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Sommige postzegels vragen er gewoon om.
Marilyn Monroe bieden we u éénmalig aan.
Voor Denemarken, de Far 0er eilanden, Groenland, Nederland en Noorwegen
kunt u altijd bij ons terecht. Laat u verleiden op bladzijde 14, 15 en 16!
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""",
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Juist nu is de natuur op haar mooist. De
roofvogeltrek is bijvoorbeeld volop aan de
gang. Veel mensen zijn verrast als ze
horen hoeveel roofvogels te zien zijn in
Nederland, ondanks alle bedreigingen.
Dankzij de nieuwe Natuur- en

CLI

Milieupostzegels over roofvogels kunt u de roofvogels die u
ziet misschien ook bij naam
noemen.

• -

Inno.u

19?5

8°1
Nieuwe
postzege!4Natuur en Milieu: Nederlandse roofvogels
Nederlandse Nobelprijswinnaars

Uw

aandacht

Geïllustreerd verzamelen!

In dit num.mer van Collect
vindt u nog drie informatieve
postzegels: de serie met
Nederlandse Nobelprijswinnaars die op 26 september
verschijnt. Een mooie gelegen-

o

heid om nog eens na te lezen
met welke ontdekkingen P.J.W.
Debye, F. Zernike en lTinbergen deze erkenning verdiend
hebben.

c:

Jacques de Vilder

Actuee8
Nieuws: TELEBRIEF,
Baby Collectie en een tekening
van Joep Bertrams
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Het assortiment van
de Verzamel service van PTT Post

Veel vaste klanten bouwen een velzameling
op met de postzegelcollecties die wij u jaarlijks toezenden.
Verzamelen

-wordt

Verzamelaars

nu

no-g

van jaarcollecties

hun zorgvuldig

opgebouwde

een leuke en aantrekkelijke

leuker

willen graag

verzameling

op

manier bewaren.

Ze willen nog vaker kunnen genieten van de
inhoud,

gemakkelijker

kennis kunnen

van de achtergronden,
melen.

U zult meer plezier aan uw verzameling

nemen

actief zijn in het verzaê

Vanaf nu bestaat de mogelijkheid
collecties op een toegankelijke

om de jaar-

ven. De speciale bewaarband
Verzamelbladen

heid uw verzameling

om trots op te zijn!
voor

de

Jaarcollecties

•
•
•
~

oo
>

De Verzamelservice
de mogelijkheid

van PTT Post biedt u nu

om uw jaarcollectie

Nederlandse-postzegels
aantrekkelijke

op een interessante

mgnier te verzamelen.

en

Voor de

jaren 1991 tot en met 1995 zijn pràchtig geïllustreerde Verzamelbladen
rige Verzamelbladen
op eenvoudige

gemaakt. Op de kleu-

met klemstroken

wijze de postzegels,

velletjes aanbrengen.

op een heel nieuwe wijze
om vaak

in te kijken en.te laten zien; een verzameling

wijze onder te brengen.
Verzamelbladen

en de

bieden u een unieke gelegen- .

in te vullen. Zo groeit een verzameling

en illustratieve

bele-

kunt u

boekjes en

Met de uitgebreide

ach-

tergrondinformatie
en de prach!ige illustraties
over het thema wordt uw collectie Nederlandse
postzegels nog aantrekkelijker.

"=l!t.

j.t

Geïllustreerd

verzamelen

Bewaarband

Voor elk jaar worden Verzamelbladen

vervaar-

digd die 16 pagina's tellen, bedrukt met informatie en voorzien van klemstroken waarin u
uw postzegels

1995 kunt u vanaf nu

bewaarbana,

• )

geschikt voor vijf

is speciaal voor de Verzamelbladen

gemaakt en is afzonderlijk
Bovendien

verkrijgbaar.

zijn de Verzamelbladen

voor de

jaren 1991 tot en met 1995 in één keer te bestellen.

•

De Verzamelbladen

bod. Als u de Verzamelbladen

jaren

1991

1994

worden

1991 tot en met

1995 bestelt, krijgt u de bewaarband

cadeau.

Vul de antwoordkaart in voor uw bestelling.
U kunt uit drie mogelijkheden kiezen:

jaar

• De Verzamelbladen

vangt

1995, geschikt om op te

bergen in de speciale bewaar band, prijs f 29,95.
• De speciale bewaarband
jaargangen),

(geschikt

voor vijf

prijs f 19,95.

• De Verzamelbladen

1991 tot en met 1995,

prijs f 149,75. Hierbij ontvangt u de prachtige
bewaarband cadeau .

1996

van de

tot

van de eerste

h

jaargangen,

Maak gebruik van het volgende speciale aan-

kunt aanbrengen.

De Verzamelblagen
bestellen.
Een prachtige

cJdeau!

en

met

in de

loop

helft

van het

geleverd.

Verzamelbladen

u in december

uw Jaarcollectie

De

1995 ont-

thuis.

met

,

,.f·

Handboek Postwaarden

de vlag van het machinestem-

Nederland

pel in veel gevallen

Wij wezen u al eens op het
bestaan van het Handboek

over de afzendergegevens
heen. Daardoor was het lezen

Postwaarden

van die gegevens

Nederland.

Alle

soms moei-

Nederlandse
postzegelseries
worden behandeld: veel techni-

lijk. Door de nieuwe positie
van de fosforbalk, rechts naast

sche informatie,

de postzegel,

aanleidingen

en achtergronden.
In mei 1994 verscheen
ste aflevering.

moest de afbeel-

ding van de zegelafdruk
de eer-

De afsluiting zal

zins worden
links.

verplaatst

Ook op 18 juli verscheen

zijn. Het Handboek is een leerzaam bezit voor de rasechte

nieuw luchtpostblad,

Er zijn inmiddels

275 pagina's

ruim

in een bewaar-

U kunt informatie
bij de uitgever:

aanvragen

Bohn Stafleu

een

zonder

waarde-aanduiding
en met de
tekst: PORT BETAALD
NEDERLAND

beschikbaar,

ondergebracht
band.

enigsnaar

rond het jaar 2000 een feit

filatelist.

PORT PA YE

PAYS-BAS. Dit vervangt het
oude model, met waarde-aanduiding

120 cent. Op I januari

werd het tarief voor luchtpost-

Van Loghum, Antwoordnum-

bladen gewijzigd van f 1,20

mer 10 155, 2400 VB Alphen

naar f 1,30. Omdat

aan den Rijn, of een abonnement nemen via de boekhan-

doende

del.

kocht

voorraad

bestaande

Briefkaart en luchtpostblad
Op 18 juli gaf PTT Post een
nieuwe briefkaart uit in de
waarde

van 70 cent, met een

postzegelafdruk
type (rouwel.

met het cijferDe kaart ver-

vangt het oude model met een
afbeelding

van een quizmaster

(puzzel-briefkaart).
De voorraad van deze briefkaarten
zal
worden
moderne

uitverkocht.

Voor de

stempelmachines

is

de plaats van de fosforbalk
bepalend

om een afdruk van

het stempel aan te brengen.
Doordat de fosforbalk links
van de afbeelding

staat, werd

nog vol-

was zijn de

luchtpostbladen

met een bijgeplakte

ferpostzegel
NIEUW!

::s

afgedrukt

van 10 cent.

vercij-

••

:::s

In de vorige column ging Boudewijn BÛch op zoek

peilloos overschatte

naar de Columbus-vuurtoren.
Verenigde Staten.

ding (geen klachten),

Nederlandse
modernste

postzegels

Dit keer bezoekt hij de

geen klachten),

behoren

en minst protserige

weet iedereen.

Amerikaanse

evenals bankbiljetten,

ter wereld. Dat

verschillen,

con-

maar dit Amerikaanse

rock-and-roll-

rock-and-roll-serie
hadden natuurlijk Jerry Lee
Lewis en Carl 'Blue Suede Shoes' Perkins moe-

post-

dienst besloot een zegel van Elvis Presley op de

ten zitten.

markt te brengen.

Maar goed: ik kan niks meer aan de Amerikaanse

Het Amerikaanse

zelfs kiezen uit een (voorlopig)
postzegel met een afbeelding

volk mocht

ontwerp van een

rock-filatelistische
Amerikaanse

van de ouwe, dikke

keuze doen en je kan vàn die

post zeggen Wilt je wil: ze dóen ten-

Elvis of met de jonge rocker uit de jaren vijftig.

minste wat aan rock en blues op de postzegels.

Aan die verkiezing

Nederland

heb ik meegedaan

en daartoe

een biljetje in een stembus gestopt toen ik op
bezoek was in Elvis woon- en sterfplaats
phis. Gelukkig

Mem-

Nu ik dat plannetje

Elvis geworden.

De Elvis-zegel
'Legends

niet weg dat ik als Elvis-fan een

toch opwerp, vraag ik me af

een polderrock-serie.

Dat is ook helemaal niet

erg, want de Verenigde

Elvissen heb gekocht.

maakt deel uit van een serie

of AmericanMusic

Staten zijn het land van

de rock en wij van het landschap.

Series: Rock &

landschapspostzegels,
brengen. Misschien

volk niet mogen stemmen. Dus zitten de Ameri-

kunnen

kaanse likkers en niet-Amerikaanse

maar ik vrees dat Internet,

zijn. Die kunnen

verzamelaars

ton (een dame die ik zeker niet de grootste vrou-

levensjaar

Baby Collectie

onderwerpen

een indruk, door de
van de postze-

ouders,

Voor

grootouders,

en kennissen
moment.

vrienden

een bijzonder

Iedereen

wil graag

laten zien dat hij of zij deelt in
de blijdschap

met een bijzon-

der, persoonlijk

cadeau.

Unieke

voor het leven

mensen

geboorte-envelop

de fax en de zaktele-

Wie een baby abonneert

op de

.special Stamp Collection

for

aal ontwikkeld

op te bouwen.
spaarpotje

herinnering'
Een informatiefolder

mogelijkheid

Boys en de Special Stamp Col-

of haar hele leven plezier van
heeft. Het eerste abonne-

heel bijzonder
schenk:

een envelop

met voor-

lection for Girls vraagt u aan
door te bellen naar Klanten-

mentsjaar

namen,

achternaam,

geboorte-

service,

is de Baby Collectie
van een speciale

varianten:

oud is, krijgt een
welkomstge-

plaats, geboortegewicht

Er zijn twee

-lengte

voor een jongen en

van de baby. De kin-

derpostzegels

voor een meisje. In de map is

en

zijn gestempeld

op deze envelop
met een speci-

oktober

050-861234

'vOO

Om die laatste

t-

te maken is de
ontwikkeld.

Met een verzameling

wilt ontvangen.

e

postze-

gels uit zijn of haar geboortejaar beschikt

die in de

loop van de jaren steeds verder uitgebouwd
verzameling

Peter Paul Blok

het kind over een

kleine kunstcollectie,
wordt.

De

e

11

geboren 24 juli 1995 te Amsterdam
gewicht

geeft van elk
1 ~,,'nl'l"<l'

4125 gram

lengte 50 cm

(na 10

U kunt ook op de bestelkaart
aankruisen dat u informatie

nog persoonlijker

Baby Collectie

for

1995050-5861234).

baby

en feestelijker

over de

drie maanden

of een wijnvoorraad

gelverzameling.

geda-

een cadeau waar het kind zijn

geeft u

Soms is dat een

- maar vaak ook een postze-

stempel,

teerd op de dag' van de geboorte. Een zeer bijzondere

een goede reden om

iets voor de pasgeboren

hebtijdvak

Special Stamp Collection

Met de Baby Collectie

bewaarmap.

Een geboorte,
het begin van
een nieuw leven, is voor veel

op zegels,

Boys of de Special Stamp Collection for Girls vóór het kind

voorzien
Cadeau

ruimte voor een foto van de
baby.

gels en de uitvoering.
Een baby geboren'

dat we over een eeuw eens

gaan denken over polderpop

ben. Ik ben blij dat ik dat verschrikkelijke
niet meer hoef mee te maken.

acht), met Bill Haley (een

NIEUW

ze van mij niet vaak genoeg uit-

foon de postzegel dan definitief verdrongen

met een zegel van Dinah Washing-

welijke bluesartiest

Nederlandse

dat zijn de mooiste die er

Roll/Rhythm
& Blues' en over de andere 'deelnemers' aan deze serie heeft het Amerikaanse

opgescheept

op zegels.

wijn, de Golden Earring of Ria Valk? Misschien
is het toch maar beter dat PTT Post afziet van

écht mooi; hij is mij iets te fel en te 'fluo'. Dat
neemt natuurlijk

aan het denken

polderrockers'

wie we in Holland in godsnaam af zouden moeten beelden. Peter 'kom van dat dak af Koele-

Eerlijk gezegd vind ik de verkozen postzegel niet

heel vel van vijfendertig

moet nog beginnen

over een serie 'klassieke

is het, mede dankzij mij dus, de

jonge, rockende

-

(zéér terecht!)

walhalla slaat soms nergens op. In deze (eerste)

Het was daarom

een klein wonder toen de Amerikaanse

Buddy Holly (helemaal

Clyde McPhatter

Bamba' iets te veel eer). Smaken mogen soms

postzegels zijn,

servatief en weinig fantasierijk.

Otis Red-

en Ritchie Valens (voor dat ene hitje uit 1959 'La

tot de mooiste,

nogal voorspelbaar,

vroege rocker),

Eén Deense voetballer* telt de PTTTelecompetitie: John Daal Tomasson, van
Heerenveen. In de tweede helft van de jaren
zeventig was dat wel anders. Met de
komst naar Ajax van het koningskoppel Frank
Arnesen en Soren Lerby braken hoogtijdagen
aan: Deens dynamiet op de Nederlandse
velden.
Deens

talent

De scouts van Ajax speurden

in de tweede

helft van de jaren zeventig heel Europa af
naar voetballers om de selectie weer
op sterkte te krijgen na het vertrek van Johan Cruijff, Piet
Keizer en Johan
Neeskens.
Uitgerekend

in

Denemarken,

een

voetbaldwerg

met

één professionele
voetbalclub,

stuitte men op twee jeugdige talen-

ten. Er was één probleem.
gezamenlijk
Fremad

Het duo wilde alleen

de overstap van het bescheiden

Amager naar het fameuze Ajax

maken. Het bestuur

van Ajax ging over-

stag. De creatieve Frank Arnesen en de
solide Soren Lerby groeiden

in De Meer

uit tot vedetten. In het seizoen 1979-1980 kregen ze versterking

van hun landgenoot

Henning Jensen. Een jaar later kocht Ajax ook
nog Sten Zieler, die eerder voor Roda JC uitkwam.
Na het vertrek van Arnesen en Jensen in 1981 werd
het percentage
Watergraafsmeer
* Recenr

Denen in de Amsterdamse
op peil gehouden

werd middenvelder

Heeren\1een

aangekochr

enemar

door de aan-

Marc Nygaard

door

van BK Kopenhagen.

,

voet

I

I',

I~rnll'·
Ir:lllT!

koop van Jesper Olsen en Jan M0lby. Ook andere
clubs gingen op zoek naar Deens talent.

ding en zonder sterspeler
Europees kampioen!

Michael Laudrup,

werd

De Deense Post vierde deze stunt op gepaste wijze:
Europees

Internationaal

,

zeer kort na de overwinning

kampioen!

bleef het Deense succes nog even

achter. In 1984, bij het Europese
in Frankrijk,
gespannen.

hoog

Postzegels

Maar de Deense ploeg werd in de
gemaakt door

die het

Dat de Nederlandse

vonnis velden. Bij het
Europese

Kampioenschap

van

1988 kwamen de Denen niet
verder dan de eerste ronde. Vier
jaar later slaagden ze er niet in om
zich te kwalificeren voor het
Europese

Kampioenschap.

Maar op het allerlaatste
Denemarken

Groenland

(18) kan zich

uit 1992 goed

PTT vorig jaar een uitbundige

oranjezegel uitbracht verbaast hem niet. 'Het bevalt
me uitstekend in Nederland. De PTT Telecompetitie is heel sterk. Er heerst hier een betere
voetbalcultuur dan in Denemarken. Heerenveen is
een prettige stad om te wonen. Friesland

Bondscoach

lijkt wel

een beetje op Denemarken.'
De vrolijke Deense Europacup-postzegel

moment werd

als reserve opgeroepen.

en

herinneren, natuurlijk ook dankzij de algehele
Deense euforie rond het WK-succes.

in Mexico waren het

weer de Spanjaarden

Denemarken

De jonge Deen John Daal Tomassen
de speciale Deense WK-postzegel

Spanje. Bij de Wereldkampioenschappen

een vrolijke

Kampioenschap

waren de verwachtingen

halve finale onschadelijk

verscheen

postzegel.

maakt

deel uit van de Deense Jaarcollectie 1992, die sinds
kort gewoon in Nederland te bestellen is. Naast de

Richard M0ller Nielsen plukte zijn spelers van
diverse zomerse stranden rond de Middellandse

Far Oer eilanden en Noorwegen worden
Denemarken en Groenland door de Verzamel-

Zee. En uitgerekend

service van PTT Post vertegenwoordigd.

dit elftal, zonder voorberei-

en

postze

J

Hoe worden we
slimmer dan
inbrekers?

,

DAN IS PLUS HET MAANDBLAD VOOR U.
In PLUSvindt u nuttige informatie over gezondheid,
financiën en relaties waarmee u uw voordeel kan
doen. Daarnaast treft u gezellige tips en ideeën aan
op het gebied van reizen, vrije tijdsbesteding, cultuur•••
Ook een diepgaand interview ontbreekt niet.
Als u nu abonnee wordt, krijgt u 12 Klimmers van
+ het PLUSvoordeel boekje, met
PLUSvoor
alle voordelen voor senioren op een rijtje + de fraaie
tassenset. Deze tassenset bestaat uit een weekendtas,
een heuptasje en een toilettas.

f68, -
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8614
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16
12
111
97
16
253246 93468279112
15
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7991
8412
56219412
7315
568213
14312
15
11
17
111
4378519
111
918
5S
5S
7N

60
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Bij dit kruiswoordraadsel
vervangen

zijn alle letters van het alfabet

door cijfers. Gelijke cijfers wil zeggen gelijke

letters:Omdat

er al enkele startletters

met corresponde-

rende cijfers zijn gegeven, kunt u in alle vakjes met die cijfers de startletters

invullen. Aan u de taak om al puzzelend

goede Nederlandse

woorden

te vormen. Als u de hele puz-

zel hebt opgelost, kunt u ook de onderste balken invullen,
waar dan de namen van twee roofvogels ontstaan.

Stuur een briefkaart
4 november
Groningen.

-0-

.:.

eollect,

postbus

U maakt kans op een driedaagse

Noorwegen.

- ----..

met uw oplo$$ing, naam en adres voor

1995 naar: redactie
Voelr twee penonen.

30051, 9700 RN

zomer-minicruise

Kristiansand,

U reist per luxe vijf-sterren

cruiseferry

van Scandinavian

Seaways.

Kristiansand

de fraaie Noorse

zuidkust.

U kunt de reis maken in april. mei of juni 1996.

Bovendien
Books"

heeft een gezellig centrum

maakt u kans op een van de vijf prachtige

waarin echte postzegels

opgenomen

Noorse

'Olympic

Puzzel Collect

van PTT Post Filatelie tijn uitgesloten

worden.

van deelneming.

'4

De oplossing van het anagram in éollect
De zes prijswinnaars

Stamp

zijn.

De winnaar krijgt bericht; over de uitslag kan niet gecorrespondeerd
Medewerkers

en ligt aan

4 was het woord ·Vuurtorenwachter'.

ontvingen inmiddels bericht.

Nieuwe

Nederlandse

5 september:

Postzegels Natuur en Milieu, RooIvogels

postzegels

26 september: Nederlandse Nobelprijswinnaars.

Jaarcollecties

Jaarcollectie Bijzondere Postzegels 1994

t4 00 00

155,-

Jaarcollectie Permanente Postzegels 1994

t4 00 tO

118,-

Albumset 1994

t4 00 20

174,20

Collectie Postzegelmapjes 2e halfjaar 1994

t4 80 20

121,-

Collectie Postzegelmapjes

t5 80 10

Ie halfjaar

1995

136,70

Geïllustreerd

Verzamelen

Verzamelbladen 1995

JI 00 t5

129,95

Bewaarband voor vijl jaargangen

JI 00 Ol

119,95

Collectie Verzamelbladen 1991 tot en met 1995,
met gratis bewaarband

JI ti t5

1149,75

zie pagina 6/7

Vogelgids

cadeau!*

Als u uw bestaande abonnement uitbreidt krijgt u een kleurige
Snel-zoek© natuurgids Vogels gratis.
Ubrengt er meer dan 200 vogels mee op naam. Snel en gemakkelijk
dankzij handige kleurbalken en symbolen. Kruist u op de bestelkaart (zie wikkel) even aan welk abonnement u erbij wilt nemen.
Deze actie is geldig tot 4 november 1995.
• Dit aanbod geldt bij UITBREIDINGvan een bestaand abonnement
de Jaarcollectie Bijzondere Postzegels
mapjes (tweede

1994, de Albumset

meteen

abonnement

1994, de Collectie Postzegel-

helft 1994). de ECU BRIEF Collectie 1995. de TELEBRIEFColI"';e

1995.

op

NEDERLAND

Luchtpostblad
briefkaart

en

18 juli: Briefkaart 70 cent

10 iJ8 00

10,70

18 juli: Luchtpostblad

10 iJ, 00
Abonnement

11,30

Gelegenheidsvelletjes

Een gelegenheidsvelletje is een velletje met 10 0120 dezellde postzegels zonder randversiering. Als u bijzondere postzegels verzamelt
krijgt u de losse postzegels uit het gelegenheidsvelletje in uw abonnement, volgens de aantallen die u hebt opgegeven. Wie een abonne·
ment heeft waar velletjes in zijn opgenomen (bijvoorbeeld de Kinderpostzegel·, Zomerpostzegel· en Decemberpostzegelvelletjes) krijgt
de gelegenheidsvelletjes (standaardvelletjes) niet automatisch.
Ukunt een abonnement op de gelegenheidsvelletjes nemen, zodat u
ze niet misloopt. In 1995 verschenen de eerste twee gelegenheidsvel.
letjes: Tien voor Europa en de tien Sterrenbeeldpostzegels.
Met de bestelkaart die u tegelijk met dit nummer van eollect ontving
kunt u uw abonnement uitbreiden met het gewenste aantal gelegen·
heidsvelletjes.

Collectie

Postzegels

Internationale

de

80 Ot 10

122,50

Laatste

kans

Cour
Justice

Verkrijgbaar tot I oktober 1995

''I 10 10

Nederlands·lndië/Market

Garden:

80en90ct

11,70

''I 10 80
''I 11 10

Postzegel mapje nr. 126

14,40

Vuurtorens: 70, 80 en 90 ct

12,40

''I 11 80

Postzegelmapje nr. 127

13,40

Verkrijgbaar tot I november 1995

''I 1'110

Kinderpostzegels 1994: 70+ 35,
80+40 en 90+ 35 ct

13,50

''I 1'160

Velletje: 2170+ 35, 3x80+40,
Ix90+ 35 ct

16,95

''I 1'180

Postzegelmapjenr.129

14,50

BUITENLAND

Reizen

in

het

Noorden

Postdiensten van de Noorse landen
Noorwegen, Zweden, Áland, Groenland,
Finland, Denemarken en Ijsland maakten een
Iraaie presentatiemap

met van elk land twee ol vier toeristische post·

zegels.

11 '5

11

Speciaal

129,95

aanbod!

Het veelbesproken Amerikaanse velletje Marilyn Monroe·postzegels.
De voorraad is beperkt!

11 '5

1'1

119,95

~tm
lJjü~liiflrni(L~I.inF

BUITENLAND
~Postverk

,.,-F0roya
de Far

POS t zeg els
Oer
eilanden

I
van

~

8

Op het overzicht in het hart van dit blad treft u
een lijst aan van de postzegels Far Oer (en bijbe-

'0.

~
400

horende Eerstedag enveloppen) die u nu kunt
bestellen.
I'R1MEHKEÁRE1'

'rlllil"'-'1srA~W'~.\1l

&1Noorse
Jaarcollectie

1994

postzegels
';~::::1::.Ó
,,,,

1991 ter waarde van I 49,50 cadeaul
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Als u zich abonneert op de Jaarboeken ol Jaarcollectie Noorwegen
begint uw abonnement met het Jaarboek ol de Jaarcollectie 1994. U
krijgt de Jaarcollectie 1993 van ons cadeau bij uw abonnement!

U kunt de Jaarboeken en Jaarcollecties ook los bestellen.
Jaarcollectie

Jaarboek

1993

19 OO.t

149,50

1994

19 00 50

149,50

Postzegels
Jaarcollectie

van

19 00 51

187,.

Groenland

1991 ter waarde van I 28,80 cadeaul

Als u zich abonneert op de Jaarcollectie Groenland begint uw abonnement met deJaarcoliectie

1994. Ukrijgt de Jaarcollectie 1993 van ons

cadeau bij uw abonnement!

Jaarcollectie

.1 135,75
JO
.010
10 10
20
128,80
145,20
149,15

1991

Ka/aaWl

NUlIliat· Grenlalld

=.;......- .....

._.,-~
,,<':',

&:1

725

~A

~,~>!}

Deense
Jaarcollectie

postzegels

1991 ter waarde van I 51,65 cadeaul

Als u zich abonneert op de Jaarcollectie Denemarken begint uw abonnement met deJaarcoliectie

1994. Ukrijgt de Jaarcollectie 1993 van

ons cadeau bij uw abonnement!

Jaarcollectie
1991

.2.010
42 152,95
.2
10
20
JO 10
148,25
151,65
150,35

•

