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Wat wilt u op een 
postzegel in 2018?
Net als voorgaande jaren stelt bpost de postzegelcollectie
van 2018 samen met inbreng van de filatelisten. Heeft u
een evenement, een locatie, een bepaalde gebeurtenis
of een bijzondere verjaardag in gedachten die een speciale
uitgifte verdient volgens u? Laat het ons zeker en vast
weten, we zijn nog op zoek naar interessante suggesties
om onze collectie te verrijken. Bezorg ons uw voorstel en wie 
weet kunt u in 2018 uw verzameling aanvullen met een door 
uzelf voorgestelde uitgifte. Een unieke kans!
Zend uw voorstellen in voor 15/11/2016 naar volgend adres:
Muriel Vanbattel, bpost MCM , 5e verdiep, Muntplein, 1000 
Brussel of via e-mail naar philanews@bpost.be.
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Adres: bpost
 Stamps & Philately
 E. Walschaertsstraat 1b
 2800 Mechelen
Tel.: +32 2 278 50 70
Fax: +32 2 276 51 00
E-mail: philately@bpost.be
Web: www.philately.bpost.be

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

Inhoud

Alle rechten voorbehou-
den. Geen enkel deel van 
deze editie kan worden 
gekopieerd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of 
openbaar gemaakt in enige 
vorm of op enige wijze 
zonder de schriftelijke toe-
stemming van de uitgever 
Stamps & Philately.
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Philanews is een magazine voor en door lezers. 
bpost is dan ook erg blij met de suggesties die al 
binnengekomen zijn. Heeft u nog interessante zaken 
te melden over het magazine? Laat het ons weten: 
stuur een brief naar bpost, Stamps & Philately t.a.v. 
Muriel Vanbattel, bpost MCM , 5e verdiep, Muntplein, 
1000 Brussel. of mail naar philanews@bpost.be. Zo 
kunnen we het magazine nog beter afstemmen op 
ons lezerspubliek. Bedankt daarvoor! 

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

Het woord is aan u

Openingsuren 2016

Het Contact Center is sinds 1 februari elke 
werkdag bereikbaar van 9u tot

12u15 en van 14u tot 17u. 

In december is het Contact Center enkel 
bereikbaar in de voormiddag

De eShop is 24/24u open.

De Filaboetiek Mechelen is in 2016 
open op donderdag 27/10

van 10u tot 12u30. 

De Filaboetiek Brussel is in 2016 open op 
maandag, dinsdag en vrijdag van 10u tot 
13u en van 14u tot 17u. Van 19/12 tot
 en met 1/01/2017 is de Filaboetiek 

Mechelen en Brussel gesloten.

mailto:philanews@bpost.be
mailto:philately@bpost.be
http://www.philately.bpost.be/
mailto:philanews@bpost.be
mailto:philately@bpost.be


  3EVENEMENT

Zaterdag 20 augustus, kwart over 8. De deuren 
van het Casino Modern in Genk gaan open. 
De juryleden nemen plaats en beginnen met 
het beoordelen van de inzendingen voor de 
tentoonstelling. Organisator van de dag is de 
Koninklijke Filatelia Club Genk, die haar 60e 
verjaardag viert. Ze stellen ook met trots vijf 
speciale bpost uitgiften voor: Dieren in het 
nauw, Rik Wouters, Rio 2016, Het weekblad 
Kuifje en België vanuit de lucht. Zoals steeds 
zijn verschillende ontwerpers en fotografen van 
de uitgiften aanwezig. Voor fotografen Alexand-
re Laurent (België vanuit de lucht) en Karin Van 
Couwenberg (Dieren in het nauw), foto 2, is het 
hun eerste acte de présence op een voorver-
koop. Ze zijn beiden onder de indruk van de 
grote aanwezigheid van filatelisten. Karin: “Dit 
is echt ongelofelijk. Ik had niet verwacht dat 
er zoveel postzegelliefhebbers tot hier zouden 
komen. Het voelt als een echte erkenning voor 
mijn werk.” Anniek Nagels, schepen van Cultuur 
bij de stad Genk, deelt haar verwondering: 
“De organiserende club is een van de actiefste 
in de regio. We zijn als Stad dan ook trots op 
een club als deze. Ze verbindt mensen, want 
verzamelen zit in elke familie.”

De familiale verbondenheid is terug te zien bij 
de bezoekers. Wilfried (72) is er met zijn klein-
zoon Arne (11), foto 3. Grootvader verzamelt 
alle postzegels van België, Arne is meer geïnte-
resseerd in alles wat met strips te maken heeft: 
“Ik heb een eigen collectie. Ik vind de zegels 
van Kuifje die je hier vandaag kan kopen echt 
mooi. Ik spaar momenteel ook de strips met 
harde kaft van Guust Flater.” Ook broers Thierry 
en Serge (foto 1), samen met zoon William, zijn 
hier voor de uitgifte over Kuifje. Ze houden alles 
bij wat te maken heeft met strips en plakken 
postzegels op speciale blaadjes, postkaarten 
of andere mogelijke dragers. Allemaal kleine 
kunstwerkjes. Iris en Pascal uit Leuven zijn geen 
echte verzamelaars, maar wel liefhebbers van 
postzegels. Iris: “Ik doe aan postcrossing. Ik 
stuur kaartjes naar mensen over de hele wereld 
en krijg er ook heel veel terug. Die kaartjes ver-
stuur ik liever met speciale postzegels. Ik hoop 
dat ook anderen dat doen als ze me kaartjes 
terug sturen.” 

Schepenen van cultuur tekenen present voor voorverkoop in Genk

“Verzamelen verbindt mensen”
Voor de derde voorverkoop van het jaar trekt Philanews naar Genk, 
in het Casino Modern. bpost stelt er vijf gelimiteerde uitgiften voor. 
Het hoogtepunt van het evenement zijn de verschillende aanwezige 
ontwerpers en fotografen. Ook de schepenen van Cultuur van Genk 
en Hasselt komen een kijkje nemen.

© Brecht Van Maele
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Schepenen van cultuur 
Karolien Mondelaers (links, 

Hasselt) en Anniek 
Nagels (Genk). 



  4 NOBEL IN BELGIË

De portretten werden allemaal gegra-
veerd door bpost graveerder Guillaume 
Broux. De portretten zelf zijn van de 
hand van de Franse kunstenaar Thierry 
Mordant. Hij ontwierp in 2014 de bpost 
uitgifte naar aanleiding van 150 jaar 
Panamakanaal. De achtergrond van het 
blaadje wordt sober versierd door een 
afbeelding van de munt Alfred Nobel, 
het embleem van het wereldberoemde 
Nobelcomité dat de prijzen uitreikt.
De stijl van deze nieuwe uitgifte is 
helemaal anders. Mordant: “Ik heb met 
pen en Chinese inkt deze tien portret-
ten aangepakt. Omdat de portretten 
graveerbaar moesten zijn, heb ik ze hele-
maal met lijnen uitgewerkt, en niet met 
puntjes. Waar de kleurschakeringen wat 
donkerder moesten zijn, heb ik de lijnen 
laten kruisen. De aanpak met de lijnen 
kwam tot stand in overleg met Guil-
laume. Hij gaf me ook aan om voldoende 
ruimte te laten tussen de lijnen.” 
 
 

Geen portrettekenaar
bpost selecteerde de portretten van 
de winnaars, die voor Mordant tot dan 
nobele onbekenden waren. “Ik moet 
toegeven, het maken van deze uit-
gifte was van begin tot einde een grote 
ontdekking”, vertelt hij enthousiast. “Het 
is uitzonderlijk dat ik op deze manier 
werk, want in feite ben ik geen portret-
tekenaar”, geeft hij toe. ”Ik wilde hen 
zo herkenbaar en tegelijk zo eenvoudig 
en uitgepuurd mogelijk maken. Het was 
ook een grote uitdaging om één geheel 
te maken van tien portretten, vanuit 
verschillende perspectieven.”

Het resultaat mag er zijn. Thierry 
Mordant slaagde er samen met Guil-
laume Broux in om een levendig portret 
te combineren met ambachtelijke 
graveerkunst. bpost designer Myriam 
Voz schikte de tien winnaars volgens het 
type prijs dat ze hebben ontvangen. 

Nobel België 

Zij schreven 
geschiedenis
Gelimiteerde postzegeluitgifte 16

De laatste Belgische 
Nobelprijswinnaar is professor 
François Englert. Hij kreeg in 2013 de 
Nobelprijs voor de Fysica. Professor 
Englert en de 9 andere Belgische 
Nobelprijswinnaars spelen de 
hoofdrol in de bpost uitgifte Nobel 
België. 

François Englert 
ontving in 2013 de Nobel-
prijs voor de Fysica.
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  5GELIMITEERDE POSTZEGELUITGIFTEN

Nobel in België. De tien Belgische 
Nobelprijswinnaars.

Kenmerken:

Thema: van 1904 tot 2013 werden tien keer Belgen met 
de Nobelprijs onderscheiden. Een postzegelblaadje van 
tien zegels met de gegraveerde portretten van de laure-
aten wil deze verdienstelijke landgenoten eren. De ach-
tergrond van het blaadje wordt gevormd door de No-
belprijsmedaille. Op uitdrukkelijk verzoek van François 
Englert staat hij samen met Robert Brout (1928-2011) 
op de postzegel. Brout ontdekte mee het ‘Brout-Englert-
boson’ waarvoor de Nobelprijs werd toegekend.
Postzegels: 
a. Jules Bordet (1919, Geneeskunde); 
b. Corneille Heymans (1938, Geneeskunde);
c.  Albert Claude en Christian de Duve 
 (1974, Geneeskunde); 
d. Maurice Maeterlinck (1911, Literatuur); 
e. François Englert (2013, Fysica) 
 & Robert Brout;
f Ilya Prigogine (1977, Scheikunde); 
g. Gustave Rolin-Jaequemyns van 
 het ‘Instituut voor Internationaal Recht’, 
 Gent (1904, Vrede);
h. Auguste Beernaert 
 (1909, Vrede);
i.  Dominique Pire  
 (1958, Vrede); 
j.  Henri La Fontaine  
 (1913, Vrede).

Postzegelblaadje: Nobelprijsmedaille met het portret  
van Alfred Nobel (© The Nobel Foundation®)
Tekeningen: Thierry Mordant
Gravures: Guillaume Broux 
Lay-out: Myriam Voz
Waarde van de postzegels: 
Prijs van het blaadje: € 7,40 
Formaat van de postzegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 165 mm x 185 mm
Indeling van het blaadje: 10 postzegels
Unieke oplage: 70.619 blaadjes
Papier: gegomd wit FSC
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: gecombineerde raster- en staaldiepdruk
Repro & druk: Stamps Production Belgium

UITGIFTEDATUM

{24/10/2016}
Nobel in België
Code: 29098

CODE: 29070

CODE: 29098

Voorverkoop:
Zaterdag 22 oktober 2016 
van 10u tot 15u op het 
volgende adres: De Bron, 
Kerkevijverstraat 19A, 
9340 Lede.

Afstempeling uitgiftedatum:
Maandag 24 oktober 2016 van 
10u tot 13u en van 14u tot 
17u in de Filaboetiek  
Brussel - De Brouckère, 
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

a. b.

c.

d.

e.

f.

g. h. i. j.



“Met een postzegeluitgifte die 
de drie belangrijkste monotheïs-
tische godsdiensten ter wereld 
samenbrengt, speelt bpost 
een pioniersrol en geeft ze het 
goede voorbeeld aan andere 
landen”, vindt Albert Guigui, 
Grootrabbijn van Brussel en één 
van de drie spirituele leiders af-
gebeeld op de postzegel. “Ik zal 
ook zelf de postzegel gebruiken 
als een manier om ‘ja’ te zeggen 
aan de dialoog. Deze zegel is 
een manier om de boodschap 
van tolerantie en vreedzaam 
samenleven te verspreiden.” 

Albert Guigui werd door de 
bekende fotografe Lieve  
Blancquaert samengebracht met 
twee andere eminente spiritu-
ele leiders: monseigneur Johan 
Bonny, bisschop van Antwerpen, 
en imam Khalid Benhaddou. 
Alle drie staan ze bekend om 
hun respectvolle houding ten 
opzichte van andersdenkenden. 
Guigui: “De spirituele leiders in 
dit land komen goed overeen 
en we nemen regelmatig een 
gemeenschappelijk standpunt 
in. Het moet ons hoofddoel 
zijn om die dialoog ook tot 
stand te brengen op het niveau 

van de individuele gelovige. 
Mensen samenbrengen om zo 
bruggen te bouwen tussen de 
verschillende gemeenschappen 
in onze samenleving. Enkel door 
mensen te verenigen, kunnen 
we vooroordelen aanpakken. 
Deze uitgifte is een stap in de 
goede richting. Verscheidenheid 
is een rijkdom. Onze wereld kun 
je beschouwen als een schilderij, 
waarvan de schoonheid komt 
van de harmonie in kleuren. 
Onze samenleving komt pas tot 
haar recht dankzij de bijdrage 
van elkeen.” 

Johan Bonny is sinds 2009 
bisschop van Antwerpen. “Het 
is mijn persoonlijk engagement 
om als godsdienstig leider de 
boodschap uit te sturen dat 
spirituele leiders wel degelijk de 
kaart van de verdraagzaamheid 
en samenwerking trekken. Ik 
heb ook persoonlijk ‘draden’ 
van contact met andersge-
lovigen. Tijdens de ramadan 
neem ik altijd deel aan de iftar, 
de gezamenlijke maaltijd na 
zonsondergang, een moment 
waarop mensen samenkomen.” 
“Joden, christenen en moslims 
zijn allemaal ‘kinderen van 

Abraham’. In onze genen zijn 
we aan elkaar verwant: we 
delen een persoonlijke God die 
de schepping en de voltooiing 
brengt. In het verleden hebben 
we vooral de verschillen tussen 
de drie godsdiensten geac-
centueerd, het is nu tijd om wat 
we gemeenschappelijk hebben 
te benadrukken.”

Khalid Benhaddou vertegen-
woordigt de islam op de uit-
gifte. Hij is ondertussen 8 jaar 
imam van de Al Fath moskee, 
de grootste in Gent. “Ik deed 
mee omdat het mij een tof 
idee leek om op een luchtige 
manier een sterke boodschap 
over te brengen.” Benhaddou 
was de eerste geestelijke 
leider die door fotografe Lieve 
Blancquaert werd benaderd. 
“Ik heb nadrukkelijk naar Johan 
Bonny gevraagd. Ik kende hem 
niet persoonlijk, maar we delen 
dezelfde visie van verdraag-
zaamheid. De fotoshoot gaf ons 
de gelegenheid om elkaar beter 
te leren kennen. Het was een 
fijne ontmoeting.”

Vorige herfst werd de post-
zegelcollectie aan de pers 
voorgesteld. Deze uitgifte 
kreeg veel aandacht. “Ik kreeg 
heel positieve reacties uit de 
moslimwereld. De uitgifte werd 
zelfs opgepikt door Marok-
kaanse kranten. Moslims vragen 
me vaak wanneer ze uitkomt. Ik 
werd ook gecontacteerd door 
een verzamelaar, een oudere 
man uit Kortrijk, die me wat 
vragen stelde voor zijn themati-
sche verzameling. Tof!”

bpost sluit het jaar 2016 af met een opmerkelijk pleidooi 
voor tolerantie. Deze uitgifte werd in België en elders in 
de wereld heel positief onthaald.

Pleidooi voor tolerantie

“Onze voornaamste 
opdracht vandaag is 
mensen verenigen”
Gelimiteerde postzegeluitgifte 17
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Voorverkoop:
Zaterdag 22 oktober 2016 van 10u 
tot 15u op het volgende adres: 
De Bron, Kerkevijverstraat 19A, 
9340 Lede.

  7GELIMITEERDE POSTZEGELUITGIFTEN

CODE: 29071

CODE: 29099

Afstempeling uitgiftedatum:
Maandag 24 oktober 2016 van 10u 
tot 13u en van 14u tot 17u in de 
Filaboetiek Brussel - De Brouckère, 
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Allen gelijk, allen verschillend.  
Een oproep tot tolerantie.

Kenmerken:

Thema: een postzegel die oproept tot respect 
voor de verschillen in de samenleving: één 
frappant beeld van fotografe Lieve Blancquaert 
dat doet nadenken over tolerantie voor de 
verscheidenheid tussen mensen. Drie grote 
religies uit België stellen op de postzegel een 
verzoenend gebaar. Volgende spirituele leiders 
vertegenwoordigen hun godsdienst: Grootrab-
bijn van Brussel Albert Guigui (links), Bisschop 
van Antwerpen Johan Bonny (midden) en Iman 
Khalid Benhaddou, voorzitter Platform Vlaamse 
Imams (rechts).
Postzegel: fotografische evocatie van tolerantie 
door drie grote religies uit België.
Foto: Lieve Blancquaert  
Lay-out: Kris Maes
Waarde van de postzegels:  
Prijs van het vel: € 7,40
Formaat van de postzegel: 48,75 mm x 38,15 mm
Formaat van het postzegelvel: 280 mm x 108 mm
Velindeling: 10 identieke postzegels
Unieke oplage: 23.432 vellen
Papier: gegomd wit FSC 
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

      
  UITGIFTEDATUM
{24/10/2016}

Allen gelijk, allen verschillend 
Code: 29099



  8 SUPERMAAN

Dit fenomeen komt drie tot vier 
keer per jaar voor, waarbij de 
maan tot 12 procent groter lijkt 
dan in normale omstandigheden.

Hoe kan dit?
De maan draait rond de aarde 
in een elliptische baan. Dat wil 
zeggen dat de maan soms dichter 
en soms verder van de aarde af 
staat. Met het blote oog merkt u 
daar niet zo heel veel van, maar 
de geoefende kijker zal het ver-
schil misschien wel kunnen zien. 
En ook fotografen die met hun 
telelens magnifieke foto’s maken. 
De supermaan valt samen met de 
kleinste afstand tussen de aarde 
en de maan tijdens de elliptische 
baan om de aarde. 

Kijk en vergelijk
Kris Maes stond aan het roer van 
deze uitgifte. “Goede beelden 
vinden was een hele opgave. Ik 
wilde de maan steeds tonen met 
een ander element, anders is het 
moeilijk om de grootte in  
te schatten.”

Ook Philippe Mollet van de 
Volkssterrenwacht MIRA werkte 
mee aan deze uitgifte: “Het 
moesten fotogenieke beelden 
zijn. Op de postzegels waar de 
maan het laagst staat, is er een 
sterke oranje gloed te zien. Dat is 
hetzelfde effect als bij een opko-
mende of ondergaande zon. Het 

is de dampkring rond de aarde 
die bepaalde kleuren wegfiltert.”

Op het blaadje staat een grote 
foto van de maan met in een 
stippellijn hoeveel groter ze 
wordt. Ook de afstand tot 
de aarde en de aardbol wordt 
meegegeven. Het geheel ziet er 
uit alsof het uit een wetenschap-
pelijk magazine komt. Kris Maes: 
“Ik wilde het geheel de sfeer 
van een wetenschappelijk artikel 
geven, daarom koos ik ervoor 
om een tekst toe te voegen op 
het blaadje die uitlegt wat een 
supermaan precies is.”

De kracht van de maan?
“Rond de volle maan bestaan heel 
wat mythes, geen enkele ervan 
is ooit bewezen”, vertelt Philip 
Mollet verder. “Elke vroedvrouw 
zal beweren dat er meer kinderen 
worden geboren bij volle maan. 
De statistieken ontkennen dat 
nochtans. Wat wél zeker is, zijn 
de grote stadsbranden in de mid-
deleeuwen. Die vonden meestal 
plaats bij volle maan, en dat valt 
te verklaren. De nachten met 
een volle maan zijn de lichtste 
van de maand, waardoor mensen 
ook ’s nachts met fakkels op 
straat durfden komen. Fakkels en 
houten huizen gaan echter niet 
goed samen. En zo ontstond er 
in die tijd af en toe een grote 
brand.”

Kijken naar de sterren en de maan spreekt 
tot de verbeelding. Ook bpost ontsnapt niet 
aan de aantrekkingskracht. Dit jaar besteedt 
bpost aandacht aan de supermaan. 

Astronomie in de kijker

Staren naar 
de supermaan
Gelimiteerde postzegeluitgifte 18
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CODE: 29100

CODE: 29072

Voorverkoop:
Zaterdag 22 oktober 2016 van 10u 
tot 15u op het volgende adres: 
De Bron, Kerkevijverstraat 19A, 
9340 Lede.

Afstempeling uitgiftedatum:
Maandag 24 oktober 2016 van 10u 
tot 13u en van 14u tot 17u in de 
Filaboetiek Brussel - De Brouckère, 
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Supermaan. 
Een glansrijk hemelfenomeen.
Kenmerken:
Thema: op 14 november 2016 zal de (volle) maan het 
dichtst de aarde naderen. Hierdoor verschijnt het  
hemellichaam zeer groot aan de horizon. Vijf foto’s van 
de maan in verschillende omgevingen doen haar in al 
haar glorie verschijnen.
Postzegels: 
a.  Evocatie van het fenomeen ‘Supermaan’ (Foto: Belga)
b.  Supermaan met menselijk gebaar  
 (Wuhan (China) 18 april 2011) (Foto: Belga)
c.  Supermaan met bomen
 (19 maart 2011) (Foto: Marc Vints)
d.  Supermaan met torenspits (6 mei 2012)
 (Foto: Dominique Dierick)
e.  Supermaan met vliegtuig 
 (Los Angeles, U.S.A. 7 september 2014) (Foto: Belga)
Postzegelblaadje: uitleg over 
de supermaan op basis van een 
evocatie van het fenomeen.
Creatie: Kris Maes
Waarde van de postzegel: 

Prijs van het blaadje: € 5,65 
Formaat van de postzegels:  
a: 80 mm x 30 mm; b,c,d,e: 40 mm x 30 mm
Formaat van het blaadje: 180 mm x 160 mm
Unieke oplage: 66.119 blaadjes
Indeling van het blaadje: 5 postzegels
Papier: gegomd wit
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

      
UITGIFTEDATUM
{24/10/2016}

Supermaan  
Code: 29100
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  10 PRODUCTEN

MyStamp 

Eindejaarspromotie
Toegegeven, de eindejaarsperiode lijkt nu nog veraf. Maar met 
een persoonlijke boodschap maakt u deze gezellige periode nog 
specialer. Bijvoorbeeld door uw eindejaarskaartjes te frankeren met 
een zelfgemaakte postzegel van één van uw foto’s. Zo krijgt deze 
kleine attentie een extra creatieve touch, die uw familie en vrienden 
absoluut zullen waarderen. Met MyStamp creëert u deze persoonlijke 
postzegels in een handomdraai. 

Bovendien geniet u tot 10 december van 10% korting op uw 
MyStamp aankopen met de code ‘PNhappy16’.

Surf naar https://mystamp.bpost.be en ga aan de slag!

Verras vrienden en familie met

Mobile Postcard
Uw persoonlijke papieren eindejaarskaarten kunt u sinds 
enkele jaren digitaal creëren dankzij de Mobile Postcard 
applicatie: snel en het bespaart u een trip naar de post-
bus. Bovendien kunt u de digitale kaarten personaliseren 
voor elke bestemmeling door een foto en boodschap in 
te geven die past bij de ontvanger. 

Nieuw is de mogelijkheid om verschillende foto’s te 
combineren op één kaartje. Of geef uw kaartje een extra 
feestelijke toets met de nieuwe decoratieve kaders. Het 
overzicht bewaart u door in het winkelmandje te klikken 
op ‘Historiek van verstuurde kaarten’. Zo ziet u meteen 
naar wie u al een kaartje heeft verstuurd.
Heeft u de gratis app nog niet geïnstalleerd? U vindt de 
laatste versie voor iOS en Android op de bpost website, 
samen met een handig stappenplan voor het aanmaken 
van de mobiele kaartjes. Ontdek snel hoe u uw familie en 
vrienden op een originele manier kunt verrassen!

Houd uw smartphone in de gaten, want er komen 
nog tal van leuke eindejaarsacties aan. Mis ze niet 
en activeer de Mobile Postcard berichten. Zo bent u 
meteen op de hoogte van alle promoties en acties.

Ontdek het allemaal op  
www.bpost.be/mobilepostcard
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Winnaars b.surprised

Wedstrijd Marijke Meersman
Op de b.surprised day in Mechelen op 
8 juli (het verslag vindt u op pagina 
16) kon elke bezoeker deelnemen 
aan een wedstrijd rond Marijke 
Meersman. Iedereen maakte kans 
op exclusieve geschenken van de 
geliefde ontwerpster. De eerste prijs 
gaat naar Annita Claessens en Jos 
Franssens. De tweede prijs is voor Jos 
Maesen en Eddie De Cleen. Proficiat!

Benieuwd naar de juiste antwoorden 
van de wedstijd? Marijke maakte al 
56 verschillende postzegelillustraties 
voor bpost. De eerste was ‘De Kleine 
Zeemeermin’. Ze groeide op in een 
familie met 5 kinderen, waarvan er nu 
3 nog steeds een kunstzinnig beroep 

hebben. Marijke heeft heel wat 
specialisaties, waaronder botanische 
tekeningen, podiumdecoraties en 
het illustreren van prentenboeken. 
Karikaturen behoren niet tot haar 
specialisaties. Er schreven zich 337 
mensen in voor de b.surprised day 
van 2016. 

https://mystamp.bpost.be/
http://www.bpost.be/mobilepostcard
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Korting 
abo in één 

keer volledig 
te betalen

Extra  
voordelen

Postzegel-
collectie-

boekje 

Zwartwit 
blaadje

Ongetand 
blaadje

Extra  
verrassing

Speciale 
kaart met 
eindejaar

Gratis  
verzending 

Gratis 
Philanews 
magazine

De Collectie 2%

losse zegels 
in abo zijn 

aan voordeel-
tarief

√ √ √ √ √ √ √

De Collectie 
Gegomd 2% √ √ √ √ √ √ √

De Collectie 
Gegomd 

Light
2% √ √ √ √ √ √ √ 

De Collectie 
Zelfklevend 2% √ √ √

First Day 
Sheet 2% 3% korting √ √ √ √ √ √ √

Jaarmap
niet van 

toepassing

losse zegels 
in Jaarmap 

zijn aan voor-
deeltarief

Nieuw! vanaf 
2017 ook 

voor jaarmap-
abonnement 

EUROPA 
uitgifte – ge-
schenk in elke 

Jaarmap
√ √ √ √ √

Voordelen en geschenken

voor onze abonnees in 2017

Met een abonnement op een van onze 
Collectie-formules geniet u niet alleen van 
een korting van 2%, regelmatig mag u ook 
een uniek filatelistisch geschenk in de bus 
verwachten. Een mooie aanvulling op uw 
collectie! De korting is enkel van toepas-
sing als u het jaartotaal in één keer betaalt.
De voordelen en geschenken variëren naar-

gelang het gekozen abonnement. Deze ziet 
u in dit overzicht. De geschenken worden u 
verspreid toegestuurd met de verzendingen 
gedurende het jaar. De onderwerpen van 
zwartwit en/of ongetande blaadjes verschil-
len per abonnementsformule.
Inschrijven voor één of meerdere bij-
komende Collectie-formules kan via de 

centrale bestelbon in dit magazine. Op de 
website van bpost kunt u een bestelbon 
downloaden. U vindt er ook alle informa-
tie over de abonnementen

Opgelet: inschrijven voor een van de 
Collectie-formules 2017 gebeurt het 
best vÓÓr de start van het jaar.

Breekt bij u het angstzweet uit als het bijna tijd wordt om cadeaus te kiezen 
voor uw naasten? Vermijd die kerststress en geef een bpaid gift card cadeau. 
Met deze prepaid MasterCard® betaalkaart geeft u de ontvanger alle vrij-
heid om zelf zijn perfecte geschenk te kiezen, want de kaart kan overal 
worden ingeruild. Ook online kan de ontvanger ermee shoppen.

De bpaid gift card ziet er door zijn leuke vormgeving en cadeauverpakking 
ook zelf al uit als een cadeautje. Weg dus met die saaie geldenveloppes!

bpaid gift card

Het perfecte cadeau

Hoe werkt het?

1. U vindt de gift card (aankoopprijs 
is € 2,99) in het postkantoor of 
PostPunt waar u ze kunt opladen 
voor een bedrag tussen € 25 en 
€ 150. 

2. De gelukkige ontvanger heeft 
een jaar tijd om het bedrag op de 
kaart te gebruiken in een van de 
vele winkels uit het MasterCard® 
netwerk.

Alle informatie vindt u op  
www.bpost.be/bpaidgiftcard

http://www.bpost.be/bpaidgiftcard
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30/01 Hoop doet (jong) leven.
 Een zegel vol verwachting.
30/01 60 flaterjaren.
 Guust Flater wordt 60.
06/03 Bloeiend bos.
 De hyacinten van het Hallerbos.
06/03 Gered uit de vlammen.
 Brandpreventie.
06/03 Verstoord klimaat.
 U kunt er wat aan doen!
12/06 Eupen’s schönste Plätze.
 Stadspleinen van Eupen  
 (Promotie van de Filatelie).
12/06 500 jaar Reformatie. 
 1517, Luther verandert  
 de geschiedenis.
12/06 Winnend België.
 Medische doorbraken.
12/06 België kleurt geel.
 De 10 Belgische Tourwinnaars.
12/06 Het Belgisch kasteel (EUROPA).
21/08 De universiteit gisteren en vandaag.
 200 jaar Universiteit Gent en  
 Universiteit Luik.
21/08 Kinky & Cosy onder stroom.
 Jeugdfilatelie met Nix.
21/08 Zeeleven in gevaar.
 Bedreigde zoogdieren uit  
 de Noordzee.
21/08 Treindesign.
 Evolutie van de trein in België.
23/10 De Groote Oorlog (deel 4).
 De communicatie.
23/10 Op de Hoge Venen. 
 60 jaar uniek natuurreservaat.
23/10 De maskers uit Tervuren.
 Prachtstukken uit het Koninklijk 
 Museum voor Midden-Afrika.
23/10 Onder de kerstboom.
 Gezellige Nieuwjaarsuitgifte.

Ontdek de postzegel-
collectie van 2017
Van Guust Flater tot de Hoge Venen. 
Maak kennis met de Collectie 2017.

Geschrankt ontwerp
Het ontwerp van het postzegelvel en de postzegels is van de 
hand van bpost ontwerper Kris Maes. Wat meteen opvalt is de 
breedte van de postzegels. “Zo accentueerde ik de uitzon-
derlijke lengte van de gebouwen. Op een normaal formaat 
zou dat niet gelukt zijn. Het monumentale karakter van het 
gebouw gaf ik weer door de typische, geschrankte daken in 
bovenaanzicht te tonen op het vel. Die geschrankte vorm zie 
je ook terug in het perforatieschema en de plaatsing van de 
zegels in het geheel.”

De beelden van de maquettes werden aangeleverd door de 
NAVO. Leuk detail: het embleem van de NAVO is op de zegel 
afgebeeld. Dit zet het officiële karakter van de postzegel in 
de verf. Kris Maes: “Een ander belangrijk vormelijk element 
is de aanwezigheid van de vlaggen van alle lidstaten. bpost 
accentueert zo het internationale aspect van de werking van 
de NAVO.”

Zelfvoorzienend
De architecten van dit gigantische bouwpropject stonden 
voor de grote uitdaging om er een energiezuinig gebouw 
van te maken. Tal van innovatieve ingrepen passen in het 
laagenergieconcept. Zo is de gebouwschil heel goed geïsoleerd 
en zo luchtdicht mogelijk opgebouwd. De passieve verwar-
ming en afkoeling gebeurt door leidingen in de betonnen 
vloeren, waarin het water op temperatuur wordt gebracht via 
waterwarmtepompen en geothermische sondes. Thermische 
zonnepanelen zorgen voor de productie van warm water. Nog 
tal van andere ingrepen garanderen een lange en duurzame 
toekomst voor dit nieuwe paradepaardje van de NAVO.

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie heeft 
haar hoofdkwartier al sinds 1967 in Evere. Met 
de bouw van een nieuw hoofdkantoor, recht 
tegenover het oude, kleurt de NAVO nog wat 
meer Belgisch. Zowel het ontwerp als de bouw 
was deels in Belgische handen. bpost geeft naar 
aanleiding van de opening een opvallend vel 
met vijf postzegels uit. 

De NAVO in België
Gelimiteerde postzegeluitgifte 19

Ook in 2017 zet bpost met een gevarieerd 
postzegelprogramma de troeven en rijke 
culturele geschiedenis van België op een 
aantrekkelijke manier in de kijker. We lichten 
alvast een tipje van de sluier voor u op.

© Belgaimage
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De Navo in België.  
De nieuwe Navo-zetel in Evere.

Kenmerken:
Thema: in 2016 opent de nieuwe zetel van 
de NAVO tegenover de huidige hoofdzetel 
in Evere. De werken gingen van start begin 
oktober 2010 en zouden moeten voltooid 
zijn in 2016.
Postzegels: de maquette van de façade van 
de nieuwe Navo-hoofdzetel met ervoor de 
vlaggen van de lidstaten. Ook het logo van de 
verdragsorganisatie is prominent aanwezig.
Postzegelvel: een simulatie van het gehele 
complex in vogelperspectief.
Creatie: Kris Maes
Waarde van de postzegels: 
Prijs van het vel: € 5,65
Formaat van de postzegels: 70 mm x 30 mm 
Formaat van het vel: 200 mm x 170 mm
Indeling van het vel: 5 postzegels
Unieke oplage: 23.435 vellen
Papier: gegomd wit FSC 
Tanding: 11 ½
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

      
  UITGIFTEDATUM
{24/10/2016}
De Navo in België

Code: 29101

Voorverkoop:
Zaterdag 22 oktober 2016 
van 10u tot 15u op het  
volgende adres: De Bron, 
Kerkevijverstraat 19A, 
9340 Lede.

CODE: 29073

CODE: 29101

Afstempeling uitgiftedatum:
Maandag 24 oktober 2016 
van 10u tot 13u en van 14u 
tot 17u in de Filaboetiek 
Brussel - De Brouckère,
Anspachlaan 1, 
1000 Brussel.

De NAVO in België
Gelimiteerde postzegeluitgifte 19



  14 HARTELIJKE WENSEN

Zoals elk jaar brengt bpost speciale 
postzegels uit naar aanleiding van 
de eindejaarsfeesten. Dit jaar kreeg 
designbureau De Indianen de opdracht 
om het kerstthema origineel op 
postzegelformaat te brengen. De 
kerstman en zijn rendier staan klaar om 
uw kerstkaarten op te vrolijken.

Eigenzinnige eindejaarszegels 
“Hertelijke” 
wensen
Gelimiteerde postzegeluitgifte 20

© Shutterstock

Steun het Fonds voor Alfabetisering

Voor elke met kerstzegels gefrankeerde 
zending verstuurd tussen 1 en 31 december 
2016 maakt bpost 1 cent over aan het 
Fonds voor Alfabetisering, beheerd door de 
Koning Boudewijnstichting.

Designer Steven Holsbeeks van het collectief werkte 
eerder al mee aan de postzegeluitgifte ‘Optische 
Illusies’ uit 2014. “De kerstpostzegels moesten fees-
telijk zijn, dat spreekt voor zich. We wilden echter 
niet gewoon een afbeelding gebruiken, maar de 
vrolijke sfeer op een grafische manier weergeven.” 
Na enkele brainstormsessies kwam het idee om een 
gepixeld breimotief te nemen naar boven. “Niet elk 
beeld kan je vormgeven op die manier. Er mag niet 
te veel detail zijn, door de grootte van de breiste-
ken. We wilden dicht bij het thema blijven, vandaar 
de kerstman en een rendier. Het zijn iconische 
beelden die universeel herkenbaar zijn, en ze roepen 
onmiddellijk een sfeer van gezelligdheid op.”
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Hartelijke wensen.
Een zegel vol warme gloed.
Kenmerken:
Thema: postzegels met het patroon van gebrei-
de kerst- en nieuwjaarsmotieven verwijzend 
naar warme wintertruien. Ze willen de warme 
gezelligheid evoceren van de eindejaarsfeesten.
Postzegel: 
     Nationaal: Kerstman
     Internationaal: rendier
Creatie: De Indianen
Waarde van de postzegels:  & 
Prijs van het boekje: € 7,40 & € 11,30
Formaten van de postzegels:  
24,45 mm x 29,25 mm
Formaat van het boekje: 60 mm x 163,4 mm
Indeling van het boekje: 10 postzegels
Oplage:  1.559.227 boekjes (Nat) & 151.697 
boekjes (EUR)
Papier: zelfklevend
Tanding: gedeeltelijk rechte lijnen en gedeelte-
lijk tanding type 10
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

UITGIFTEDATUM

{24/10/2016}
Hartelijke wensen 

Code: 29102 & 29103

CODE: 29074

Voorverkoop:
Zaterdag 22 oktober 2016 
van 10u tot 15u op het 
volgende adres: De Bron, 
Kerkevijverstraat 19A,
9340 Lede.

Afstempeling uitgiftedatum:
Maandag 24 oktober 2016 van 
10u tot 13u en van 14u tot 
17u in de Filaboetiek Brussel - 
De Brouckère, Anspachlaan 1, 
1000 Brussel.

CODE: 29102 CODE: 29103



  16  EVENEMENT

Het was vooral de exclusieve rondlei-
ding door de postzegeldrukkerij die de 
aandacht trok, aangezien de druk-
kerij normaal gezien voor de gewone 
bezoeker strikt verboden terrein is. 
De reacties waren dan ook unaniem 
lovend. 

Dit was de laatste editie van de 
b.surprised day die draaide rond 
het thema ‘boekdrukkunst’. Al drie 
jaar op rij creëert bpost een unieke 
gegraveerde Eventcard met daarop 
verschillende drukpersen afgebeeld. 
De drie kaarten, inclusief die van dit 
jaar, waren ter plaatse beschikbaar, 
net als een exclusief postzegelvel met 
dezelfde beelden van de drukpersen. 
Het vel was enkel op 8 juli verkrijgbaar, 
in een beperkte oplage. 

Net als voorgaande jaren waren heel 
wat filatelieproducten aan promo-
prijzen beschikbaar. Iedere aankoop 
werd beloond met een draai aan het 
Rad van de Filatelie. Zo won elke koper 
nog een extra geschenk: een poster, 
wenskaarten, een Leuchtturm album, 
een USB-stick of FDS’en. 

Ook André Buzin en Marijke Meersman 
(foto 2) waren er om hun producten te 
signeren, wat op groot enthousiasme 
kon rekenen van onder andere de 
jongeren van jeugdfilatelieclub ‘de 
Jeugdige Grensvrienden’ (foto 1) uit 
Hamont. Begeleider Jean-Paul Groenen 
zakte met Anne, Nathan en Tobias af 
naar Mechelen om er alles rond de 
filatelie te ontdekken. “Als de jongeren 
het verzamelen niet meer vinden, dan 
moeten wij het verzamelen maar  
tot bij hen brengen. Onze club telt 
momenteel 8 leden en dat gaan  
er zeker nog meer worden. Zelf 
verzamel ik al sinds 1975. Tijdens mijn 
studententijd lag het even stil, maar 
vanaf mijn 30e ben ik weer volop 
beginnen verzamelen.” Ook Jacques 
Detandt is er met zijn kleinzoon 
Nathan: “We komen uit Binche, het 
is onze eerste keer op de b.surprised 
day. Ik heb drie kleinkinderen, waarvan 
ik hoop dat er toch één mijn collectie 
zal verderzetten. Mijn grote passie is 
China, maar vandaag ben ik hier voor 
André Buzin.”

Tijdens de b.surprised day kon elke 
bezoeker deelnemen aan een wedstrijd 
van Marijke Meersman; Ontdek er alles 
over op pagina 10.

b.surprised day 2016

Verrassende rondleiding 
door de postzegeldrukkerij
De derde editie van de b.surprised day was een schot in 
de roos. Meer dan 300 filatelisten hadden zich vooraf 
ingeschreven, het uiteindelijke bezoekersaantal lag nog een 
pak hoger. Een groot succes! Dat betekende ook aanschuiven 
voor een handtekening van de bekende ontwerpers Marijke 
Meersman en André Buzin, die beiden aanwezig waren.

©
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Nieuwe thematische postzegels 

'Sweet kisses'
De nieuwe thematische uitgifte, de laatste reeks van 
2016, toont tedere momenten tussen dieren die elkaar 
een kusje geven. Eindejaar is de perfecte periode om 
elkaar warmte en liefde te wensen. bpost doet mee met 
deze nieuwe thematische postzegels onder de noemen 
‘Sweet kisses’. Het werd een selectie van vijf beelden 
waarop dieren een intiem moment delen.

Deze serie is vanaf 21/11 verkrijgbaar in de 1300 
postkantoren, verkooppunten filatelie, PostPunten en op 
eShop. Ze vervangt het thema ‘Bedreigde diersoorten’.

‘Sweet kisses...’
Kenmerken:
Waarde van de  
postzegels:       
Prijs: € 8,40
Indeling: 
2 x 5 postzegels
Drukprocedé: offset
Repro & druk: 
Stamps Production 
Belgium

SWEET KISSES
zelfklevende postzegels

timbres-poste autocollants

Special
Edition

'Sweet kisses'
Code: 29975

Voorverkoop:
Zaterdag 22 oktober 2016 
van 10u tot 15u op het 
volgende adres: De Bron, 
Kerkevijverstraat 19A,
9340 Lede.

Na twee jaar nemen we afscheid van de zelfklevende vlinderpost-
zegels, getekend door Marijke Meersman. Zij stond ook in voor het 
ontwerp van de nieuwe reeks van 10 zelfklevende postzegels, ver-
krijgbaar in een doosje van 100 exemplaren. Tien bekende bloemen 
sieren de nieuwe reeks: amaryllis, krokus, lelie, hyacint, knolbegonia, 
dahlia, narcis, Oosterse anemoon, tulp en lis (iris). De kleurrijke 
reeks is vanaf 24/10 te koop in de postkantoren, PostPunten en via 
eShop. De doosjes van 100 vlinders zijn nog beschikbaar tot einde 
voorraad.

Heeft u een abonnement op de Collectie 2016? Dan ontvangt u  
een postzegel van elke bloem bij de laatste zending  
van dit jaar.

Afstempeling uitgiftedatum:
Maandag 24 oktober 2016 
van 10u tot 13u en van 
14u tot 17u in de Filaboe-
tiek Brussel - De Brouckère, 
Anspachlaan 1, 1000 Brussel.

Nieuwe permanente postzegels

bpost zet u in  
de bloemetjes

      

Bloemen

Kenmerken:
Thema: 100 zelfklevende postzegels met als 
thema ‘bloemen’. 10 verschillende bloemen staan 
afgebeeld. 
Waarde van de postzegels:  
Prijs per doosje: € 74
Formaat van de postzegel: 30 mm x 25 mm  
Formaat van de doos: 60 mm x 62 mm x 35 mm
Samenstelling van de rol: 100 postzegels
Papier: polyvalent wit, zelfklevende laag aange-
bracht op steunpapier
Drukprocedé: rotogravure en offset voor de doos
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Bloemen 
Code: 29106
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© Michiel De Cleene

22 oktober
Nobel in België; Allen gelijk, allen verschil-
lend; Supermaan; De Navo in België; 
Hartelijke Wensen

Postzegelkring Leda De Bron, Kerkevijverstraat 19A, 
9340 Lede

Voorverkopen 2016

Tijdelijk 
postkantoor 
in Brussel 
Op 28 januari 2017, tijdens de de 35ste 

Duiven Olympiade Colombophile met een 
speciale MyStamp en een herdenkingskaart. 

Adres: Brussels Square, Brussel.

in Wilrijk 
Tijdelijk postkantoor op 25 februari 2017 
met MyStamp ter gelegenheid van het 
90-jarig bestaan van de Koninklijke Philatelic  
club COSMOS. 

Adres: Groenenborgerlaan 216,  
2610 Wilrijk (Antwerpen).

Wanneer? Wat? Waar?

Ontvang een uniek geschenk!
Vaste bezoekers van onze voorverkopen weten al langer dat zo’n bezoek naast 
primeurs en uitzonderlijke afstempelingen ook verrassende ontmoetingen en 
leuke geschenken oplevert. Dat is in 2016 niet anders. Dit jaar biedt bpost 
aan de kopers van de speciale uitgiften een uniek filatelistisch geschenk aan, 
vormgegeven door bpost designer Kris Maes. Dit souvenirblaadje met afbeel-
dingen van postzegels maakt deel uit van een serie van 4: 1 voor elke voorver-
koop. U koopt de uitgiften van die dag en ontvangt dit uniek geschenk!

Dit blaadje werd u geschonken door bpost.Voorverkoop 22 oktober 2016 te Lede.

VVK 4/4

Aanwezig op de 
voorverkoop
Tijdens de voorverkoop op 
22 oktober 2016 in Lede stellen 
de volgende bpost designers 
hun creaties voor: Guillaume 
Broux (Nobel in België), Kris 

Maes (Supermaan, De Navo 
in België). Onder voorbehoud 
van aanwezigheid kunt u ook 
aanschuiven bij de volgende 
kunstenaars: Thierry Mordant 
(Nobel in België), Lieve Blancquaert 
(Allen gelijk, allen verschillend) en 
De Indianen (Hartelijke wensen).

Guillaume 
Broux

Lieve  
Blancquaert

De IndianenThierry MordantKris Maes

© bpost

bpost is  
aanwezig op:

- De Boekenbeurs in Antwerpen van  
31 oktober tot en met 11 november 2016. 
Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 
Antwerpen. Toegangsprijs: € 10,00 aan de 
kassa en € 9,00 online. 

- Salon Philatélique d’Automne in Parijs van  
3 tot en met 6 november 2016.
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Last van het zwarte gat na zijn pensioen 
heeft Serge Heyez uit Braine-le-Comte - 
woonplaats van André Buzin! - niet gehad. 
Hij haalde een oude liefde, de filatelie, 
van onder het stof en begon opnieuw 
actief te verzamelen. De voorbije tien jaar 
bouwde hij een thematische verzameling 
op rond uitgiften met Nobelprijswinnaars, 
naast zijn basiscollectie met Belgische 
uitgiften. Gemiddeld spendeert hij 20 uur 
per week aan zijn passie. Dat doet hij niet 
altijd alleen: “Ik ben ook lid van een filate-
lieclub in Soignies. We komen elke tweede 
zondag van de maand samen, voor mij 
een echt moment van ontspanning.”

De ambities van Serge Heyez reikten 
verder dan het hebben van een hobby. 

“De keuze voor dit thema spruit voort uit 
mijn opleiding als chemicus. Verder komt 
dit onderwerp weinig tot niet aan bod op 
filateliecompetities. Ik waagde mijn kans 
met een eerste presentatie, maar die was 
helemaal niet op niveau (lacht). Speci-
alisten beschouwden mijn voorstelling 
terecht als een verzameling afbeeldingen. 
Toegegeven, de uitgiften van sommige 
landen hebben een zuiver commercieel 
doel en worden wellicht niet eens gebruikt 
als postzegel!”

Uitgiften met Belgische Nobelprijswin-
naars waren zijn eerste aanwinsten. 
Om een duidelijk zicht te krijgen op de 
omvang van zijn thema, ging Serge Heyez 
nauwgezet te werk. “Allereerst maakte ik 
een overzicht van alle Nobelprijswinnaars, 
een lijst die ik elk jaar aanvul. Vervolgens 
ging ik door alle catalogi om te zoeken 

naar uitgiften met winnaars. Er zijn veel 
meer postzegels uitgebracht over de 
Nobelprijs – zo’n 10.000 – dan over de 
906 laureaten. Niet meer dan 300 kregen 
een eigen postzegel.” Hij is erg verheugd 
over de uitgifte met de tien Belgische 
Nobelprijswinnaars. “De postzegel met 
Rolin-Jaequemyns is naar mijn weten de 
eerste ter wereld om het Instituut voor 
Internationaal recht te eren. Het was de 
eerste organisatie met een Nobelprijs 
voor de Vrede, en dan nog met een 
Belgische oprichter .” 

Wereldprimeur
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Het begin
“Mijn meter, postontvanger, stimuleer-
de me om een verzameling Belgische 
postzegels te beginnen. Zij voorzag 
me van nieuwe uitgiften.”

Persoonlijke favoriet
“Het belangrijkste stuk uit mijn 
collectie is een reeks van postzegels 
uit 1938. Ze hernemen dezelfde foto 
van Nobelprijswinnaars Pierre en Marie 
Curie en werden uitgebracht in Frank-
rijk, Cuba, Afghanistan en de 21 Franse 
kolonies. De Franse reeks gelanceerd in 
de Franse kolonies heb ik volledig met 
een stempel van de uitgiftedatum op.”

De missing link
“Aan de prijzige kant, maar toch hoop 
ik op een dag nog die ene postzegel 
met Marie Curie te vinden. De zegel is 
onderdeel van een reeks, uitgegeven 
door Turkije in 1935 naar aanleiding 
van het Internationale Suffragette 
Congres in Istanbul. De andere post-
zegels met laureaten uit de reeks heb 
ik wel al.”

“Mijn favoriete  
Belgische 
postzegeluitgifte 
is het blaadje uit 
2012 met de 
Grote Markt van 
Brugge.”
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Op zoek naar een manier om uw liefde voor de filatelie door te geven? Dan is de 
Jaarmap een ideale introductie. Te weinig tijd gehad voor uw verzameling? Maak 
ze compleet met de Jaarmap 2016! Er zijn tal van redenen te bedenken om deze 
aantrekkelijke terugblik op het postzegeljaar 2016 in huis te halen of cadeau te doen.

De Jaarmap 2016 brengt alle speciale en permanente uitgiften van het gevarieerde 
filateliejaar 2016 samen in één overzichtelijke map. Op stevige klasseerkaarten vindt  
u de aparte postzegels netjes en aantrekkelijk gepresenteerd, aangevuld met  
alle postzegelblaadjes. 

Tip: dit is hét ideale eindejaarsgeschenk!

Prijs: € 107,59 
Code: 29915

De Jaarmap 2016 is vanaf 24/10/2016 te koop in
 eShop en de Filaboetiek. U kunt de Jaarmap 2016 ook
 bestellen via de centrale bestelbon in dit magazine.

De Jaarmap 2016 
Een filatelistische terugblik

Verkrijgbaar vanaf 24 oktober


