geheel of gedeeltelijk moet geannuleerd worden. In dat geval wordt het aanbod geheel of gedeeltelijk vervangen door 
een ander cultureel voordeel van dezelfde waarde.
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AdvERTENTIESAdvERTENTIES

PostMobile: dat zijn voordelige tarieven, met alle comfort er bovenop! 
Met de nieuwe optie “Automatische Herlaadbeurt” kiest u een bedrag 
dat uw belkrediet maandelijks automatisch aanvult!
Meer info in uw postkantoor of op www.postmobile.be
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MIJN GSM-KAART? 
DIE HERLAADT ZICH 
HELEMAAL ZELF!NIEUW

LP PM AR Affichettes FR cre a V12   2 25/02/10   11:06:41

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

verkrijgbaar tegen een uiterst betaalbare prijs. 

Algemene kenmerken n d goud 999/°°° 
muntslag: brilliant uncirculated (BU) verpakking: blauw luxe-doosje prijs: € 70,00 per stuk
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NUMISLETTERS/dAvOUIT HET BUITENLANd

code beschrijving uitgiftedatum prijs

ir1001bk huwelijk (zelfklevend boekje) 21.01.2010 € 6,66

ir1001sas huwelijk (zelfklevend paar) 21.01.2010 € 1,33

ir100255 douglas hyde 21.01.2010 € 0,67

ir1003gbk groeten (zelfklevend boekje) 28.01.2010 € 6,66

ir1003sas groeten (zelfklevend paar) 28.01.2010 € 1,33

ir100482 jaar van de tijger 11.02.2010 € 0,99

ir1004ms jaar van de tijger (minisheet) 11.02.2010 € 2,98

ir100582 st. patrick’s day 18.02.2010 € 0,99

An Post zette het jaar in met enkele feestelijke speciale uitgiften. Een 
prachtig postzegelvel in Chinese stijl zet het Chinese Jaar van de Tijger 
in de kijker. Personen met dit sterrenbeeld zijn volgens de Chinese 
astrologie energiek, gevoelig, heldhaftig, revolutionair, maar ook ijdel, 
heethoofdig en zelfoverschattend. 

Op 17 maart gingen naar goede traditie overal ter wereld de Ieren 
uit de bol op hun nationale feestdag, Saint-Patrick’s Day. Vandaar de 
uitgifte met Saint-Patrick, met typerend groen klavertje, de Shamrock.

Verder bracht An Post ook twee zelfklevende boekjes uit rond een 
feestelijk thema. Grappige en cartooneske postzegels met een jongen 
of meisje in outer space zetten jouw groeten extra in de verf. Op 
vakantie in Ierland en wil je kersvers gehuwden feliciteren? Dan kan 
dat met de trouwzegels, versierd met een koppeltje lovebirds, prachtig 
getekend door grafisch vormgever Cathy Dineen.

davo supplementen 2010 en album viii 
NU REEdS BESCHIKBAAR!

Onderstaande supplementen en banden worden aangeboden:
Basis supplement 1a - 2010 € 34,75
Supplement Losse zegels uit blaadjes en boekjes 1b - 2010 € 10,00
Supplement Volledige zelfklevende boekjes 1c - 2010 € 7,75
Supplement Velletjes 1d – 2009 - NIEUW € 23,50
Supplement Velletjes 1d – 2010 - NIEUW € 30,25
Davo Band VIII (leeg album voor het klasseren van uw supplementen)  € 38,00
Davo Band I Velletjes (leeg album voor het klasseren van de nieuwe supplementen Velletjes) € 38,00

Wens je extra korting op deze prijzen? 
Informeer naar de abonnementsvoorwaarden op supplementen via telefoon 015/285 810, 
mail naar philately@post.be of fax naar 015/285 816.

fEESTELIjKE  
Ierse zegels

St. Patrick’s Day Douglas Hyde

Huwelijk (zelfklevend boekje)

Groeten (zelfklevend boekje)

De aanvullingsbladen voor de postzegels van 
het jaar 2010 zijn nu reeds beschikbaar. Het 
klasseren van jouw zegels 2010 kan begin-
nen. Deze luxe supplementen zijn voorzien van 
klemstroken.

nieuw in het gamma: Supplement “Velletjes” 
voor het klasseren van alle velletjes met meer-
dere identieke zegels op (bv. Prins Filip, Feest 
van de Postzegel, Wiels museum,...).

nieuwe uitgifte van NUMISLETTERS
Numisletters zijn mooi geïllustreerde enveloppes, voorzien van de afgestempelde 
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 Numisletters uitgegeven. 
De prijs per exemplaar bedraagt a 15,95. De oplage is beperkt!

‘Op het goede spoor (175 jaar 
Belgische spoorwegen)’ belicht de 
evolutie binnen de NMBS, één van de 
oudste diensten van de Belgische staat.  
Er wordt aandacht besteed in woord 
en beeld aan de ontwikkelingen die dit 
overheidsbedrijf in haar lange geschiede-
nis doorlopen heeft.
CoDE: Nl10063

De Numisletter ‘Wielrennen - Eddy 
Merckx’ toont een zwart-wit beeld van 
onze grootste wielerkampioen. Het roept 
voor velen herinneringen op aan de da-
gelijkse krantenartikels die telkens weer 
verslag deden van nieuwe overwinningen 
en exploten van deze veelwinnaar, wiens 
sportieve carrière als de meest indruk-

wekkende in de Belgische sportgeschie-
denis beschouwd wordt. 
CoDE: Nl10064

‘Het heft in eigen handen (Congo, 50 
jaar onafhankelijkheid)’ zet de 50-
jarige onafhankelijkheid van Congo nog 
eens in de verf. Deze Numisletter werd ge-
ïllustreerd met het werk van de Congolese 
kunstenaar Chéri Samba, die ook instond 
voor het ontwerp van het postzegelblaadje 
met de mooie postzegel.  
CoDE: Nl10065 

Je kunt de Numisletters per stuk verkrij-
gen of intekenen voor een abonnement
en van een korting tot 5 % genieten. 
Meer info bij onze klantendienst.

CoDE: Nl10063

CoDE: Nl10064

CoDE: Nl10065

1. Ford transit, jaren 70 model  
Model op schaal 1: 76, in Fins postgeel. Werd vooral gebruikt door post 
en politie. Geleverd in originele verpakking met echtheidsbewijs.

	 Prijs: € 14,90 
Bestelcode: MER1002FFT

3. lichte vrachtwagen van het merk sisu bekend als de Nalle-Sisu. 
Model op schaal 1 : 76, in Fins postgeel. Veel gebruikt vanaf het midden 
van de jaren ’50 op luchthavens, voor zwaar transport, werfverkeer, mi-
litaire doeleinden en vooral ook in de postbedeling. Geleverd in originele 
verpakking met echtheidsbewijs. 

 Prijs: € 17,90 
Bestelcode: MER1004FS

Beperkt beschikbaar, eenmalige aanbieding!

finse postvoertuigen 
als schaalmodel: 
PUUR SENTIMENT!

2. Bromfiets van het merk tunturi léheti
 Model op schaal 1: 24, in Fins postgeel. Finse bromfiets die heel popu-

lair in het straatbeeld was, waarvan er verschillende versies zijn o.a. met 
trappers i.p.v. voetsteun. Geleverd in originele verpakking met echtheids-
bewijs. 

 Prijs: €	17,90 
Bestelcode: MER1003FTL
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jommeke verschijnt voor 
het eerst in kerkelijk leven.

‘het jubilee’, het honderdste 
album van jommeke rolt van 
de persen.

het koninklijk paleis ontvangt jef 
nys met het kruim van de belgische 
striptekenaars.

de 200ste jommeke, 
‘stefanie stekkebeen’, 
verschijnt.

‘savooien op de galapagos’, 
250ste album verschijnt.

de nationale munt slaat 
medailles van jommeke, 
filiberke, flip en jef nys.

2003
op de antwerpse boekenbeurs gaat 
het 50 miljoenste exemplaar van 
jommeke over de toonbank.

2005
50ste verjaardag van jommeke: 
jef nys krijgt de gouden adhemar, 
de hoogste vlaamse striponder-
scheiding.

1958
het volk publiceert de eerste
platen van ‘de jacht op een voetbal’,
het eerste echte jommekesalbum!
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scheiding.

1958
het volk publiceert de eerste
platen van ‘de jacht op een voetbal’,
het eerste echte jommekesalbum!
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dUOSTAMP

2010, jommekesjaar

Het 250ste album komt uit in mei, een groot 
evenement volgt deze zomer en de uitgifte van 
een speciale postzegel: Jommeke leeft, zoveel is 
duidelijk. Het overlijden van Jef Nys ligt nog vers 
in ieders geheugen maar zijn stripheld met het 
strooien dakske is nog springlevend. Zo wilde Jef 
Nys het ook. 

Van seppeke… 
Met een origineel ontwerp van een bankbiljet wint Jef Nys in 
1945 een tekenwedstrijd van het Vlaamse satirische weekblad 
’t Pallieterke. Hij gaat er aan de slag als illustrator en (politiek) 
cartoonist. Maar ook buiten de redactie borrelt de inspiratie. Zo 
creëert hij in 1954 de stripreeks ‘De lotgevallen van Amadeus 
en Seppeke’. Een blonde knaap met een papegaai speelt de 
hoofdrol en neemt het op tegen een slechterik die Anatool heet: 
klinkt bekend in de oren!

...tot Jommeke 
Als Nys vertrekt bij ’t Pallieterke, begint hij als losse medewerker 
bij Kerkelijk Leven. Hij tekent er een wekelijkse kinderpagina. 
Daarop doet een kleine, bollige sloeber van een jaar of vijf zijn 
intrede. Zijn naam? Jommeke, vleivorm van Jomme, een dorpsfi-
guur uit de buurt van Nys. Vanaf 30 oktober 1955 verschijnt ‘Het 
wekelijks avontuur van Jommeke’. Jommeke slaat aan en drie 
jaar lang blijft de blonde stripheld het blad opvrolijken.

Heel Vlaanderen mee op avontuur 
Dan trekt Nys naar de krant Het Volk. Met ‘De jacht op een 
voetbal’ staat de Jommeke op zoals we hem nu nog altijd ken-
nen. Jef Nys maakt zijn stripheld een vijftal jaar ouder, tot een 
leeftijd waarop de grote avonturen lonken. Zijn ongewone kapsel 
en alomtegenwoordige ouders maken hem een buitenbeentje in 
de Vlaamse strip. Spanning, actie en verrassing: ‘De jacht op een 
voetbal’ is een schot in de roos en Jommeke verovert in no time 
de harten van heel Vlaanderen!

sEt Dss1007
VEl DsV1007

sEt Dss1008*
VEl DsV1008*

aBonneren op duostamp®?
gelijk heB je!

Er zijn jaarlijks ongeveer 12 nieuwe duostamp® setjes. 
jouw voordelen:
• je ontvangt de setjes thuis en hoeft de deur niet eens uit  

(er worden geen verzendkosten aangerekend).
• je kiest zelf hoe je betaalt: kredietkaart, domiciliëring of via 

overschrijving.
• korting van 2 % op de verkoopprijs.
• extra korting van 3 % als je betaalt via domiciliëring of 

kredietkaart.
• iets speciaal of uniek: jij weet het als eerste
zo eenvoudig is het!
contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of een 
abonnement.
onze gegevens kan je vooraan in dit magazine vinden.

uitgiftEDatum

{24/05/2010}

twee nIeuwe juweeltjes In het 
dUOSTAMP® assortIment!

tweehonderdvijftig, amai
Hoewel hij zelf al geruime tijd niet meer aan de tekentafel zat, 
volgde Jef Nys het reilen en zeilen van zijn geesteskind nog 
tot zijn overlijden op de voet. Met Gerd Van Loock en Philippe 
Delzenne verzekerde hij zich van een tekenteam dat de spirit van 
Jommeke levend houdt. ‘Savooien op de Galapagos’, het 250ste (!)  
album van Jommeke is het laatste album waaraan Nys nog 
meewerkte. Een mijlpaal in de reeks die niet onopgemerkt zal 
voorbijgaan.

Het Duostamp® assortiment krijgt er twee 
heel speciale setjes bij: Marry Me Tatty, ter ere 
van alle pasgehuwden, en Jommeke!

*duostamp® marry me tatty: een vertederende attentie om het hart van 
je kersverse echtgeno(o)t(e) te doen smelten. verras elkaar op een onver-
wacht moment met deze nieuwe duostamp-reeks. of laat jouw vrienden, 
familie en kennissen met duostamp meegenieten van jullie prille geluk!
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Naar aanleiding van '25 jaar hoogvliegers in de filatelie' hebben we 
André Buzin gevraagd naar zijn 5 favoriete postzegels uit de meer 
dan 100 ontwerpen van zijn hand. Op een voor deze gelegenheid 
ontwikkelde kaart plaatsten we de afbeeldingen van zijn uitverkoren 
postzegels. De kaart werd tevens voorzien van de postzegel “Zwarte 
Ooievaar” – waarde € 4 – die afgestempeld wordt met een speciaal 
voor Antverpia ontwikkelde stempel (09-12/04/2010). 
Deze Antverpia expokaart vormt een mooi eerbetoon aan het schit-
terend oeuvre van een groot kunstenaar en is verkrijgbaar voor € 6 
het stuk. 
Beperkte oplage, wees er dus snel bij. Zolang de voorraad strekt.

BUzIN ExPOKAART

CoDE: ExPo2010aB
PRijs: € 6
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SPOORwEGfILATELIEMIjNzEGEL

5 mei 2010: 175 jaar 
belgIsche spoorwegen
Naar aanleiding van de 175ste verjaardag van de Belgische spoorwegen geeft 
het Filatelistisch Centrum van NMBS-Holding een nieuwe spoorwegzegel uit.

Vel met 1 zegel gepresenteerd in 
een bijhorend mapje en omslag. 
Prijs: € 7,50
Code: NMBS1002

Naast de stempel van de voorverkoop 
‘08/05/2010’ wordt ook een historische 
stempel ‘05/05/2010’ gerealiseerd:

De voorverkoop vindt plaats op zaterdag 8 
mei van 10u tot 16u in het station Schaar-
beek.

De Post zal aanwezig zijn met de voor-
verkoop van de nieuwe postzegel ‘Op het 
goede spoor’.

Naast de voorverkoop van de post- en 
spoorwegzegel, zijn er tal van neven-
activiteiten: expo rollend materieel met de 
koninklijke treinen, stoomtreinritten naar  
de museumbewaarplaats in Leuven met 
mogelijkheid tot bezoek, historische film-
voorstellingen, enz.

De spoorwegzegel is vanaf 10 mei te koop 
in de Filaboetieks van De Post en bij Stamps 
& Philately.

5/
5/
20
10

B-
Ho
ldi
ng

8/
5/
20
10

B-
Ho
ldi
ng

5/
5/
20
10

B-
Ho
ldi
ng

8/
5/
20
10

B-
Ho
ldi
ng

175ste verjaardag van de Belgische spoorwegen
kenmerken:

thema: 175ste verjaardag van de belgische spoorwegen
zegel: historisch tafereel met stoomtrein
waarde van het vel: € 7,50 
formaat van de zegel: 38,15 mm x 48,75 mm
formaat van het vel: 100 mm x 150 mm
velindeling: vel met 1 zegel (gepresenteerd in mapje en omslag)
papier: gegomd non fosfor 
tanding: 11 ½
drukprocedé: offset
druk: stamps production belgium
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EvENEMENTEN

ontmoet 
TOONAANGEvENdE 
ONTwERPERS
op onze twee voor-
verkopen

In deze Philanews kan je nu al kennismaken met de thema’s van het 
postzegelprogramma voor 2011. Het resultaat van een moeilijke oefe-
ning. Het is immers elk jaar opnieuw een grote uitdaging om grootse 
dingen te doen met een klein stukje papier. Thema’s en belangrijke 
gebeurtenissen worden gewikt en gewogen. Hevige discussies bar-
sten los tussen filatelisten, ontwerpers en marketeers. Maar allemaal 
hebben ze één gemeenschappelijk doel: van elke nieuwe postzegel 
iets bijzonders maken.

Postzegels zijn blikvangers. Postzegels vertellen een verhaal over onze 
cultuur, ons patrimonium en onze folklore. Maar postzegels zijn zoveel 
meer. Het zijn kleine ambassadeurs. Zij schetsen een beeld van België 
en van onze maatschappij. Van ons patrimonium en onze natuur. Van 
onze grote en kleine mensen.

Daarnaast vertegenwoordigen postzegels ook ons bedrijf, De Post. Van 
de loketbediende die een mooie postzegel verkoopt tot de postman 
die een brief aan huis brengt. Elke postzegel maakt deel uit van hun 
verhaal.  Postzegels blijven eveneens een verzamelobject. Filatelisten 
willen hun favoriete thema’s terugvinden zoals het koningshuis, flora 
en fauna of sport. 

Maar met bijzondere postzegels willen we ook de aandacht trekken 
van mensen die schrijven. Die nog de moeite doen om op papier 
een warme boodschap te schrijven, een troostend woord, of een 
verrassende mededeling. Want dergelijke brieven en leuke kaartjes 
verdienen iets bijzonder: een mooie postzegel. 

Johnny Thijs
CEO De Post

MOOIE POST-
zEGELS voor 
een boodschap 
die er echt toe 
doet

COLUMN

Het station van Schaarbeek vormt op 8 mei de 
goedgekozen achtergrond voor de voorverkoop 
van de uitgifte ‘Op het goede spoor’ en de 
‘Feestzegels’. Striptekenaar Castor alias Chris 
Vandendriessche verschijnt in de namiddag 
tussen 14u en 16u op het appel als vormgever 
van de gestileerde reeks Feestzegels. Een 
eerbetoon aan onze nationale Bourgondische 
levensstijl. Tekenaar en graveur Guillaume 
Broux komt zijn spoorweguitgifte signeren.  

Het WK Voetbal in Zuid-Afrika geeft dit jaar 
de aftrap van enkele grote sportmanifestaties 
deze zomer. De uitgifte ‘Sport op de top’ zet 
het WK Voetbal in de kijker, de eerste editie van 
de Jeugd Olympische Spelen in Singapore in 
augustus en het brengt hulde aan de Belgische 
Sportman van de 20ste eeuw: Eddy Merckx. 
De man achter deze uitgifte is de bekende 
illustrator en cartoonist Karl Meersman. Tijdens 
de voorverkoop op 12 juni kan je tot 15u jouw 
exemplaar van deze uitgifte door hem laten 
signeren. Een unieke gelegenheid om kennis 
te maken met één van de bekendste illustrato-
ren in dit land.

Guillaume Broux

Karl Meersman

Chris Vandendriessche

oP het goede sPoor
feestzegels

Verkoop:
Vanaf 10 mei 2010  in alle postkantoren, be-
halve in de agentschappen en de PostPunten. 
Voorverkoop:
Op 8 mei 2010 van 10u tot 16u in het station 
van Schaarbeek.
Afstempeling uitgiftedatum;
Op 10 mei 2010 van 10u tot 17u in de  
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 
1, 1000 Brussel.

sPort oP de toP 
het heft in eigen handen

Verkoop: 
Vanaf 14 juni 2010 in alle postkantoren, be-
halve in de agentschappen en de PostPunten.
Voorverkoop: 
Op 12 juni 2010 van 10u tot 16u op het 
volgende adres: Hall Omnisport,  
Rue de l’Avenir 1, 5360 NATOYE ( Hamois).
Afstempeling uitgiftedatum;
Op 14 juni 2010 van 10u tot 17u in de  
Filaboetiek Brussel-De Brouckère, Anspachlaan 
1, 1000 Brussel.



om de 25ste verjaardag van de postzegelreeks 'vogels' 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 zijn alleen verkrijgbaar bij  aankoop van de buzin-box. 
 
tevens bevat deze box een gelimiteerd en genummerd zwart-witvel met gravure van de visarend
op postzegelformaat. beperkte oplage, wees er dus snel bij! 

haal de unieke 
‘Buzin-BoX’ in huis!

Prijs: € 50
Code: MER1001BUZ

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 000-0000014-14)


