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Nieuw ontwerp
de Geboorteen Liefdepostzegels
Tien markante bruggen
Van de HSLbrug Moerdijk tot
de Hanzeboog in Zwolle
Flora en fauna van het Naardermeer

De schoonheid van
een natuurgebied

prachtige cadeaus

Speciaal voor Collect-lezers
Gratis postset rie Cramer
Maart roert z’n staart
Bij uw bestelling*

De prenten en illustraties van Rie Cramer
(18871977) staan in ons collectieve
geheugen gegrift. Haar sierlijke en
romantische werk is vooral bekend van de
prentenboeken over de vier seizoenen en
het abecedarium (‘A is van Aapje’). Van het
werk van Rie Cramer verschijnt elke maand
een nieuwe postset met een postzegelvel
en drie kaarten. U ontvangt dit jaar bij elke
nieuwe uitgave van Collect (4x per jaar) een
postset van Rie Cramer. Bij uw bestelling uit
deze Collect ontvangt u de eerste postset
‘Maart roert z’n staart’ gratis. OP = OP

prOfiTEEr Nu
VaN DEZE CaDEauS
EN BESTEL SNEL!

* Uit Collect 83 kunt u online, telefo

Gratis Boek Vlinders
in Nederland

Bij uw bestelling vanaf € 60,-*

nisch of schriftelijk bestellen. Bij uw
bestelling ontvangt u een gratis post
set van Rie Cramer. Bestelt u voor

Een mooie manier om de lente te beginnen!
Bij uw bestelling boven € 60, krijgt u

€ 60, of meer aan postzegelproducten

het boek Vlinders in Nederland cadeau. De

en vóór 18 april 2015 dan krijgt u

postzegelset (voor elk jaargetijde één post

gratis het boek Vlinders in Nederland.

zegelvel met drie postzegels inclusief bijbe

Bestelt u in de looptijd van Collect 83

horende klemstroken) kost € 9,95 per stuk.

meer dan één keer, dan ontvangt u
geen cadeau(s) meer.

Kijk ook op pagina 26. OP = OP
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COLLECT 83
Nr.

4 BESCHErMD DOOr NaTuurMONuMENTEN
6 NiEuWE uiTGifTEN
De ﬂora en fauna van het Naardermeer op een postzegelvel

Bruggen in Nederland
200 jaar Koninkrijk 2015
PostEurop postzegels 2015: Speelgoed van toen en nu

9 MiJN pOSTZEGEL EN ik

Joke Seegers maakt schilderijtjes en kunstwerkjes
van oude postzegels

10 prOfiEL

Met liefde door Marenthe Otten gemaakt: de nieuwe
Geboorte- en Liefdepostzegels

13 Varia

De specialist op het gebied van zelfklevende
postzegels: Walsall

14
16 pErSOONLiJkE prODuCTEN
kOrT NiEuWS

Nieuws, agenda en service

Nederlandse Schilders in Zilver, Nijntje, Pionieren in
de lucht, Postset Rie Cramer en Vlinders in Nederland

Een belofte
voor het
nieuwe jaar

Zijn we trots op Nederland? Dat mag je wel zeggen. We
zien het telkens aan de populariteit van onze postzegel
uitgiften, of die nu betrekking hebben op het konings
huis, ons culturele erfgoed of onze ambachten. De
uitslag van de jaarlijkse postzegelverkiezing is wat dat
betreft veelzeggend. U heeft weer in groten getale uw
favoriete postzegeluitgifte van 2014 kenbaar gemaakt.

18 puZZEL

De top5 luidt als volgt:

19
33 aSSOrTiMENT

4. Unesco Werelderfgoed Nederland

1. 175 jaar Spoorwegen in Nederland

Win een bij- en vlinderkast of het boek Verborgen schatten
van Natuurmonumenten

SHOp

2. Dag van de Postzegel
3. 12 ½ jaar koninklijk huwelijk
5. Persoonlijke Postzegels Mauritshuis  Internationaal
Misschien heeft u op een andere postzegeluitgifte
gestemd, want smaken verschillen. Zelf zou ik geen
top5 kunnen maken, want ook de andere dertien
postzegeluitgiften vond ik méér dan de moeite waard.
Waar ik trots op ben, is onze grafische traditie. Er zijn
maar weinig landen waar zoveel smaakvolle postzegels
worden gemaakt. Dat heeft ongetwijfeld te maken met
de onderwerpen en thema’s die onze postzegels sie
ren, maar je moet die toch maar zo treﬀend weten te

VOLGENDE kEEr iN COLLECT* O.a:

Mooi Nederland Vestingsteden, Volvo Ocean
Race en 200 jaar Slag bij Waterloo.
*COLLECT 84 VERSCHIJNT IN DE WEEK VAN 19 MEI.

presenteren! Ik doe u voor het komende jaar een belof
te. Wij brengen postzegelproducten uit die de kwaliteit
van vorig jaar evenaren. In deze Collect maakt u alvast
kennis met de eerste serie. Eén om trots op te zijn!
Ludo Voorn
DIRECTEUR MARKETING
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Flora en fauna van het Naardermeer

Zeldzame biotoop
onder de rook van
Amsterdam
De natuur leeft soms op plaatsen waar je het
het minst verwacht. In de berm, langs een
drukke weg. Op bouwgrond. In vergeten stukjes groen, midden in de stad. Of, zoals het
Naardermeer, pal naast de ring van Amsterdam.

“B

innen een kwartier kun

al lang verdwenen.” De bioloog,

je vanaf het Centraal

onderwijzer en natuurliefhebber

Station bij het

Jac. P. Thijsse heeft daar een cru

Naardermeer zijn”, zegt Gradus

ciale rol in gespeeld. Rond de vo

Lemmen, beheerder van dit

rige eeuwwisseling kwam hij vaak

beschermde natuurgebied.

in het Naardermeer, om vogels

“Om zo’n unieke waterplas te

en planten te determineren.

beschermen is eigendom
ontzettend belangrijk. Als de

Beschermd natuurgebied

Tijdens een vaartocht kunt u met

eigen ogen zien hoe bijzonder de flora
en fauna van het Naardermeer zijn.

Nadat hij Natuurmonumenten

bossen en drassige weilanden

voedsel verzamelen en zo

het Naardermeer niet had aan

had opgericht, kon een jaar later

komt tot uiting op het postze

bijdragen aan nog meer helder

gekocht in 1906, was het wellicht

het Naardermeer worden aan

gelvel Flora en fauna van het

heid van het water. Natuur

gekocht. Zo werd het Naarder

Naardermeer. In het natuur

monumenten zorgt voor het

meer het eerste beschermde

gebied leven talloze vogels, zo

juiste waterpeil en waterkwali

natuurgebied in Nederland. Dat

als futen en aalscholvers, maar

teit. Zo is het peil van het water

was een dubbeltje op zijn kant,

ook amfibieën en zoogdieren.

in de omringende polders ver

want de gemeente Amsterdam

Op de graslanden komt zeldza

hoogd om te voorkomen dat het

had het plan opgevat om het

me flora voor, zoals moeraskar

water uit het Naardermeer weg

Naardermeer te gebruiken als

telblad, moeraswespenorchis,

loopt. “Jac. P. Thijsse kon nooit

vuilstortplaats. Beschermd is

veenreukgras en welriekende

bevroeden dat het Naardermeer

het natuurgebied nog steeds,

nachtorchis. Ook het leven

meer dan een eeuw later nog

maar de oprukkende stad en het

onder water is uitbundig.

maar een van de weinige natuur

verkeer blijven een bedreiging.

Waterplanten bevorderen de

lijke plassen zou zijn”, zegt

De schoonheid van het Groote

waterhelderheid. Watervlooien

Lemmen. “In zijn tijd was

Meer, de Wijde Blik, de moeras

schuilen er tot ze filterend hun

Nederland rijk bedeeld met

Vereniging Natuurmonumenten

Gradus Lemmen op avontuur
in ‘zijn’ Naardermeer.
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Gradus Lemmen:

De onderwaterwereld van het

Naardermeer is minstens zo fascinerend

“De toekomst van het
Naardermeer hangt
samen met die van
Natuurmonumenten”

als de wereld boven het water.

TECHNiSCHE
GEGEVENS
POSTZEGELFORMAAT 36 x 25 mm
TANDING
14 ½ : 14 ½
PAPIER
normaal
GOMMING
SOORT POSTZEGEL

DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
ONTWERPER
DRUKKERIJ

Talloze zeldzame vogels,

amﬁbieën en zoogdieren

huizen in het natuurgebied.

met fosforopdruk
synthetisch
postzegelvel met
10 verschillende
postzegels
geel, magenta,
cyaan en zwart
oﬀset
190.000 velletjes
Reynoud Homan
Joh. Enschedé
Security Print,
Haarlem

onontgonnen natuurgebieden.

plaatsgemaakt voor woning

bedreiging vormt, is het echter

bezoeken. Er zijn wandelpaden

Maar dat zou snel veranderen.

bouw. En de Loosdrechtse

ook dezelfde mens die het

en vanaf april zijn er weer vaar

Grond die als wildernis werd

Plassen en Vinkeveense Plassen

natuurgebied in toom houdt.

tochten. Vaar eens mee en je

gezien, zou worden aangekocht,

zijn recreatieplassen geworden,

Zonder het werk van rietsnijders

ziet met eigen ogen hoe bijzon

drooggemaakt en ingepolderd.

met bebouwing op de oevers.

bijvoorbeeld zou het gebied al

der de flora en fauna hier zijn.

Aanvankelijk om te verpachten

Het Naardermeer is echt een

lang verwilderd zijn. “De toe

De postzegeluitgifte van PostNL

aan kleine boeren, later om

uitzondering.”

komst van het Naardermeer

is daarbij ook van belang, want

hangt samen met die van

alle beetjes helpen.”

woningen op te bouwen.
Natuurmonumenten heeft het

Verwilderen

Natuurmonumenten”, zegt

Toch blijft het voortbestaan van

Lemmen. “Wij doen er alles aan

de Horstermeerpolder, bij

het Naardermeer onzeker. Zo

om de zeldzame schoonheid

Nederhorst den Berg, is nooit

bestaan er al jaren plannen om

van de natuur te behouden. Dat

aangekocht en heeft daarvoor

de A6 en A9 met elkaar te ver

doen we óók door het belang

de prijs moeten betalen. Daar

binden – op die route ligt het

van natuurbescherming bekend

heeft de vogelrijkdom, die

beschermde Naardermeer.

te maken bij een groot publiek.

ongelooflijk moet zijn geweest,

Hoewel de mens zijn grootste

Je kunt het Naardermeer zelf

Naardermeer gered. Maar

Bestel het postzegelvel
flora en fauna van het

Naardermeer op pagina 23.
Een vaartocht maken door het
Naardermeer? kijk op pagina
14 voor de aanbieding.
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Met postzegels
bruggen bouwen
30 MaarT 2015

O

Tien markante bruggen sieren het nieuwe postzegelvel Bruggen in
Nederland. Sommige zijn vrij onbekend, maar daarom niet minder
interessant: de brug is vaak een hoogstandje in constructie en
architectuur.

ns land telt er duizenden: robuuste

in Amsterdam, de Jan Waaijerbrug in

overbrugging willen suggereren. Op elke

bruggen over grote rivieren,

Zoetermeer, De Oversteek in Nijmegen,

postzegel is in een hoek een wit vlak uitge

charmante bruggetjes over verstil

de Zeelandbrug over de Oosterschelde, de

spaard dat aansluit op twee aangrenzende

de grachten, maar ook indrukwekkende

Hanzeboog in Zwolle en de Nesciobrug in

postzegels, waardoor ook daar een brug

spoor en verkeersbruggen. We zijn er zo

Amsterdam. Zeven van de tien bruggen

lijkt te worden geslagen. In deze vlakken

aan gewend, dat we ze nogal eens vergeten

komen voor in het boek De Nederlandse

staat de aanduiding Nederland en het jaar

goed te bekijken. De bekendste bruggen

brug, 40 markante voorbeelden, een uitga

tal 2015, met de sorteerhaak. Op de velrand

zijn vaak al eerder op een postzegel afge

ve van de Nederlandse Bruggenstichting.

staan de naam van de brug en het jaar van

beeld; nu krijgen ook minder bekende brug
gen een kans. Het nieuwe postzegelvel

ingebruikname. De uitsneden van de foto’s

karakter en ritme

zijn zo gemaakt dat een evenwichtig totaal

Op het velletje staan tien bruggen beeld

beeld ontstaat, rekening houdend met

naoorlogse bruggen in het zonnetje. Dit

vullend afgebeeld, negen in kleur, één in

karakter en ritme, met vorm en betekenis.

zijn ze: HSLbrug Moerdijk, de Ehzerbrug

zwartwit. Vijf van de afbeeldingen lopen

in Almen, de Kolenhavenbrug in Delft, de

door op de velrand. Met het aflopende

Tuibrug in Heusden, de Zouthavenbrug

beeld hebben de ontwerpers letterlijk een

Bruggen in Nederland zet tien markante

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

Bestel het postzegelvel Bruggen in
Nederland op pagina 21.

TECHNiSCHE GEGEVENS
36 x 25 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
postzegelvel met
10 verschillende postzegels
geel, magenta, cyaan en
zwart
oﬀset
190.000 velletjes
Joh. Enschedé Security
Print, Haarlem

interesse in

het boek De

Nederlandse Brug?
kijk op pagina 15

voor een speciale
aanbieding.
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TECHNiSCHE
GEGEVENS
POSTZEGELFORMAAT 25 x 36 mm
TANDING
14 ½ : 14 ½
PAPIER
normaal
met fosforopdruk
GOMMING
synthetisch
SOORT POSTZEGEL
velletje met 10
postzegels waarvan
2 verschillende
DRUKKLEUREN
geel, magenta,
cyaan en zwart
DRUKTECHNIEK
oﬀset
OPLAGE
90.000 velletjes
ONTWERP
Vanessa van Dam
DRUKKERIJ
Cartor Security
Printers, Frankrijk

Tweehonderd jaar majesteit
2 MaarT 2015

Voor de derde en laatste keer vieren we het historisch jubileum van ons
koninkrijk. De postzegeluitgifte 200 jaar koninkrijk 2015 behandelt de
inhuldiging van de eerste en huidige Koning der Nederlanden.

G

een portretten staan er ditmaal op het

Bovenaan beide postzegels staat de naam van

postzegelvel 200 jaar Koninkrijk der

de vorst met het jaartal van inhuldiging.

Nederlanden 2015. In plaats daarvan

zien we de handtekening van koning Willem I en
het grootzegel van koning WillemAlexander. Op

prins van Oranje

De viering van 200 jaar Koninkrijk duurt in totaal

de achtergrond is het Nederlands grondgebied in

drie jaar, want het fundament voor ons koninkrijk

1815, ten tijde van de inhuldiging van de eerste

is gelegd in de periode 18131815. Het begon in

koning, en dat van 2013, toen onze huidige

1813 met het einde van de Franse overheersing

koning de eed aflegde, te zien. Opvallend is, dat

en de terugkeer van Willem Frederik, Prins van

ons grondgebied in 1815 groter was, omdat

Oranje, naar Nederland op 30 november 1813.

België nog deel uitmaakte van het koninkrijk.

Nadat een nieuwe Grondwet was aangenomen

Bovendien was Koning Willem I Groothertog van

op 29 maart 1814, werd in Brussel de nieuwe

Luxemburg. En Flevoland bestond nog niet; daar

vorst als koning Willem I op 21 september 1815

was de Zuiderzee. De eerste postzegel heeft een

ingehuldigd. De postzegeluitgiften 200 jaar

lichtrood raster, tegen een lichtblauwe achter

Koninkrijk in 2013 en 2014 waren daar ook aan

grond. Voor de tweede postzegel is een blauw

gewijd: de terugkeer van de Prins van Oranje

raster op een witte achtergrond gebruikt.

en het ontstaan van de Grondwet.

Bestel het postzegelvel
200 jaar koninkrijk der
Nederlanden 2015 op
pagina 20.
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Speelgoed van vroeger en nu

Opwinden
heet nu
downloaden

TECHNiSCHE
GEGEVENS

10 apriL 2015

Oud speelgoed is het thema van
PostEurop 2015, de jaarlijkse competitie van Europese postbedrijven.
Dit thema is door PostNL aangegrepen om ook een postzegelvel uit te
brengen over níéuw speelgoed.

k

inderen van nu spelen Minecraft op

POSTZEGELFORMAAT 36 x 25 mm
TANDING
14 ½ : 14 ½
PAPIER
normaal
GOMMING
SOORT POSTZEGEL

DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
ONTWERPER

hun tablet. Een jaar of dertig geleden

DRUKKERIJ

was de Rubik’s Cube favoriet en nog

veel eerder waren de kleintjes zoet met

met fosforopdruk
synthetisch
10 postzegels
waarvan 2
verschillende
geel, magenta,
cyaan en zwart
oﬀset
116.000 velletjes
van elk
Buro Derk Dumbar
/ Ieva Valule
Cartor Security
Printing, Frankrijk

een opwindbare robot. Hoewel het speel
goed door de jaren heen aanzienlijk is
veranderd, blijven het spelelement en de
verwondering van alle tijden. Simultaan

zal bij ouderen een hoop herinneringen op

en bij de spelcomputer. Op de velrand

verschijnen twee postzegeluitgiften over

roepen. Op Speelgoed van nu is recenter

onderaan staat het speelgoed, of details

speelgoed: Speelgoed van toen en Speel

speelgoed afgebeeld: de Rubik’s Cube uit

daarvan, op groter formaat afgebeeld.

goed van nu. De eerste is een inzending

1974 en een spelcomputer van de nieuwste

Ieva Valule van Buro Derk Dumbar wilde de

voor de ontwerpwedstrijd van PostEurop,

generatie, uitgegeven rond de jaren negen

evolutie van het speelgoed tonen. Van het

die voor 2015 in het teken staat van ‘old

tig. De jongste generatie zal zich ongetwij

uiterlijk van het speelgoed bleven alleen de

toys’. De tweede is een eigen initiatief van

feld verbazen over de eenvoud van het

essentiële vormen over. De kubussen op de

PostNL en borduurt voort op dat thema.

speelgoed van vroeger – al is de kubus van

achtergrond verbinden de postzegels met

Op beide velletjes staan zes postzegels,

Rubik weer terug in de speelgoedwinkels

elkaar. Het kleurverloop, de schaduwen

waarvan twee verschillende.

en zijn ook de bordspellen niet helemaal uit

en het diagonale ritme van de lijnen zijn

de huiskamers verdwenen.

bedoeld om beweging in het beeld te bren

Toen en nu

Op Speelgoed van toen staan twee stukken

alleen de essentie

gen. De kleuren op Speelgoed van toen zijn
ontleend aan de verpakking van de robot:

Op elke postzegel staat het speelgoed op

warm, sterk en nostalgisch. De kleuren

opwindsleutel uit de jaren dertig van de

een sokkel in kubusvorm. De drie zichtbare

op Speelgoed van nu zijn afgeleid van

vorige eeuw en het bordspel Menserger

vlakken keren terug bij de dobbelsteen, bij

de Rubik’s Cube – ze zijn daardoor wat

jeniet, wat dateert uit 1890. Het speelgoed

het hoofd van de robot, bij de Rubik’s Cube

strakker, kouder en meer eigentijds.

uit vroeger tijden: een tinnen robot met
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Ze heeft ook een gewone verzameling, maar Joke Seegers (68) beleeft
evenveel plezier aan het fröbelen met
postzegels. Zo maakt ze met behulp
van oude postzegels schilderijtjes en
kunstwerkjes waar de kleuren vanaf
spatten.
Hoe kom je daar nu bij, om van postzegels
kunstwerkjes te maken?

“Zoals elke verzamelaar heb ik van die dozen met dubbele
postzegels. Ik vond het zonde dat je daar niks meer mee
kunt en kreeg zomaar het idee om ermee te gaan knut
selen. Ik begon met mandalawerkjes die ik dan inlijstte.
Die zijn nog steeds het populairste, soms verkoop ik ze
ook. Meestal zeggen mensen tegen mij: ‘Wat een leuk
idee, dat ga ik ook doen!’ Maar meestal doen ze het dan
toch niet, omdat er heel wat uurtjes in gaan zitten.”

Hoe ga je te werk?

“Mensen geven mij schoenendozen en zakken vol post
zegels. Ik heb dus een behoorlijke voorraad! Op rommel
markten zoek ik naar dingen die ik wil beplakken, zoals
beertjes, eenden, kattenbeeldjes, vogelhuisjes en oud
speelgoed zoals vrachtauto’s. Het moet wel van hout
zijn, of van papiermaché, want dat plakt beter. Eerst
maak ik het schoon en schuur het op. Dan gaan we rond
de tafel zitten en vraag ik mijn vriend om de postzegels
op kleur en ontwerp te sorteren. Vervolgens plak ik die
in waaiervorm, cirkels of recht onder elkaar op de onder
grond, om een mooi eﬀect te krijgen.”

Denk je soms niet: waar begin ik aan?

“Nee, ik kan hele middagen bezig zijn. Mijn vriend ook.
Dan vergeten we de tijd, en komen we ineens tot de ont
dekking dat de honden nog uitgelaten moeten worden.
Ik heb ook nog een themaverzameling over Pinokkio. De
meeste postzegels van dat leuke mannetje heb ik wel,
maar ik verzamel er ook boeken van, en glas en porselein.
Verder heb ik het druk met postzegelbeurzen bij mij in
de regio, waar ik in kraampjes mijn werk tentoonstel en
verkoop. Ook zit ik in de organisatie van de POSTEX.
Vorig jaar trok het beeldje van de kat, dat van onder
tot boven beplakt is met postzegels, veel aandacht.
De bezoekers konden een prijs winnen als ze raadden
hoeveel postzegels ik had gebruikt.”

Ook meedoen? Wilt u ook met uw postzegelverzameling in deze rubriek? Stuur dan een
mailtje naar collect@postnl.nl

Zegels
plakken

Joke Seegers
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Nieuw ontwerp voor

Een viering van het

“Liefde is altijd in beweging, liefde stroomt. Als je
wat langer naar de postzegel kijkt, zie je het beeld
als het ware dansen”
Marenthe Otten in haar
‘cocon’, zoals ze haar
werkruimte noemt.
Ze ontwerpt ook

geboorte- en trouw-

kaarten die te bestellen
zijn via popje.com.

Profiel 11

gelegenheidspostzegels

leven en de liefde
2 maart 2015 - 28 april 2015

De geboorte van een baby is een kaartje waard. En een liefdesbrief
kan niet zonder een hartje op de envelop. De nieuwe Geboorte- en
Liefdepostzegels riepen ook bij ontwerpster Marenthe Otten zelf een
roze wolk op.

Hoe ben je te werk gegaan?

“Met de Liefdepostzegel was ik vrij snel klaar. Ik had
een lijstje gemaakt met symboliek over de liefde, en
het ultieme symbool is natuurlijk het hart. In het rode
hart is één klein wit hartje getekend op de plek waar
ook bij de mens het hart zich bevindt. Het witte hartje
dient tevens als extra laag en geeft zo meer diepte
aan het ontwerp. Liefde gaat immers ook over con
trasten. Het rood is de kleur van passie, het blauw op
de achtergrond refereert met het gevoel van ‘met je
hoofd in de wolken lopen’. De stippen op de achter
grond heb ik op gevoel neergezet, zonder al te veel
systeem. Maar ze hebben ook een functie: als je wat
langer naar de postzegel kijkt, zie je het beeld dansen.
Dat moet ook, want liefde is altijd in beweging. Liefde
De eerste illustratie

stroomt. De tien postzegels Liefde zijn bestemd voor
het frankeren van huwelijksaankondigingen, valen

weging staat. Verder is zoveel mogelijk weggelaten,

tijnskaartjes en alle andere post die met liefde heeft

om de kracht van de eenvoud te laten spreken: de

te maken, zoals liefdesbrieven.”

wielen van de kinderwagen, de hoefjes van het hob

En hoe ging dat bij de Geboortepostzegels?

“De Geboortepostzegels waren lastiger, daar kwam
meer bij kijken. De postzegel moet geschikt zijn voor

belpaard, de streepjes op de zuigfles en de rammelaar.”

Welke hindernissen kwam je tegen?

“In mijn enthousiasme wilde ik heel veel laten zien.

een jongetje of een meisje, maar ook voor een twee

Voor beide thema’s kwam ik aanvankelijk met te veel

ling. Bovendien kom je al snel uit op roze en blauw. De

symbolen aanzetten. Daar moest ik echt in schrappen.

meeste mensen vallen daar voor, maar ik vind dat ook

Er zijn dan ook veel ideëen gesneuveld, zoals een

wel erg stereotiep. Daarom heb ik beide kleuren even

ouderwetse luierspeld, een badeendje, cadeautje

wichtig toegepast. Je ziet een collage van voorwerpen

met strik, sokjes, verschillende speentjes en ramme

die mensen met geboorte en baby’s associëren. In

laars, een gebreid mutsje, een ouderwets pofbroekje

het ontwerp is gezocht naar het speelse karakter van

en een jurkje. Ik had zoveel aansprekende associaties

kinderen. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar aan het hobbel

met het onderwerp, maar je kunt ze niet allemaal

paard, dat op het hoogste punt van de schommelbe

gebruiken.”

voor de Geboorte

postzegel uit Marenthe’s
schetsboek.

12 prOfiEL

TECHNiSCHE
GEGEVENS
POSTZEGELFORMAAT 25,3 x 20,8 mm
TANDING
slitvorm
PAPIER
normaal met
fosforopdruk
GOMMING
zelfklevend
SOORT POSTZEGEL
vel met 50 permanente zelfklevende
postzegels (Geboortepostzegels); vel
met 10 permanente
zelfklevende
postzegels
(Liefdepostzegels)
DRUKKLEUREN
geel, magenta,
cyaan en zwart
DRUKTECHNIEK
diepdruk
OPLAGE
1e oplage: 100.300
ONTWERP
Marenthe Otten
DRUKKERIJ
Walsall Security
Printers, Engeland

Marenthe en haar

dochter Lila poppy.

Op het beeldscherm

het ontwerp voor de
Geboortepostzegel.
rechts een door

Marenthe bewerkte
oude foto.

Welke doelgroep zag je voor je?

Hoe mooi is het als je zo’n belangrijke aankondiging

“Hoewel geboorte en liefde raakvlakken hebben, want

ontvangt in een bijzondere envelop met een speciale

het zijn universele thema’s, had ik toch diverse doel

postzegel erop?”

groepen voor ogen. Voor de Geboortepostzegels wa
ren de aanstaande ouders de belangrijkste doelgroep
om rekening mee te houden. Maar je moet ook denken

Waar ben je door geïnspireerd?

“Ik heb niet gekeken naar andere ontwerpen. Bewust

aan de ontvangers. Het is dus een heel diverse groep

niet, ik begin liever met een leeg vel papier. Natuurlijk

waarop je je richt. En het gaat over een belangrijk

dacht ik meteen terug aan de roze wolk waarop ik zelf

onderwerp – de geboorte van een kind – terwijl je niet

leefde, toen ik mijn zoon en dochter kreeg. Ik zat dan

weet of het om een jongetje, meisje of een tweeling

ook met een glimlach op mijn gezicht te werken.”

gaat en of de aanstaande vader of moeder de beslis
sing neemt om de postzegels te kopen. Voor de
Liefdepostzegels dacht ik aan het aanstaande bruids

Wat vind je van het resultaat?

“Heel geslaagd. Ik word er zelf vrolijk van. Deze post

paar en de mensen die hun huwelijksaankondiging

zegels roepen emoties op, gaan een eigen leven leiden.

ontvangen, maar ook alle andere mensen die hun lief

Iedereen heeft er wel iets mee. Geboorte en Liefde

de willen vieren of uiten. Ook tussen mensen van het

postzegels zijn gelegenheidspostzegels, net als de

zelfde geslacht, ook binnen verschillende culturen.

Rouwpostzegels. Al ontvang je die natuurlijk liever niet.”

Het is een hele duidelijke boodschap die je verstuurt
als je zo’n postzegel op een kaart of brief plakt. En
vaak heel simpel: ‘We gaan trouwen’, bijvoorbeeld.

Bestel de Geboortepostzegels en
Liefdepostzegels op pagina 19.
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Walsall: uitvinders van de
zelfklevende postzegel

Nederlandse postzegels worden behalve in ons eigen land ook in
Engeland gedrukt, bij Walsall Security Printers. Deze drukkerij geldt als
specialist op het gebied van zelfklevende postzegels – al sinds 1963.

H

et minuscule Tonga is de geschiedenis

Nog steeds is de Britse drukkerij, tegenwoordig

boekjes in gegaan als het eerste land dat

Walsall Security Printers, expert op het gebied van

zelfklevende postzegels liet drukken. De

zelfklevende postzegels. In 1987 werd het bedrijf

eilandengroep in Polynesië, in de Stille Oceaan,

leverancier van British Post Oﬃce, later Royal Mail.

bracht een hele serie aan curieuze postzegels uit

Sinds 1998 laat ook PostNL postzegelproducten

op zelfklevend papier en in allerlei vormen: land

drukken bij Walsall. De eerste opdrachten waren

kaarten, hartjes, kruizen en zelfs bananen, soms

de Vier Jaargetijden, de Strippostzegel van Jan,

goudbedrukt. Stuk voor stuk gemaakt in het Britse

Jans & De Kinderen en 100 jaar KNLTB, alle voor

koninkrijk, bij Walsall Lithographic Co Ltd in

postzegelboekjes. Tegenwoordig drukt Walsall

Staﬀordshire.

onder meer de gelegenheidspostzegels Rouw,

Speciale gomlaag

Geboorte en Liefde, de postzegels met de beel
tenis van koning WillemAlexander, de serie

In 1964, een jaar na de primeur van Tonga, kwam

Nederlandse iconen en de inhuldigingspostzegels

Sierra Leone met vergelijkbare postzegels, ge

met het monogram van WillemAlexander. Het

volgd door Bhutan en Sharjah. Door een speciale

moederbedrijf van Walsall, International Security

gomlaag konden deze postzegels zonder te

Printers, beschikt over de meest geavanceerde

bevochtigen worden opgeplakt. Voor tropische

drukpers ter wereld en investeert in nieuwe tech

klimaten een uitkomst, wat meteen ook de popu

nieken om tot de beste drukkerijen ter wereld te

lariteit in exotische landen verklaart. Toch was de
productie van zelfklevend papier in die tijd nog

blijven behoren. Onlangs verhuisde International
Security Printers naar een 6500 m2 groot pand in

twee keer zo duur als postzegels die je zélf moest

Wolverhampton, waar het de capaciteiten heeft om

bevochtigen om op te plakken.

toekomstige stateoftheart orders te verwerken.

De postzegels van

koning Willem-alexander
zijn zelfklevend.
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EiNDE paparaZZO
De postzegelserie met het strip
figuurtje Paparazzo wordt niet
voortgezet. De postzegelvelletjes
die in 2013 en 2014 werden
uitgebracht, blijven te koop tot eind

Lettercombinatie
geeft drukker aan

2015 via Collect Club. Zo blijft u in
de gelegenheid om ontbrekende
postzegelvelletjes te bestellen.

Bij de eerstvolgende druk van het vel 50 zakenpostzegels wordt de lettercombinatie
LMG toegevoegd. Dit verwijst naar de drukkerij die dit vel gaat drukken: LoweMartin
Group in Ottawa, Canada. De vorige edities zijn gedrukt bij Walsall Security Printers in
Engeland en bij Joh. Enschedé in Haarlem.

Collectclub.nl in
een nieuw jasje
In de vorige Collect kondigden we het al aan
en nu is het dan zover: de opfrisbeurt van
www.collectclub.nl Het is misschien
even wennen, want de site ziet
er anders uit en voor het

Papieren ambassadeurs
Over juridische postzegels is nog niet veel geschre
ven. De rechtsgeleerde professor Jan Smits vindt

inloggen is een nieuw

dat een gemis, want: “postzegels zijn papieren

wachtwoord nodig.

ambassadeurs. Ze zijn de veraanschouwelijking
van hoe een land zichzelf ziet en zich aan de bui
tenwereld wil verkopen.” Smits wijdde er daarom
een artikel aan: Juridische Filatelie. De verbeel-

DE
TWEEOON
pErSaTiS!
Gr

ding van recht en jurist op postzegels. Hij behan
delt daarin de iconografie (beschrijving) en
iconologie (interpretatie) van juridische afbeel
dingen, zoals de zomerzegel 1947 met Hugo de
Groot, het Nieuw Burgerlijk Wetboek (1970),
Honderd jaar Grondwet (1948), Honderd jaar
Vredespaleis (2013) en Tweehonderd jaar
Grondwet (2014). Smits publicatie verscheen in
Pro Memorie. www.rechtsgeschiedenis.org

Naar de aalscholvers
op het Naardermeer
van het Naardermeer van heel dichtbij! In het voor

Wijzigingen uitgifteprogramma
1e helft 2015

jaar en de zomer is het hier een drukte van belang. Je

Er zijn wijzingen in het uitgifteprogramma voor de eerste helft van dit

ziet live hoe de ouders hun jonge kroost voeden en

jaar. De uitgiftedatum van de Liefdepostzegel zal 28 april zijn. Het post

vliegles geven. Boek via www.natuurmonumenten.

zegelvel met het thema kunst wordt van 22 juni verschoven naar een

Vaar 2,5 uur met de fluisterboot en zie de aalscholvers

nl/aalscholver met de code ‘Naardermeer2G’ en de
tweede persoon is gratis. VOL = VOL!

nader te bepalen datum in de tweede helft van 2015.
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aGENDa
19 maart 2015
BruGGENDaG
Tweede editie van de themadag over Nederlandse

1

bruggen, met o.a. lezingen van ingenieurs en
architecten. www.bruggenstichting.nl
20 en 21 maart 2015

2

3

Uitslag postzegelverkiezing 2014

HErTOGpOST
Grote postzegelbeurs met nationale

Na de verkiezing in de vorige Collect is er veelvuldig gestemd op de meest

en internationale handelaren. Met speciale

favoriete postzegeluitgifte van 2014. Er kwamen ruim 1.100 stemmen

viering van 30 jaar Dag van de Jeugdfilatelie.

binnen. Dit waren, volgens u, de aantrekkelijkste postzegeluitgiften van

Locatie: Maaspoort Sports & Events, Den Bosch.

het afgelopen jaar:

Ter gelegenheid van Hertog post zijn
Beurspostzegels uitgebracht. www.hertogpost.nl

1. 175 jaar Spoorwegen in Nederland (25,1%)
2. Dag van de postzegel (14,9%)

3. 12 ½ jaar koninklijk huwelijk (10,8%)

4. unesco Werelderfgoed Nederland (6,6%)

5. persoonlijke postzegels Mauritshuis - internationaal (6,3%)
De drie winnaars zijn de heer of mevrouw P. Buisman uit Rotterdam,
N. Buurman uit Bolsward en G. Spiering uit Beverwijk. Zij hebben inmiddels
hun prijs, het Jaarboek Nederlandse Postzegels 2014, thuis ontvangen.

7 t/m 9 mei 2015
iNTErNaTiONaLE
BriEfMarkEN
MESSE, ESSEN

Ter gelegenheid
van de postzegel
beurs in Essen worden weer Beurspostzegels
uitgebracht.

aanbieding!
Boek De Nederlandse
Brug voor maar € 25,-

G
iEDiN
aaNB € 25,VOOr 34,50
IPV €

De eerste 100 bestellers van het boek ‘De Nederlandse Brug –
40 markante voorbeelden’ genieten bij Collect een speciale voor
deelprijs: € 25, inclusief verzendkosten (ipv € 34,50). Deze rijk

unieke
postzegels
met uw kat
of poes!

geïllustreerde uitgave brengt in vogelvlucht de geschiedenis van

Ter ere van 25 jaar Franciens

bij de Nederlandse Bruggen

katten kunt u nu een postset

stichting. Stuur een email

met uw kat of poes winnen! Hoe? Maak een foto van uw

naar info@bruggenstichting.

kat (min. 1 en max. 16 MB, niet meer dan twee foto’s per

nl en u maakt kans op deze

kat), stuur deze vóór 20 mei 2015 naar redactie@petspla

speciale aanbieding!

ce.nl Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden!

de bruggenbouw in Nederland in beeld: van de Sint Servaasbrug in
Maastricht, de Magere brug in Amsterdam tot de nieuwe boogbrug
over de IJssel voor de spoor
lijnen van Zwolle naar
Amersfoort en Lelystad.
U kunt het boek bestellen
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Bewaarbladen
Nederlandse Schilders
in Zilver

Met de serie Nederlandse Schilders in Zilver begint u een prachtige verzameling
of vult u juist uw bestaande verzameling over beroemde schilders aan. Het
eerste van 25 bewaarbladen is gewijd aan Vincent van Gogh (18531890): De
slaapkamer, Zonnebloemen, Korenveld onder onweerslucht. Elk bewaarblad

30 MaarT 2015 bevat drie Persoonlijke Postzegels en één Persoonlijke Zilveren Postzegel, met
daarop een beeltenis van de schilder zelf. De serie Nederlandse Schilders in

Zilver is, zolang de voorraad strekt, uitsluitend verkrijgbaar bij www.collectclub.nl
TS
SLECH 0
1.00 rEN
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of in de vorm van een abonnement via www.postnl.nl/schilders. In abonne
mentsvorm kost het eerste bewaarblad € 12,50 en de volgende bewaarbladen
€ 24,95 per stuk. Losse bewaarbladen: € 29,95 per stuk.
Kijk ook snel op pagina 25.

postzegelserie
Pionieren in de lucht
Tweede uitgifte in een serie van 24 postzegelvelletjes over
historische vliegtuigen. De afgebeelde modellen zijn ditmaal
Lockheed Vega, Wright Flyer, Boeing 737 en F117 Nighthawk. Op
het postzegelvel vindt u ook feiten en cijfers over de betreﬀende
toestellen. Gelimiteerde oplage van 2.000 exemplaren. De post
zegelvellen zijn los verkrijgbaar bij www.collectclub.nl voor € 7,50
per vel of in de vorm van een abonnement via www.postnl.nl/

pionieren voor € 6,25 per postzegelvel. Kijk ook snel op pagina 26.

G
iEDiN
aaNB

Bezoek 28 maart de Luchtvaartbeurs in het
Aviodrome in Lelystad voor slechts € 9,95 ipv
€ 17,50. Ga naar www.aviodrome.nl voor
uw voordeelticket!

pErSOONLiJkE prODuCTEN 17

postset
Rie Cramer: de maanden
van het jaar
In 2015 brengt PostNL elke maand een postset uit met drie Persoon
lijke Postzegels en drie kaarten met nostalgische illustraties van Rie
Cramer (18871977). De illustraties zijn afkomstig uit de kinderboekjes
Het Jaar Rond uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Gelimi
teerde oplage van 2.000 stuks per postset. De postset zijn verkrijgbaar
via www.collectclub.nl voor € 4,95 per set of kijk snel op pagina 27.
Bij uw bestelling uit deze Collect ontvangt u de eerste postset met

een gestempeld velletje postzegels van rie Cramer, Maart roert z’n
staart, gratis! kijk snel op pagina 2.

Boek en postzegelserie
Vlinders in Nederland
Met het begin van de lente laten de eerste vlinders zich weer zien. PostNL brengt
een kleurrijk geïllustreerd boek uit met bijbehorende postzegels over vlinders die
in Nederland voorkomen. In het boek kunt u vier postzegelvelletjes bewaren. Op elk
velletje staan drie vlinders die in het betreﬀende jaargetijde in ons land verblijven.
De postzegelset bestaat uit vier postzegelvelletjes met vier klemstroken en zijn te
bestellen via www.collectclub.nl voor € 9,95 of kijk snel op pagina 26.

persoonlijke postzegels
Nijntje 60 jaar
23 JaNuari 2015

Zestig jaar na de geboorte van Nijntje, de beroemde
creatie van Dick Bruna (1927), brengt PostNL
een hommage met een 12delige postzegelserie.
Elk postzegelvel uit de serie is gewijd aan een
Nijntjeboek, en bevat vijf verschillende postzegels.
De eerste vier postzegelvelletjes tonen plaatjes uit
Nijntje, Nijntje op de fiets, Nijntje vliegt en Nijntje
in het museum. De serie Nijntje 60 jaar is te bestel
len via www.collectclub.nl en via www.postnl.nl/
nijntje voor € 5, per vel of kijk snel op pagina 24.
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Doe mee en win
prachtige prijzen van
Sudoku
Natuurmonumenten

Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok
van 3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.
Sudoku
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok van 3 x 3 vakjes

de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen. In de grijze balk verschijnt de in te
zenden oplossing.
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WiNNaarS COLLECT 82

Uit de goede inzendingen van de
Zweedse puzzel in Collect 82 zijn
de volgende winnaars getrokken:
Mw. C. de Rijke, Weesp
Dhr. M. van der Laarse, Kudelstaart
Dhr. P.A.M. Janssen, Geleen
Zij winnen de catalogus
Meesterwerken in het Van Gogh
Museum.

5

3

7

puZZELpriJS

Onder de goede inzendingen

7
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verloten we vier keer een bij- en
vlinderkast. Een prachtig bezit
voor liefhebbers van vlinders en
bijen in hun tuin. Daarnaast
verloten we zes exemplaren van
het boek Verborgen schatten. Dit
boek gaat over de gebouwen van
Natuurmonumenten: van kaste-

3

len, molens en forten tot boer-

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

6X
HET BOEk VErBOrGEN

derijen, woonhuizen en nog veel
meer bijzondere gebouwen die
onlosmakelijk verbonden zijn met
het omliggende landschap.

SCHaTTEN

Het boek en de bij- en vlinderkast
zijn ook verkrijgbaar via
winkel.natuurmonumenten.nl
Wilt u kans maken op deze
prachtige prijzen? Stuur uw

4X
BiJ- EN VLiNDErkaST

oplossing voor 18 april 2015 naar:
PostNL Collect Club, Postbus
99600, 9700 NB Groningen.
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GEBOOrTEpOSTZEGEL
UITGIFTEDATUM 2 MAART 2015

pOSTZEGELVEL
GEBOOrTEpOSTZEGEL
ZELfkLEVEND
VEL VaN 50
€ 34,50
BESTELNUMMER 350364

EErSTEDaGENVELOp Nr. 707
GEBOOrTEpOSTZEGEL
€ 2,39
BESTELNUMMER 350357

10 X LiEfDE

UITGIFTEDATUM 28 APRIL 2015

pOSTZEGELVEL
10 X LiEfDE
ZELfkLEVEND
€ 6,90
BESTELNUMMER 351162

pOSTZEGELMapJE Nr. 520
10 X LiEfDE
€ 3,81
BESTELNUMMER 351183

EErSTEDaGENVELOp Nr. 713
10 X LiEfDE
€ 2,39
BESTELNUMMER 351158

pOSTZEGELMapJE Nr. 514
GEBOOrTEpOSTZEGEL
€ 3,81
BESTELNUMMER 350380

19
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200 jaar KoninKrijK der nederlanden 2015
UItgIftedatUm 2 maart 2015

PostZegelmaPje nr. 512
200 jaar KoninKrijK der
nederlanden 2015
€ 6,57
bestelnummer 350580

PostZegelvel
200 jaar KoninKrijK der
nederlanden 2015
€ 13,80
bestelnummer 350561

eerstedagenveloP nr. 708
200 jaar KoninKrijK der
nederlanden 2015
€ 5,33
bestelnummer 350557

Koning Willem-alexander 2015

Koning Willem-alexander 2015
ZelfKlevend vel van 10
€ 6,90
bestelnummer 750035

Koning Willem-alexander 2015
ZelfKlevend vel van 5
€ 6,90
bestelnummer 750036

Koning Willem-alexander 2015
ZelfKlevend vel van 5 internationaal
€ 5,75
bestelnummer 750037

shoP
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Bruggen in nederland
UItgIftedatUm 30 maart 2015

PostZegelvel
Bruggen in nederland
€ 6,90
bestelnummer 351161

PostZegelmaPje nr. 516a
Bruggen in nederland
€ 5,19
bestelnummer 351180

eerstedagenveloP nr. 709a
Bruggen in nederland
€ 7,05
bestelnummer 351150
PostZegelmaPje nr. 516B
Bruggen in nederland
€ 3,81
bestelnummer 351181

PrestigeBoeKje nr. 56
Bruggen in nederland
€ 12,45
bestelnummer 351111

eerstedagenveloP nr. 709B
Bruggen in nederland
€ 5,33
bestelnummer 351151

NiEuWE uiTgiFTen
uiTGifTEN
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Speelgoed van Toen
UitgiftedatUm 28 april 2015

poSTzegelvel
Speelgoed van Toen
€ 6,90
bestelnummer 350663

poSTzegelmapje nr. 517
Speelgoed van Toen
€ 5,65
bestelnummer 350680

eerSTedagenvelop nr. 710
Speelgoed van Toen
€ 4,75
bestelnummer 350650

Speelgoed van nu
poSTzegelmapje nr. 518
Speelgoed van nu
€ 3,81
bestelnummer 350681
poSTzegelvel
Speelgoed van nu
€ 4,14
bestelnummer 350662

eerSTedagenvelop nr. 711
Speelgoed van nu
€ 3,60
bestelnummer 350651

Shop
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Flora en Fauna van heT naardermeer
UitgiftedatUm 28 april 2015

poSTzegelvel
Flora en Fauna van heT
naardermeer
€ 6,90
bestelnummer 350661

poSTzegelmapje nr. 519a
Flora en Fauna van heT
naardermeer
€ 5,19
bestelnummer 350682

eerSTedagenvelop nr. 712a
Flora en Fauna van heT
naardermeer
€ 7,05
bestelnummer 350652
poSTzegelmapje nr. 519b
Flora en Fauna van heT
naardermeer
€ 3,81
bestelnummer 350683

preSTigeboekje nr. 57
Flora en Fauna van heT
naardermeer
€ 12,45
bestelnummer 350611

eerSTedagenvelop nr. 712b
Flora en Fauna van heT
naardermeer
€ 5,33
bestelnummer 350653

uiTGifTEN
PersoonlijKe
ProdUcten
24 NiEuWE

nieUW Postzegelvelletjes nijntje

Postzegelvel
nijntje
€ 5,00
Bestelnummer 750009

Postzegelvel
nijntje oP de fiets
€ 5,00
Bestelnummer 750010

Postzegelvel
nijntje vliegt
€ 5,00
Bestelnummer 750011

Postzegelvel
nijntje in het mUseUm
€ 5,00
Bestelnummer 750014

Postzegelvelletjes PaParazzo

Postzegelvel
PaParazzo 2014 nr. 1
€ 5,00
Bestelnummer 740001

Postzegelvel
PaParazzo 2014 nr. 2
€ 5,00
Bestelnummer 740009

Postzegelvel
PaParazzo 2014 nr. 3
€ 5,00
Bestelnummer 740010

Postzegelvel
PaParazzo 2014 nr. 4
€ 5,00
Bestelnummer 740011

Postzegelvel
PaParazzo 2014 nr. 5
€ 5,00
Bestelnummer 740012

Postzegelvel
PaParazzo 2014 nr. 6
€ 5,00
Bestelnummer 740013

Postzegelvel
PaParazzo 2014 nr. 7
€ 5,00
Bestelnummer 740014

Postzegelvel
PaParazzo 2014 nr. 8
€ 5,00
Bestelnummer 740015

Postzegelvel
PaParazzo 2014 nr. 9
€ 5,00
Bestelnummer 740016

Postzegelvel
PaParazzo 2014 nr. 10
€ 5,00
Bestelnummer 740017

Postzegelvel
PaParazzo 2014 nr. 11
€ 5,00
Bestelnummer 740018

Postzegelvel
PaParazzo 2014 nr. 12
€ 5,00
Bestelnummer 740019

shoP
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sPeciale maP
van gogh internationaal
€ 23,00
Bestelnummer 740089

sPeciale maP
van gogh nederland
€ 27,60
Bestelnummer 740088

nieUW schilders in zilver

BeWaarBlad met
Postzegels schilders in
zilver: vincent van gogh
€ 29,95
Bestelnummer 750027

BeWaarBlad met
Postzegels schilders in
zilver: Barend KoeKKoeK
€ 29,95
Bestelnummer 750029

BeWaarBlad met
Postzegels schilders in
zilver: frans hals
29,95
Bestelnummer 750028

BeWaarBlad met
Postzegels schilders in
zilver: jan tooroP
€ 29,95
Bestelnummer 750030

uiTGifTEN
Persoonlijke
ProduCten
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unieke vliegtuigenColleCtie Pionieren in de luCht

Postzegelvel
Boeing 737
€ 7,50
Bestelnummer 750002

Postzegelvel
loCkheed vega
€ 7,50
Bestelnummer 750004

Postzegelvel
nighthaWk
€ 7,50
Bestelnummer 750005

Postzegelvel
soPWith Camel
€ 7,50
Bestelnummer 750006

Postzegelvel
sPaCeshuttle
€ 7,50
Bestelnummer 750007

Postzegelvel
Wright flyer
€ 7,50
Bestelnummer 750008

Postzegelvel
fokker sPin
€ 7,50
Bestelnummer 740076

Postzegelvel
ConCorde
€ 7,50
Bestelnummer 740077

Postzegelset vlinders
inClusief klemstroken
€ 9,95
Bestelnummer 750055

Postzegelvelletjes janneke Brinkmansalentijn en het nationaal ouderenfonds
acht postzegelvelletjes met tekeningen van
biologe janneke Brinkman-salentijn. thema
is bloemen en vlinders ingedeeld naar de vier
seizoenen. voor € 5,- per postzegelvelletje
steunt u ook het nationaal ouderenfonds.
Postzegelvel
vlinders voorjaar
€ 5,00
Bestelnummer 740103

Postzegelvel
vlinders zomer
€ 5,00
Bestelnummer 740104

Postzegelvel
vlinders najaar
€ 5,00
Bestelnummer 740105

Postzegelvel
vlinders Winter
€ 5,00
Bestelnummer 740106

Postzegelvel
Bloemen voorjaar
€ 5,00
Bestelnummer 740099

Postzegelvel
Bloemen zomer
€ 5,00
Bestelnummer 740100

Postzegelvel
Bloemen najaar
€ 5,00
Bestelnummer 740101

Postzegelvel
Bloemen Winter
€ 5,00
Bestelnummer 740102
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nieuW Postsets rie Cramer
Postset
rie Cramer feBruari
Postfris
€ 4,95
Bestelnummer 750039

Postset
rie Cramer maart
Postfris
€ 4,95
Bestelnummer 750040

Postset
rie Cramer januari
Postfris
€ 4,95
Bestelnummer 750038

Postsets rien Poortvliet
Postset rien
Poortvliet BeroePen
en amBaChten Postfris
€ 4,95
Bestelnummer 740073

Postset rien
Poortvliet Paarden
en Pony’s Postfris
€ 4,95
Bestelnummer 740059

Postset
rien Poortvliet
Wintertaferelen
Postfris
€ 4,95
Bestelnummer 740112

Postset 400 jaar
rijksuniversiteit
groningen
€ 4,95
Bestelnummer 740075

Postset
kaartje zo verstuurd
€ 4,95
Bestelnummer 740087

NiEuWE uiTGifTEN
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jaarcoLLecties 2014
UitgiftedatUm 18 november 2014

jaarcoLLectie 2014
nederLandse PostzegeLs
€ 91,60
bestelnummer 340000

jaarcoLLectie 2014
nederLandse PostzegeLveLLetjes
€ 81,65
bestelnummer 340069

jaarboek 2014

jaarboek nederLandse
PostzegeLs 2014
excLusief PostzegeLs
€ 25,95
bestelnummer 740071

UitgiftedatUm 18 november 2014

engeLs jaarboek
nederLandse PostzegeLs 2014
incLusief PostzegeLs
94,82
bestelnummer 740070

jaarboek nederLandse
PostzegeLs 2014
incLusief PostzegeLs
94,82
bestelnummer 340020

nvPh cataLogus 2015
nvPh cataLogus 2015
(hardcover)
€ 32,90
bestelnummer 750001

shoP
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PostzakProducten

Leuk om
cadeau te
geven

Postzak sLeuteLhanger
€ 10,95
bestelnummer 730148
Postzak notitieboekje
otitieboekje
200 pag, hxb: 22x15 cm
€ 18,95
bestelnummer 740029

Postzak etui
€ 16,95
bestelnummer 730146

Weekendtas Postzak
lxbxh: 60x31x31 cm
€ 159,95
bestelnummer 720122

Postzak PannenLaPPen
€ 14,95
bestelnummer 730198

Postzak kookschort
€ 49,95
bestelnummer 730197

Postzak
Pennenbakje
€ 16,95
bestelnummer
estelnummer 740109

Postzak kussen 35x40 cm
€ 26,95
bestelnummer 730147

s
sho
shoPPer
een trendy shopper die ook
e
binnenstebuiten gedragen
kan worden. mooi afgewerkt
met rundleder.
llxb
lxbxh: 31x1x42
€ 89,95
bestelnummer 730221
b

Postzak toiLettas
bxh: 27x19 cm
€ 24,95
bestelnummer 740108

Postzak kussen roL
lengte:
engte: 35 cm
€ 29,95
bestelnummer
estelnummer 740107
Postzak PLacemats
hxb: 34x44 cm
Wasinstructie: 30 ºc
€ 14,95
bestelnummer
estelnummer 740030

i-Pad hoes
deze hoes is gevoerd voor
extra bescherming van
uw tablet en is voorzien
van een magneetsluiting.
€ 49,95
bestelnummer 730216

LaPtoP tas
geschikt voor laptops tot maximaal 17 inch.
uitgevoerd met rundleer en compleet
gevoerd. het laptopcompartiment is
voorzien van extra voering. zo voorkomt
u beschadigingen. tevens 2 vakken voor
een mobiele telefoon of accessoires.
€ 159,95
bestelnummer 730222

NiEuWEVeRsChenen
uiTGifTEN
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postZeGelVel
DeCeMbeRZeGels 2014
ZelFkleVenD
€ 11,80
Bestelnummer 341661

postZeGelVel
DeCeMbeRZeGels 2014
kRUIDVat ZelFkleVenD
€ 11,80
Bestelnummer 341663

postZeGelMapJe nR. 512a
DeCeMbeRZeGels 2014
€ 6,95
Bestelnummer 341680

postZeGelVel
DeCeMbeRZeGels 2014
tRekpleIsteR ZelFkleVenD
€ 11,80
Bestelnummer 341662
postZeGelMapJe nR. 512b
DeCeMbeRZeGels 2014
€ 6,95
Bestelnummer 341681

postZeGelVel
50 JaaR top 40
€ 6,90
Bestelnummer 350161

postZeGelMapJe nR. 513b
50 JaaR top 40
€ 4,50
Bestelnummer 350181

postZeGelMapJe nR. 513a
50 JaaR top 40
€ 4,50
Bestelnummer 350180

postZeGelVel
MooI neDeRlanD 2015:
VestInGsteDen elbURG
€ 3,45
Bestelnummer 350361

postZeGelVel
MooI neDeRlanD 2015:
VestInGsteDen boURtanGe
€ 3,45
Bestelnummer 350262

postZeGelVel
MooI neDeRlanD 2015:
VestInGsteDen naaRDen
€ 3,45
Bestelnummer 350263

shop
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boeken
aanbieding

boek beatRIX
van € 19,95 voor € 4,95
Bestelnummer 750031

boek
eURopese VUURtoRens
van € 19,95 voor € 4,95
Bestelnummer 750034
boek FRans hals
van € 19,95 voor € 4,95
Bestelnummer 750033
boek ZooGDIeRen UIt
alle WInDstReken
van € 19,95 voor € 4,95
Bestelnummer 750032

postsets
postset
klaas Vaak DeF
€ 4,95
Bestelnummer 740079
postset
klaas Vaak GhI
€ 4,95
Bestelnummer 740080
postset
klaas Vaak Mno
€ 4,95
Bestelnummer 740082
postset
klaas Vaak abC
€ 4,95
Bestelnummer 740078

postset
klaas Vaak Jkl
€ 4,95
Bestelnummer 740081

postset
klaas Vaak stU
€ 4,95
Bestelnummer 740084

postset
klaas Vaak pQR
€ 4,95
Bestelnummer 740083
postset
klaas Vaak VWX
€ 4,95
Bestelnummer 740085

postset
klaas Vaak YZ
€3,95
Bestelnummer 740086

32 NiEuWE uiTGifTEN

Kwaliteits-insteekboek
Ons favoriete kwaliteitsinsteekboek
is nu op voorraad!
Vanaf 10
prijs per stuk

€

22

00

Nr. 29036

Leuchtturm
luxe stockboek
rode lederen kaft
Insteekboek A4 32/64
zwarte bladzijden,
rode lederen kaft.
Een kwaliteitsproduct van Leuchtturm. Een luxe
stockboek voor een prijs die lager is dan de
prijs van een gewoon insteekboek. Echt leer.
Ruik het en u weet het! Afmeting A4. Kleur

rood. Aantal zwarte bladzijden 64. Glasheldere
stroken en tussenbladen. We hebben er weer
10,000 van ontvangen, een volle vrachtwagen!

2450
50
Vanaf 3 prijs per stuk € 23

Prijs slechts €

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

32

Bekijk ook onze andere
goede aanbiedingen in
Collectwereld!

• Orders vanaf € 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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assortiment

nederland
jaarProducten 2014
Jaarcollectie 2014 Nederlandse Postzegelvelletjes
Jaarcollectie 2014 Nederlandse Postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2014
inclusief postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2014
exclusief postzegels
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2014
inclusief postzegels
Postzegels 2014
Koning Willem-Alexander 2014 waarde 1
ZELFKLEVEND Vel van 10
Koning Willem-Alexander 2014 waarde 2
ZELFKLEVEND Vel van 5
Koning Willem-Alexander 2014 internationaal
ZELFKLEVEND Vel van 5
Zakenpostzegels op rol (200) waarde 1 ZELFKLEVEND
Zakenpostzegels op rol (100) waarde 2 ZELFKLEVEND
Persoonlijke Postzegel Mauritshuis Internationaal
Grenzeloos Nederland - Japan 2014 vel a: handel
Grenzeloos Nederland - Japan 2014 vel b: wetenschap
Grenzeloos Nederland - Japan 2014 vel c: kunst
12,5 jaar Koninklijk huwelijk
UNESCO Werelderfgoed Nederland
75 jaar Spoorwegen in Nederland
Dag van de Postzegel 2014
Nederlandse DJ’s
Kinderpostzegels 2014
Decemberzegels 2014 ZELFKLEVEND

Bestelnr Prijs

340069
340000

€ 81,65
€ 91,60

340020

€ 94,82

740071

€ 25,95

740070

€ 94,82

740114

€ 6,90

740115

€ 6,90

740116
344301
344302
340862
340961.a
340961.b
340961.c
341061
341161
341261
341461
341361
341560
341661

€ 5,75
€138,00
€138,00
€ 11,50
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 5,05
€ 11,80

Postzegels 2015
50 jaar Top 40
Mooi Nederland 2015: vestingsteden Bourtange
Mooi Nederland 2015: vestingsteden Elburg
Mooi Nederland 2015: vestingsteden Naarden
Geboorte ZELFKLEVEND Vel van 50
10 x Liefde ZELFKLEVEND
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden 2015
Bruggen in Nederland
Speelgoed van toen
Speelgoed van nu
Flora en Fauna van het Naardermeer
Koning Willem-Alexander 2015 ZELFKLEVEND Vel van 10
Koning Willem-Alexander 2015 ZELFKLEVEND Vel van 5
Koning Willem-Alexander 2015 ZELFKLEVEND
Vel van 5 internationaal

350161
350262
350361
350263
350364
351162
350561
351161
350663
350662
350661
750035
750036

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

750037

€ 5,75

Basisassortiment
Beatrix 1 (1 postzegelvel van 10) Logo PostNL
Beatrix 2 (1 postzegelvel van 5) Logo PostNL
Liefde (1 postzegelvel 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

303101
303102
301162
306662
306661
304302

€
€
€
€
€
€

6,90
6,90
6,90
34,50
34,50
34,50

BijPlakzegels
Bijplakzegel 10 x 0,02 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

720042
730144
730145
730143

€
€
€
€

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

PostzegelmaPjes 2014
nr. 504 Persoonlijke Postzegel Mauritshuis
nr. 505 Grenzeloos Nederland 2014: Japan
nr. 506 12.5 jaar Koninklijk huwelijk
nr. 507a UNESCO Werelderfgoed Nederland
nr. 507b UNESCO Werelderfgoed Nederland
nr. 508a 175 jaar Spoorwegen in Nederland
nr. 508b 175 jaar Spoorwegen in Nederland
nr. 510 Dag van de Postzegel 2014
nr. 509 Nederlandse DJ’s
nr. 511 Kinderpostzegels 2014
nr. 512a Decemberzegels 2014
nr. 512b Decemberzegels 2014

340880
340980
341080
341180
341181
341280
341281
341480
341380
341580
341680
341681

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,65
7,95
4,50
5,19
3,81
5,19
3,81
3,81
4,50
6,10
6,95
6,95

6,90
3,45
3,45
3,45
34,50
6,90
13,80
6,90
6,90
4,14
6,90
6,90
6,90

PostzegelmaPjes 2015
nr. 512 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden 2015
nr. 513a 50 jaar Top 40
nr. 513b 50 jaar Top 40
nr. 514 Geboortepostzegel
nr. 516a Bruggen in Nederland
nr. 516b Bruggen in Nederland
nr. 517 Speelgoed van toen
nr. 518 Speelgoed van nu
nr. 519a Flora en Fauna van het Naardermeer
nr. 519b Flora en Fauna van het Naardermeer
nr. 520 10 x Liefde

Bestelnr Prijs

350580
350180
350181
350380
351180
351181
350680
350681
350682
350683
351180

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,57
4,50
4,50
3,81
5,19
3,81
5,65
3,81
5,19
3,81
3,81
12,45
12,45
12,45
12,45

PrestigeBoekje 2014
nr. 50 Klassiekers uit het Louwman museum
nr. 51 Orchideeën van het Gerendal
nr. 52 Mooi Nederland
nr. 53 UNESCO Werelderfgoed Nederland
nr. 54 Een reis door de tijd. 175 jaar Spoorwegen
in Nederland
nr. 55 Dag van de Postzegel

340211
340611
340711
341111

€
€
€
€

341211
341411

€ 12,45
€ 12,45

PrestigeBoekje 2015
nr. 56 Bruggen in Nederland
nr. 57 Flora en Fauna van het Naardermeer

351111
350611

€ 12,45
€ 12,45

eerstedagenveloP 2014
nr. 697 Grenzeloos Nederland 2014: Japan
nr. 698 Persoonlijke Postzegel Mauritshuis
nr. 699 12.5 jaar Koninklijk huwelijk
nr. 700a UNESCO Werelderfgoed Nederland
nr. 700b UNESCO Werelderfgoed Nederland
nr. 701a 175 jaar Spoorwegen in Nederland
nr. 701b 175 jaar Spoorwegen in Nederland
nr. 702 Nederlandse DJ’s
nr. 703 Dag van de Postzegel 2014
nr. 704 Kinderpostzegels 2014
nr. 705 Decemberzegels 2014

340957
340857
341057
341150
341151
341250
341251
341357
341457
341557
341657

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,75
3,19
5,70
6,68
5,08
6,68
5,08
5,70
2,34
7,88
2,05

eerstedagenveloP 2015
nr. 706a 50 jaar Top 40
nr. 706b 50 jaar Top 40
nr. 707 Geboorte
nr. 708 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden 2015
nr. 709a Bruggen in Nederland
nr. 709b Bruggen in Nederland
nr. 710 Speelgoed van toen
nr. 711 Speelgoed van nu
nr. 712a Flora en Fauna van het Naardermeer
nr. 712b Flora en Fauna van het Naardermeer
nr. 713 10 x Liefde

350150
350151
350357
350557
351150
351151
350650
350651
350652
350653
351157

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,05
5,33
2,39
7,08
7,05
5,33
4,75
3,60
7,05
5,33
2,39

740001
740009
740010
740011
740012
740013
740014
740015
740016
740017
740018
740019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

330466
740099
740100
740101
740102
740103
740104
740105

€
€
€
€
€
€
€
€

7,95
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Persoonlijke Postzegels
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 1
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 2
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 3
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 4
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 5
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 6
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 7
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 8
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 9
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 10
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 11
Postzegelvel Paparazzo 2014 nr. 12
Zilveren 3D postzegel prinses Beatrix en
koning Willem-Alexander
Postzegelvel Bloemen Voorjaar
Postzegelvel Bloemen Zomer
Postzegelvel Bloemen Najaar
Postzegelvel Bloemen Winter
Postzegelvel Vlinders Voorjaar
Postzegelvel Vlinders Zomer
Postzegelvel Vlinders Najaar

nieuwe uitgiften
34 assortiment

Postzegelvel Vlinders Winter
Postzegelvel Nijntje
Postzegelvel Nijntje op de fiets
Postzegelvel Nijntje vliegt
Postzegelvel Nijntje in het museum
Postzegelvel Boeing 737
Postzegelvel Lockheed Vega
Postzegelvel Nighthawk
Postzegelvel Sopwith Camel
Postzegelvel Spaceshuttle
Postzegelvel Wright Flyer
Postzegelvel Fokker Spin
Postzegelvel Concorde
Postzegelset Vlinders inclusief klemstroken

Bestelnr Prijs
740106 € 5,00
750009 € 5,00
750010 € 5,00
750011 € 5,00
750014 € 5,00
750002 € 7,50
750004 € 7,50
750005 € 7,50
750006 € 7,50
750007 € 7,50
750008 € 7,50
740076 € 7,50
740077 € 7,50
750055 € 9,95

Postsets
Postset Klaas Vaak ABC
Postset Klaas Vaak DEF
Postset Klaas Vaak GHI
Postset Klaas Vaak JKL
Postset Klaas Vaak MNO
Postset Klaas Vaak PQR
Postset Klaas Vaak STU
Postset Klaas Vaak VWX
Postset Klaas Vaak YZ
Postset Kaartje zo verstuurd
Postset 400 jaar Rijksuniversiteit Groningen
Postset Rien Poortvliet POSTFRIS Beroepen en ambachten
Postset Rien Poortvliet POSTFRIS Paarden en Pony’s
Postset Rien Poortvliet POSTFRIS Wintertaferelen
Postset Rie Cramer januari
Postset Rie Cramer februari
Postset Rie Cramer maart

740078
740079
740080
740081
740082
740083
740084
740085
740086
740087
740075
740073
740059
740112
750038
750039
750040

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Speciale map Van Gogh Nederland
Speciale map Van Gogh Internationaal

740088
740089

€ 27,60
€ 23,00

diversen
Port Betaald Attentiezegels Bloemen
Cadeaubox Koningin Beatrix
Postzak Weekendtas
Postzak Etui
Postzak Sleutelhanger
Postzak Kookschort
Postzak I-pad hoes
Postzak Shopper
Postzak Laptop tas
Postzak Placemats
Postzak Notitieboekje
Postzak Pannenlappen
Postzak Kussen
Postzak Kussen rol
Postzak Pennenbakje
Postzak Toilettas

720070
730166
720122
730146
730148
730197
730216
730221
730222
740030
740029
730198
730147
740107
740109
740108

€ 2,30
€ 75,00
€159,95
€ 16,95
€ 10,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 89,95
€159,95
€ 14,95
€ 18,95
€ 14,95
€ 26,95
€ 29,95
€ 16,95
€ 24,95

nvPH - catalogus 2015
NVPH catalogus 2015 (hardcover)

750001

€ 32,90

4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
3,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95

colofon

Collect 83 (voorjaar 2015)
is een uitgave van Koninklijke PostNL BV
redactie collect
15e verdieping, Postbus 30250,
2500 GG Den Haag
adreswijzigingen en Bestellingen
PostNL Collect Club,
Postbus 30051,
9700 RN Groningen
Telefoon: 088 86 89 900,
Internet: www.collectclub.nl
uitgever
Koninklijke PostNL BV
redactie, vormgeving en Productie
Head Office NL, onderdeel Sanoma
fotografie
Marieke Duijsters, Floris Leeuwenberg,
Natuurmonumenten / Andries de la Lande
Cremer
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, bestellingen en
overige vragen belt u onze Klantenservice,
tel. (088) 86 89 900.
geldigHeid
Aanbiedingen in Collect 83 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.
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PostNL - Collect Club
Antwoordnummer 10300
2600 WB Delft
Nederland
2600WB10300

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

totaal:

€……...............

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

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

ibaN-nummer:

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

C83

Postnl
Port betaald
Port payé
Pays-bas

u ontvangt de Jaarcollecties,
Jaarboeken en albumbladen
aan het einde van het jaar. de
postzegelproducten, Mooi
nederland en Grenzeloos
nederland ontvangt u eens per
halfjaar. Zie www.collectclub.nl
voor de algemene voorwaarden.

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

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

ibaN-nummer:

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

C83

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.

Naam: ..........................................................................................................m/v

gratis

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

Naam: ..........................................................................................................m/v

(ik bestel voor € 60,- aaN
postzegelproducteN)

boek vliNders
iN NederlaNd

AANtAL
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
(sub)totaal:

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

Liever
telefonisch
bestellen?
Bel
088 86 89 90
0

betaling van de artikelen die u bestelt vindt plaats conform de betaalwijze die wij eerder met u hebben afgesproken en
die wij bij uw klantgegevens hebben vastgelegd. door deze bestelling te plaatsen, verklaart u hiermee akkoord te gaan.

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

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

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

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

betaling van de artikelen die u bestelt vindt plaats conform de betaalwijze die wij eerder met u hebben afgesproken en
die wij bij uw klantgegevens hebben vastgelegd. door deze bestelling te plaatsen, verklaart u hiermee akkoord te gaan.

PostzegeLProdUcteN
___ prestigeboekJes
___ postzegelMapJes
___ eerstedageNveloppeN
___ beurspostzegels

BoekeN
___ Jaarboek NederlaNdse postzegels iNclusieF
postzegels
___ Jaarboek NederlaNdse postzegels exclusieF
postzegels

PostzegeLs
___ Jaarcollectie NederlaNdse postzegels
___ Jaarcollectie NederlaNdse postzegelvelletJes
___ Mooi NederlaNd
___ greNzeloos NederlaNd

Ik neem met ingang van 1 januari 2015 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
36 nieuwe uitgiften

