






































afwijking 80 cent 
Beatrix, gedrukt 
op gewoon papier, 

zonder fosfor en daarom 
destijds ingetrokken 
door PTT Post/PostNL

afwijking 80 cent 
Beatrix, gedrukt 
op gewoon papier, 

zonder fosfor en daarom 

DroomdoosDroomdoos bestelnr.bestelnr. vanvan voorvoor

Droomdoos Collect 69Droomdoos Collect 69Droomdoos Collect 69Droomdoos Collect 69 693069 693069 € 129,00€ 129,00€ 129,00€ 129,00 € 69,00

Collect 69 CadeausetCollect 69 CadeausetCollect 69 CadeausetCollect 69 Cadeauset € 29,95€ 29,95 Gratis

Postfrisse velletjes DisneyPostfrisse velletjes DisneyPostfrisse velletjes Disney bestelnr. van voor

AladdinAladdin 693197 € 9,95 € 6,90

Toy StoryToy StoryToy Story 693198 € 9,95 € 6,90

PocahontasPocahontas 693199 € 9,95 € 6,90

101 Dalmatiërs 693101 € 9,95 € 6,90

Leeuwenkoning 693102 € 9,95 € 6,90

Klokkenluider Notre Dame 693190 € 11,95 € 6,90

Klokkenluider Notre Dame 693191 € 13,95 € 8,90

Set Klokkenluiders 2 velletjesSet Klokkenluiders 2 velletjesSet Klokkenluiders 2 velletjes 693192 € 25,90 € 10,00

Postfrisse velletjes DisneyPostfrisse velletjes DisneyPostfrisse velletjes Disney bestelnr. van voor

Bambi 693120 € 9,95 € 6,90

Dombo 693121 € 9,95 € 6,90

AristokattenAristokattenAristokatten 693122 € 9,95 € 6,90

101 Dalmatiërs101 Dalmatiërs101 Dalmatiërs 693123 € 9,95 € 6,90

Vos en de HondVos en de HondVos en de HondVos en de HondVos en de HondVos en de Hond 693124 € 9,95 € 6,90

Lady & de VagebondLady & de VagebondLady & de VagebondLady & de VagebondLady & de VagebondLady & de VagebondLady & de VagebondLady & de VagebondLady & de VagebondLady & de Vagebond 693125 € 9,95 € 6,90

Set Disneyfi lms 6 velletjesSet Disneyfi lms 6 velletjesSet Disneyfi lms 6 velletjes 693126 € 59,70 € 25,00

Postfrisse velletjes DisneyPostfrisse velletjes DisneyPostfrisse velletjes Disney bestelnr. van voor

PinoccioPinoccioPinoccio 693130 € 9,95 € 6,90
Peter PanPeter PanPeter Pan 693131 € 9,95 € 6,90

AssepoesterAssepoesterAssepoester 693132 € 9,95 € 6,90

Doornroosje 693133 € 9,95 € 6,90

Alice in Wonderland 693134 € 9,95 € 6,90

Sneeuwwitje en de 7 DwergenSneeuwwitje en de 7 DwergenSneeuwwitje en de 7 Dwergen 693135 € 9,95 € 6,90

Set Sprookjes 6 velletjesSet Sprookjes 6 velletjesSet Sprookjes 6 velletjes 693136 € 59,70 € 25,00

Postfrisse velletjes Mickey bestelnr. van voorvoorvoor

Mickey’s ABC 693160 € 14,95 € 9,95€ 9,95€ 9,95

Mickey’s Old Toys 693161 € 9,95 € 7,90€ 7,90€ 7,90

Mickey’s Goofylatelie 693162 € 9,95 € 8,90€ 8,90€ 8,90

Set A van 3 Mickey velletjes 693163 € 34,85 € 19,50€ 19,50

Mickey’s Zwaar Werk 693170 € 8,95 € 5,90

Mickey’s Klusjes 693171 € 8,95 € 5,90

Mickey’s Opleidingen 693172 € 8,95 € 5,90

Mickey’s Gemeentewerken 693173 € 8,95 € 5,90

Set B van 4 Mickey velletjes 693174 € 35,80 € 20,00

Mickey’s Sport Professionals 693180 € 9,95 € 6,90

Mickey’s Transport 693181 € 9,95 € 6,90

Mickey’s Medisch 693182 € 9,95 € 6,90

Mickey’s Wetenschappers 693183 € 9,95 € 6,90

Mickey’s Kunstenaars 693184 € 9,95 € 6,90

Mickey’s Commercieel 693185 € 9,95 € 6,90

Mickey’s Sea and Shore 693186 € 9,95 € 6,90

Mickey’s Law and Order 693187 € 9,95 € 6,90

Set C van 8 Mickey velletjes 693188 € 79,60 € 45,00

Set alle 15 Mickey velletjes 693115 € 150,25 € 75,00

Postfrisse velletjes Vintage bestelnr. van voor

Donalds oude Filmposters 693190 € 9,95 € 5,90

Donalds oude Filmposters 693191 € 9,95 € 5,90

Donalds oude Filmposters 693192 € 9,95 € 5,90

Donalds oude Filmposters 693193 € 9,95 € 5,90

Donalds oude Filmposters 693194 € 9,95 € 5,90

Donalds oude Filmposters 693195 € 9,95 € 5,90

Set van 6 velletjes Filmposters 693196 € 59,70 € 25,00

Postfrisse velletjes Disney bestelnr. van voor

Set van alle 40 Disneyvelletjes 693040 € 383,75 € 169,00

Postfrisse postzegels Disney bestelnr. van voorvoor

50 Disneypostzegels 693050 € 25,00 € 17,50€ 17,50

100 Disneypostzegels 693100 € 47,50 € 32,50€ 32,50

150 Disneypostzegels 693150 € 67,50 € 45,00€ 45,00

200 Disneypostzegels 693200 € 85,00 € 57,50€ 57,50

Set van 250 Disneypostzegels 693250 € 99,00€ 99,00 € 69,00€ 99,00 € 69,00

Uniek, alleen bij Philapost verkrijgbaar! bestelnr. van voor

Inruil-Cheque 111111 € 6,90 Gratis*

Stuur uw overtollige postzegels vrijblijvend retour met bijgaande 
Inruil-Cheque en ‘want-or-wish-list’. Kijk op www.inruilcheque.nl

Herdruk van 1e NVPH 
catalogus uit 1934

Cour de Justice, Dienstzegels

Wilhelmina 1940, 
ongetand compleet

Catalogus met 
Jubileumkatern 
40 jaar Postzegelboekjes
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Collect 69
69 Specials

Alleen bij Philapost verkrijgbaar! Alleen bij Philapost verkrijgbaar! Alleen bij Philapost verkrijgbaar! bestelnr. voor

Set ‘Proeven’ 4 onbenutte waardenSet ‘Proeven’ 4 onbenutte waardenSet ‘Proeven’ 4 onbenutte waarden 693004 € 19,50

Set ‘Proeven’ 13 benutte waardenSet ‘Proeven’ 13 benutte waardenSet ‘Proeven’ 13 benutte waarden 693013 € 59,50

Set Gecombineerd 13 waardenSet Gecombineerd 13 waardenSet Gecombineerd 13 waarden 693113 € 49,00

Set Gecombineerd 16 waardenSet Gecombineerd 16 waardenSet Gecombineerd 16 waarden 693116 € 65,00

Set ‘Proeven’ 17 waardeninschriften  Set ‘Proeven’ 17 waardeninschriften  Set ‘Proeven’ 17 waardeninschriften  693117 € 69,00

Koningin Juliana en profi le 1953 bestelnr. van voor

Lage en hoge waarden compleet 693953693953 € 44,00 € 19,95

Davo Luxe II 1945 - 1969 bestelnr.bestelnr. van voorvoor

Davo Luxe II met gratis Cassette 693169 693169 € 80,00 € 69,00€ 69,00

13% BTW-voordeel en € 69,00 aan postfrisse series € 69,00 gratisgratis

Nederlandse Postgeschiedenis bestelnr. voor

De Klassieken van Nederland
Nederlandstalig

693269 € 69,00

De Klassieken van Nederland
Engelstalig

693270 € 69,00

Lylantse Baan 3,  2908 LG 
C a p e l l e  a a n  d e n  I J s s e l
B E L  0 1 0  -  2 6 6  7 8  2 8
MAIL  i n f o @ p h i l a p o s t . n l
SCHRIJF  Antwoordnr.  880
2900 WB Capelle a/d IJssel

www.philapost.nl
B E S T E L - B E K I J K – B E T A A L

U n i e k e  g a r a n t i e !
Factuur bij  bestell ing ingesloten.
Betaal nog niet! U ontvangt eerst
alle producten 14 dagen op zicht.
Ook klanten van PostNL betalen 
achteraf en op de gewenste wijze.

Alleen bij Philapost verkrijgbaar! Alleen bij Philapost verkrijgbaar! Alleen bij Philapost verkrijgbaar! 

UNIEK!

mail naar gratis@philapost.nl
Collect 69 Cadeauset 
bestelnr. 693000 
t.w.v. € 29,95 Gratis*
*  maximaal 1 per klant en met € 6,90 

verzendkosten wanneer u dit product 
gratis bestelt zonder een andere 
bestelling te doen.

GRATIS

voor

ÉÉN
MALIG!

Wonderdroomdoos 
Met 1000 verschillende complete 
uitgiften van de gehele wereld, de 
Droomdoos Collect 69 van € 69,00
èn Cadeauset (t.w.v. € 158,95)!

bestelnr. korting van voor

693010 69% € 1.069,00 € 329,00

Classic Wonderdroomdoos
Met: 
1. de 1000 complete uitgiften, 
2. de extra Disney postzegels en 

velletjes, 
3. het luxe DAVO II album met de Set 

postfrisse series, 
4. de Set unieke ‘cijferproeven’ met 
5. de complete echte serie En Profi le 

van Koningin Juliana uit 1953, 
6. het unieke luxe gebonden boek 

De Klassieken van Nederland, 
emissies 1852, 1864 en 1867 en 

7. de Droomdoos Collect 69 met alle 
extra’s en alle Bonussen t.w.v. 
€ 129,95! 

Kortom, vrijwel alles wat u op deze 
pagina’s aangeboden krijgt!

bestelnr. korting van voor

693030 € 1.000,= € 1.696,00 € 696,00

Disney Wonderdroomdoos
Met de 1000 complete uitgiften en 
veel postfrisse Disney postzegels en 
velletjes extra!

bestelnr. korting van voor

693020 69% € 1.190,00 € 369,00
B

E
S

T
E

L

“Alles wat hier is afgebeeld zit in ieder type Wonderdroomdoos”!

B e s t e l  d i r e c t  b i j  P h i l a p o s t ,  n i e t  b i j  C o l l e c t  C l u b !

B e s t e l  d i r e c t  b i j  P h i l a p o s t ,  n i e t  b i j  C o l l e c t  C l u b !

· Bestel direct bij Philapost met 100% Service
· 100% gekwalificeerde, eigen medewerkers
· Bel 010 - 266 78 28 voor 100% tevredenheid
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www.collectwereld.nl

Interessante nieuwe artikelen,
bekijk snel de bijgesloten brochure!> Brochure gemist? 

Vraag hem aan via info@collectwereld.nl!

Beste lezer van Collect,

Als bijlage van deze Collect ontvangt u weer zo’n dikke brochure 
van Collectwereld - bekijk gauw het complete aanbod voor al 
uw filatelistische benodigdheden, maar bijvoorbeeld ook voor 
uw missende series Klassiek Nederland!

Op de vorige uitgave, die bij Collect 68 zat, ontvingen 
wij veel bestellingen van Collect-lezers die enthousiast 
reageerden op het uitgebreide aanbod. Ook deze 
keer wéér meer Klassiek Nederland, en ook 
Overzeese Rijksdelen is goed vertegenwoordigd.

Veel toebehoren, insteekalbums en accessoires
kunt u bij ons bestellen. Ook kilowaar en 
postzegelpakketten treft u in ruime mate aan.
En alles onder de simpele garantie: Achteraf betalen, 
en 100% retourgarantie!

Met uw vragen en opmerkingen kunt u ons 24 uur per dag via email 
bereiken voor het snelste antwoord, maar ook per post of telefoon zijn 
wij u graag van dienst!

Stuur uw bestelling snel in: gebruik daarvoor de antwoordkaart ach-
terop de Collectwereld-brochure!

Met vriendelijke groet,

Het team van Collectwereld

Shop

Neder land  pos t f r i s  voo r  1940  

K lass i eke  pos t zege l s

Koningin Wilhelmina 1923 
(nr. 82-83, postfris)  
€ 22,50   
bestelnummer 697204

Tooropzegels 1923 
(nr. 134-135, postfris)  
€ 75,00   
bestelnummer 696462

Rode Kruiszegels 1927 
(nr. 203-207, postfris)  
€ 65,00   
bestelnummer 697245

Kinderzegels 1928 
(nr. 220-223, postfris)  
€ 47,50   
bestelnummer 699102

Zeemanszegels 1933 
(nr. 257-260, postfris) 
€ 153,00  
bestelnummer 695103

Kinderzegels 1935 
(nr. 279-282, postfris) 
€ 120,00 
bestelnummer 696121

Willibrordus 1939 
(nr. 323-324, postfris)  
speciale aanbieding  € 8,50
bestelnummer 699159

Diverse voorstellingen 1923 
(nr. 110-113, postfris)
€ 17,50 
bestelnummer 695112

Goudse Glazen 1931  
(nr. 238-239, postfris)
€ 82,50 
bestelnummer 697183

Vliegende duif 1924-1925 
(nr. 144-148, postfris)
€ 82,50 
bestelnummer 701000

Jamboree-zegels 1937 
(nr. 293-295, postfris) 
€ 11,50
bestelnummer 697230

20 ct bruin uit jubileumserie 
1913 (nr. 95, postfris)
€ 36,00
bestelnummer 700236

Jubileumzegels Koningin
Wilhelmina 1938 
(nr. 310-312, postfris)
€ 12,50 
bestelnummer 697084

Hulpzegel 1929 
(nr. 224, postfris)
€ 53,50 
bestelnummer 698047

Zomerzegels 1935  
(nr. 274-277, postfris)
€ 91,00 
bestelnummer 697187

22 1/2 ct oranje uit 
vethserie met watermerk 
(nr. 191, postfris)
€ 14,00
bestelnummer 701001

4

Interessante nieuwe artikelen voor u! bijvoorbeeld:

Zie meer in deze brochure pagina 63
Prijs slechts € 6,00

Zie meer in deze brochure pagina 63
Prijs slechts € 5,00





50 Jaar Wereld Natuurfonds

Dit jaar bestaat WWF 50 jaar. 

Dit wordt wereldwijd gevierd met een 

schitterende postzegelverzameling van

50 postzegel series uit 50 verschillende landen. 

U kunt nu de eerste vijf complete postfrisse series bemachtigen

voor slechts € 15,- !

Bovendien ontvangt u de speciale jubileum cadeau’s t.w.v. € 30,- :

• gratis album • gratis luxe voordruk-albumbladen

• gratis postzegelpincet • gratis beschermhoezen voor de postzegels
Zonder verdere koopverplichting. Indien u dat wenst kunt u ook de andere

jubileum series bestellen: slechts € 5,- per complete serie!

Telefonisch bestellen: 033-2982353

VOORDEELBON
Ja, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis (a.u.b. aankruisen): 

� Bevrijdingsmunt in massief zilver voor € 29,-   � Tre Skilling postzegel in mas-

sief zilver voor € 29,90   � Postzegels “50 Jaar WWF” met de gratis extra’s € 15,-

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… hr/mw

Adres: ………………………………………………………………………………………………………

Postcode/plaats:…………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………

+ € 2,20 als bijdrage in de porto- en verpakkingskosten

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik:

� via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b. uw bank- of giro rekeningnr invullen) 

� met de bijgesloten acceptgiro-kaart (+ 0,45 euro voor bankkosten)

Bank/Gironummer. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Co
lle

ct
 6

9

Voordeelbon a.u.b. uitknippen en in envelop versturen (postzegel niet nodig!) aan:  

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, 3740 WG Bunschoten
of bel: 033-2982353 • info@edelcollecties.nl

�

advertentie

EDEL COLLECTIES
webwinkel: www.edelcollecties.nl   info@edelcollecties.nl

‘s Werelds waardevolste postzegel - in puur zilver
Nu ter kennismaking van € 69,90 voor € 29,90

Met veel passie en toewijding is door de Munt
Berlijn een heruitgave geslagen van de ‘Tre
Skilling Banco’  in puur zilver. 

In grootte en vorm is deze
100% identiek aan de originele
postzegel. 

Door de  superieure reliëfdruk is het motief van de zegel
in een compleet nieuwe dimensie zichtbaar.  
Ook het uitmuntende zilver van deze waardevolle heruit-
gave voldoet aan de allerhoogste kwaliteitseisen. De ‘Tre
Skilling Banco’ is door de Munt Berlijn in puur zilver

(999/1000) geslagen, voor een prijs die elke verzamelaar
zich kan veroorloven!
Wees er snel bij en 
verzeker u van deze 
bijzondere uitgifte! 

Zolang de voorraad 
strekt! 
Ter kennismaking 
nu tijdelijk voor 
slechts € 29,90.

Sommige postzegels blijven voor verzamelaars altijd onbereikbaar. Een voorbeeld hiervan is

de legendarische Zweedse ‘Tre Skilling Banco’. Voor vrijwel alle verzamelaars zal dit een onver-

vulde droom blijven… Of toch niet?  U kunt nu namelijk in het bezit komen van de unieke

Zweedse ‘Tre Skilling Banco’!  Tijdelijk zelfs voor een spectaculaire prijs: als heruitgave in puur

zilver! Hiermee maakt de Munt Berlijn een echte verzamelaarsdroom voor velen waar!

De ‘Tre Skilling Banco’ van
Zweden die in 2010 verkocht is
voor meer dan 1,9 miljoen euro!

nu 29,90
€

normaal € 69,90MÜNZE BERLIN
Münz-Prägestätte seit 1280

Waardevolle puur zilveren
postzegel met uitmuntende

eigenschappen:
Geslagen in puur zilver (999/1000).

In grootte en uitvoering 100% iden-
tiek aan de originele postzegel.
Stijlvolle, kostbare reliëf druk.

Waardevolle extra’s: geslagen door
de Munt Berlijn en voorzien van
Certificaat van Echtheid.

Stuntaanbieding! Slechts beperkt verkrijgbaar:

De Nederlandse Zilveren Herdenkingsuitgifte

“1945: De Bevrijding”

Unieke uitgifte in massief zilver voor een stuntprijs!

Van € 59,90 voor slechts € 29,- !
• Deze zeldzame herdenkingsuitgifte in een oplage van slechts 2500 stuks.

• De munt wordt geleverd met het Certificaat van Echtheid
• De munt bestaat uit puur zilver (999/1000), dus nog hoger dan Sterling zilver!

• Het gewicht van de munt is 20 gram
• Het is de grote munt met een diameter van 40 mm!
• De munt is in de hoogst mogelijke kwaliteit: proof

Massief zilver!
(999/1000)

Oplage slechts 2500 munten
Met Certificaat van Echtheid!

Eénmalige stunt-aanbieding!

Geslagen in de hoogste

proof kwaliteit !

29,-

slechts € 15,-
(normaal € 25,-)

Uw jubileumprijs:

Collect Adv nr 69 200x280 2_Collect Adv nr 67  01-08-11  14:43  Pagina 1
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Artikelnummer:
Aanvang verkoop: 1 april 2011

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

310364

Postzegelvel 
Cour Internationale de Justice
€ 7,90
BESTELNUMMER 310364

Postzegelvel 
Mooi Nederland 2011: Apeldoorn 
€ 2,30
BESTELNUMMER 310462

Postzegelvel 
Mooi Nederland 2011: Breda 
€ 2,30
BESTELNUMMER 310461

Postzegelvel Universiteit 
Utrecht 375 jaar
€ 4,60
BESTELNUMMER 310361

Postzegelmapje nr.  431b 
Universiteit Utrecht 
375 jaar
€ 2,84
BESTELNUMMER 310381

Postzegelmapje nr.  431a 
Universiteit Utrecht 
375 jaar
€ 3,76
BESTELNUMMER 310380

Prestigeboekje nr 33 
Universiteit Utrecht 
375 jaar
€ 9,95
BESTELNUMMER 310311

Postzegelvel 
Da’s toch een kaart waard!
€ 1,38
BESTELNUMMER 310463

Postzegelmapje nr. 434 
Da’s toch een kaart waard
€ 2,38
BESTELNUMMER 310480

Postzegelvel 
Cour Internationale 
de Justice
€ 4,60
BESTELNUMMER 310363

Postzegelmapje nr. 433 
Cour Internationale de Justice
€ 3,20
BESTELNUMMER 310384Postzegelvel 

Cour Internationale 
de Justice
€ 9,50 
BESTELNUMMER 310365
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Exclusief voor leden van de PostNL CollectClub

Met de Collect Club naar de

Turkse Rivièra!
Als fi latelist krijg je af en toe prachtige postzegels met de mooiste afbeeldingen van verre landen in 
handen. Plekken die beslist de moeite van het bezoeken waard zijn. We lieten ons inspireren door een 
aantal zegelvellen uit Turkije en gaven reisspecialist WTL Reizen opdracht om speciaal voor u als lid van de 
Collect Club een onvergetelijke reis samen te stellen naar de Turkse Rivièra!

De Turkse Rivièra is misschien wel 

de mooiste vakantiebestemming 

in heel Turkije. Het gebied is echter 

even veelzijdig als mooi en biedt 

daarmee voor iedereen wat wils. 

Van een fascinerende cultuur en 

rijke historie tot adembenemend 

natuurschoon en natuurlijk volop 

zon, zee en strand.

Reisspecialist WTL Reizen heeft voor u als lid van de 

PostNL Collect Club een onvergetelijke reis samengesteld 

die u van al deze facetten iets laat proeven.

ONTDEK DE RIJKE HISTORIE VAN TURKIJE

Turkije heeft een fascinerende geschiedenis die tot wel 

duizenden jaren teruggaat. Het land werd voor de komst 

van de Turken Klein-Azië of Anatolië genoemd. In de 2e 

eeuw voor Christus kwam Anatolië in de invloedssfeer 

van het Romeinse Rijk. Hiervan zijn vandaag de dag nog 

vele overblijfselen te bezichtigen. Tijdens de reis krijgt 

u dan ook de kans om enkele hoogtepunten met eigen 

ogen te aanschouwen. Zoals de ruïnes van de Romeinse 

stad Laodicea, die het landschap op opvallende wijze 

markeren. De ruïnes liggen in een vallei die een belangrijke 

handelsroute tussen de culturen van het Westen en 

Oosten vormde. Daarnaast brengt u een bezoek aan het 

levendige Alanya met haar beroemde rode toren en het  

eeuwenoude Alanya kasteel. 

van het Romeinse Rijk. Hiervan zijn vandaag de dag nog 

vele overblijfselen te bezichtigen. Tijdens de reis krijgt 

u dan ook de kans om enkele hoogtepunten met eigen 

ogen te aanschouwen. Zoals de ruïnes van de Romeinse 

stad Laodicea, die het landschap op opvallende wijze 

markeren. De ruïnes liggen in een vallei die een belangrijke 

handelsroute tussen de culturen van het Westen en 

Oosten vormde. Daarnaast brengt u een bezoek aan het 

levendige Alanya met haar beroemde rode toren en het  

eeuwenoude Alanya kasteel. 

Deze betoverende waterval 
wacht in Antalya op u! 

Het oude centrum van Antalya 
kent vele prachtige plekjes die 
beslist een bezoekje waard zĳ n!

daarmee voor iedereen wat wils. 

Van een fascinerende cultuur en 

rijke historie tot adembenemend 

natuurschoon en natuurlijk volop 

zon, zee en strand.



Special

ADEMBENEMEND MOOIE NATUUR

De natuur van Turkije is buitengewoon veelzijdig 

en verrassend. De reis voert u dan ook langs 

diverse landschappen. Van weelderig groene 

gebieden, de fraaie kustlijn en de indrukwekkende 

watervallen van Karpuzkaldiran tot de besneeuwde 

bergtoppen van het Taurusgebergte. Een aanzicht 

dat u vast en zeker nooit meer zult vergeten, zijn 

de wereldberoemde kalkterrassen van Pamukkale. 

Dikke plakkaten kalk vormen hier samen een 

opmerkelijk landschap en lijken op een bevroren 

waterval of met een beetje fantasie zelfs op een 

kasteel van katoen - de letterlijke betekenis van de 

Turkse naam ‘Pamukkale’.

TURKIJE IS OOK ZON, ZEE EN STRAND

Natuurlijk is Turkije ook een geweldige bestemming 

wanneer het gaat om zon, zee en strand. Daarom is 

ook hier tijdens de reis ruimte voor. 

UW REIS IS TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

De 8-daagse reis Turkse Rivièra is samengesteld 

door WTL Reizen. Een ervaren reisspecialist die elke 

vakantiereis tot in de puntjes verzorgt. 

U verblijft dan ook in uitstekende - en 

-sterrenhotels, reist per comfortabele 

touringcar met airco, wordt begeleid 

door deskundige, Nederlandssprekende 

reisleiding en krijgt een fantastisch 

programma voorgeschoteld. Daarnaast zal 

een spreker van de PostNL Collect Club een 

interessante lezing geven!

BOEK VANDAAG NOG VANAF € .- P.P.!

Als lid van de PostNL Collect Club kunt 

u voor een speciale actieprijs van dit 

bijzondere reisarrangement gebruik 

maken. U boekt al vanaf € .- per 

persoon! Voor dit aanbod geldt echter 

wel een beperkt aantal plaatsen en vol 

is écht vol. Dus wilt u er zeker van zijn 

dat u niet misgrijpt? Leg uw favoriete 

vertrekdatum dan vandaag nog vast! 

Ga voor boeken of meer informatie 

naar www.wtlreizen.nl/collectclub of 

bel  - .
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Het oude centrum van Antalya 
kent vele prachtige plekjes die 
beslist een bezoekje waard zĳ n!

.- P.P.!

Als lid van de PostNL Collect Club kunt 

u voor een speciale actieprijs van dit 

bijzondere reisarrangement gebruik 

.- per 

persoon! Voor dit aanbod geldt echter 

wel een beperkt aantal plaatsen en vol 

is écht vol. Dus wilt u er zeker van zijn 

dat u niet misgrijpt? Leg uw favoriete 

vertrekdatum dan vandaag nog vast! 

Vertrek op
zaterdag

Speciale prijs
Collect Club

.. € .- p.p.

.. € .- p.p.
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Vertrekdata en prijzen november  t/m april Vertrekdata en prijzen november 

Ga voor boeken, meer informatie of voorwaarden naar 
www.wtlreizen.nl/collect club of bel  - .
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B e wa a r s y s t e m e n  DAVO

Luxe albums Nederland
1852-2010 DAVO

Albumbladen 2010

Albums Geïllustreerd
Verzamelen Nederland
2000-2010 DAVO

Album
Eerste Dag Enveloppen

albums Postzegels Prijs  Bestelnr.

Album Nederland I Luxe 1852-1944 DAVO €  83,00  640957
Album Nederland II Luxe 1945-1969 DAVO €  83,00  640958
Album Nederland III Luxe 1970-1989 DAVO €  83,00  640959
Album Nederland IV Luxe 1990-1999 DAVO €  83,00  640954
Album Nederland V Luxe 2000-2007 DAVO €  85,00  642708
Album Nederland VI Luxe 2008-2010 DAVO €  62,00  643035

albums Velletjes
Album Nederland
Velletjes I Luxe 1993-2006 DAVO €  85,00  642612
Album Nederland
Velletjes II Luxe 2007-2010 DAVO €  77,00  643036

albums Persoonlijke Postzegels
Album Nederland
Persoonlijke Postzegels Luxe DAVO €  65,00  642901

albumbladen TNT Post Prijs  Bestelnr.

Geïllustreerd Verzamelen 2010 TNT Post €  16,65  643029

albumbladen DAVO
Geïllustreerd Verzamelen 2010 DAVO €  16,65  643043
Geïllustreerd Verzamelen 2010 Velletjes €  13,00  643032
Albumbladen Grenzeloos Nederland-
Suriname 2010 €  5,80  643033
Albumbladen Mooi Nederland 2010 €  14,25  643044
Albumblad Mooi Nederland 2010 verzamelvel €  3,40  643106
Zwart/wit albumbladen 2010 DAVO €  21,25  643030
Zwart/wit albumbladen Mooi Nederland 2010 €  7,75  643034
Zwart/wit albumbladen Ned. 2010 Velletjes €  23,50  643031

Luxe bladen Nederlandse Persoonlijke Postzegels
Pers. Postzegelvelletjes Horizontaal (5) €  12,25  699250
Pers. Postzegelvelletjes Verticaal (5) €  12,25  699251
Pers. Postzegelvelletjes (vel van 3) Horizontaal (5) €  12,25  710355
Pers. Postzegelvelletjes (vel van 3) Verticaal (5) €  12,25  710356
Pers. Postzegelvelletjes (vierkant) Horizontaal (5) €  12,25  643110
Losse Pers. Postzegels Horizontaal (5) €  12,25  699253
Losse Pers. Postzegels Verticaal (5) €  12,25  699252
Losse Pers. Postzegels Vierkant (5) €  12,25  643111

albums postzegels Prijs  Bestelnr.

Album Geïllustreerd Verzamelen I
2000-2007 DAVO €  80,00  642709
Album Geïllustreerd Verzamelen II
2008-2010 DAVO €  65,00  643038

album Mooi Nederland
Album Mooi Nederland 2005-2010 DAVO €  85,00  643039

album Grenzeloos Nederland
Album Grenzeloos Nederland
2008-2010 DAVO €  43,00  643040

lege band met cassette Prijs  Bestelnr.

Luxe band Nederland zonder nummer DAVO €  33,00  643104
Luxe band Nederland I DAVO €  33,00  642902
Luxe band Nederland II DAVO €  33,00  642903
Luxe band Nederland III DAVO €  33,00  642904
Luxe band Nederland IV DAVO €  33,00  642905
Luxe band Nederland V DAVO €  33,00  642906
Luxe band Nederland VI DAVO €  33,00  642907
Luxe band Nederland VII DAVO €  33,00  699247
Luxe band Nederland Velletjes I DAVO €  33,00  642908
Luxe band Nederland Velletjes II DAVO €  33,00  642909
Luxe band Nederland Velletjes III DAVO €  33,00  642910

Album Nederland VI
Luxe 2008-2010 DAVO
voor € 62,00 
bestelnummer 643035

Albumbladen
Geïllustreerd Verzamelen 
2010 DAVO
voor € 16,65 
bestelnummer 643043

Album
Grenzeloos Nederland
2008-2010 DAVO
voor € 43,00 
bestelnummer 643040

Album DAVO
Eerstedagenveloppen
voor € 39,00 
bestelnummer 640962

10 extra opbergmappen 
eerstedagenveloppen
voor € 7,50 
bestelnummer 640990

Albumbladen
Geïllustreerd Verzamelen 
2010 DAVO
voor € 16,65
bestelnummer 

albums postzegels

2000-2010 DAVO

Album
Grenzeloos Nederland
2008-2010 DAVO
voor € 43,00
bestelnummer 

albums postzegels

10 extra opbergmappen 

Zie voor het totaalassortiment van bewaarsystemen pagina 38

Luxe banden Nederland
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Mijn gegevens zijn:

Ja,  ik wil graag gebruik maken van deze aanbieding. Ik ontvang 6 nummers (1 jaar) voor €25 
en bespaar 25% op de winkelprijs. Ik ontvang bovendien de retro-radio als gratis geschenk. 11GIQ

HET ABONNEMENT IS GELDIG TOT WEDEROPZEGGING. U GAAT AKKOORD MET DE LEVERINGSVOORWAARDEN (ZIE COLOFON OF WWW.PLUSONLINE.NL/LEVERINGSVOORWAARDEN). UW GEGEVENS KUNNEN 
TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD AAN ONZE PARTNERS EN GESELECTEERDE BEDRIJVEN. INDIEN U HIERTEGEN BEZWAAR HEEFT, KUNT U DAT AANGEVEN DOOR DIT HOKJE AAN TE KRUISEN □

✁

Voordeelbon G-Geschiedenis

Maak nu kennis met G-Geschiedenis
en ontvang een retro-radio

Naam:                                                                                                                                                                                      m/v

Adres:

Postcode:                                                               Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

E-mail:

Automatisch via rekeningnummer: 

Handtekening:

Stuur de bon zonder postzegel naar: G-Geschiedenis, Antwoordnummer 356, 3740 VB Baarn

Profi teer nu van het speciale aanbod en 
ontvang 6 nummers voor €25. Bovendien 
krijgt u deze retro-radio als gratis geschenk 
bij uw abonnement. Nostalgisch en nu weer 
helemaal terug!

G-Geschiedenis is hét blad voor mensen met passie 
voor geschiedenis. Het nieuwe tijdschrift laat u op 
een spannende én vermakelijke manier kennis 
maken met de geschiedenis – vanaf het stenen 
tijdperk tot op heden. In elk nummer nemen we 
u mee op een historische ontdekkingsreis en vindt u 
68 schitterend geïllustreerde pagina’s.

Profi teer nu van het speciale aanbod en 

voor geschiedenis. Het nieuwe tijdschrift laat u op 
een spannende én vermakelijke manier kennis 
maken met de geschiedenis – vanaf het stenen 
tijdperk tot op heden. In elk nummer nemen we 
u mee op een historische ontdekkingsreis en vindt u 
68 schitterend geïllustreerde pagina’s.

NIEUW!
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