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Voor u:
Zoogdieren
uit alle
windstreken
bij besteding
vanaf € 60,-
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Anton Corbijn
fotografeert
Kinderpostzegels
Da’s toch een
kaart waard!

Postzegelvel Vredespaleis

100 jaar vrede
door recht

Prachtige cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers
Gratis
Postset Frans Hals
Bij uw bestelling*

‘Seer stout naar ’t leven gehandeld’, zo noemde de Haarlemse
stadshistoricus Samuel Ampzing het schuttersstuk ‘Maaltijd van
de officieren van de Cluveniersschutterij’. Op het postzegelvel dat
PostNL dit kwartaal cadeau geeft, staan details uit dit schilderij
van Frans Hals. Ontvang deze prachtige set van vier kaarten en het
nieuwe postzegelvel, uitgegeven in het Frans Halsjaar 2013. OP=OP!

Gratis
Boek ‘Zoogdieren’
Bij uw bestelling vanaf € 60,-*

Natuurfotograaf Wim van Passel laat in het verzamelboek
‘Zoogdieren uit alle windstreken’ iedereen genieten van zijn prachtige
foto’s en verhalen. In het boek kunnen vier postzegelvelletjes worden
geplaatst. Op elk velletje staan drie postzegels met daarop bijzondere
foto’s van deze bevlogen fotograaf die onder andere voor het Wereld
Natuurfonds werkt. Deze postzegelvelletjes maken het boek compleet en zijn te koop voor € 9,95 (inclusief klemstroken). OP=OP!

PROFITEER NU VAN DEZE CADEAUS EN BESTEL SNEL!
* Uit Collect 77 kunt u online, telefonisch of schriftelijk bestellen. Bij uw bestelling ontvangt u gratis
de postset Frans Hals. Bestelt u voor € 60,- of meer aan postzegelproducten en munten en vóór
19 oktober 2013, dan krijgt u ook het verzamelboek ‘Zoogdieren uit alle windstreken’ cadeau.
Bestelt u in de looptijd van Collect 77 meer dan één keer, dan ontvangt u geen cadeau(s) meer.
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Anton Corbijn brengt Ethiopische kinderen in beeld

• Da’s toch een kaart waard! 2013
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• Dag van de Postzegel 2013
• Sinterklaas
• Kinderpostzegels 2013
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23 MIJN POSTZEGEL EN IK
24 SHOP
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Deze postzegeluitgiften kunt u verwachten

Mart Warmerdam eert de symboliek van het Vredespaleis

Met een reisaanbieding: beleef kerst in Frankenland

Paparazzo: een stripﬁguur doet verslag van een nationale gebeurtenis

Tijd om te
verzamelen!
De zomervakantie is weer voorbij. Hopelijk heeft u
ervan genoten. Natuurlijk heeft u uw hobby even
moeten missen – doorgaans laat je je postzegelverzameling thuis – maar misschien hebt u tijdens
uw vakantie wél een mooie postzegelvondst gedaan,

Win een legpuzzel over de inhuldiging

of bent u op een idee gekomen voor een nieuwe

Ons koningshuis in zilver gevat

Bij PostNL is in de zomermaanden juist op volle

Kom naar de verzamelbeurs en proﬁteer van de aanbiedingen

Djoke van Marum en haar verzameling paralympics

themaverzameling.

toeren gewerkt. Zo zijn we druk bezig geweest met
de voorbereiding van POSTEX 2013, waar we met
een grote stand aanwezig zijn. We hebben weer een
aantal aantrekkelijke producten en aanbiedingen in
petto, zoals het postzegelvel ‘Dag van de Postzegel’
en twee setjes beurspostzegels. En natuurlijk ook
(gratis!) een exclusieve postset bij besteding van
€ 60,-. Komt u ook naar Apeldoorn?
Nu het gewone leven weer zijn beloop neemt, wordt
het tijd om het verzamelen op te pakken. Haal uw
albums maar weer uit de kast. Als het aan PostNL ligt,
kunt u volop aan de slag, want er liggen prachtige
nieuwe postzegeluitgiften klaar. De variëteit aan
onderwerpen is groot, of het nu Kinderpostzegels
zijn, 100 jaar Vredespaleis of Sinterklaas.

VOLGENDE KEER IN COLLECT O.A.*

Decemberzegels 2013, permanente postzegels Koning Willem-Alexander, 200 jaar
Koninkrijk en Mooi Nederland 2014
* COLLECT 78 VERSCHIJNT IN DE WEEK VAN 12 NOVEMBER 2013

Arno van Bijnen
COMMERCIEEL DIRECTEUR
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Werken en leren zijn
dagelijkse kost voor
kinderen in Ethiopië

Kinderen verkopen

waren op de markt.

Er zijn mogelijkheden

Dit beeld zal niet

voor basisonderwijs.

snel veranderen...

Anton Corbijn maakt Kinderpostzegels 2013

Schoolkinderen voor
4 NOVEMBER 2013

Wereldwijd gaan ruim 100 miljoen kinderen
niet naar school. De 65e editie van de Kinderpostzegelactie heeft daarom als thema:
laat kinderen leren. Fotograaf Anton Corbijn
bracht deze boodschap haarscherp in beeld.

A
Anton Corbijn

lokale, niet-gouvernementele organisatie zorgt er
met geld van Stichting Kinderpostzegels Nederland
voor dat kinderen onderwijs volgen die dat anders
niet zouden doen, bijvoorbeeld omdat het te gevaarlijk is om naar school te gaan of omdat de afstand
naar bestaande scholen te groot is.”

Takken sjouwen

Drie van de gefotografeerde Ethiopische kinderen
spelen nu de hoofdrol op het postzegelvelletje
Kinderpostzegels 2013. Ze zijn zowel op school ge-

nton Corbijn reisde begin maart af naar

portretteerd als tijdens het werk. Zo zie je ze tijdens

Ethiopië. Daar fotografeerde hij kinderen

de lessen rekenen, Amhaars en Engels, maar ook bij

die deelnemen aan een succesvol onderwijs-

het takken sjouwen, water halen en geiten hoeden.

project. Rabia Alibaks van Stichting Kinderpostzegels

Rabia: “De kinderen vonden het heel spannend om

Nederland vergezelde hem: “We hebben voor een

gefotografeerd te worden. Ze weten niets van foto-

school bij een dorpje in de bergen van Ethiopië geko-

graferen, hebben nog nooit een camera in handen

zen”, aldus Rabia, “omdat we daar al meer dan twintig

gehad – en ze werkten heel spontaan mee. De post-

jaar actief zijn. Dat doen we in nauwe samenwerking

zegels zijn fantastisch geworden. Nu ben ik sowieso

met Wabe Children´s Aid and Training (WCAT). Deze

een fan van Anton Corbijn, maar ik vind het echt
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...maar met uw steun

krijgen kinderen nieuwe kansen.

de camera
geweldig dat hij de Kinderpostzegels dit jaar heeft

Net als Rabia Alibaks kijkt Anton Corbijn tevreden

willen ontwerpen. Hij is er heel goed in geslaagd in

terug op het project Kinderpostzegels: “De korte reis

beeld te brengen waar wij voor staan, namelijk dat

naar en in Ethiopië was om meerdere redenen onver-

kinderen de gelegenheid moeten krijgen om naar

getelijk. Het idee om elk kind de kans te geven haar

school te gaan en te leren.”

of zijn potentieel te vinden, te onderzoeken en te ver-

U2 en Mandela

Anton Corbijn (1955) is een Nederlands kunstenaar

wezenlijken, is zeer waardevol. Als deze reis daartoe
iets heeft kunnen bijdragen, maakt dat de trip ook
voor mij geslaagd.”

van wereldwijde allure. Hij is behalve portretfotograaf
ook grafisch ontwerper, filmregisseur en decorontwerper. Corbijn werkt al sinds 1979 met vele artiesten
en kunstenaars onder wie U2, Rolling Stones, Tom
Waits en Robert De Niro, alsook met Nelson Mandela,
koningin Beatrix en Kate Moss. In 2010 maakte hij
voor PostNL de kleinste kortste film, met Carice van
Houten, op postzegelformaat. Als regisseur is hij verantwoordelijk voor de films Control en The American,
met George Clooney. Later dit jaar verschijnt zijn
derde film, A Most Wanted Man naar een boek van
John Le Carré.

KANS OP EEN BETER LEVEN

Stichting Kinderpostzegels Nederland zet zich in om kinderen,
zowel in Nederland als daarbuiten, een kans op een beter leven te
geven. Om deze hulp mogelijk te maken, organiseert de stichting
onder meer de Kinderpostzegelactie. De opbrengst hiervan komt
ten goede aan projecten van Stichting Kinderpostzegels Nederland,
waarin veiligheid en ontwikkeling van kinderen centraal staan.
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Het kleurverloop
is gebaseerd op
de overgang tussen
gras naar lucht

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL

DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
36 x 25 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met drie gelijke postzegels dat gratis wordt weggegeven
bij aankoop van minstens € 5,00
aan wenskaarten op één van de
deelnemende verkooppunten.
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
260.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Zo vrij als een vogel
Teken je eigen vogel... Met die woorden nodigt
ontwerper Roosje Klap haar publiek uit om
zelf aan de slag te gaan met het postzegelvel

Da’s toch een kaart waard! 2013.

Ook dit jaar werd de postzegel ontworpen
voor de Stichting Wenskaart.
9 SEPTEMBER 2013

O

de getekende vogel duidelijk

van kaartjes”, aldus Roosje Klap.

herkenbaar. Het postzegelvel is

“Verder kreeg ik alle vrijheid. Al

verdeeld in drie banen met een

snel kreeg ik een drang om bui-

kleurverloop van pasteltinten

ten gebaande paden te treden.

blauw en groen. De banen zijn

Waarom zou ik niet een post

ter hoogte van de horizontale

zegel maken waarmee je zelf

perforaties van elkaar geschei-

aan de slag kunt? Het sturen van

den door een dunne lichte

een kaartje is zo persoonlijk –

streep. Linksboven op het vel is

dat zou ook voor mijn postzegel

p elk van de drie iden-

een illustratie afgebeeld van een

kunnen gelden. En wat is er

tieke postzegels en op

potlood, rechtsboven van een

persoonlijker dan als afzender

de velranden staan 38

vulpen en linksonder van de

zelf de postzegel af te maken?

achterkant van een envelop.

Ik heb voor een vogel gekozen.

puntjes met bijbehorende getallen. Door de puntjes met elkaar
te verbinden, worden de con-

Persoonlijk

Je kunt er een postduif in zien.
Die vogel vliegt als het ware

“Volgens de briefing moest het

van de postzegel af, zoals een

vogel zichtbaar. Ook na het los-

ontwerp gebaseerd zijn op het

kaartje een reis maakt van ver-

scheuren van de postzegel blijft

thema schrijven en verzenden

zender naar ontvanger.”

touren van een opvliegende
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Baken voor
vrede en recht
9 SEPTEMBER 2013 Het Vredespaleis in Den Haag viert zijn eeuwfeest. Het paleis wordt

wereldwijd gezien als symbool voor vrede en internationaal recht.

H

et postzegelvel 100 jaar Vredespaleis

Enerzijds zijn dat vijf deugden als basis voor vrede,

1913-2013 vat op grafische wijze samen

namelijk: Amicitia (vriendschap), Concordia (een-

waar het Vredespaleis zich sterk voor

dracht), Industria (ijver), Justitia (gerechtigheid)

maakt. Op elk van de 10 postzegels is in het

en Veritas (waarheid). Anderzijds dat wat bloeit

jubileumgetal 100 namelijk een kunstwerk uit het

dankzij of zelfs enkel in een situatie van vrede:

Vredespaleis verwerkt (eerste cirkel), dat gekop-

Artes (kunsten), Mercatura (vrijhandel),

peld is aan een vredesthema (tweede cirkel).

Prosperitas (welvaart), Scientia (wetenschap)
en Securitas (veiligheid).

Kleurstelling

Elk thema wordt in het Latijn en het Nederlands
aangeduid. Om het thema heen is het motto vrede
door recht te lezen. De kleurstelling van de rechtercirkels is afgeleid van de hoofdkleur van het kunstwerk dat in de linkercirkels op elke postzegel is
afgebeeld. Voor de typografie is gebruikgemaakt
van de Avenir, naar een ontwerp uit 1988 van de
Zwitserse ontwerper Adrian Frutiger.

Lees ook het profiel over de ontwerper
op pagina 14.

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
36 x 25 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met tien verschillende
postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
200.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Het Vredespaleis herbergt
veel moois, met vaak
een bijzondere symboliek

8 NIEUWE UITGIFTEN
Deze postzegel is ook
een eerbetoon aan
ontwerper Piet Zwart

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGELS
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS

40 x 30 mm
13¼ : 13
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met tien gelijke
postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
off set
105.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Wilhelmina
siert Dag van de Postzegel
Het portret van koningin Wilhelmina en profil siert
het postzegelvel Dag van de postzegel 2013.
Ontwerper Ingmar Birza liet zich inspireren door de
luchtpostzegel uit 1931, van de hand van Piet Zwart.
18 OKTOBER 2013

D

e drie koninginnepostzegels van Piet Zwart uit
1931 zijn baanbrekende ontwerpen, onder
meer door de toepassing van foto’s. “Van deze

manente postzegels centraal. “Schetsen of studies
bijvoorbeeld”, aldus Birza. “Zo is er een potloodtekening die Piet Zwart in 1931 maakte om de kleuren
van de luchtpostzegel te beoordelen. Na ruim tachtig
jaar was dit vel papier behoorlijk vergeeld. Die vergeling heb ik gehandhaafd, zo wordt historie zichtbaar.”

Fokker

Op de oorspronkelijke luchtpostzegel verbindt de

drie heb ik de luchtpostzegel altijd al iconisch gevon-

opvallende diagonale typografie het portret van

den”, vertelt Ingmar Birza, “vandaar mijn keuze.” In de

koningin Wilhelmina met zes identieke Fokker-

postzegels voor de Dag van de Postzegel staan altijd

vliegtuigen. De onderste drie zijn een gespiegelde

elementen uit het ontwerpproces van de belichte per-

weergave van de bovenste drie. Ingmar Birza:
“Hierdoor kwam ook het kenteken PH-AEN in spiegel-

POSTEX 2013

De Dag van de Postzegel is een jaarlijks
terugkerend internationaal evenement. In
Nederland valt de Dag van de Postzegel dit
jaar op 18 oktober, als onderdeel van de
Postzegelshow POSTEX 2013 in Apeldoorn.
Lees meer op pagina 22.

beeld te staan. Opvallend is dat Piet Zwart de spiegeling van de letters in de potloodtekening handhaaft,
terwijl ze in de uiteindelijke werktekening wel leesbaar zijn gemaakt.” Voor het rechtergedeelte van de
postzegel heeft Birza voor een puur typografische
oplossing gekozen omdat Piet Zwart op dat gebied
bijzonder veel invloed heeft gehad. “Hij deed in typografisch opzicht alles wat verboden was. Geen tekst
staat recht, maar alles lijnt.”

NIEUWE UITGIFTEN 9

Sinterklaas
met de geur van speculaas
Het sinterklaasfeest staat voor vrolijkheid en verwachting. Het postzegelvelletje Sinterklaas straalt dan ook
precies die sfeer uit. De geur van speculaaskruiden,
die na wrijven vrijkomt, maakt de beleving compleet.
4 NOVEMBER 2013

D

postzegels. De typografie voor de titel van het postzegelvelletje en de bestemming is opgebouwd uit
letters en muzieknoten.
Kisman kwam hierop via de associatie van speculaas,
kruidnoten en sinterklaasliedjes. Op het eind is er
extra dynamiek aan toegevoegd door de letters te

e vijf illustraties op de tien postzegels zijn ge-

laten dansen.

baseerd op het klassieke sinterklaasverhaal.

Over elk van de postzegels kan Max Kisman een

Ze zijn gemaakt in de typische beeldtaal

eigen verhaal vertellen. Bijvoorbeeld over de schoen

van de ontwerper Max Kisman, met sterke, vrolijke

die eerst een klomp was en later een laars en toen

silhouettekeningen in heldere kleuren. Twee illustra-

toch een schoen, gevuld met haver, winterwortel en

ties spelen zich ’s nachts af: Sinterklaas te paard

boterham. “Het ziet er allemaal simpel uit”, zegt Max

op het dak en de maan die door de bomen schijnt.

Kisman, “maar het was een lastige klus om alle beel-

Op de andere drie zijn Sinterklaas, Zwarte Piet en

den consistent te laten zijn en ze zo sterk mogelijk te

een gevulde schoen tegen een witte achtergrond

maken. In de beeldtaal die ik gebruik, speelt eenheid

afgebeeld.

van vorm en typografie een belangrijke rol. Ik probeer ook altijd met tweedimensionale oplossingen

Dansende noten

gedachten te verbeelden die bij de kijker de gewens-

De monochrome illustratie op de velrand – Sinterklaas

te associatie oproepen. In dit geval het gevoel van

op de stoomboot met pakjes en Zwarte Piet die

een aangename periode die licht, kleurrijk en vrolijk

snoepgoed strooit – dient als omlijsting van de tien

van karakter is.”

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGELS

Het zijn pictogrammen die
in één keer herkenbaar zijn

DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS

25 x 36 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
vel met 10 postzegels waarvan 5
verschillende ontwerpen
geel, magenta, cyaan en zwart
off set
150.000
Cartor Security Printing,
Frankrijk

10 advertorial

PostNL Postkantoren,
voor al uw postzaken
Van postzegels kopen tot pakketten en aangetekende brieven versturen: bij de Postkantoren
in winkels kunt u terecht voor alle postzaken. U komt ze overal tegen, zoals in supermarkten
en boekwinkels. Met maar liefst 2.600 Postkantoren is er altijd een dichtbij!

zwart = 30/30/30/100 CMYK

Cadeaubonnen

Op zoek naar een geschikte cadeaubon? Bij alle Postkantoren
vindt u een uitgebreid assortiment, zoals de VVV Cadeaubon,
de Nationale Bioscoopbon en
de Fashioncheque.

pakketten

aangetekende
post

altijd in de buurt

Heeft u waardevolle post waar-

allerlei handige plaatsen. In

2.600 Postkantoren kunt u uw

bij u extra zekerheid nodig

supermarkten zoals Jumbo

regelen op plekken waar u

pakket versturen: groot, klein,

heeft? Deze post verstuurt u

bijvoorbeeld, en in kantoor-

toch al komt om uw bood-

aangetekend en voor bestem-

dan het beste aangetekend.

vakhandels zoals Bruna en

schappen te doen.

mingen binnen of buiten

Net als alle andere post ver-

Primera. U herkent ze aan de

De Postkantoren hebben

Nederland.

stuurt u aangetekende brieven

PostNL lichtbak aan de gevel.

bovendien net zulke ruime

en pakketten ook gewoon op

Kijk op postnl.nl/locatiewijzer

openingstijden als de winkel

het Postkantoor.

of download de PostNL app,

waarin ze zitten. U kunt er

voor de openingstijden en

dus ook ’s avonds en op

het assortiment van het

zaterdag terecht.

Iets op internet besteld en dat
wilt u retour sturen? Bij alle

U vindt de Postkantoren op

Postkantoor bij u in de buurt.
Vind het dichtstbijzijnde Postkantoor op www.postnl.nl/locatiewijzer

Handig!

U kunt al uw postzaken dus
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‘Als mijn reis iets heeft
kunnen bijdragen, is de
trip ook voor mij geslaagd’
Anton Corbijn

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
25 x 36 mm
14 ½ : 14 ¼
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met zes verschillende
postzegels met bijslag
geel, magenta, cyaan en
zwart
offset
4.750.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Laat kinderen leren
Op woensdag 25 september komen kinderen uit
groepen 7 en 8 van de basisscholen weer aan de deur.
Koopt u ook de Kinderpostzegels?
4 NOVEMBER 2013

W

zijn zowel op school geportretteerd als tijdens het
werk. Op de bovenste rij links is een jongetje afgebeeld voor een schoolbord tijdens de rekenles.
Rechts draagt hetzelfde jongetje een grote stapel
takken. Op de middelste rij zien we op de linker-

ereldwijd gaan er 100 miljoen kinderen

postzegel een meisje met haar kleine broertje op

niet naar school. Velen van hen moeten

haar rug. Ze is onderweg naar de waterput. Rechts

werken voor het gezinsinkomen, zoals

zien we het meisje tijdens de les Amhaars (de

in Ethiopië. De Stichting Kinderpostzegels onder-

officiële taal van Ethiopië). Op de onderste rij staat

steunt onderwijsprojecten in Ethiopië. Dat doet ze

links een jongetje in de klas voor een schoolbord

door de lokale bevolking te helpen met het bouwen

met Engelse woorden. Aan de rechterzijde draagt

van schooltjes in onherbergzame gebieden. De op-

hij een geitje dat hij naar zijn kudde terugbrengt.

brengst van de Kinderpostzegelactie gaat echter

Alle zes foto’s zijn zwart-wit, waardoor een sterk

ook naar het Nederlandse onderwijs. Ook in eigen

contrast ontstaat met de felle kleuren rood, geel

land zijn er kinderen die niet of niet graag naar

en groen van de typografie. Deze kleuren ver-

school gaan, omdat ze bijvoorbeeld gepest worden.

wijzen naar de Ethiopische vlag. Het lettertype

Taal- en rekenles

is door Anton Corbijn zelf ontworpen en met de
hand geschilderd.

Op het postzegelvel, dat Anton Corbijn ontwierp,

Vorig jaar bracht de Kinderpostzegelactie 11,6

spelen drie Ethopische kinderen de hoofdrol. Ze

miljoen euro op.
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Aanvullingsset
Zoogdieren uit alle
windstreken
Het fraaie boek Zoogdieren uit alle windstreken is compleet
met de bijbehorende postzegelset over zoogdieren uit Amerika,
Azië, Afrika en de Arctis. De set bestaat uit vier velletjes van
drie postzegels. Vier klemstroken om de postzegelvelletjes in
het boek aan te brengen worden bijgeleverd. De set kost € 9,95.
Zie ook pagina 30.

Postzegelboekje
100 jaar Erasmus Universiteit Rotterdam
26 AUGUSTUS 2013

100 jaar geleden begon de Erasmus
Universiteit Rotterdam met 55 studenten voor de opleiding handelswetenschappen. Tegenwoordig volgen zo’n
25.000 studenten er 20 bachelor- en 50
masteropleidingen. De universiteit is
bovendien al decennia lang de kraamkamer en hofleverancier van topmanagers en -bestuurders in binnenen buitenland. Niet voor niets luidt het
eeuwfeestthema dan ook 100 jaar
Impact. Meer feiten en weetjes zijn te
lezen in dit prachtige postzegelboekje,
dat verkrijgbaar is voor € 9,95.

Persoonlijke Postzegel
Zoete Lieve Gerritje
1 NOVEMBER 2013

Dat gaat naar Den Bosch toe, Zoete Lieve Gerritje... Althans, dat is de
wens van de organisatoren van een nieuwe verzamel- en ruilbeurs in
Den Bosch: Zoete Lieve Gerritje. Het aanbod is heel breed: van ansichtkaarten, postzegels en munten tot suikerzakjes, speldjes en treinen.
Ter gelegenheid van de eerste editie (1 en 2 november in de Maaspoort
Sports & Events, Marathonloop 1, Den Bosch) verschijnt dit postzegelvel
voor de prijs van € 2,25.
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Persoonlijke Postzegels
‘Gabriël’ 65 jaar
16 SEPTEMBER 2013

‘Gabriël’ bestaat 65 jaar en is daarmee de oudste thematische postzegelvereniging in Nederland. De 150 leden verzamelen postzegels, poststempels en poststukken waarvan de
thema’s verband houden met Bijbel en Christendom (zie ook:
www.gabrielfila.nl). Ter ere van het jubileum geeft ‘Gabriël’
een eigen postzegelvel uit, met drie verschillende postzegels en een velrand die gerelateerd zijn aan de vier studiegroepen: gebrandschilderd glas, handschriften, Byzantijnse
motieven en Bijbelteksten. Het postzegelvel kost € 2,25.

Persoonlijk Postzegelboekje
40 jaar Postaumaat

21 SEPTEMBER 2013

Postzegelboekjes, rolzegels,

postzegelboekje in de PQ-reeks.

automaat- en loketstroken en

Het boekje (nummer 7) vertelt

sinds kort ook persoonlijke post-

over de geschiedenis van

zegels. Dat verzamelen de bijna

Postaumaat, bevat 8 (gegomde)

300 leden van Postaumaat (zie

Postaumaatzegels en kost € 4,80.

ook www.postaumaat.nl). Deze

In december wordt het jubileum-

postzegelvereniging kwam veer-

jaar nog bekroond met een

tig jaar geleden tot leven, wat ge-

Persoonlijk Postzegelvelletje

vierd wordt met een persoonlijk

met 3 postzegels.

Postzegelvelletjes
Paparazzo
ELKE MAAND 2013

PostNL is dit jaar gestart met een serie postzegelvelletjes met een eigen stripfiguur:
Paparazzo, een creatie van de gerenommeerde Nederlandse striptekenaars Pieter
Hogenbirk en Herman Roozen. Paparazzo doet elke maand op een grappige manier
verslag van een belangrijke gebeurtenis in Nederland, zoals de heropening van het
Rijksmuseum. Het is de eerste keer in de geschiedenis van PostNL dat een compleet
stripverhaaltje op een postzegelvel wordt uitgegeven. Elk postzegelvel bevat vijf postzegels. Bij een abonnement ontvangt u elk halfjaar de tot dan verschenen zes postzegelvelletjes. In de losse verkoop kost elk postzegelvel € 5,- (exclusief verzendkosten).
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Mart Warmerdam ontwierp 100 jaar Vredespaleis

“De vredesboodschap
krijgt een gezicht”
Het Vredespaleis vormt een
markant silhouet in de skyline
van Den Haag. Zo niet op het
postzegelvel ter ere van het
honderdjarig bestaan. Ontwerper
Mart Warmerdam stelde juist
de inhoud centraal.
Wat heb je zelf Met het theMa
VreDespaleis?
“Ik ben er pas echt over gaan nadenken toen ik de opdracht
kreeg. Allemaal hebben we in de dagelijkse actualiteit wel
met dit onderwerp te maken, maar als je je erin verdiept,
gaat het veel verder dan dat. Het Vredespaleis is medebepalend voor de dagelijkse wereldpolitiek, met ‘inwoners’
als het Internationaal Gerechtshof. Zelf was ik nog nooit
binnen geweest. Wel ben ik er vaak langs gereden en dan
vroeg ik me af wat het eigenlijk voor gebouw was. Het bestaat nu honderd jaar, maar door de neo-renaissancistische
stijlkenmerken lijkt het wel eeuwenoud.”

een vondst: de waarde 1 is ook
het jubileumgetal 100.

hOe ben je te Werk gegaan?

eigendom kan worden geclaimd. Andere

“Eerst ben ik informatie gaan verzamelen

keren heb ik voor een meer indirecte sym-

en heb ik een uitgebreide rondleiding in

boliek gekozen. Zo kun je bij het thema

het gebouw gehad. PostNL en het

wetenschap in het afgebeelde vloer-

Vredespaleis wilden de buitenkant van

mozaïek met enige fantasie een atoom

het gebouw onbelicht laten, dus heb ik

herkennen. Als basisvorm heb ik voor de

me volledig op de binnenkant geconcen-

cirkel gekozen. Dat idee ontstond direct

treerd. Al snel ontstond het idee om af-

toen ik het Vredespaleis bezocht. In de

beeldingen van tien kunstwerken uit het

hal ligt een prachtig vloermozaïek met

Vredespaleis te koppelen aan tien the-

de zon in het midden en een tekst over

ma’s in relatie tot het begrip vrede. Soms

de zon der gerechtigheid die de mensheid

is dat heel concreet gelukt, zoals bij het

verlicht. Ik wist meteen: die zon wordt de

thema vrijhandel. Daarbij zie je het por-

basis voor mijn ontwerp. Bovendien staat

tret van Hugo de Groot, die met zijn boek

de cirkel symbool voor symmetrie, en het

Mare Liberum (Vrije Zee) verdedigde dat

Vredespaleis is een en al spiegeling, dus

de zee vrij is, en dus niet door een land als

dat klopte uitstekend.”

profiel 15

kleurproeven van

het postzegelvel.

Welke Drempels kWam
je tegen en hoe heb je Die
overWonnen?

even spannend toen ik het ontwerp

“Ik vond de opdracht best een uitdaging:

duiding een plekje gegeven binnen het

voor een groot publiek een serie post-

jubileumgetal 100. Er ontstond toen

zegels maken die te begrijpen is én mooi

discussie of dit niet tot verwarring zou

gevonden wordt. Daar komt nog bij dat je

leiden. Gelukkig kreeg ik groen licht.

zelf artistieke opvattingen hebt, maar ook

Al met al is het ontwerpproces soepel

te maken hebt met het bedrijf PostNL.

verlopen. Soms is het een lange zoek-

Het was best complex om aan al die

tocht door een labyrint, maar deze keer

belangen recht te doen. Verder was het

leek het wel een glijbaan.”

gepresenteerd had bij PostNL. Ik heb
namelijk het cijfer 1 van de waardeaan-

De basis van het
ontwerp is de ‘zon der
gerechtigheid’

Details van kunst-

werken uit het vredespaleis
sieren de postzegels.

mart Warmerdam

ontwierp al eerder
postzegels,

waaronder de
Zomerzegels

1989 en 2002.
Warmerdam maakt

het altaar

ook boekomslagen,

van de

zoals voor schilder

kunstenaar.

marts muze.

marc mulders.

Waren er voorbeelDen?

“Er zijn wel postzegels die met het Vredespaleis te ma-

Wat vinD je van het resultaat?
“Ik ben heel tevreden, zeker omdat internationaal recht
een abstract onderwerp is. Het is lastig om het verhaal

ken hebben. Op sommige zie je het gebouw, op ande-

ervan op een klein oppervlak te vertellen. Bovendien was

re illustraties van opvliegende duiven. Deze hebben

het complex om een serie van tien postzegels te maken.

echter niet als inspiratiebron gediend. Ik ben gewoon

Enerzijds zorgt dat voor variëteit, anderzijds moet je wel

blanco aan mijn opdracht begonnen. Deze postzegels

voor samenhang zorgen. Ondanks al die facetten is het

zijn bovendien de eerste die de boodschap van het

goed gelukt om een mooi, maar serieus postzegelvel te

Vredespaleis een gezicht geven: vrede door recht.”

maken dat bovendien feestelijk is. Het Vredespaleis viert
immers een groots jubileum!”

bestel nu de postzegelproducten van ‘100 jaar vredespaleis 1913-2013’ op pagina 26.

Het
Het
van
van

mooiste
mooiste
MALTA
MALTA

Vanaf

Vanaf

€€529,529,-

daagse vliegreis
vliegreis met
88daagse
met verblijf
verblijfinin4*
4*Hotel
Hotel
op
halfpension
op basis
basis van
van halfpension
Ontdek het mooiste van Malta met deze door WTL Reizen, voor de leden van de PostNL - Collect Club, samengestelde
8-daagse reis naar de parel van de Middellandse Zee. Bezoek de hoofdstad Valletta met o.a. de indrukwekkende kathedraal
van St John, vaar door de imposante baai en wandel door de Upper Baracca tuinen. Ook bijv. het karakteristieke vissersplaatsje
Marsaxlokk en het hooggelegen Middeleeuwse stadje Mdina mag u natuurlijk niet missen. U verblijft, op basis van halfpension,
in het uitstekende Dolmen Resort & Spa ****.
Voor u voordelig bij te boeken
Speciaal voor u is er de mogelijkheid om een compleet excursiepakket bij te boeken. Dit arrangement houdt in: de excursies zoals omschreven
incl. Nederlandstalige reisleiding, 4 uitstekende lunches, alle entreegelden en als extra een proeverij van de mooiste Maltezer wijnen. Voor
dit arrangement betaalt u ter plaatse € 175,- p.p. Wanneer u het excursiepakket direct bij uw boeking opgeeft betaalt u slechts € 159,- p.p.

Uw reis van dag tot dag
Dag 1: Heenreis vanaf Schiphol naar Malta met Air Malta
Dag 2: Welkomstbijeenkomst en 1/2 dag excursie Panoramische tour
(optioneel excursiepakket)
Dag 3: Dagexcursie met bezoek aan Valletta en uitgebreide rondvaart door
baai en havens (optioneel excursiepakket)
Dag 4: Dagexcursie met bezoek aan Mosta, Crafts Village, de San Antontuinen en Mdina (optioneel excursiepakket)
Dag 5: 1/2 dag excursie met bezoek aan de Drie Steden, de Blue Grotto en
Marsaxlokk (optioneel excursiepakket)
Dag 6: Vrij te besteden
Dag 7: Vrij te besteden
Dag 8: Terugreis met Air Malta

Vertrek op
zaterdag

Speciale prijs
Collect Club

Toeslag
1 - pk

23 nov ‘13

€ 549,- p.p.

€ 115,-

30 nov ‘13

€ 549,- p.p.

€ 115,-

18 jan ‘14

€ 549,- p.p.

€ 115,-

1 feb ‘14

€ 529,- p.p.

€ 115,-

Voorboekingen
boekingenof
ofmeer
meerinformatie:
informatie: wtlreizen.nl/collectclub
wtlreizen.nl/collectclub of
Voor
of088
088--11
1163
63 500
500
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Drie Nederlandse supermarkten heb-

PostNL opende onlangs een postkan-

ben hun verjaardag verzegeld met

toor in deze Jumbo én NAC bestaat

REISAANBIEDING
Beleef de kerstsfeer in
Duits Frankenland

een Persoonlijk Postzegelvelletje:

100 jaar. De postzegels zijn een

Leden van de Collect Club kunnen zich inschrij-

Deen (80 jaar), Poiesz (90 jaar) en

eerbetoon aan de geschiedenis van

ven voor een unieke 5-daagse busreis naar het

Jan Linders (50 jaar). Ook de Jumbo

de voetbalclub. De velletjes zijn alleen

Frankenland. Dit gedeelte van Duitsland staat

bij het NAC-stadion in Breda had

verkrijgbaar bij de desbetreffende

bekend om zijn prachtige natuur en cultureel

reden voor een dergelijke uitgifte.

supermarkten.

erfgoed van steden als Würzburg, Rothenburg,

Jarige supermarkten verzegeld

Bamberg en Nürnberg. Deze reis zit vol roman-

Grenzeloos

tische vergezichten, paleizen en volop kerst-

Per 1 augustus is de prijs van postzegels ge-

In de vorige Collect is

Geiselwind.

stegen van 54 naar 60 cent. Binnen Europa is

per abuis niet vermeld

de prijs nu 96 cent (was 90) en voor bestem-

wie de ontwerpers zijn

ming Wereld 1 euro (was 95 cent). Eerder ge-

van de drie postzegel-

kochte postzegels met waarde 1, Europa en

velletjes Grenzeloos

Wereld blijven uiteraard geldig. U kunt ze ge-

Nederland-België 2013.

• Dagelijks ontbijt en 3-gangendiner

woon blijven gebruiken zonder bij te plakken.

Dit zijn Barends &

• Excursies (entreegelden niet inbegrepen)

Pijnappel uit Antwerpen.

• Luxe comfortclass touringcar met chauﬀeur/

PRIJSSTIJGING

Nieuwe
oplage
inhuldigingspostzegel

De historie
van munten

nente inhuldigingspostzegel

De geschiedenis van munten zit vol boeiende

is nu ook verkrijgbaar op ge-

verhalen. Wist u bijvoorbeeld dat op de eerste

woon postzegelpapier in

rijksdaalder het oor van koning Willem III te

plaats van gefosforesceerd

laag was geplaatst? En dat een kartelrand

papier. De postzegel draagt

op een munt was bedoeld om het snoeien

het monogram WA van koning

(afknippen van kleine stukjes zilver) tegen

Willem-Alexander in de kleu-

te gaan? In vier nummers van Collect kunt u

ren van de Nederlandse vlag.
Het formaat is 20,8 x 25,3 mm.

kennismaken met de fascinerende historie

sfeer. U verblijft in een gezellig familiehotel in

INCLUSIEF:

• 4 overnachtingen in Hotel Krone *** ;

bekijk het hotel op www.krone-hotel.net

reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuﬀet in Nederland

GAAT U MEE?

• € 199,- p.p. (1 pers. kamer toeslag € 50,-)
• Vertrekdatum: donderdag 28 november 2013
• Reserveren: www.bolderman.nl/postnl of

bel 0318 580958 en vermeld hierbij dat het

Waarde 1 van de semi-perma-

van munten. De serie start al in deze Collect,
met een artikel over koningen in ons koninkrijk (zie pag. 22). Deel twee gaat over de
koninginnen in onze monarchie. Daarna
komen de periode vóór ons koninkrijk
(de Republiek) en de tijd van Grieken en
Romeinen aan bod.

om de 5-daagse reis voor PostNL gaat.

18 VARIA
Paparazzo is overal waar
het nieuws ontstaat

Paparazzo
Elk strookje een strip
ELKE MAAND 2013

De postzegelvelletjes bestaan uit vijf verschillende postzegels, die

Stripfiguur Paparazzo speelt de hoofdrol op
de gelijknamige postzegelvelletjes. De grappige
persmuskiet doet elke maand verslag van een
nationale gebeurtenis.

Roozen. Pieter: “Hij verzint de grappen, ik maak de tekeningetjes.

P

één doorlopend verhaaltje vormen. De scenario’s zijn van Herman
Soms doe ik dat digitaal, soms met de hand. Inkleuren doe ik in
Photoshop.” Cartoons en strips tekenen is Pieters dagelijks werk,
met een aantal eigen series, zoals De Ruyter, Tromp & Truffel, en als
favoriet: Rembrandt. Zijn inspiratie haalt hij uit het dagelijks leven.
Eén van zijn idolen is André Franquin, de tekenaar van Guust Flater

aparazzo heeft het maar druk. Hij bezocht al de inhuldiging

en Robbedoes. “Verder ben ik groot fan van Daan Jippes, de opvol-

van koning Willem-Alexander, de heropening van het Rijks-

ger van Disney-tekenaar Carl Barks. Als kind las ik altijd de Donald

museum en de provinciebezoeken van het koningspaar. En er

Duck. Omdat ik het zo leuk vond, ben ik zelf gaan krabbelen.”

staat hem nog veel meer te wachten, zoals Prinsjesdag en 400 jaar

Postzegels ontwerpen vond Pieter best een uitdaging. “Het is schip-

Amsterdamse grachten. “PostNL wilde een postzegelserie rondom

peren om op zo’n mini-oppervlak zoveel mogelijk te laten zien. Ik

actuele Nederlandse thema’s”, aldus tekenaar Pieter Hogenbirk, sa-

moest meer gummen dan bijtekenen! Wat ik wel erg leuk vind, is dat

men met Herman Roozen de geestelijk vader van het stripfiguurtje.

elk vel een compleet stripverhaaltje is geworden, met per postzegel

“Omdat zo’n serie natuurlijk wel een eenheid moet vormen, hebben

een vakje. Dat is uniek in de geschiedenis van PostNL.”

we een stripkarakter bedacht dat als bindende factor fungeert. Na
wat schetsen kwam ik uit op een persmuskiet, die steeds foto’s moet
maken van grote evenementen en jubilea in ons land.”

De postzegelserie van Paparazzo is te verkrijgen via
www.postnl.nl/paparazzo. Kijk ook op pagina 30.
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stukjes.
Stuur uw oplossing vóór
14 oktober 2013 naar: PostNL
Collect Club, Postbus 776,
9700 AT Groningen.

HORIZONTAAL 1 kleurmiddel 8 stadionrang

86 deel van het been 87 zet 89 sluiskolk

51 voordat 52 opening in de muur 60 gezel-

van een omslag 19 takje 20 parasiet

93 grond om boerderij 94 zangstuk 96 niet

64 goed gekookt 66 drinkgerei 68 deel van

15 ontvangstbewijs 16 vertrouwd 18 deel
22 boerderijdier 23 voorzetsel 25 model
26 loofboom 27 grote deur-opening

29 zojuist 31 Chinese lengtemaat 32 kantel-

90 lidwoord 92 levensbestemming

dubbel 98 brandstof 99 het goedvinden
100 artiest

wagentje 33 snoepgoed 35 insect 36 slee

VERTICAAL 1 houvast 2 deel van een foto-

kussen 43 kwaadheid 45 holle beitel

5 in overvloed 6 noot 7 brand 8 groot water

38 oosters bordspel 39 metselterm 41 zit47 arbeidsduurverkorting 48 hoeveelheid

toestel 3 toneelnummer 4 op dit moment

9 modern 10 praal 11 gereed 12 alpenweide

50 in gebruik gegeven goed 53 een weinig

13 leervak op school 14 opening 17 waag-

57 Arabische titel 58 vogel 59 periodieke

23 Indische winkel 24 mijt 27 persoon, vent

54 over-dreven 55 nulpunt 56 spoedig

autokeuring 61 groente 63 flink 64 sterkedrank 65 platvis 67 stellig 68 druivenplant
69 papachtige massa 71 vaartuig 72 klein

kind 74 onduidelijk 76 loon 78 hij die zegeviert 81 mij 83 soort benzine 85 heildronk

stuk 20 eten voor dieren 21 zwaardwalvis
28 graan 29 stempelmerk 30 voederbak

32 plaats in Oekraïne 34 waterkering 35 modieus gekleed persoon 37 zwaarmoedig

40 stekende pijn 41 friet 42 handelsterm
44 kalmte 46 vieze geur 48 klap 49 dicht

lig 62 plaats in Turkije 63 ontplofbare stof
een bijenkorf 70 optelteken 71 gat in een

muur 73 veldvrucht 74 stevig 75 aangezien
77 exclusief 79 windrichting 80 getalmerk
82 Europese munt 84 muil 86 telwoord
88 welke persoon 90 nauw 91 keurig

93 boom 95 reeds 96 plus 97 muzieknoot
98 niet door twee deelbaar.

PUZZEL COLLECT 76

Van harte gefeliciteerd: C.S. van Dijen
uit Scherpenzeel, winnaar
van het halfjaarabonnement op het blad Vorsten. !
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De historie van munten (I)

Verhalen met een
vorstelijk randje
Geld is niet alleen een betaalmiddel, maar ook een
boeiend onderdeel van onze geschiedenis. Neem de
verhalen over de vorsten uit ons koninkrijk!

N

ederland is sinds 1814 een constitutionele

decimale stelsel. De gulden bestond vanaf toen uit

monarchie. Maar de basis voor ons koninkrijk

100 centen. Op de munten staat deze dubbele aan-

werd al eerder gelegd, in 1806, toen Lodewijk

duiding 1 gulden – 100 centen ook aangegeven.

Napoleon door zijn broer keizer Napoleon werd aangesteld als koning van Holland. Hij gaf, voor het eerst
in onze geschiedenis, munten uit die voor het hele

Koning-koopman

Willem I kreeg al spoedig de bijnaam Koning-

land hetzelfde waren. Het munthuis in Utrecht werd

koopman. Onder zijn leiding bundelden de voor-

één van de zestien Franse munthuizen. Na vier

malige Oostenrijkse Nederlanden (het huidige

jaar werd Lodewijk alweer afgezet door zijn broer.

België) en de oude Republiek in 1815 hun krachten

Nederland werd een provincie van Frankrijk, en de

tegen het verslagen Frankrijk. Zo ontstond het

frank werd het nationale betaalmiddel in Nederland.

Verenigd Koninkrijk. Ook werden er wegen en kanalen

De bank

aangelegd voor een efficiënter goederenvervoer.
De Belgen konden de energieke koning echter niet

Na de Franse periode keerde de zoon van stadhouder

waarderen en in 1839 erkende Willem I de onafhan-

Willem V uit Engeland terug. Op 2 december 1813

kelijkheid van België. In 1840 deed hij teleurgesteld

werd hij officieel ingehuldigd als koning Willem I.

afstand van de troon.

Om de economie weer op gang te brengen, richtte
hij in 1814 de Nederlandsche Bank op. Twee jaar later

Omsmelten

werd de muntwet ingevoerd en daarmee ook het

Op 7 oktober 1840 werd Willem II zijn opvolger.
Tijdens zijn koningschap werd de grondwet bijna vol-

Op de eerste rijksdaalder was het oor
van koning Willem III te laag geplaatst

ledig herschreven door Thorbecke. Koning Willem II
regeerde slechts korte tijd, hij overleed op 17 maart
1849. Er circuleerden in zijn tijd nog veel provinciale
geldstukken en oude versleten munten met verschil-

MUNTEN 21

‘GROTE HEREN VRETEN LEKKER’

De tekst op de voorzijde van de munten van

Willem I tot III is de naam van de koning
Twee voor de

gevolgd door: KONING DER NED(ERLANDEN)

prijs van één:

G.H.V.L. De afkorting staat voor Groot Hertog

de komende en

van Luxemburg. In de volksmond werd echter

gaande vorst

deze afkorting cynisch vertaald met ‘Grote

op een speciale

Heren Vreten Lekker’.

munt.

lende zilvergehaltes. Daarom werd er een muntsanering ingesteld. Ingeleverde munten werden
omgesmolten, op het juiste zilvergehalte gebracht

Een kartelrand was bedoeld om
het snoeien van zilver tegen te gaan

en tot nieuw muntgeld geslagen.

Papiergeld

cent en 5 cent munten van zilver bij de pasmunten

Voor de nieuwe aanmunting werd ruim 5 miljoen

ingedeeld samen met de 1 cent en ½ cent van koper.

gulden aan muntgeld uit circulatie gehaald. Ter com-

Op de zilveren pasmunten stond de gekroonde naam-

pensatie werd het wettelijk toegestaan om papier-

letter W. Later werden de pasmunten in zilver aange-

geld uit te geven. Dit werd muntbiljet genoemd, om-

past, hierop kwam eveneens de beeldenaar van de

dat het later weer inwisselbaar was tegen het nieuwe

koning. Verder kregen de halve gulden en de zilveren

zilveren muntgeld. Met de komst van Willem III werd

pasmunten een kartelrand om het snoeien (afknip-

ook de beeldenaar op de munten aangepast. Op de

pen van kleine stukjes zilver) tegen te gaan.

eerste rijksdaalder was het oor van de koning echter
te laag geplaatst. Dit werd later aangepast. Bij de
nieuwe muntwet van 1847 werden de 25 cent, 10

Gorilla

Willem III aanvaardde zijn ambt op 12 mei 1849
met grote tegenzin. Zijn bijnaam was Koning Gorilla
vanwege zijn onvoorspelbaar boosaardig gedrag en
sterk wisselende humeur. In de eerste periode van
zijn regering zijn er grote hoeveelheden rijksdaalders,
guldens en halve guldens geslagen. Veel van deze
munten waren nodig voor de handel in de Overzeesche
Gebiedsdelen. Slechts een kleine hoeveelheid pasmunten is geslagen voor circulatie in Nederland.
De 5 cents munt veroorzaakte daarbij veel onvrede,
met een afmeting van slechts 12,5 mm en een
gewicht van 0,685 gram.

OOK POSTZEGELS

Op ’s Rijks Munt zijn er van 1851 tot 1866
ook postzegels voor Nederland gedrukt. Om
te kijken hoe dit moest, maakten de voorzitter
van het Muntcollege en de muntmeester een
informatiereis naar Brussel en Parijs. Er zijn
Op dit bankbiljet

uit 1953 staat Hugo de Groot,
de grote rechtsgeleerde.

in die periode 59,5 miljoen postzegels
geproduceerd.
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Impressie van de verzamel-

Sla je slag op de beurs!
Postzegels maken, kopen, ruilen, zoeken en tellen: alles kan op deze
grootse postzegelshow. Op 18, 19 en 20 oktober bent u van harte
welkom in de Americahal in Apeldoorn om lekker te komen snuffelen.
POSTEX 2013 biedt wederom een actief kijk-en doeprogramma. Dat betekent onder meer jeugdfilatelie,
handelarenstands, promotiestands van gespecialiseerde filatelistenverenigingen, bijzondere wedstrijden promotietentoonstellingen en gratis taxaties van
verzamelingen en losse postzegels. Bovendien mogen alle betalende bezoekers weer gratis postzegels
zoeken uit de befaamde postzegelberg.

PostNL-acties

Natuurlijk is PostNL met een grote stand aanwezig.
Daar vindt u aantrekkelijke producten en
aanbiedingen:

TOEGESPITST

Op POSTEX maakt u ook kennis met de
volgende gespecialiseerde verenigingen:
• Studiegroep Zuid-West Paciﬁc
• De Vliegende Hollander
• Filatelistenvereniging Gabriël
• Dai Nippon
• Nederlandse Filatelisten
Vereniging ‘Skandinavië’
• Vereniging voor Kinderpostzegels
en Maximaﬁlie

• Postzegels Dag van de Postzegel, dit jaar op
18 oktober.
• Beurspostzegels. Twee setjes van drie beurspostzegels, van € 11,70 voor maar € 9,95!
• Postzegelvel Dag van de Postzegel plus het
Prestigeboekje, van € 15,95 voor slechts € 13,50.

• Maak uw eigen Persoonlijke Postzegel
vanaf slechts € 7,95 per vel.
• Bij elke aankoop een gratis kaart met Groeten van
POSTEX. Gratis te versturen via de stand van PostNL.
• Gratis en alleen tijdens POSTEX 2013: exclusieve
postset bij besteding van € 60,- (max. 1 per klant).

GRATIS PERSOONLIJKE
POSTZEGEL

Bij aankoop van een entreebewijs krijgt
iedereen een tegoedbon voor de gratis
Persoonlijke Postzegel ter gelegenheid
van de 15e POSTEX. Deze tegoedbon kan
worden ingeleverd bij de informatiestand
van POSTEX.

• Net als vorig jaar is het ook dit jaar mogelijk om aan
de stand van PostNL te betalen via een pinapparaat.

Hier moet u zijn!

POSTEX 2013, 18 t/m 20 oktober 2013.
Plaats: Americahal, Laan van Erica 50, Apeldoorn.
Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur (16.00 uur
zondag).
Toegang: € 5,- p.p. (jeugd t/m 17 jaar: gratis).
Parkeren is gratis. Zie ook www.postex.nl

beurs POSTEX in 2012.
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Verzamelen
is een sport
Djoke van Marum

Zitvolleybalster Djoke van
Marum kwam drie keer uit
voor Nederland op de
Paralympische Spelen. De
mooiste sportmomenten
beleeft ze opnieuw als ze door
haar postzegelalbums bladert.
Wat heb je met de Spelen?

“Ik heb in het nationaal team drie keer aan de
Paralympische Spelen mogen meedoen: in
Athene (2004, zilver), Beijing (2008, brons)
en Londen (2012, 4e). Postzegels van deze
Paralympische en Olympische Spelen zijn
voor mij dus mooie herinneringen. Vooral als
ze over zitvolleybal gaan, al zijn die enorm
schaars. Toevallig heb ik er een van de Spelen
in Athene. De Iraanse zitvolleyballer die daarop is afgebeeld, ken ik als speler en dat maakt
het helemaal bijzonder!”

Wanneer begon je met verzamelen?
“Het eerste verzamelvonkje ontstond in

Athene. In het paralympisch dorp was een
postkantoortje waar je zelf postzegels kon
laten maken. Met ons team besloten we: als
we een medaille winnen, gaan we dat doen!
We wonnen zilver, dus zo gezegd zo gedaan.
Sindsdien zoek ik specifiek postzegels van de
Spelen waar ik zelf ben geweest. Mensen
reageren trouwens vaak verbaasd als ik vertel
dat ik postzegels verzamel. “Jíj?” vragen ze
dan. Maar ik haal er veel ontspanning uit. En
hoe moeilijker een postzegel te vinden is, hoe
leuker. Het zoeken is juist de sport!”

Hoe ziet jouw verzameling eruit?

“Ik geef les aan mensen met een verstandelijke en visuele beperking. Ik heb daarom ook
postzegels over braille en lichamelijke beperkingen. Eén van mijn mooiste postzegels komt
uit Indonesië en gaat over rolstoelsport en
braille. Verder verzamel ik tennis, waterpolo,
volleybal en konijnen. Inmiddels ben ik gestopt in het nationale zitvolleybalteam. Rio
de Janeiro (2016) maak ik dus niet mee als
speler. Ik ga dan ook zeker een postzegelbestelling plaatsen bij mijn oud-teamgenootjes.”
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KONING WILLEM III
Kleinste en grootste zilveren munt van koning
Willem III, handmatig geselecteerd en verpakt in
een luxe houten cassette. U leest er meer over in
het artikel over de eerste drie koningen die ons
koninkrijk kende (zie pag. 20). De Rijksdaalder
en Stuiver zijn beide van ‘zeer fraaie’ kwaliteit en
beelden een statig portret van onze koning af.
Een uniek aandenken aan de geschiedenis van
ons land!
€ 89,95
BESTELNUMMER 6033

ZEER
GEWILD
2 EURO DUBBELPORTRET
2 euromunt met dubbelportret Beatrix &
Willem-Alexander geslagen ter ere van
aangekondigde abdicatie en vervolg op
dubbelportret Juliana & Beatrix uit 1980,
verpakt in coincard. Deze munt, in
BU-kwaliteit, is inmiddels één van de meest
gewilde muntuitgiftes van 2013. Oplage:
25.000 stuks. Kwaliteit: Brilliant Uncirculated
€ 19,95
BESTELNUMMER 6008

10 GULDEN 1953 HUGO DE GROOT
In 1950 besloot de Nederlandsche Bank om een
prijsvraag uit te schrijven voor het ontwerpen van
een nieuwe serie bankbiljetten. Tot die tijd was
er weinig eenheid in de Nederlandse bankbiljetten. De bedoeling was om een nieuwe serie
van coupures uit te geven die maatschappelijk
algemeen aanvaard was en een onderling verband
hadden met elkaar. De keuze viel op het thema uit
het bekende boek Erflaters van onze Beschaving
van de historici Jan en Annie Romeijn. Kunstenaar
Josef Ferdinand Doeve ontwierp de biljetten. De
eerste in de nieuwe reeks was de 10 gulden Hugo
de Groot. Later volgden de 20 gulden Herman
Boerhaave, de 25 gulden Christiaan Huygens, de
100 gulden Erasmus en tenslotte de 1000 gulden
Rembrandt. Kijk voor de hele serie en andere
bankbiljetten op www.muntnl.nl
Kwaliteit: Zeer fraai
€ 29,95
BESTELNUMMER 6034

SHOP
BEPERKTE
OPLAGE

RIETVELD VIJFJE 2013
Het Rietveld Vijfje is de tweede uitgifte in een
nieuwe serie van negen herdenkingsmunten over
Nederlands Werelderfgoed (2012-2020). Het is
de eerste reguliere herdenkingsmunt van 5 euro
met het portret van koning Willem-Alexander. De
munt is ontworpen door Tine Melzer en de oplage
is slechts 12.500 stuks. De munt, geslagen in de
hoogst mogelijke kwaliteit Proof, is verpakt in
een bijpassende themaverpakking.
KWALITEIT: PROOF
MATERIAAL: .925 ZILVER
GEWICHT: 15,5 GRAM.
€ 42,95
BESTELNUMMER 6032

ZILVEREN KONINGSTIENTJE 2013
Het Koningstientje, ontworpen door
Broersen & Lukács, staat symbool voor
hoe koning Willem-Alexander het koningschap ziet: samenbindend, vertegenwoordigend en aanmoedigend. De voorzijde
toont deels de vaandeltekst ‘Je Maintiendrai’ en een baldakijn met Willem-Alexander in de schijnwerpers. De keerzijde biedt
een blik vanachter de coulissen op het
publiek, aan wie Willem-Alexander zijn
eed aflegt. Het Koningstientje (maximum
oplage 12.500 stuks) wordt geleverd in
een luxe pop-up verzamelverpakking met
informatie over de munt.
€ 49,95
BESTELNUMMER 6020

ZEER
GEWILD

PROOFSET 2013 NEDERLAND
De Proofset 2013 is het tweede deel in de
serie ‘Nederlands Wereld Erfgoed’. De complete set bestaat uit alle acht Nederlandse
euromunten én de speciale 2 euromunt die
in het teken staat van 200 jaar Koninkrijk der
Nederlanden. De Proofset 2013 is verpakt in
een luxe verpakking en wordt geleverd met
een certificaat van echtheid. De set is slechts
beschikbaar in een oplage van 5.000 stuks.
€ 62,50
BESTELNUMMER 6016

BEPERKTE
OPLAGE
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100 JAAR VREDESPALEIS
UITGIFTEDATUM 9 SEPTEMBER 2013

POSTZEGELVEL 100 JAAR
VREDESPALEIS
€ 6,00
BESTELNUMMER 330862

POSTZEGELMAPJE NR. 487A
100 JAAR VREDESPALEIS
€ 4,65
BESTELNUMMER 330880

EERSTEDAGENVELOP NR. 681A
100 JAAR VREDESPALEIS
€ 6,13
BESTELNUMMER 330850
EERSTEDAGENVELOP NR. 681B
100 JAAR VREDESPALEIS
€ 4,63
BESTELNUMMER 330851

POSTZEGELMAPJE NR. 487B
100 JAAR VREDESPALEIS
€ 3,45
BESTELNUMMER 330881

PRESTIGEBOEKJE NR. 48
100 JAAR VREDESPALEIS
€ 9,95
BESTELNUMMER 330811

SHOP
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DA’S VAN
DAG
TOCHDE
EEN
POSTZEGEL
KAART WAARD!
2013 2013
UITGIFTEDATUM 18
9 SEPTEMBER
OKTOBER 2013
2013

POSTZEGELVEL
DAG VAN DE POSTZEGEL
€ 6,00
BESTELNUMMER 331061

POSTZEGELVEL
DA’S TOCH EEN KAART WAARD!
€ 1,80
BESTELNUMMER 330361

POSTZEGELMAPJE
NR. 489 DAG VAN DE POSTZEGEL
€ 3,45
BESTELNUMMER 331080
EERSTEDAGENVELOP NR. 680
DA’S TOCH EEN KAART WAARD!
€ 3,88
BESTELNUMMER 330357

POSTZEGELMAPJE NR. 488
DA’S TOCH EEN KAART WAARD!
€ 2,85
BESTELNUMMER 330380

KINDERPOSTZEGELS 2013
UITGIFTEDATUM 4 NOVEMBER 2013

POSTZEGELVEL
KINDERPOSTZEGELS 2013
€ 5,40
BESTELNUMMER 331160

EERSTEDAGENVELOP
NR. 682 DAG VAN DE POSTZEGEL
€ 2,10
BESTELNUMMER 331057

PRESTIGEBOEKJE
NR. 49 DAG VAN DE POSTZEGEL
€ 9,95
BESTELNUMMER 331011

POSTZEGELMAPJE NR. 490
KINDERPOSTZEGELS 2013
€ 6,45
BESTELNUMMER 331180

EERSTEDAGENVELOP
NR. 683 KINDERPOSTZEGELS 2013
€ 8,38
BESTELNUMMER 331157

Kinderpostzegels 2013
postzegelmapje 490 - 4 november 2013
Technische gegevens

Kinderpostzegels 2013
Al sinds 1924 werken de Stichting Kinderpostzegels Nederland en PostNL nauw
samen om geld in te zamelen voor
projecten die gericht zijn op het welzijn
van kinderen. Het thema van de kinderpostzegelactie in 2013 is ‘laat kinderen
leren’. Wereldwijd gaan meer dan 100
miljoen kinderen niet naar school, onder
andere omdat ze geld moeten verdienen
of omdat er in hun dorp geen school is.

Ook in 2013 gaan in september ruim
200.000 leerlingen uit groep 7 en 8
van de basisscholen langs de deuren
om kinderpostzegels en kaarten te
verkopen. In november bezoeken de
kinderen hun klanten weer om alle
bestellingen te bezorgen. Zij helpen
zo mee aan een wereld waarin de
veiligheid en ontwikkeling van
kinderen centraal staat.

Stichting Kinderpostzegels Nederland
zet zich in om deze en andere kinderen
een kans op een beter leven te geven.
Zo is de stichting al meer dan twintig jaar
actief voor kinderen in een dorpje in de
bergen van Ethiopië. In nauwe samenwerking met WCAT, een lokale, nietgouvernementele organisatie, zorgt de
Stichting Kinderpostzegels Nederland
ervoor dat kinderen daar onderwijs
kunnen volgen. Drie kinderen werden er
gefotografeerd voor de Kinderpostzegels.
Anton Corbijn slaagde erin met zijn foto’s
de boodschap over te brengen dat alle
kinderen de kans moeten krijgen om
naar school te gaan en te leren.

Jaarlijks financiert Stichting Kinderpostzegels Nederland honderden
projecten voor kinderen tot en met
18 jaar in Nederland en het buitenland.
Kinderen behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Soms
hebben ze extra hulp en bescherming
nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien
tot evenwichtige volwassenen.
De opbrengst van de bijslag van 0,30
eurocent per postzegel gaat naar deze
projecten.

Zegelformaat:
25 x 36 mm
Tanding:
14 ½ : 14 ½
Papier:
normaal met fosforopdruk
Gomming:
synthetisch
Vellen:
zes verschillende postzegels
Druktechniek:
Offset
Kleuren:
geel, magenta, cyaan en zwart
Oplage:
4.750.000 velletjes
Ontwerper:
Anton Corbijn, Den Haag
Drukkerij:
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem
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DAG VAN DE POSTZEGEL 2013
UITGIFTEDATUM 18 OKTOBER 2013

POSTZEGELVEL
DAG VAN DE POSTZEGEL
€ 6,00
BESTELNUMMER 331061

POSTZEGELMAPJE
NR. 489 DAG VAN DE POSTZEGEL
€ 3,45
BESTELNUMMER 331080

EERSTEDAGENVELOP
NR. 682 DAG VAN DE POSTZEGEL
€ 2,10
BESTELNUMMER 331057

PRESTIGEBOEKJE
NR. 49 DAG VAN DE POSTZEGEL
€ 9,95
BESTELNUMMER 331011

SHOP

SINTERKLAAS

UITGIFTEDATUM 4 NOVEMBER 2013

POSTZEGELVEL
SINTERKLAAS
€ 6,00
BESTELNUMMER 331162

artikelnummer 331162 – aanvang verkoop 4 november 2013

POSTZEGELMAPJE
NR. 491 SINTERKLAAS
€ 4,05
BESTELNUMMER 331181

Sinterklaas

postzegelmapje 491 - 4 november 2013
Technische gegevens

Sinterklaas
De manier waarop we nu Sinterklaas
vieren, komt waarschijnlijk voort uit het
prentenboekje ‘Sint Nicolaas en zijn
knecht’ (1850) van de onderwijzer Jan
Schenkman. Maar sommige tradities
zijn veel ouder. Zo wordt in Nederland
al vanaf de 15e eeuw de schoen gezet.
Aanvankelijk gebeurde dat in de kerk
en was de opbrengst voor de armen.
De schoen ontbreekt natuurlijk niet op
het Sinterklaaspostzegelvel.
Wie over de Sinterklaaspostzegels wrijft,
ruikt speculaaskruiden en is meteen in de
juiste stemming. Een blik op het postzegelvelletje maakt het Sinterklaasgevoel
compleet, want de vijf illustraties zijn
gebaseerd op het klassieke Sinterklaasverhaal. Het zijn sterke, vrolijke silhouettekeningen in heldere kleuren.
Je ziet Sinterklaas te paard op het dak
en de maan die door de bomen schijnt.
Op de andere drie postzegels zijn
respectievelijk Sinterklaas, Zwarte Piet
en een gevulde schoen tegen een witte
achtergrond afgebeeld.

EERSTEDAGENVELOP
NR. 684 SINTERKLAAS
€ 5,38
BESTELNUMMER 331152

Attributen als de zak van Sinterklaas, de
roede en het grote boek ontbreken: Max
Kisman, de ontwerper, koos voor het
opgewekte karakter van het feest en niet
voor het moralistische. Bij een kinderfeest als het Sinterklaasfeest horen geen
strafmaatregelen.
Het mysterieuze en spannende van het
Sinterklaasfeest is weergegeven door
Sinterklaas te paard op het dak en de
maan die letterlijk door de boom schijnt.
De baard van Sinterklaas is weggeknipt
en heeft daardoor dezelfde kleur als de
achtergrond van de postzegel. Op het
dak loopt een knecht wat zenuwachtig
achter het paard en de ruiter aan. Daardoor lijkt dit duo wel wat op Don Quichot
en Sancho Pancha. Ook over de schoen is
nagedacht: eerst werd gekozen voor een
klomp en later voor een laars. Nu is het
toch een schoen, die is gevuld met haver
en een winterwortel. Of de boterham in
de schoen ook voor het paard is…?

Zegelformaat:
25 x 36 mm
Tanding:
14 ½ : 14 ½
Papier:
normaal met fosforopdruk
Gomming:
synthetisch
Vellen:
tien postzegels waarvan
vijf verschillend
Druktechniek:
offset
Kleuren:
geel, magenta, cyaan en zwart
Oplage:
150.000 velletjes
Ontwerper:
Max Kisman, Amsterdam
Drukkerij:
Cartor Security Printing, Frankrijk
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PERSOONLIJKE POSTZEGELVELLETJES

POSTZEGELVEL
ZOETE LIEVE GERRITJE
UITGIFTEDATUM 1 NOVEMBER 2013
€ 2,25
BESTELNUMMER 730204

POSTZEGELVEL
65 JAAR GABRIËL
UITGIFTEDATUM 16 SEPTEMBER 2013
€ 2,25
BESTELNUMMER 730203

STRIP POSTZEGELVELLETJE

ELKE MAAND VERSCHIJNT ER EEN NIEUWE GENUMMERDE STRIP VAN PAPARAZZO.
WILT U GEEN UITGIFTE MISSEN, DAN KUNT U OOK EEN ABONNEMENT AFSLUITEN. KIJK OP WWW.POSTNL.NL/PAPARAZZO

STRIP POSTZEGELVEL
PAPARAZZO NR. 3
€ 5,00
BESTELNUMMER 730182

STRIP POSTZEGELVEL
PAPARAZZO NR. 2
€ 5,00
BESTELNUMMER
730181

STRIP POSTZEGELVEL
PAPARAZZO NR. 4
€ 5,00
BESTELNUMMER 730183

STRIP POSTZEGELVEL
PAPARAZZO NR. 5
€ 5,00
BESTELNUMMER 730184

POSTZEGELSET ZOOGDIEREN
Vier postzegelvelletjes met bijbehorende klemstroken.
Deze postzegelvelletjes kunt u insteken in het boek Zoogdieren.
U krijgt dit boek cadeau bij uw bestelling vanaf € 60,00.
€ 9,95
BESTELNUMMER 730177

STRIP POSTZEGELVEL
PAPARAZZO NR. 6
€ 5,00
BESTELNUMMER 730185
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PERSOONLIJKE POSTZEGELBOEKJES
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colofon
Realisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam • Tekst: Stafafdeling Marketing & Communicatie •
Ontwerp: Studio Bauman BnO, Vlaardingen • Fotografie: Michelle Muus, collectie Historisch
Fotoarchief EUR • Impressiebeelden: Juurlink [+] Geluk en jvantspijker, ism Sputnik • Eeuwfeest
visual: B&T Ontwerp en Advies • Drukkerij: Koninklijke Joh. Enschedé • Oplage: 5.000 •
September 2013 • www.eur.nl/webshop

Erasmus Universiteit Rotterdam
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PERSOONLIJK POSTZEGELBOEKJE
ERASMUS UNIVERSITEIT
€ 9,95
BESTELNUMMER 730214

8 vo or 40 j a a r
Post a uma a t

8 v o o r 4 0 ja a r
Po s t a u ma a t

40 jaar
u ma at

P o st a u m a a t

SHOP
100 jaar Erasmus Universiteit Rotterdam

PERSOONLIJK POSTZEGELBOEKJE
40 JAAR POSTAUMAAT
UITGIFTEDATUM 21 SEPTEMBER 2013
€ 4,80
BESTELNUMMER 730207

POSTSET NIEUW

POSTZEGELVEL MET DRIE BIJPASSENDE ANSICHTKAARTEN IN EEN LUXE ENVELOP

LUXE POSTSET
100 JAAR PSV DEEL 4
MET BEELDEN VAN
COEN DILLEN, LUC NILIS,
RONALDO LUIS
NAZÁRIO DE LIMA
€ 4,95
BESTELNUMMER 730136
LUXE POSTSET
75 JAAR MARGRIET GLAMOUR
€ 4,95
BESTELNUMMER 730131

LUXE POSTSET
ZEEHELD WILLEM BARENTSZ
€ 4,95
BESTELNUMMER 730117

LUXE POSTSET
ANTON PIECK HERFST
€ 4,95
BESTELNUMMER 730114
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LAATSTE KANS OP=OP
LUXE POSTSET
ALPE D’HUZES
€ 4,95
BESTELNUMMER 720053
LUXE POSTSET
STAD FEIJENOORD
€ 4,95
BESTELNUMMER 720051

LUXE POSTSET WEIDE
€ 4,95
BESTELNUMMER 720075

LUXE POSTSET DUIF
€ 4,95
BESTELNUMMER 720076

LUXE POSTSET
WK WIELRENNEN
LIMBURG
€ 5,95
BESTELNUMMER 720118
POSTSET HET LOO
€ 4,95
BESTELNUMMER 720125

PERSOONLIJK
POSTZEGELBOEKJE
LEGER DES HEILS
€ 9,95
BESTELNUMMER 720069

LUXE POSTSET EFTELING
€ 4,95
BESTELNUMMER 720077

LUXE POSTSET
NEWCASTLE
€ 4,95
BESTELNUMMER 720052

PERSOONLIJK
POSTZEGELBOEKJE
20 JAAR BLØF
€ 9,95
BESTELNUMMER 720160

SHOP

BOEKEN
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BOEK FRANS HALS
€ 19,95
BESTELNUMMER 730138

e

2012: 10e editie van het Jaarboek Nederlandse Postzegels

1 e e d i ti e

5 e e d i ti e

10 e e d i ti e

026
uit een serie van 100

JAARBOEK 2012
INCL. POSTZEGELS
LIMITED EDITION
€ 295,00
BESTELNUMMER 720168

Titanic 1912 - 2012
Het grootste en meest indrukwekkende schip van haar tijd.
De tragedie kostte meer dan 1500 mensen het leven, 710 werden gered.

BOEK TITANIC INTERNATIONAL
CENTENNIAL COLLECTION
1912-2012
120 PAGINA’S
€ 49,00 MET KLEMSTROKEN
BESTELNUMMER 730173

De bouw

- 3 jaar

De reis

- 5 dagen

De ramp

De herinnering

- 2,5 uur

- 100 jaar

BOEK BEATRIX,
VAN PRINSES TOT KONINGIN
€ 19,95
BESTELNUMMER 730139

€ 39,00 ZONDER KLEMSTROKEN
BESTELNUMMER 730174
GRATIS PERSOONLIJK POSTZEGELVEL TITANIC
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200 Jaar koninkrijk

der Nederlanden

Na de nederlaag van Napoleon in het jaar
1813 eindigde de Bataafs-Franse tijd en
het Huis van Oranje keerde terug. In de
jaren 1813-1815 werden de Nederlanden
onder het Huis Oranje-Nassau tot koninkrijk. Van 2013-2015 vieren wij 200 jaar
koninkrijk!

 Hoogwaardige gekleurde email
techniek op een originele
2 €uromunt!
 Gelimiteerde oplage in unc.
verzamelkwaliteit: slechts 4.999
stuks beschikbaar!

- Koning Willem I -

RUILPRIJS

€ 2,-

Eerste koning der Nederlanden!
 Historisch herinneringsstuk aan onze eerste koning
der Nederlanden ”Willem I”!

Voordeelcoupon:

 2 €uromunt met 24 karaat fijn
vergulding en hoogwaardige
gekleurde email
techniek!

Ja, levert u mij a.u.b. de volgende startuitgiften en maandelijks een

 Gelimiteerde
oplage:
slechts
5.000
stuks
beschikbaar!

1. π 2 €uromunt ”200 Jaar koninkrijk der Nederlanden”
met gekleurde email techniek voor € 2,-!

verdere uitgifte uit de desbetreffende collectie vrijblijvend op
zicht. Ik heb bij iedere levering een 14 dagen teruggaverecht!

2. π Vergulde 2 €uromunt ”Willem I - eerste koning der
Nederlanden” met gekleurde email techniek voor
slechts € 9,90!
Vertrouwensgarantie: Natuurlijk kunt u uw opdracht op ieder moment zonder
problemen opzeggen. Brief, e-mail, fax of telefoontje is voldoende.

slechts

Ø 25,75 mm

€ 9,90

(Levering excl. € 3,95 verzendkostenaandeel – porto, verpakking, verzekering!)

Ø 25,75 mm



Naam/Voornaam
Adres/Nr.
Postcode/Plaats
Geboortedatum
E-mail
Handtekening

k pp /b a a g

A.u.b. invullen en opsturen aan: SRH B.V. · Postbus 60220
1320 AG ALMERE · Fax: 036 - 711 35 72 · service@srh-ltd.nl
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POSTZEGELMAPJE NR. 477
TROONSWISSELING KONINGIN BEATRIX
€ 3,45
BESTELNUMMER 330384

POSTZEGELVEL
TROONSWISSELING KONINGIN BEATRIX
€ 3,00
BESTELNUMMER 330366

Koningin
Beatrix

 • 

POSTZEGELVEL
MOOI NEDERLAND 2013 NOORDWEST-VELUWE
€ 3,00
BESTELNUMMER 330562

POSTZEGELVEL
TROONSWISSELING
KONING WILLEM-ALEXANDER
€ 3,00
BESTELNUMMER 330565

Koning
Willem-Alexander



POSTZEGELMAPJE NR. 482
TROONSWISSELING
KONING WILLEM-ALEXANDER
€ 3,45
BESTELNUMMER 330582

POSTZEGELVEL
INHULDIGING KONING
WILLEM-ALEXANDER
WAARDE 1
ZELFKLEVEND
€ 6,00
BESTELNUMMER 730199
POSTZEGELVEL
INHULDIGING KONING
WILLEM-ALEXANDER
WAARDE 2
ZELFKLEVEND
€ 6,00
BESTELNUMMER 330464
POSTZEGELMAPJE NR. 479
INHULDIGING KONING
WILLEM-ALEXANDER
€ 4,65
BESTELNUMMER 330581

Nederlandse
schrijvers

Aanvang verkoop 21 mei 2013
Artikelnummer 330462

Louis Couperus
uit: Van oude menschen,
de dingen, die voorbijgaan...,
1906

Nederland
2013

Nederland
2013
3

‘Meester’, zo ving ik aan, ‘hoe
kwaamt ge tot de beoefening
van het schaakspel’?
‘Door den parketvloer van
mijn vader’, antwoordde de
wereldkampioen.
‘Wat zegt ge meester?’ vroeg
ik ontsteld.
‘Door de parketvloer mijns
vaders,' herhaalde Euwe, ’
op de ruiten hiervan bouwde
ik mijn eerste theorieën.’

Precies om acht uur in de
ochtend werd ik klaarwakker.
Door het raam keek ik naar de
lucht, die grijs was, maar met
vaag blauwe belofte. Ik stapte
uit bed en trok mijn kamerjas
aan. In het water van de Wetering
dreven twee zwanen. Ze komen
wel meer ’s ochtends, altijd
samen. ’t Is een goed huwelijk.

Godfried Bomans
uit: Pf6-e4, Deel 7 van de werken
van Bomans, ca. 1937

Simon Carmiggelt
uit: Bezoek,
Welverdiende Onrust, 1982

1

Gerrit Kouwenaar
1923

Adriaan Roland Holst
uit: De ploeger, 1917
(fragment)

1

Simon Carmiggelt
1913
3

Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle
schoven,
maar doe mij in den oogst geloven
waarvoor ik dien...

1

Godfried Bomans
191
13

Nederland
2013
3
totaal witte kamer
Laten wij nog eenmaal de kamer
wit maken / nog eenmaal de
totaal witte kamer, jij, ik
dit zal geen tijd sparen, maar nog
eenmaal / de kamer wit maken,
nu, nooit meer later
en dat wij dan bijna het
volmaakte napraten / alsof het
gedrukt staat, witter dan leesbaar
dus nog eenmaal die kamer, de
voor altijd totale / zoals wij er
lagen, liggen, liggen blijven /
witter dan, samen –
Gerrit Kouwenaar
uit: totaal witte kamer, 2002

Het leuke van het vak schrijven
is dat je het nooit leert.
Simon Carmiggelt

Nederland
2013
3
Ik houd niet van de punt.
Die is me te definitief.
Gerrit Kouwenaar

1
Nederland
2 013
3

In het leven en in de kunst moet
men iederen dag weêr opnieuw
beginnen.
Louis Couperus

1
Nederland
2013
3

1

Godfried Bomans
191
13

Nederland
2013
3

1

Adriaan Roland Holst
1888

1

Louis Couperus
1863
863

POSTZEGELMAPJE NR. 480
NEDERLANDSE SCHRIJVERS 2013
€ 4,05
BESTELNUMMER 330481

Nederland
2013
3

De diepe basstem van Steyn
klonk in de vestibule.
‘Kom Jack, kom hond, kom je
meê met de baas! Kom je meê!?’
De blijde blaf van de terrier
galmde op, en néêr over de
trap stormde zijn uitbundige
vaart, als struikelde hij over
zijn eigen poten.

Gerrit Kouwenaar
1923

POSTZEGELVEL
NEDERLANDSE SCHRIJVERS 2013
€ 6,00
BESTELNUMMER 330462

1

Adriaan Roland Holst
1888
888

PRESTIGEBOEKJE NR. 46
STREEKDRACHTEN: VERSTILDE MODE
MOOI NEDERLAND 2013
€ 9,95
BESTELNUMMER 330512

Nederland
2 013
3

Simon Carmiggelt
1913
3

POSTZEGELMAPJE NR. 481
MOOI NEDERLAND 2013 VERZAMELVEL
€ 4,05
BESTELNUMMER 330580

1

Louis Couperus
1863
863

POSTZEGELVEL
MOOI NEDERLAND 2013 VERZAMELVEL
€ 3,00
BESTELNUMMER 330563

Nederland
2013

Het ritme is het enige dat alle
kunsten gemeen hebben.

Een fanaticus is meestal een
weifelaar die een besluit
genomen heeft.

Adriaan Roland Holst

Godfried Bomans

SHOP
POSTZEGELVEL
WERELD BLOEDDONORDAG
€ 6,00
BESTELNUMMER 330661

POSTZEGELVEL A
THEMA KUNST
GRENZELOOS
NEDERLAND- BELGIË 2013
€ 6,00
BESTELNUMMER 330762.A

POSTZEGELMAPJE NR. 483
WERELD BLOEDDONORDAG
€ 3,45
BESTELNUMMER 330680

POSTZEGELMAPJE NR. 486
GRENZELOOS
NEDERLAND - BELGIË 2013
€ 7,05
330782
POSTZEGELVEL B
THEMA ARCHITECTUUR
GRENZELOOS
NEDERLAND - BELGIË 2013
€ 6,00
BESTELNUMMER 330762.B

POSTZEGELVEL
NEDERLANDSE MOLENS
€ 6,00
BESTELNUMMER 330662
POSTZEGELMAPJE NR. 484A
NEDERLANDSE MOLENS
€ 4,05
BESTELNUMMER 330681
POSTZEGELMAPJE NR. 484B
NEDERLANDSE MOLENS
€ 4,05
BESTELNUMMER 330682
PRESTIGEBOEKJE NR. 47
DE DAG VAN DE MOLENAAR
OP NEDERLANDSE MOLENS
€ 9,95
BESTELNUMMER 330611
POSTZEGELVEL
125 JAAR KONINKLIJKE
NEDERLANDSE ZWEMBOND
€ 6,00
BESTELNUMMER 330761

POSTZEGELVEL C
THEMA LITERATUUR
GRENZELOOS
NEDERLAND - BELGIË 2013
€ 6,00
BESTELNUMMER 330762.C

POSTZEGELMAPJE NR. 485A
125 JAAR KONINKLIJKE
NEDERLANDSE ZWEMBOND
€ 4,65
BESTELNUMMER 330780
POSTZEGELMAPJE NR. 485B
125 JAAR KONINKLIJKE
NEDERLANDSE ZWEMBOND
€ 3,45
BESTELNUMMER 330781

*PRIJSWIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD
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Kwaliteits-insteekboek
Speciaal aanbod voor u!

Ons favoriete kwaliteitsinsteekboek is weer voorradig,
tijdelijk voor maar x 17!

Prijs tijdelijk slechts

x 17,00

Postzegelverzamelaars hebben goede
insteekboeken nodig om hun collectie mooi
te presenteren. Enige jaren geleden vroegen
wij Leuchtturm om een mooi insteekboek
van hoge kwaliteit te produceren en er een
mooie lederen kaft voor te maken. Dat was
een succesnummer, en daarom nu weer opnieuw in
voorraad voor u!

van 3 of meer voor maar x 25 per stuk! Een heel aantrekkelijke
prijs voor zo’n mooi boek.

De normale winkelprijs voor zo’n boek is x 58. In onze standaard prijslijst bieden we het aan voor x 28, en bij aankoop

Slechts x

17,00

De normale winkelprijs voor
zo’n boek is x 58 euro!

Bekijk ook onze andere
goede aanbiedingen in
Collectwereld!

Verzendingen binnen Nederland:
• Voor orders tot x 50,= wordt een bedrag van
x 2,50 voor porto en verpakking berekend.

36

Omdat we er inmiddels meer dan 35.000 van verkochten, hebben we nu een speciale zomerprijs: x 17 euro per stuk – deze
prijs is slechts geldig tot 30 september 2013!

• Orders vanaf x 50 worden zonder
bijkomende kosten geleverd.

Postbus 8703 - 3009 AS - Rotterdam T 010-820 0 870
info@collectwereld.nl • www.collectwereld.nl
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neDerlAnD

Bestelnr Prijs
neDerlAnDse jAArPrODUCten 2012
Jaarcollectie 2012 Nederlandse Postzegelvelletjes
320069 € 87,12
Jaarcollectie 2012 Nederlandse Postzegels
320000 € 85,03
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2012 inclusief postzegels 320020 € 96,53
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2012 exclusief postzegels 720150 € 24,95
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2012
inclusief postzegels
720151 € 96,53
Jaarboek 2012 incl. postzegels Limited Edition
720168 €295,00
POstzegels 2013
Persoonlijke Postzegels 2013: Eekhoorn ZELFKLEVEND
Persoonlijke Postzegels 2013: Reinier Paping
Mooi Nederland 2013: Staphorst
Mooi Nederland 2013: Bunschoten-Spakenburg
125 jaar ARCADIS & KNHM
100 jaar Burgers’ Zoo
Mooi Nederland 2013: Marken
Mooi Nederland 2013: Walcheren
Rijksmuseum
1001 Vrouwen
Europapostzegels 2013: Postauto’s
Troonswisseling Koningin Beatrix
Troonswisseling Koning Willem-Alexander
Inhuldiging Koning Willem-Alexander Waarde 1
ZELFKLEVEND
Inhuldiging Koning Willem-Alexander Waarde 2
ZELFKLEVEND
Nederlandse Schrijvers 2013
Mooi Nederland 2013 Noordwest-Veluwe
Mooi Nederland 2013 Verzamelvel
Wereld bloeddonordag
Nederlandse molens
Grenzeloos Nederland - België 2013 vel A: Kunst
Grenzeloos Nederland - België 2013 vel B: Architectuur
Grenzeloos Nederland - België 2013 vel C: Literatuur
125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
Zilveren 3D postzegel Koningin Beatrix en
koning Willem-Alexander
100 jaar Vredespaleis
Da’s toch een kaart waard! 2013
Kinderpostzegels 2013
Dag van de Postzegel
Sinterklaas

330165
330161
330162
330163
330164
330261
330364
330363
330561
330362
330461
330366
330565

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,00
6,00
3,00
3,00
6,00
6,00
3,00
3,00
6,00
6,00
9,60
3,00
3,00

730199

€ 6,00

330464
330462
330562
330563
330661
330662
330762.a
330762.b
330762.c
330761

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,00
6,00
3,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

330466
330862
330361
331160
331061
331162

€
€
€
€
€
€

7,70
6,00
1,80
5,40
6,00
6,00

nr. 476 1001 Vrouwen
nr. 477 Troonswisseling Koningin Beatrix
nr. 478 Europapostzegels 2013: Postauto’s
nr. 479 Inhuldiging Koning Willem-Alexander
nr. 480 Nederlandse Schrijvers 2013
nr. 481 Mooi Nederland 2013 Verzamelvel
nr. 482 Troonswisseling Koning Willem-Alexander
nr. 483 Wereld bloeddonordag
nr. 484a Nederlandse molens
nr. 484b Nederlandse molens
nr. 485a 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
nr. 485b 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
nr. 486 Grenzeloos Nederland - België 2013
nr. 487a 100 jaar Vredespaleis
nr. 487b 100 jaar Vredespaleis
nr. 488 Da’s toch een kaart waard!
nr. 489 Dag van de Postzegel
nr. 490 Kinderpostzegels 2013
nr. 491 Sinterklaas

Bestelnr Prijs
330381 € 4,65
330384 € 3,45
330480 € 5,05
330581 € 4,65
330481 € 4,05
330580 € 4,05
330582 € 3,45
330680 € 3,45
330681 € 4,05
330682 € 4,05
330780 € 4,65
330781 € 3,45
330782 € 7,05
330880 € 4,65
330881 € 3,45
330380 € 2,85
331080 € 3,45
331180 € 6,45
331181 € 4,05

PrestigeBOekjes 2013
nr. 44 100 jaar jong
nr. 45 Europapostzegels 2013: Postauto’s
nr. 46 Mooi Nederland 2013
nr. 47 De dag van de molenaar op Nederlandse molens
nr. 48 100 jaar Vredespaleis
nr. 49 Dag van de Postzegel

330211
330411
330512
330611
330811
331011

€
€
€
€
€
€

9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95

eersteDAgenvelOP 2013
nr. 664 Persoonlijke Postzegels 2013: Reinier Paping
nr. 665 Persoonlijke Postzegels 2013: Eekhoorn
nr. 666a 125 jaar ARCADIS & KNHM
nr. 666b 125 jaar ARCADIS & KNHM
nr. 667a 100 jaar Burgers’ Zoo
nr. 667b 100 jaar Burgers’ Zoo
nr. 668a Rijksmuseum
nr. 668b Rijksmuseum
nr. 669 1001 Vrouwen
nr. 670 Troonswisseling Koningin Beatrix
nr. 671 Europapostzegels 2013: Postauto’s
nr. 672 Inhuldiging Koning Willem-Alexander
nr. 673 Nederlandse Schrijvers 2013
nr. 674 Mooi Nederland 2013 Verzamelvel
nr. 675 Troonswisseling Koning Willem-Alexander
nr. 676 Wereld bloeddonordag
nr. 677a Nederlandse molens
nr. 677b Nederlandse molens
nr. 678a 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
nr. 678b 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond
nr. 679 Grenzeloos Nederland - België 2013
nr. 680 Da’s toch een kaart waard!
nr. 681a 100 jaar Vredespaleis
nr. 681b 100 jaar Vredespaleis
nr. 682 Dag van de Postzegel
nr. 683 Kinderpostzegels 2013
nr. 684 Sinterklaas

330150
330151
330152
330153
330250
330251
330352
330353
330351
330354
330450
330550
330451
330551
330552
330650
330651
330652
330750
330751
330752
330357
330850
330851
331057
331157
331152

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,04
2,04
5,68
4,20
5,00
5,00
5,68
4,20
5,68
2,04
3,88
3,65
5,00
5,00
2,04
2,94
5,00
5,00
6,13
4,63
9,13
3,88
6,13
4,63
2,10
8,38
5,38

730214
730207

€ 9,95
€ 4,80

730179
730203
730204

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25

730175

€ 9,95

730177
730180
730181
730182
730183
730184
730185

€
€
€
€
€
€
€

330466

€ 7,70

BAsisAssOrtiment
Beatrix 1 (1 postzegelvel van 10) logo PostNL
Beatrix 2 (1 postzegelvel van 5) Logo PostNL
Liefde (1 postzegelvelletje van 10) Logo PostNL
Liefde (1 postzegelvel van 50) Logo TNT Post
Geboorte (1 postzegelvel van 50) Logo PostNL
Nederland 1 (1 postzegelvel van 50) Logo PostNL
Zakelijk 1 (200x op rol) Logo PostNL
Zakelijk 2 (100x op rol) Logo PostNL
Zakelijk 1 (1 postzegelvel van 50) Met ophangoog Eurolog
Nederland 1 Groen ZELFKLEVEND Logo PostNL
Europa 1 ZELFKLEVEND Logo PostNL
Europa 1 Vel met 50 gelijke postzegels ZELFKLEVEND
OP=OP Logo PostNL
Wereld 1 ZELFKLEVEND Logo PostNL

303101
303102
301162
306662
306661
304302
324301
324302
730193
310961
310963

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€120,00
€120,00
€ 30,00
€ 6,00
€ 4,80

310964
310965

€ 48,00
€ 5,00

BijPlAkzegels
Bijplakzegel 10 x 0,05 Logo TNT Post Diepdruk
Bijplakzegel 10 x 0,02 Logo PostNL Diepdruk
Bijplakzegel 10 x 0,10 Logo PostNL Diepdruk
Bijplakzegel 10 x 0,03 Logo PostNL Diepdruk
Bijplakzegel 10 x 0,10 Logo PostNL Offset
Bijplakzegel 10 x 0,05 Logo PostNL Offset
Bijplakzegel 10 x 0,03 Logo PostNL Offset

PersOOnlijke POstzegelBOekjes
Persoonlijk postzegelboekje Erasmus Universiteit
Persoonlijk postzegelboekje 40 jaar Postaumaat

254001
720042
720043
720157
730144
730145
730143

€
€
€
€
€
€
€

0,50
0,20
1,00
0,30
1,00
0,50
0,30

POstzegelmAPjes 2013
nr. 471 Persoonlijke Postzegels 2013: Reinier Paping
nr. 472 Persoonlijke Postzegels 2013: Eekhoorn
nr. 473a 125 jaar ARCADIS & KNHM
nr. 473b 125 jaar ARCADIS & KNHM
nr. 474a 100 jaar Burgers’ Zoo
nr. 474b 100 jaar Burgers’ Zoo
nr. 475a Rijksmuseum
nr. 475b Rijksmuseum

330180
330181
330182
330183
330280
330281
330382
330383

€
€
€
€
€
€
€
€

3,45
3,45
4,65
3,45
4,05
4,05
4,65
3,45

PersOOnlijke POstzegelvelletjes
Postzegelvel 750 jaar Wageningen
Postzegelvel 65 jaar Gabriël
Postzegelvel Zoete lieve Gerritje
Postzegelvelletjes Beatrix 75 jaar
Vier postzegelvelletjes met bijbehorende klemstroken
Postzegelvelletjes Zoogdieren
Vier postzegelvelletjes met bijbehorende klemstroken
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo 1
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo nr. 2
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo nr. 3
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo nr. 4
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo nr. 5
Postzegelvel stripfiguur Paparazzo nr. 6
Zilveren 3D postzegel prinses Beatrix en
koning Willem-Alexander

9,95
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

De POstzegelPrODUCten vAn 2012 kUnt U Bestellen viA De Online
winkel OP www.COlleCtClUB.nl Of telefOnisCh OP (088) 86 89 900.
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postsets
Luxe postset ‘t Loo
Luxe postset 100 jaar PSV Deel 1 Met beelden van
Frits Philips, Willy van de Kuijlen, Philip Cocu
Luxe postset 100 jaar PSV Deel 2 Met beelden van
Hans van Breukelen, Mark van Bommel,
René en Willy van de Kerkhof
Luxe postset 100 jaar PSV Deel 3 Met beelden van
Jan van Beveren, Ruud van Nistelrooij, Romario
Luxe postset 100 jaar PSV deel 4
Met beelden van Coen Dillen, Luc Nilis,
Ronaldo Luis Nazário de Lima
Luxe postset 75 jaar Margriet: Mode
Luxe postset 75 jaar Margriet: Culinair
Luxe postset 75 jaar Margriet: Beauty
Luxe postset 75 jaar Margriet: Gezin
Luxe postset 75 jaar Margriet Glamour
Luxe postset Anton Pieck Varen
Luxe postset Zeehelden Michiel de Ruyter
Luxe postset Koninklijke Smilde
Luxe postset Zeeheld Willem Barentsz
Luxe postset Anton Pieck Herfst
laatste kans postsets en postzegelboekjes
Luxe postset Stad Feijenoord
Luxe postset Newcastle
Luxe postset Alpe d’Huzes
Luxe postset Weide
Luxe postset Duif
Luxe postset Efteling
Luxe postset WK Wielrennen Limburg
Persoonlijk Postzegelboekje Leger des Heils
Persoonlijk Postzegelboekje 20 jaar Bløf
peRsoonlijke thema postzegels
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2013:
Eekhoorn met gratis bewaarblad ZELFKLEVEND
Postzegelvel Persoonlijke postzegels 2013:
Vos met gratis bewaarblad ZELFKLEVEND
Postzegelvel Persoonlijke postzegels 2013:
Gewone Zeehond
met gratis bewaarblad ZELFKLEVEND
Postzegelvel Persoonlijke postzegels 2013:
Edelhert met gratis bewaarblad ZELFKLEVEND
vooRgefRankeeRde enveloppen
Voorgefrankeerde envelop met venster
Voorgefrankeerde envelop zonder venster
Voorgefrankeerde envelop zonder venster gestempeld
OP=OP
diveRsen
Speciale set 10 jaar euro
Postzegelmap Turkije
Port Betaald Attentiezegels Bloemen
Schoudertas Postzak
Flow Winterboek brieven & kaarten special
Cadeaubox Koningin Beatrix
Postzak kussen
Postzak etui
Postzak sleutelhanger
Kookschort

bestelnR pRijs

720125

€ 4,95

730133

€ 4,95

730134

€ 4,95

730135

€ 4,95

730136
730127
730128
730130
730129
730131
730113
730118
730192
730117
730114

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95

720051
720052
720053
720075
720076
720077
720118
720069
720160

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
5,95
9,95
9,95

330165

€ 6,00

330465

€ 6,00

330463

€ 6,00

330763

€ 6,00

710441
710442

€ 0,60
€ 0,60

710442.Y € 0,60
720050
720048
720070
720121
720156
730166
730147
730146
730148
730197

€ 10,00
€ 30,00
€ 2,30
€139,95
€ 12,95
€ 75,00
€ 26,95
€ 16,95
€ 10,95
€ 49,95

730138
730139

€ 19,95
€ 19,95

boeken
Boek Frans Hals OP=OP
Boek Beatrix, van prinses tot koningin
Boek Titanic international centennial collection 1912-2012
120 pagina’s, met klemstroken
Boek Titanic international centennial collection 1912-2012
120 pagina’s, zonder klemstroken

730173

€ 49,00

730174

€ 39,00

nvph CatalogUs 2013
NVPH catalogus 2013 (hardcover)
NVPH catalogus 2013 op DVD

720148
720149

€ 29,90
€ 29,90

Colofon

Collect 77 (najaar 2013)
is een uitgave van Koninklijke PostNL BV
RedaCtie ColleCt
16e verdieping
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag
adReswijzigingen en bestellingen
PostNL Collect Club
Postbus 30051, 9700 RN Groningen
Telefoon: 088 86 89 900
Fax: 088 86 89 949
Internet: www.collectclub.nl
UitgeveR
Koninklijke PostNL BV
RedaCtie, voRmgeving en pRodUCtie
Head Office NL,
onderdeel Sanoma Media
fotogRafie
De Beeldredaktie, Mariel Kolmschot,
De producent heeft ernaar gestreefd de
auteursrechten van de illustraties volgens de
wettelijke bepalingen te regelen. Wie meent
nog zekere rechten te doen gelden, wordt
verzocht zich tot de producent te wenden.
Nieuwe leden van de Collect Club krijgen de
eerste vier nummers van Collect kosteloos
toegezonden. Hierna krijgt u de magazines
gratis toegestuurd bij bestellingen boven de
€ 25,00 per jaar.
ISSN 1381-0561

zo bestelt U!

• via de online winkel op www.collectclub.nl;
• met de bestelkaart;
• telefonisch, onze Klantenservice is
bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur
op (088) 86 89 900;
beReikbaaRheid
Voor adreswijzigingen en overige vragen belt
u onze Klantenservice, tel. (088) 86 89 900.
Voor het opzeggen van uw abonnement op
postzegelproducten belt u (0900) 222 777 6.
geldigheid
Aanbiedingen in Collect blijven geldig tot de
volgende Collect verschijnt, tenzij anders
vermeld. Echter: op=op. Reageer dus snel op
onze aanbiedingen.
Alle genoemde prijzen en gegevens zijn onder
voorbehoud van zet- en drukfouten.

PostNL - Collect Club
Antwoordnummer 216
9700 VB Groningen
Nederland
9700VB216

PostNL - Collect Club
Antwoordnummer 216
9700 VB Groningen
Nederland
9700VB216

BeWAreN LeUchttUrm
___ albuMbladen nederlandse Postzegels
leuchtturM

BeWAreN dAVo
___ albuMbladen geillustreerd verzaMelen Postnl
___ albuMbladen geillustreerd verzaMelen davo
___ zwart-wit albuMbladen Postzegels davo
___ zwart-wit albuMbladen Postzegelvelletjes davo
___ albuMbladen Mooi nederland

PostzegeLProdUcteN
___ PrestigeboeKjes
___ PostzegelMaPjes
___ eerstedagenveloPPen
___ beursPostzegels
___ PostwaardestuKKen

C77

Postnl
Port betaald
Port payé
Pays-bas

u ontvangt de Jaarcollecties en
Jaarboeken aan het einde van
het jaar. de Persoonlijke Postzegelabonnementen ontvangt
u maandelijks en alle andere
producten eens per halfjaar.
Zie www.collectclub.nl voor de
algemene voorwaarden.

IndIen onbestelbaar: PostNL - ColleCt Club, Postbus 30051, 9700 rn GronInGen, the netherlands

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

banknummer:

geb. datum: ......../......../........... e-mailadres: ..........................................................

naam: ..........................................................................................................m/v

Voor de betaling van mijn abonnement ga ik akkoord met een doorlopende machtiging.

BoekeN
___ jaarboeK nederlandse Postzegels inclusieF
Postzegels
___ jaarboeK nederlandse Postzegels exclusieF
Postzegels

PostzegeLs
___ Postzegelserie zoogdieren
___ Postzegelserie KoninKlijKe echtParen
___ Postzegelserie striP PaParazzo
___ jaarcollectie nederlandse Postzegels
___ jaarcollectie nederlandse Postzegelvelletjes
___ Mooi nederland
___ grenzeloos nederland

Ik neem met ingang van 1 januari 2013 een abonnement op:

Wilt u uw verzameling compleet houden? Maar wel op uw gemak? Zonder kans
een uitgave mis te lopen? Word dan abonnee en vul deze kaart eenmalig in.
Uw abonnement wordt automatisch verlengd.

Abonnement

(iK bestel voor € 60,- aan Postzegelgratis
Producten/Munten en vóór 19 oKtober 2013)

boeK zoogdieren

AANtAL
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........

€……...............

BedrAg
€……............…
€……...............
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……...............

Liever
telefonisch
bestellen?
Bel
088 86 89 90
0

C77

Postnl
Port betaald
Port payé
Pays-bas

u ontvangt uw bestelling binnen
twee weken thuis. u betaalt na
ontvangst. bij bestellingen van
minder dan € 25,- worden € 2,95
verwerkingskosten in rekening
gebracht. Voor zendingen naar
het buitenland gelden andere
levertijden en tarieven.

IndIen onbestelbaar: PostNL - ColleCt Club, Postbus 30051, 9700 rn GronInGen, the netherlands

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

banknummer:

geb. datum: ......../......../........... e-mailadres: ..........................................................

naam: ..........................................................................................................m/v

Voor de betaling van al mijn bestellingen via Collect Club ga ik akkoord met een doorlopende machtiging.

totaal:

(sub)totaal:

ProdUct
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................

BesteLNUmmer
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................

Prijs
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........

Ik wil graag de volgende producten bestellen (vul altijd een bestelnummer in). deze
bestelkaart kunt u alleen gebruiken voor bestellingen uit Collect. Voor bestellingen uit collect
Wereld gebruikt u de bestelkaart achterop collect Wereld. Voor uw dAVo-producten
gebruikt u de bestelbon op de achterzijde van het voorlegvel bij deze collect.

Bestellen

