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Gratis boek
Franciens katten
Bij uw bestelling
vanaf € 60,

Decemberzegels 2015
tord boontje tekende
voor het ontwerp

mooi nederland
vissersplaatsen

gratiS
poStSet
rie cram
novemb er
bij u er
w
bestelling

Eerbetoon aan
Jheronimus Bosch
een schilderij op
een postzegelvel

Symbolische objecten uit de visserij
van Volendam, Urk en Zoutkamp

prachtige cadeaus

speciaal voor Collect-lezers
gratis
postset rie
cramer:
november
Bij uw bestelling*

Bij uw bestelling uit deze Collect ontvangt u
de postset November van Rie Cramer gratis.
Deze postset bestaat uit een gestempeld
postzegelvel en drie kaarten, waarop de
maand november met nostalgische prentjes
wordt gevierd. Tekenares Rie Cramer (1887
1977) maakte deze geliefde prentjes voor
haar kinderboekje Het Jaar Rond. op = op
Dit is de laatste postset in een serie van twaalf. in het afgelopen
jaar heeft u bij uw bestellingen vier postsets met gestempeld
postzegelvelletje cadeau gekregen. kijk ook op pagina 24.

gratis
boek franciens katten
Bij uw bestelling vanaf € 60,-*

De kleurentekeningen die Francien van Westering
maakt van katten, zijn inmiddels wereldberoemd.
Ze tekent voor tijdschriften (o.a. Margriet) maar ook

profiteer nu
van Deze caDeauS
en beStel Snel!

* Uit Collect 86 kunt u online, telefo

voor individuele opdrachtgevers die hun huisdier

nisch of schriftelijk bestellen. Bij uw

vereeuwigd willen hebben. Een proeve van haar

bestelling ontvangt u een gratis post

kunnen staat in het mooi vormgegeven boek

set van Rie Cramer. Bestelt u voor

Franciens katten, dat u gratis krijgt bij uw bestelling

€ 60, of meer aan postzegelproduc

boven € 60,. op = op

ten en vóór 31 december 2015, dan

van franciens katten

verschijnt ook een postzegelset
(inclusief klemstroken).
kijk op pagina 15.

krijgt u gratis het boek Franciens
katten. Bestelt u in de looptijd van
Collect 86 meer dan één keer, dan
ontvangt u geen cadeau(s) meer.

inhouD 3

collect 86
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mooi neDerlanD viSSerSplaatSen

Het karakter van de vissersplaatsen Volendam, urk en Zoutkamp
getoond op drie postzegelvellen.

nieuWe uitgiften
500 Jaar Jheronimus Bosch.

mijn poStzegel en ik

Van postzegels tot briefkaarten en stempels. Frans Boeren verzamelt
alle postale uitingen met sint-nicolaas.

profiel

Dutch designer Tord Boontje koos voor een verhalende aanpak bij
het ontwerp van de Decemberzegels 2015.

uitgifteprogramma

Postzegeluitgiften eerste helft 2016.

puzzel

kort nieuWS

kies uw favorieten
van 2015

perSoonlijke proDucten

Het is weer tijd voor de postzegelverkiezing. Dat

Win mooie Jheronimus Bosch prijzen.

nieuws, agenda en service.

Pionieren in de lucht, Postset rie Cramer: de maanden van het
jaar, Postzegelserie Kabouter, nijntje 60 jaar, Postset Franciens
katten, Persoonlijke postzegels Janneke Brinkman-salentijn.

betekent dat u een favoriet mag kiezen uit het uitgifte

poStzegelverkiezing

ontwerpen er maar één aan? Ik geef het u te doen!

programma van het afgelopen jaar. Kijk maar eens op
pagina 16, waar ze allemaal op een rijtje staan. Geen
gemakkelijke opgave. Hoe wijs je uit twintig prachtige

stem op uw favoriete ontwerp van 2015.

De uitslag volgt in de volgende Collect.

varia

Ondertussen maken we ons ook op voor december,

Collect Club opent fysieke winkel in Bussum.

de feestmaand bij uitstek. Hier horen, traditiegetrouw
de Decemberzegels bij, ditmaal gemaakt door de

Shop

beroemde Nederlandse ontwerper Tord Boontje.

aSSortiment

Het nieuwe jaar openen we met een prachtig post
zegelvel waarop het schilderij ‘De Hooiwagen’ van
Jheronimus Bosch prijkt, uitgegeven ter ere van zijn
vijfhonderdste sterfjaar. En trots zijn we ook op de
nieuwe postzegeluitgiften in de serie Mooi Nederland,
vissersplaatsen. Genoeg om u dus op te verheugen.

volgenDe keer in collect* o.a:

Postcrossing 2016, Cour Internationale
de Justice, Griend: vogels van de Wadden.
*CoLLECT 87 VErsCHIJnT In DE WEEK Van 22 MaarT 2016.

Oh ja, grijp ook de kans om de jaarproducten van 2015
te bemachtigen. U vindt ze in de Shop op pagina 23.
Rest mij u prettige kerstdagen te wensen en een
gezond en gelukkig nieuwjaar!
Ludo Voorn
DIrECTEur MarKETInG
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De postzegelvellen
tonen het karakter van
de vissersplaatsen
volendam, urk en
zoutkamp.

De binnenhaven van
het groningse zoutkamp
staat bekend om zijn
gekleurde gevels.

in volendam liggen vandaag
de dag nog vier authentieke
kwakken in de haven.

Mooi nederland Vissersplaatsen

souvenirs van volendam, urk
1 februari 2016 De serie mooi nederland zou niet compleet zijn zonder de vissers-

plaatsen. De eerste drie van vijf vissersplaatsen zijn volendam, urk
en zoutkamp. Elke postzegel toont objecten die symbolisch zijn
voor de visserij.

W

ie niet uit een vissersgeslacht stamt, zal

weten op te sporen en gerestaureerd, met steun van

het verschil niet kennen tussen een kwak

de gemeente, sponsors en tal van vrijwilligers. De eer

en een botter. Carlo de Boer, zoon van

ste kwak, de VD172 uit 1904, ging in 1999 opnieuw te

een Noordzeevisser en kleinkind van twee Zuiderzee

water. De pastoor zegende het schip in. Ook de andere

vissers, weet het wél. “Met zijn 16 meter was een kwak

drie zijn inmiddels zeewaardig en te huur voor

al gauw drie meter groter dan een botter. Voor de

evenementen.

Volendammer vangstmethode – met een zwaar sleep
net tussen twee bomen – was namelijk een schip met
grote trekkracht nodig. In de hoogtijdagen van de

getaande zeilen

Genoemde kwak, de VD172, heeft een hoofdrol op het

visserij lagen er tweehonderd kwakken in onze haven.

postzegelvel Mooi Nederland Vissersplaatsen –

Daar zijn er nog maar vier van over.” Carlo is voorzitter

Volendam. Carlo de Boer vindt het een mooi eer

van de vereniging Behoud de Volendammer Botters.

betoon. En het rood van het zeil komt goed tot uiting:

Die vereniging heeft vier authentieke kwakken

“Volendammers mengden cachou, een organische

nieuWe uitgiften 5

Het visnet is een terugkerend element op elk van
de drie postzegelvellen

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL

De vuurtoren van
urk is een van de
symbolen op het
postzegelvel.

DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
ONTWERP
DRUKKERIJ

techniSche gegevenS
20,8 x 25,3 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
drie velletjes met vijf identieke
postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
oﬀset
60.000 velletjes
Birza Design, Deventer
Joh. Enschedé security Print, Haarlem

en zoutkamp
kleurstof, door de verf om het zeil te tanen. Door het

de dorpsvlag van Urk met een schelvis in het midden,

rode zeil konden de families die op de dijk stonden te

een meerpaal, de typische woningen, het zicht op de

wachten, de kwakken al van ver zien aankomen.”

haven en een kraan op de plaatselijke scheepswerf. In

Verder zijn op het postzegelvel een klokkenpaal, de

het water onderaan zwemmen een schol, drie harders,

typische gevel van een Volendams huis en een aal te

een kabeljauw en een tong.

zien. Op de achtergrond staan een steigerpaal, wonin
gen met een typische Zuiderzeearchitectuur, de vlag
van de gemeente EdamVolendam, een waslijn met

De verdwenen zee van zoutkamp

Het minst bekende, maar daarom niet minder interes

wasgoed, de Katwoudermolen uit 1896 en de voor

sante vissersplaats, is Zoutkamp in Groningen, bij de

malige visafslag die nu als havenkantoor dienst doet. In

voormalige Lauwerszee. Daarop te zien zijn de replica

het water zwemmen een schol, twee zandspieringen,

van een kalkoven, het stalen havenlicht of lichtopstand

een bot en een snoekbaars.

op de steiger en de gekleurde gevels van de loodsen.

urk aan de zuiderzee

Onderaan staat een Noordzeegarnaal. Iconen van
Zoutkamp zijn een boei uit het visserijmuseum

Het postzegelvel van Urk is volgens hetzelfde stramien

Zoutkamp, het huis van de sluismeester, de kade,

vormgegeven. Een terugkerend element op elk van de

het huisje met de ‘leugenbank’ bij de haven, de licht

drie postzegelvellen is het visnet op de achtergrond.

opstand bij het Reitdiep, een herbouwd vissershuisje,

Specifiek voor Urk zijn de boei UK 1, de vuurtoren en de

een sloepenloods en de garnalenkotter ZK 21. In het

kotter UK 244 met daaronder de zee. Iconen van Urk

water onderaan zwemmen een schol, een aal, twee

zijn de dubbele bolder, visnetten die te drogen hangen,

schelpen en een schar.

in deze postzegelserie
verschijnen op 23 mei

2016 nog Scheveningen
(zuid-holland),

arnemuiden (zeeland),
en het verzamelvel.

bestel het postzegelvel
van uw keuze op
pagina 21.
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POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

techniSche gegevenS
25 x 36 mm
14 ½ : 14 ½
normaal met fosforopdruk
synthetisch
10 verschillende postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
oﬀset
180.000 velletjes
Cartor security Printing, Frankrijk

De hooiwagen van
jheronimus bosch
4 januari 2016

h

het middeleeuwse leven is kleurrijk verbeeld door Jheronimus
Bosch, die al bij leven een ‘seer vermaerd schilder’ was. Hij stierf
in 1516, vijfhonderd jaar geleden. zijn schilderij De hooiwagen is
onderwerp van een nieuw postzegelvel.

et nieuwe postzegelvel 500 jaar

de verleiding en de zondeval en het rechter

resolutiefotografie die speciaal voor het

Jheronimus Bosch laat een uit

is een visioen van de hel.

Bosch Research and Conservation Project

snede zien van het middenpaneel

van het drieluik De Hooiwagen. Elke post

Scherpe fotograﬁe

is ontwikkeld. Dankzij deze techniek kon
ontwerpstudio Kluif uit Den Bosch het

Op de tab bij iedere postzegel staat een

beeld vergroten tot op het niveau van

is van het grotere thema: een hooiwagen

korte toelichting op wat we zien. Elk tafe

craqueléscheurtjes en penseelstreken.

die afstevent op de hel, met een roof

reeltje is vol van symboliek; de betekenis

Op elke postzegel is een halve cirkel

zuchtige bende erachteraan. Het is een

hiervan is beschreven door Jos Koldeweij,

uitgespaard met daarin de tekst 500 jaar

symbool voor de hebzucht van de mens en

hoogleraar kunstgeschiedenis van de mid

Jheronimus Bosch 2016, Nederland

diens vergankelijkheid op aarde. Het totale

deleeuwen aan de Radboud Universiteit

en de sorteerhaak.

schilderij, uit het Museo Nacional del

Nijmegen en een groot kenner van het

Prado, heeft drie panelen; het linker laat

werk van Bosch. De scherpe weergave van

het aards paradijs zien met de schepping,

de details werd mogelijk door de hoge

zegel beeldt een tafereel af dat onderdeel

bestel het postzegelvel 500 jaar

jheronimus bosch op pagina 22.

mijn poStzegel & ik 7
aan de Zwarte Pietendiscussie waagt
hij zich niet. niettemin kent frans
boeren (70) uit Boskoop het
werkelijke verhaal van sint-nicolaas,
de bisschop die model stond voor
onze kindervriend sinterklaas.
hoezo verzamelt u postzegels over Sint-nicolaas?
“Mijn zus verzamelt heiligenbeeldjes en iconen van Sint

Nicolaas. Ik heb haar verzameling altijd heel mooi gevon
den en besloot daar toen postale uitingen bij te zoeken.
SintNicolaas, de bisschop van Myra, was in de eerste
eeuw na Christus heel belangrijk voor de verspreiding van
het christendom in Azië. Volgens de overlevering kon hij
wonderen verrichten en was hij een weldoener voor de
armen en kinderen. Er doen veel legendes over hem de
ronde, er wordt zelfs gezegd dat hij en de Germaanse god
Wodan dezelfde zijn. Hoe dan ook, hij zou later naamgever
worden van pausen en tsaren en van ontelbaar veel
kerkelijke bouwwerken in Europa.”

hoe ziet uw verzameling eruit?

“Nou, ik verzamel niet alleen postzegels en briefkaarten
waar de bisschop op staat, maar ook bruggen en kerken
die vernoemd zijn naar SintNicolaas. Stempels zijn ook
interessant. Alleen al in België zijn er twee plaatsen die
naar hem vernoemd zijn. De iconen hebben mijn voor
keur, die zijn zo prachtig van detail! Ze komen voor op
Vaticaanzegels maar vooral op OostEuropese en
Russische postzegels. De heilige SintNicolaas is bijna
altijd geportretteerd met drie appels of gouden ballen in
zijn hand. Die symbolen verwijzen naar de legende van
de arme man die geen bruidsschat kon betalen, waar
door zijn drie dochters als slaaf dreigden te worden
verkocht. SintNicolaas gooide drie buideltjes met goud
in de kamer van de meisjes. Ze waren gered. Daar komt
het strooigoed vandaan, dat wij van Sinterklaas kennen.
Maar Sinterklaas is een fictieve figuur. Hij is in 1850
bedacht door de Amsterdamse onderwijzer Jan
Schenkman. Uit diens prentenboek Sint Nicolaas en zijn
knecht is ons Sinterklaasfeest voortgekomen.”

Wat is uw mooiste postzegel?

“Dat is onherroepelijk een Oekraïnse uitgifte uit 2006. Een
dubbele postzegel waarop SintNicolaas te zien is met een
gouden aureool, zoals op een icoon, gevolgd door drie en
gelen en een groepje blije kinderen. De velrand maakt het
compleet: daarop is snoep en speelgoed te zien.”

Wilt u in deze rubriek? mail naar collect@postnl.nl

De echte
goedheiligman
Frans Boeren
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Tord Boontje ontwerpt Decemberzegels

Symboliek
bij kaarslicht

24 november 2015

Tord Boontje tekende voor het ontwerp van de Decemberzegels
2015. Elke postzegel is een aanzet tot een verhaaltje, waarin
intimiteit en samenzijn doorschijnen. De lieflijke afbeeldingen
hebben echter ook een diepere laag.

Tord Boontje is een toonaangevende ontwerper gevestigd in Londen.

Welk ontwerp had je voor ogen
bij het maken van de
Decemberzegels, Tord?

“Ik wilde kleine verhalen maken met motie
ven die wel vaker in mijn werk terugkeren:
dieren, planten en bloemen. Verhaaltjes die
in één plaatje te vangen zijn. Beter gezegd:
elke postzegel is een aanzet tot een verhaal
tje. Met herinneringen of fantasie maak je
daar je eigen vertelling van. Zo wil ik berei
ken dat iedereen er een binding mee krijgt.
Ik heb dat zelf ook: de postzegel van het
meisje met de hond brengt mij terug naar
vroeger, toen mijn dochter met de hond
genoot van de eerste sneeuw.”
Typisch Tord:
romantisch en
sprookjesachtig.

profiel 9

in Welke verhouDing Staan De
tien poStzegelS tot elkaar?
“Er zijn inhoudelijke overeenkomsten.

sterren, kristallen en
vuurwerk laten de
postzegels stralen

tord: “bij het
ontwerp ging ik
uit van verhaaltjes
die in één plaatje
te vangen zijn.”

Binnen de verhalende aanpak heb ik willen

in de hippe londense wijk Shoreditch
is de tord boontje Shop.

laten zien hoe belangrijk het is om samen te
zijn in december of om in die periode aan
elkaar te denken. Daarom is er ook altijd in
teractie tussen de figuren op de postzegels,
een contact waaruit ook de verschillende
karakters naar voren komen. Een andere
overeenkomst is het element licht, of dat nu
sterren zijn, kristallen of vuurwerk. Elke
postzegel heb ik willen laten stralen.”

kun je uitleggen hoe je te Werk
bent gegaan?
“Ik werk graag in lagen, met een voor

grond, een achtergrond en een midden
laag. Het ziet er soms een beetje rommelig
uit – dat is opzet, dat vind ik ook wel bij

toon aan, afgewisseld door de blauwe

december horen. Hetzelfde geldt voor het

postzegels en die met de twee hazen in

lettertype, Futura. Uiterst leesbaar, maar

zwartwit. Ik vond het wel aardig om één

tegelijkertijd romantisch en sprookjes

postzegel helemaal zwartwit te maken.

achtig. Ik heb eerst zo’n dertig plaatjes

Bovendien wilde ik een sneeuwlandschap

gemaakt. Daarvan zijn er in samenspraak

afbeelden. Daartegen komt een silhouet

met PostNL tien overgebleven. De scènes

toch het fraaiste uit.”

schetste ik op papier, daarna zijn ze in
de studio op de computer uitgewerkt. De
basis is overeind gebleven, maar wel sterk
vereenvoudigd. In het begin ben je geneigd
te veel te vertellen. En het blijft natuurlijk

je hebt ook Dieren afgebeelD
Die je niet meteen met December
aSSocieert.

“Ja, zwanen bijvoorbeeld. En een zwaluw die

een miniformaat. Dat is het interessante

je nooit in december ziet. Het is leuk om van

van postzegels: het medium dwingt je

het geijkte pad af te dwalen, maar ik heb

selectief te zijn. Voor de volgorde van de

deze buitenbeentjes ook toegevoegd als

postzegels heb ik een ruitjespatroon

een stille verwijzing naar de mensen die niet

gebruikt – de rode postzegels geven de

bij ons kunnen zijn tijdens de feestdagen.”

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGEL

Dieren, bloemen en planten
zijn terugkerende motieven
in de ontwerpen van tord.

DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

techniSche gegevenS
20,8 x 25,3 mm
slitvorm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
vel met 20 decemberzegels waarvan 10 verschillende ontwerpen
geel, magenta, cyaan en zwart
oﬀset
6.500.000 velletjes
Joh. Enschedé security Print,
Haarlem

het speciale decembertarief

van € 0,64 per postzegel is dit
jaar geldig van 24 november

2015 tot en met 6 januari 2016.
kijk ook op pagina 20.

rubriek
10 Service

postzegeluitgiften eerste helft 2016*
POSTZEGELUITGIFTE

Jaarcollectie
postzegels

Jaarcollectie
postzegelvelletjes

Prestigeboekjes

Postzegelmapjes

Eerstedagenveloppen

€ 12,45

€ 4,70

€ 6,44

€ 4,70

€ 6,44

€ 8,55

€11,25

€ 6,05

€ 8,13

4 JanuarI

500 jaar jheronimus bosch

€ 7,30

1 FEBruarI

mooi nederland vissersplaatsen
• Urk

€ 3,65

• Volendam

€ 3,65

• Zoutkamp

€ 3,65

29 MaarT

postcrossing 2016

25 aPrIL

€ 12,50

posteurop: Denk groen

€ 2,50

€ 12,50

€ 6,05

€ 5,00

cour internationale de justice

€ 1,25

€ 12,50

€ 6,05

€ 3,44

griend: vogels van de Wadden

€ 7,30

€ 5,43

€ 7,35

€ 3,97

€ 5,53

€ 12,45

23 MEI

mooi nederland vissersplaatsen
• Scheveningen

€ 3,65

• Arnemuiden

€ 3,65

• Verzamelvel

€ 3,65

mozart in nederland

€ 1,46

fotograﬁe: ed van der elsken

€ 7,30

€ 12,45
€ 7,30

€ 4,70

€ 6,44

€ 3,97

€ 3,70

€ 5,43

€ 7,35

€ 3,97

€ 5,53

* Deze postzegeluitgiften behoren tot het officiële uitgifteprogramma. alle overige postzegeluitgiften vallen hierbuiten. prijswijzingen voorbehouden.

ner 46
quentie 55
60

48

50

61

52
56
63

62

verticaal
2
1
gen 6
7
8
stuurslid in de sportwereld
20
meter 25
26
36
38
42
45
47
56
draaiing 55

53
58

57

3

-

4
9

W IJ D T E

D

juwelier

K

B

N

L E E S T

puzzel 11

5 18 -

10
24

Maak kans op
jheronimus bosch prijzen!
22

23

27

31
40

39

49

51

54

-

59

Kruiswoord

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
1

2

3

4

5

6

11

7

8

11 voornaamwoordelijk bijwoord
12 bengel 13 financiele hulp 14 niet

15

16

verder dan 15 heraldisch teken 16

17

geroosterde boterham 17 keuken

18

19
22

23

28

24

25

26

20

30

28 eiland in Indonesië 29 opdracht

31

30 blijk 32 dunne stof 33 veldver
blijf 34 plaats in Duitsland 35 vang

33

34

werktuig 37 plaats 39 ambtskleding

35

36

37

41

38

46

41 deel van een fiets 43 dom

39

40

43

42

44

47

48

50 kaal 52 onderricht in autorijden
53 eenheid van frequentie
55 matrasvulling van zaadpluis

52
54

56

56 steendruk 57 knoest in hout

55

58 houtsoort 60 plaats in India

57

58

60

44 rondzwervende steppebewoner
46 proteïne 48 deel van de rug

45

49

51
53

kruid 18 happer 19 koperen blaas
instrument 21 dopheide 25 duwtje

27

29
32

horizontaal
1 dager 8 verkoop van goederen

14

21

10

12

13

50

9

59

61 strijdperk 62 ruimte
63 schoenmakersgerei.

61

62

63

verticaal
1 boom 2 circuit voor racewagentjes

27

43

62

6

20

31

11

52

3 hervatting van werkzaamheden
4 straatkei 5 tegen 6 mineraal
7 geraamte 8 de een en de ander
9 zeer aangenaam 10 gesloten

puzzelprijS
Onder de goede

5

inzendingen verloten we vijf
toegangskaarten voor het Jherominus
Bosch Art Center in ’s Hertogenbosch en zes keer
de puzzel ‘De Hooiwagen’ (1.000 stukjes) van
Puzzelman. U kunt deze puzzel ook bestellen via
www.spelenpuzzel.nl
Wilt u kans maken? Stuur uw oplossing voor
31 december 2015 naar: PostNL Collect Club,
Postbus 42, 2700 AA Zoetermeer.

WinnaarS collect 85

Het juiste antwoord van de Zweedse
puzzel uit Collect 85 is: boswandeling.
De volgende tien winnaars krijgen de
stedengids 100% Rotterdam:

J.D. Van Drunen, Heemskerk;
K.R. De Groot, Gouda; J. Van der Voorden,
Krimpen a/d Lek; N.C. BrondwijkRomeijn,
Zwijndrecht; J.P Van Gijzen, HendrikIdo
Ambacht; A. Van Zutphen, St Maarten;
J.J. Van Moorten, Sas Van Gent; José
en Evert Mastenbroek, Amsterdam;
J. Verhoeven, Zijtaart; R. Haverkamp, Zwolle

18 bestuurslid in de sportwereld
20 woordmerk 22 ellendige boel
23 pulli 24 honderd vierkante
meter 25 schaakterm 26 plaats
voor eregasten 27 deel van Dene
marken 31 montage 36 Arabische
havenstad 38 aanwijzend voor
naamwoord 39 vogelverblijf 40 af
schuwelijk 42 manier 45 kosmisch
begin 47 aarde 49 kleine slokjes
nemen 51 onophoudelijk
54 verdraaiing 55 schram op de
huid 56 windvrij 59 baat.
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nieuwe catalogus
Persoonlijke
Postzegels
De NVPH heeft de tweede
editie van de NVPH
Catalogus Nederlandse
Persoonlijke Postzegels
uitgebracht. Met bijna
duizend afbeeldingen
geeft deze catalogus
een overzicht van abonne
mentszegels, postbox
velletjes, museumvelletjes, postzegelboekjes,
beurspostzegels en velletjes, cadeauvelletjes
en andere uitgiften. Alle met een catalogus
prijsnotering en unieke NVPHnummering.
U bestelt de catalogus voor € 18,90 bij

gewijzigde posttarieven

vrijwel alle bij de NVPH aangesloten
postzegelhandelaren.

Met ingang van 1 januari 2016 hanteert PostNL nieuwe tarieven voor het
versturen van brieven in het binnen en buitenland. De nieuwe tarieven zijn:
• basistarief voor brieven in Nederland: € 0,73
• basistarief voor brieven met buitenlandse bestemming: € 1,25
Ook de tarieven in de zakelijke markt stijgen. Het basistarief voor de verzending
van een pakket blijft ongewijzigd. Door het toenemende gebruik van email,
social media en andere digitale communicatiemiddelen daalt het postvolume.
PostNL vangt dit effect voor een groot deel op door kostenbesparingen;
desondanks zijn tariefverhogingen nodig om post in Nederland in de
gratis bij aanschaf van de nvph catalogus:

toekomst betrouwbaar en bereikbaar te houden.

exclusief velletje persoonlijke postzegels.

postnl collect club
naar China

Spar
eigen postzegels

Collect Club van PostNL was aan
wezig op de China International
Collection Expo 2015 in Beijing.
De vele tienduizenden (jonge)
Chinese bezoekers wisten de stand
met Nederlandse postzegels goed
te vinden. Vooral de postzegels van

SPAR heeft een eigen postzegelvel met Persoonlijke

Van Gogh, nijntje en orchideeën

Postzegels laten maken. Dit postzegelvel, met een

vonden gretig aftrek. Volgend jaar

oplage van 30.000 stuks, is sinds 2 november bij alle

is PostNL in Nanning aanwezig,

Sparwinkels verkrijgbaar voor € 6,90.

voor de Asian International Stamp
Exhibition.

kort nieuWS 13

agenDa
2930 december 2015
einDejaarSbeurS, barnevelD

ansichtkaarten in de

Kom naar het
filatelie café

nieuw
kwartaalabonnement

Veluwehal te

Het Museum voor Communicatie

Vanaf 1 januari 2016 kunt

Barneveld. Openingstijden: 10.0017.00 uur

in Den Haag organiseert iedere

u ook een kwartaal

(dinsdag), 10.0016.00 uur (woensdag).

tweede zondagmiddag van de

abonnement nemen op

Entree € 3,, jeugd tot 17 jaar gratis.

maand een Filatelie Café. U kunt

uw jaar of halfjaarabon

www.eindejaarsbeurs.nl

dan een lezing bijwonen over

nementen op postzegels

aan filatelie gerelateerde onder

of postzegelproducten.

t/m 17 januari 2016

werpen, namelijk drukwerk,

Zo kunt u sneller van uw

ontmoet vincent en eDvarD,

kleuren en inkt, zakelijk brief

postzegels genieten en

amSterDam

papier, rouwpost en thema’s

heeft u meer plezier voor

Ontdek de opvallende parallellen in werk én

zoals de Watersnoodramp 1953

hetzelfde geld (zonder

leven tussen Vincent van Gogh en Edvard

en Rode Kruisformulieren tij

extra verzendkosten).

Munch. Twee kunstenaars die elkaar nooit

dens de Tweede Wereldoorlog.

hebben ontmoet, maar die in dezelfde periode

Aanvang lezing: 14.00 uur. Tarief:

krachtige en intense kunstwerken maakten.

€ 3,50 op de geldende entree

www.vangoghmuseum.nl

prijs van het museum (dat u

Promotionele verza
melbeurs met post
zegels, munten en

voorafgaand kunt bezoeken), in
3031 januari 2016

clusief koﬃe en thee. U kunt zich

filateliebeurS, hilverSum

aanmelden via aanmelden@

Jaarlijkse Filateliebeurs in de Dudok Arena in

muscom.nl onder vermelding

Hilversum. Nationale en internationale

van de datum van het Filatelie

handelaren, PostNL en Deutsche Post zijn

Café of via tel. 070 – 330 75 00.

aanwezig. Openingstijden 10.0017.00 uur

Het complete programma vindt

(zaterdag), 10.0016.30 uur (zondag).

u op www.muscom.nl/agenda/

www.mediastadeventshilversum.nl/
evenement/ﬁlateliebeurs

nog
Sneller uW
proDucten
in huiS

ﬁlateliecafe

13 februari t/m 8 mei 2016
viSioenen van een genie, Den boSch
Met naar verwachting 20 schil
derijen en 19 tekeningen brengt
het Noordbrabants Museum de

50%
korting

grootste overzichtstentoonstel
ling van Jheronimus Bosch ooit.
www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

filafair 2016, ’S-hertogenboSch

bestel voordelig uw
Persoonlijke Decemberzegels

Propaganda postzegeltentoonstelling met

Maak uw kerstgroet extra persoonlijk met Persoonlijke

postzegelhandelarenbeurs. Het thema is

Decemberzegels. Zo wordt uw kerstwens nog specialer! Gebruik

schilderkunst met onder andere de viering van

uw mooiste of leukste (kerst)foto en bestel vanaf 24 november.

de 500ste sterfdag van Jheronimus Bosch.

U krijgt 50% korting op de servicekosten met code PPZkerst2015

www.ﬁlafair.nl

(kortingscode is geldig tot 14 december 2015).

1112 maart 2016.

14

postzegelserie
Pionieren in de lucht
In de vijfde en laatste uitgifte in de serie van 24 historische vlieg
tuigen komen acht postzegelvelletjes uit. De afgebeelde modellen
zijn ditmaal Hawker Harrier (1960), Montgolfière (1783), Airbus
A380, Monoplane Glider, Ornithopter, V1, Autogiro en Cessna.
Gelimiteerde oplage van 2.000 exemplaren. De postzegelvelletjes
zijn 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 snel op pagina 25.

Persoonlijke Postzegels
janneke brinkman-Salentijn
Nieuwe postzegelserie met tekeningen van Janneke BrinkmanSalentijn,
bestaande uit vier verschillende velletjes. Elk vel staat voor een seizoen.
De complete serie is bij Collect Club te koop inclusief map met klem
stroken voor € 29,20. De postzegels zijn ook los te koop (vanaf 4 januari
2016) op alle postkantoren. Bij aankoop van een postzegelvel krijgt
u dan de map gratis. Zolang de voorraad strekt. Prijs per postzegelvel:
€ 7,30 (waarvan € 0,20 naar het Nationaal Ouderenfonds gaat).
kijk snel op pagina 26.

postset rie Cramer:
de maanden van het jaar
Van het werk van Rie Cramer (18871977) verschijnt elke maand
een nieuwe postset met een postzegelvel en drie nostalgische
kaarten. De postsets Oktober, November en December
zijn verkrijgbaar via www.collectclub.nl voor € 4,95 per set.
kijk snel op pagina 24.

bij uw bestelling uit deze collect ontvangt u de

postset van de maand november met gestempeld
postzegelvelletje gratis! kijk op pagina 2.

perSoonlijke proDucten 15

postzegelserie
Kabouter
De kabouter, beroemd gemaakt door schilder en tekenaar Rien
Poortvliet (19321995) figureert op een nieuwe postzegelserie.
Het eerste postzegelvel is Januari. Deze postzegelserie is alleen
verkrijgbaar in de vorm van een abonnement via www.postnl.nl/
kabouter Wanneer u het abonnement afsluit voor 31 december
2015 ontvangt u naast een gratis postzegelbewaaralbum
t.w.v. € 19,95 ook een gratis kalender Kabouter.
kijk voor meer informatie op de insert bij deze collect.

persoonlijke postzegels
nijntje 60 jaar
Nijntje 60 jaar is een hommage aan de geestelijk vader van
nijntje, Dick Bruna (1927). De vierde en laatste uitgifte in
de serie van 12 postzegelvelletjes toont afbeeldingen uit het
boekje nijntje in de sneeuw. Het postzegelvel is voor € 5,
verkrijgbaar via www.postnl.nl/nijntje
kijk snel op pagina 25.

postset
Franciens katten
Postzegelvel met drie bijbehorende kaarten met daarop
de kat Mitsu, getekend door Francien van Westering.
Het baasje van deze kat, Eung Jung Rosenkrantz, is de
winnares van een prijsvraag die aan deze postset vooraf
ging: kattenbezitters mochten de mooiste foto van hun
huisdier inzenden, waarna Francien de winnaar zou
aanwijzen. De postset kost € 4,95.
het boek franciens katten krijgt u gratis bij uw
bestelling boven € 60,-. kijk snel op pagina 2.

De vier postzegelvelletjes (met klemstroken) zijn ook
los te bestellen voor € 9,95. kijk ook op pagina 24.
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20 paradepaardjes

postzegelverkiezing
Wat is uw favoriete postzegelontwerp van 2015? Breng nu
uw stem uit! onder de inzenders worden drie jaarboeken
nederlandse Postzegels 2015, 10 zilveren Marco Borsato
postzegels a € 25,-, 10x 5 postsets Franciens Katten a € 25,en 10 mappen Vincent van Gogh a € 25,- verloot.

1 50 jaar Top 40

2 Mooi Nederland 2015 Vestingsteden

4 Koning Willem Alexander

5 200 jaar Koninkrijk:
Koning der Nederlanden

7 Speelgoed van Toen/Nu

8 Flora en fauna van het Naardermeer

2015
3 Geboortepostzegel

6 Bruggen in Nederland

9 Liefdespostzegel

poStzegelverkiezing 17

10 Volvo Ocean Race Pitstop
Den Haag 2015

11 200 jaar: Slag van Waterloo

12 Ontdek de wetenschap

13 Brieven schrijven

14 Grenzeloos NL  USA

15 Charlotte Dumas: Portretten

16 Scheepsmodellen van
het Maritiem Museum Rotterdam

17 Verlichting Daan Roosegaarde

18 Dag van de postzegel 2015

meeDoen gaat zo

U brengt uw stem eenvoudig uit op
www.postnl.nl/postzegelverkiezing.
Of schrijf het nummer van uw keuze
op een briefkaart en stuur deze naar:
PostNL, Postzegelverkiezing 2015,
t.a.v. mevrouw J. Ouwehand,
16e verdieping, Postbus 30250,
2500 GG Den Haag. U kunt uw stem
uitbrengen t/m 31 december 2015.
19 Kinderpostzegels 2015

20 Decemberzegels 2015

18 varia

Collect Club opent winkel

Grasduinen
naar postzegels
en geschenken
De online winkel van Collect Club krijgt gezelschap van een echte
winkel. Els Lipsius nodigt iedereen uit langs te komen in haar
‘clubhuis’ in Bussum – filatelisten, liefhebbers, maar ook voorbijgangers die een origineel geschenk zoeken.

P

ostNL vond een winkel

zee, zodat alles in de Collect

ten. Nieuwe postzegeluitgiften

een mooie aanvulling op

Club-winkel te krijgen is: van de

heb ik op de dag van uitgifte en

de Collect Club. Els Lipsius,

alleroudste postzegel van

geen dag later.”

zelf postzegelhandelaar en

Nederland tot de allenieuwste.

bekend van groothandel Filcon,

Ik heb daarnaast ook topstukken,

werd bereid gevonden het

die een grote filatelistische en

gezicht van de zaak te worden.

postale waarde vertegenwoor

“PostNL levert de voorraad van

digen. Het voordeel van deze

heid om in de winkel je eigen

nieuwe producten”, vertelt Els.

winkel is dat je postzegels echt

Persoonlijke Postzegels te laten

“Ik vul dat aan met mijn eigen

goed kunt bekijken, maar ook

maken. Els kan digitale foto’s

assortiment Nederland en Over

dat je er niet op hoeft te wach

direct printen op blanco Persoon

Persoonlijke Postzegels
direct mee naar huis

Interessant is ook de mogelijk

lijke Postzegelvellen, zodat

Els Lipsius verwacht dat de winkel

Collect Club de belangstelling voor
postale producten aanwakkert.

klanten ter plekke hun geperso
naliseerde postzegelvel ontvan

ervaring weet ik dat dit heel

gen en mee kunnen nemen. Ze

goed loopt.”

verwacht dat de ‘jaargangen’
ook populair zullen worden. Dat
zijn collecties uit een geboorte

In de winkel kunt u uw eigen

Persoonlijke Postzegels laten maken en

meteen mee naar huis nemen.

Kopje koffie

Collect Club is de enige postzegel-

jaar, mooi gepresenteerd op ste

winkel in het Gooi, dat jaren

vig karton en afgeschermd met

geen postzegelhandel meer

cellofaan. “Zo’n jaargang past

had. Els Lipsius wil oude tijden

precies in een A5-envelop. Als je

laten herleven. “Maar wel in een

iets origineels zoekt voor een

modern jasje”, voegt ze eraan

verjaardag of een jubileum, dan

toe. “Ik denk dat dit soort leuke

kun je iemand echt verrassen

winkels iets toevoegen aan het

met zo’n verzameling uit

vaak nogal eentonige winkel

iemands geboortejaar. Uit eigen

bestand in de binnensteden.
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“Ik wil oude tijden laten
herleven, maar wel in een
modern jasje”

ook voor een kop koffie of

thee bent u van harte welkom in
de collect club winkel.

De topstukken van grote

filatelistische en postale waarde
worden mooi gepresenteerd.
Bezoekers kunnen er gerichte
aankopen doen of gewoon gras
duinen in het aanbod, en een

collect club
Vlietlaan 44c, Bussum

kopje koﬃe drinken aan de lees

Tel. (035) 6315248

tafel. Collect Club staat open

De winkel is op 5 minuten

voor iedereen: voor de echte

lopen van station Naarden

verzamelaars én voor passanten

Bussum en is ook met de

die hier een leuke vintage post

auto gemakkelijk te

zegel, een oude ansichtkaart

bereiken. Er is voldoende

met een klassieke postzegel

parkeerruimte en een gratis

erop of een ander origineel

invalidenparkeerplaats

geschenk kunnen vinden, zoals

recht voor de deur.

de originele postzakproducten.
Vandaar dat ik liever spreek van
een ‘clubhuis’. Weet je, Collect

openingStijDen
maandag en dinsdag

Club moet zo’n adresje worden

gesloten

waarvan de mensen gaan zeg

woensdag 10.0018.00 uur

gen: ik weet nou iets leuks! En of

donderdag 10.0018.00 uur

ze het dan een postzegelhandel

vrijdag 10.0021.00 uur

of een cadeauwinkel noemen,

zaterdag 10.0017.00 uur

maakt mij niet zoveel uit.”

20 nieuWe uitgiften

DecemberzegelS 2015
UITGIFTEDATUM 24 NOVEMBER 2015

poStzegelvel
DecemberzegelS 2015
zelfklevenD
€ 12,80
BESTELNUMMER 351661

kruiDvat

poStzegelvel
DecemberzegelS 2015
kruiDvat zelfklevenD
€ 12,80
BESTELNUMMER 351662

trekpleiSter

poStzegelvel
DecemberzegelS 2015
trekpleiSter zelfklevenD
€ 12,80
BESTELNUMMER 351663

geStempelD poStzegelvel
BESTELNUMMER 351661.Y

cadeau
bij aankoop van drie post
zegelvellen
decemberzegels 2015

Drie poStzegelvellen
DecemberzegelS 2015
zelfklevenD +
gratiS WenSkaartenblik
€ 38,40
BESTELNUMMER 351666

eerSteDagenvelop nr. 725a
DecemberzegelS 2015
€ 6,71
BESTELNUMMER 351650

eerSteDagenvelop nr. 725b
DecemberzegelS 2015
€ 5,08
BESTELNUMMER 351651

poStzegelmapje nr. 532
DecemberzegelS 2015
€ 7,45
BESTELNUMMER 351680

mooi neDerlanD 2016
UITGIFTEDATUM 1 FEBRUARI 2016

Shop
poStzegelvel
mooi neDerlanD 2016:
viSSerSplaatSen - volenDam
€ 3,65
BESTELNUMMER 360261
geStempelD
poStzegelvel
BESTELNUMMER 360261.Y

poStzegelvel
mooi neDerlanD 2016:
viSSerSplaatSen - zoutkamp
€ 3,65
BESTELNUMMER 360262
geStempelD
poStzegelvel
BESTELNUMMER 360262.Y

poStzegelvel
mooi neDerlanD 2016:
viSSerSplaatSen - urk
€ 3,65
BESTELNUMMER 360263
geStempelD
poStzegelvel
BESTELNUMMER: 360263.Y
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22 nieuWe uitgiften

500 jaar jheronimuS boSch
UITGIFTEDATUM 4 JANUARI 2016

poStzegelvel
500 jaar jheronimuS
boSch
€ 7,30
BESTELNUMMER 360161
geStempelD
poStzegelvel
BESTELNUMMER 360161.Y

poStzegelmapje nr. 533a
500 jaar jheronimuS
boSch
€ 4,70
BESTELNUMMER 360180

poStzegelmapje nr. 533b
500 jaar jheronimuS
boSch
€ 4,70
BESTELNUMMER 360181

preStigeboekje nr. 62
500 jaar jheronimuS boSch
€ 12,45
BESTELNUMMER 360111

eerSteDagenvelop nr. 726a
500 jaar jheronimuS boSch
€ 6,44
BESTELNUMMER 360150

eerSteDagenvelop nr. 726b
500 jaar jheronimuS boSch
€ 6,44
BESTELNUMMER 360151

neDerlanDSe jaarproDucten 2015

jaarcollectieS 2015
UITGIFTEDATUM 24 NOVEMBER 2015

Shop

jaarcollectie 2015
neDerlanDSe
poStzegelvelletjeS
€ 108,BESTELNUMMER 350069

jaarcollectie 2015
neDerlanDSe poStzegelS
€ 92,BESTELNUMMER 350000

jaarboek 2015

UITGIFTEDATUM 24 NOVEMBER 2015
jaarboek neDerlanDSe
poStzegelS 2015
incluSief poStzegelS
€ 96,70
BESTELNUMMER 350020

nvph cataloguS 2016

nvph cataloguS 2016
(harDcover)
€ 33,90
BESTELNUMMER 760014

jaarboek neDerlanDSe
poStzegelS 2015
eXcluSief poStzegelS
€ 24,95
BESTELNUMMER 750085
engelS jaarboek
neDerlanDSe
poStzegelS 2015
incluSief poStzegelS
€ 96,70
BESTELNUMMER 750084

gratis een
persoonlijk
postzegelvelletje

nvph cataloguS 2016
perSoonlijke
poStzegelS
(Softcover)
€ 18,90
BESTELNUMMER 760015
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poStSetS rie cramer

nieuW
poStSet rie cramer
oktober
€ 4,95
BESTELNUMMER 750047

nieuW
poStSet rie cramer
november
€ 4,95
BESTELNUMMER 750048

nieuW
poStSet rie cramer
December
€ 4,95
BESTELNUMMER 750049

voor alle overige poStSetS van rie cramer zie pag. 34

poStSetS francienS katten
ook nog verkrijgbaar
nieuW
poStSet
francienS katten 6
€ 4,95
BESTELNUMMER 750026

poStSet
francienS katten 1
€ 4,95
BESTELNUMMER 750021

poStSet
francienS katten 4
€ 4,95
BESTELNUMMER 750024

poStSet
francienS katten 2
€ 4,95
BESTELNUMMER 750022

poStSet
francienS katten 5
€ 4,95
BESTELNUMMER 750025

poStSet
francienS katten 3
€ 4,95
BESTELNUMMER 750023

poStzegelSet
gratis
boek franci
en
katten bij uw s
bestelling
vanaf € 60,-

poStzegelSet
francienS katten
incluSief klemStroken
€ 9,95
BESTELNUMMER 750109

Shop

poStzegelvelletjeS nijntje
ook nog verkrijgbaar

nieuW
poStzegelvel
nijntje in De SneeuW
€ 5,00
BESTELNUMMER 750018

poStzegelvel
De tuin van nijntje
€ 5,00
BESTELNUMMER 750020

poStzegelvel
nijntje en nina
€ 5,00
BESTELNUMMER 750013

poStzegelvel
nijntje vliegt
€ 5,00
BESTELNUMMER 750011

poStzegelvel
nijntje in De Dierentuin
€ 5,00
BESTELNUMMER 750017

poStzegelvel
nijntje in De Speeltuin
€ 5,00
BESTELNUMMER 750016

poStzegelvel
nijntje
uitverkocht

poStzegelvel
nijntje DanSt
€ 5,00
BESTELNUMMER 750019

poStzegelvel
nijntje aan zee
€ 5,00
BESTELNUMMER 750015

hiStoriSche vliegtuigencollectie
pionieren in De lucht nieuW

poStzegelvel
het feeSt van nijntje
uitverkocht

poStzegelvel
nijntje op De fietS
uitverkocht
poStzegelvel
nijntje in het muSeum
uitverkocht

poStzegelvel
airbuS a380
€ 7,50
BESTELNUMMER 750003

poStzegelvel
haWker harrier
€ 7,50
BESTELNUMMER 750079

poStzegelvel
monoplane gliDer
€ 7,50
BESTELNUMMER 750069

poStzegelvel
montgolfiÈre
€ 7,50
BESTELNUMMER 750070

poStzegelvel
ornithopter
€ 7,50
BESTELNUMMER 750071

poStzegelvel
v1
€ 7,50
BESTELNUMMER 750072

poStzegelvel
autogiro
€ 7,50
BESTELNUMMER 750063

poStzegelvel
ceSSna
€ 7,50
BESTELNUMMER 750064

ook nog verkrijgbaar
poStzegelvel helikopter
€ 7,50
BESTELNUMMER 750066
poStzegelvel le canarD
€ 7,50
BESTELNUMMER 750067
poStzegelvel mig
€ 7,50
BESTELNUMMER 750068
poStzegelvel fokker
frienDShip
€ 7,50
BESTELNUMMER 750065
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poStzegelvel boeing 737
€ 7,50
BESTELNUMMER 750002

poStzegelvel SpaceShuttle
€ 7,50
BESTELNUMMER 750007

poStzegelvel hinDenburg
€ 7,50
BESTELNUMMER 750061

poStzegelvel lockheeD
vega
€ 7,50
BESTELNUMMER 750004

poStzegelvel Wright flYer
€ 7,50
BESTELNUMMER 750008

poStzegelvel Spitfire
€ 7,50
BESTELNUMMER 750060

poStzegelvel nighthaWk
€ 7,50
BESTELNUMMER 750005

poStzegelvel
DouglaS Dakota
€ 7,50
BESTELNUMMER 750062

poStzegelvel
SopWith camel
€ 7,50
BESTELNUMMER 750006

poStzegelvel
meSSerSchmitt
€ 7,50
BESTELNUMMER 750059

poStzegelvel fokker Spin
€ 7,50
BESTELNUMMER 740076
poStzegelvel concorDe
uitverkocht
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nieuW Speciale map janneke brinkman-Salentijn
UITGIFTEDATUM 4 JANUARI 2016

Door aankoop van Deze map Steunt u het nationaal ouDerenfonDS met
€ 0,80 en geeft u eenzame ouDeren een beter leven.

Speciale map
janneke brinkman-Salentijn
neDerlanD
€ 29,20
BESTELNUMMER 760036

Speciale mappen van gogh

Speciale map
van gogh internationaal
€ 23,00
BESTELNUMMER 740089

Speciale map
van gogh neDerlanD
€ 27,60
BESTELNUMMER 740088

beWaaralbumS

beWaaralbum
preStigeboekjeS
€ 29,95
BESTELNUMMER 750107

aanbieding
van € 39,95
voor

€ 29,95

beWaaralbum nijntje
€ 19,95
BESTELNUMMER 750104

beWaaralbum
pionieren in De lucht
€ 19,95
BESTELNUMMER 750105

Shop

leuk om
cadeau te
geven

poStzak Sleutelhanger
€ 10,95
BESTELNUMMER 730148
poStzak notitieboekje
200 PAG, HxB: 22x15 CM
€ 18,95
BESTELNUMMER 740029

poStzak etui
€ 16,95
BESTELNUMMER 730146

poStzak pannenlappen
€ 14,95
BESTELNUMMER 730198

poStzak WeekenDtaS
LxBxH: 60x31x31 CM
€ 159,95
BESTELNUMMER 720122

poStzak kookSchort
€ 49,95
BESTELNUMMER 730197
poStzak kuSSen
35x40 CM
€ 26,95
BESTELNUMMER 730147
poStzak lampenkap
DOORSNEE BOVENKANT
15 CM / ONDERKANT 20 CM
€ 22,95
BESTELNUMMER 750080

poStzak
pennenbakje
€ 16,95
BESTELNUMMER 740109

poStzak Shopper
een trendy shopper die ook
binnenstebuiten gedragen
kan worden. mooi afgewerkt
met rundleder.
LxBxH:
31x1x42 CM
L
€ 89,95
BESTELNUMMER 730221

poStzak kuSSenrol
LENGTE: 35 CM
€ 29,95
BESTELNUMMER 740107

poStzak i-paD hoeS
Deze hoes is gevoerd voor
extra bescherming van
uw tablet en is voorzien
van een magneetsluiting.
€ 49,95
BESTELNUMMER 730216

poStzak toilettaS
BxH: 27x19 CM
€ 24,95
BESTELNUMMER 740108

nieuW

poStzak keYcorD
€ 12,95
BESTELNUMMER
750099

poStzak placematS
HxB: 34x44 CM
WASINSTRUCTIE: 30 ºC
€ 14,95
BESTELNUMMER 740030
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28 laatSte kanS poStzegelS 2014
DE POSTZEGELS ZIJN VERKRIJGBAAR T/M 31 DECEMBER 2015.
IN 2016 ZIJN DEZE POSTZEGELS NIET MEER VERKRIJGBAAR VIA COLLECT CLUB.

poStzegelvel
mooi neDerlanD 2014:
keramiek Delft
€ 3,45
BESTELNUMMER 340762

mooi neDerlanD 2014:
keramiek tegelen
€ 3,45
BESTELNUMMER 340261
mooi neDerlanD 2014:
keramiek looSDrecht
€ 3,45
BESTELNUMMER 340262

poStzegelvel
mooi neDerlanD 2014:
verzamelvel
€ 3,45
BESTELNUMMER 340761

mooi neDerlanD 2014:
keramiek harlingen
€ 3,45
BESTELNUMMER 340361

poStzegelvel
Dag van De jeugDfilatelie
€ 6,90
BESTELNUMMER 340561

mooi neDerlanD 2014:
keramiek makkum
€ 3,45
BESTELNUMMER 340362

poStzegelvel
200 jaar koninkrijk
Der neDerlanDen
€ 13,80
BESTELNUMMER 340461

poStzegelvel
klaSSiekerS uit het
louWman muSeum
€ 6,90
BESTELNUMMER 340263

beperkte
voorraad

r
verkrijgbaa
tot en met
r
31 decembe
2015

poStzegelvel
orchiDeeËn van het
gerenDal
€ 6,90
BESTELNUMMER 340661

poStzegelvel
europapoStzegelS 2014:
nationale muziekinStrumenten
€ 11,50
BESTELNUMMER 340662

Shop
poStzegelvel
10 X oranje op het Wk voetbal
€ 6,90
BESTELNUMMER 340763

poStzegelvel
Dag van De poStzegel 2014
€ 6,90
BESTELNUMMER 341461

poStzegelvel
perSoonlijke poStzegel
mauritShuiS internationaal
€ 11,50
BESTELNUMMER 340862
poStzegelvel
grenzelooS neDerlanD japan 2014 vel a hanDel
€ 6,90
BESTELNUMMER 340961.A
poStzegelvel
grenzelooS neDerlanD japan 2014 vel b WetenSchap
€ 6,90
BESTELNUMMER 340961.B
poStzegelvel
grenzelooS neDerlanD japan 2014 vel c kunSt
€ 6,90
BESTELNUMMER 340961.C
poStzegelvel
12.5 jaar koninklijk huWelijk
€ 6,90
BESTELNUMMER 341061

poStzegelvel
neDerlanDSe Dj’S
€ 6,90
BESTELNUMMER 341361

poStzegelvel
uneSco WerelDerfgoeD
neDerlanD
€ 6,90
BESTELNUMMER 341161
poStzegelvel
175 jaar SpoorWegen in
neDerlanD
€ 6,90
BESTELNUMMER 341261

beperkte
voorraad

r
verkrijgbaa
tot en met
r
31 decembe
2015
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30 recent verSchenen

poStzegelmapje
nr. 526
grenzelooS
neDerlanD 2015: uSa
€ 7,95
BESTELNUMMER 351380

poStzegelvel
grenzelooS neDerlanD
2015:
uSa vel b taal
€ 6,90
BESTELNUMMER 351364.B

poStzegelvel
grenzelooS neDerlanD
2015:
uSa vel a popcultuur
€ 6,90
BESTELNUMMER 351364.A

poStzegelvel
charlotte DumaS: portretten
€ 6,90
BESTELNUMMER 351362

poStzegelmapje nr. 527a
charlotte DumaS: portretten
€ 5,19
BESTELNUMMER 351381

poStzegelvel
ScheepSmoDellen
van het
maritiem muSeum
rotterDam
€ 6,90
BESTELNUMMER 351361

poStzegelmapje nr. 527b
charlotte DumaS: portretten
€ 3,81
BESTELNUMMER 351382

poStzegelmapje nr. 529a
ScheepSmoDellen van het
maritiem muSeum rotterDam
€ 5,19
BESTELNUMMER 351385

preStigeboekje nr. 60
ScheepSmoDellen van het
maritiem muSeum rotterDam
€ 12,45
BESTELNUMMER 351311

poStzegelmapje nr. 529b
ScheepSmoDellen van het
maritiem muSeum rotterDam
€ 3,81
BESTELNUMMER 351386

poStzegelvel
grenzelooS neDerlanD
2015:
uSa vel c architectuur
€ 6,90
BESTELNUMMER 351364.C

poStzegelvel
verlichting Daan rooSegaarDe
€ 6,90
BESTELNUMMER 351363

Shop

poStzegelmapje nr. 528a
verlichting
Daan rooSegaarDe
€ 5,19
BESTELNUMMER 351383

poStzegelmapje nr. 528b
verlichting
Daan rooSegaarDe
€ 3,81
BESTELNUMMER 351384

poStzegelmapje nr. 530
Dag van De poStzegel 2015
€ 3,81
BESTELNUMMER 351480

poStzegelvel
Dag van De poStzegel 2015
€ 6,90
BESTELNUMMER 351461

preStigeboekje nr. 61
Dag van De poStzegel 2015
€ 12,45
BESTELNUMMER 351411

poStzegelvel
kinDerpoStzegelS 2015
€ 6,18
BESTELNUMMER 351560

poStzegelvel
Da’S toch een kaart WaarD 2015
€ 2,00
BESTELNUMMER 750097
poStzegelmapje nr. 531
kinDerpoStzegelS 2015
€ 7,23
BESTELNUMMER 351560
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Een perfecte manier om uw verzamelingen
gegarandeerd compleet te houden!

Weinig dingen zijn zo vervelend voor een verzamelaar als een ‘gat’ in de
collectie, vooral als het om buitenlandse nieuwtjes gaat! Vaak zijn deze alleen leverbaar kort na uitgifte, en dan een hele tijd niet meer….en soms
helemaal niet meer, als het bijvoorbeeld om de bijzondere uitgiften gaat.
Guernsey Jaarboek 2015

Zwitserland Jaarset 2015

België
- Jaarset 2015

VN New York Jaarset 2015
Veel landen stellen aan het eind van het jaar een Jaarset samen, waarmee
u in één keer alle uitgiften compleet hebt, vaak nog met een mooi vormgegeven beschrijving erbij - op zichzelf al een mooie toevoeging voor uw
verzameling! In het algemeen worden daar niet de velletjes met meerdere
dezelfde postzegels in gedaan, om de kosten te beperken. In de regel wel
de mooie souvenirvelletjes die u juist wel in uw verzameling op wilt nemen
– en weer niet de verschillende verschijningsvormen van dezelfde zegels
(bijvoorbeeld een zegel die zowel gegomd als zelfklevend is uitgegeven, die
zit er dan niet dubbel in).
Voor veel verzamelaars is dit een mooie en prettige manier van het
bijhouden van de collectie. Wij kunnen u daarbij helpen.
Voor 30 landen van de wereld kunnen wij u Jaarsets leveren! Op deze pagina ziet u zowel de landen die hun jaarset 2015 al hebben afgerond, en
die wij u uit voorraad direct kunnen leveren, als ook de landen die in de
komende paar maanden hun set of boek beschikbaar zullen maken. Bestel
nu meteen! En vraag meteen om een abonnement op de jaarsets, zodat u
hem volgend jaar automatisch toegestuurd krijgt!
Denemarken Jaarset 2015
Oostenrijk Jaarset 2015

INTERNATIONALE JAARSETS
Had u vorig jaar een abonnement op buitenlandse jaarsets?
Dan hoeft u niet te bestellen, u krijgt ze automatisch toegezonden!
Direct leverbaar
00
Nr. 43856
Aland - Jaarset 2015
€ 50
00
Nr. AU4086 Australië - Jaarboek 2015
€ 82
00
Nr. AU4087 Australische gebieden - Jaarset 2015
€ 21
00
Nr. BEL802 België - Jaarset 2015
€ 149
00
Nr. 42220
China - Jaarset 2012
€ 65
00
Nr. 42222
China - Jaarset 2013
€ 65
00
Nr. 43615
China - Jaarset 2014
€ 76
00
Nr. DAA546 Denemarken - Jaarset 2015
€ 86
00
Nr. GB1584 Engeland - Jaarboek 2015
€ 222
00
Nr. GB1583 Engeland - Jaarset 2015
€ 217
00
Nr. 43842
Faroer eiland - Jaarboek 2015
€ 63
00
Nr. 43841
Faroer eiland - Jaarset 2015
€ 67
00
Nr. FI0179 Finland - Jaarboek 2015
€ 98
00
Nr. FI0178 Finland - Jaarset 2015
€ 108
00
Nr. DG0595 Groenland - Jaarset 2015
€ 107
00
Nr. 43846
IJsland - Jaarset 2015
€ 78
00
Nr. 43851
Isle of Man - Jaarboek 2015
€ 142
00
Nr. 43852
Isle of Man - Jaarset 2015
€ 158
00
Nr. 43850
Liechtenstein - Jaarboek 2015
€ 97
00
Nr. 43849
Liechtenstein - Jaarset 2015
€ 95
00
Nr. NAI165 Namibië - Jaarset 2015
€ 26
00
Nr. NV0237 Noorwegen jaarset 2015
€ 72
00
Nr. NV0238 Noorwegen jaarset boekjes 2015
€ 60
00
Nr. NV0241 Noorwegen jaarboek 2015
€ 63
00
Nr. AS0563 Oostenrijk - Jaarboek 2015
€ 95
00
Nr. AS0562 Oostenrijk - Jaarset 2015
€ 99
Nr. 43859
Saba, Bonaire, St. Eustatius - Jaarset 2015 € 86 00
00
Nr. NAS563 Verenigde Naties Genevé - Jaarset 2015
€ 37
00
Nr. NAE656 Verenigde Naties New York - Jaarset 2015
€ 26
00
Nr. NAV597 Verenigde Naties Wenen - Jaarset 2015
€ 32
00
Nr. 43855
Zweden - Jaarboek 2015
€ 74
00
Nr. 43854
Zweden - Jaarset 2015
€ 83
00
Nr. SW0120 Zwitserland - Jaarboek 2015
€ 71
00
Nr. SW0119 Zwitserland - Jaarset 2015
€ 73
Later leverbaar:
00
Nr. US1086 Amerika - Jaarboek 2015
€ 97
00
Nr. USA16 USA - postzegel catalogus 2016
€ 49
00
Nr. 43805
Azores - Jaarcollectie boek 2015
€ 13
00
Nr. 43840
Canada - Jaarboek 2015
€ 67
00
Nr. 43857
Curacao - Jaarset 2014
€ 170
00
Nr. FF2816 Frankrijk - Jaarboek 2015
€ 103
00
Nr. 43843
Guernsey - Jaarboek 2015
€ 123
00
Nr. HU0756 Hongarije - Jaarset 2015
€ 69
00
Nr. HO0364 Hong Kong - Jaarset 2015
€ 39
00
Nr. HO0365 Hong Kong - Jaarboek 2015
€ 85
00
Nr. 43844
Ierland - Jaarset 2015
€ 54
00
Nr. 43845
Ierland - Jaarboek 2015
€ 82
00
Nr. 43847
Israël - Jaarboek 2015
€ 65
00
Nr. 43848
Jersey - Jaarboek 2015
€ 143
00
Nr. 43838
Madeira - Jaarset 2015
€ 13
00
Nr. 43839
Portugal - Jaarset 2015
€ 120
00
Nr. 43853
San Marino - Jaarset 2015
€ 78
00
Nr. 43858
Sint Maarten - Jaarset 2015
€ 149

Bovenstaande jaarsets worden in deze periode uitgegeven. Zodra ze in voorraad zijn wordt uw bestelling verzonden. U mist uw verzamelgebied? Bel ons en reserveer de jaarset vast!

INTERNATIONALE
2015
JAARSETS
Speciaal aanbod:

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

	Bestelnr Prijs
Jaarproducten 2015
Jaarcollectie 2015 Nederlandse Postzegelvelletjes
350069 €108,00
Jaarcollectie 2015 Nederlandse Postzegels
350000 € 92,00
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2015
inclusief postzegels
350020 € 96,70
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2015
750085 € 24,95
exclusief postzegels
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2015
inclusief postzegels
750084 € 96,70
Postzegels 2015
50 jaar Top 40
Mooi Nederland 2015: vestingsteden Bourtange
Mooi Nederland 2015: vestingsteden Elburg
Mooi Nederland 2015: vestingsteden Naarden
Mooi Nederland 2015: vestingsteden Willemstad
Mooi Nederland 2015: vestingsteden Hulst
Mooi Nederland 2015: Verzamelvel
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden 2015
Bruggen in Nederland
Speelgoed van toen
Speelgoed van nu
Flora en fauna van het Naardermeer
Volvo Ocean Race Pitstop Den Haag 2015
200 jaar Slag van Waterloo
Ontdek de wetenschap
Brieven schrijven
Postzegelvel Grenzeloos Nederland 2015:
USA vel A Popcultuur
Postzegelvel Grenzeloos Nederland 2015: USA vel B Taal
Postzegelvel Grenzeloos Nederland 2015:
USA vel C Architectuur
Charlotte Dumas: Portretten
Scheepsmodellen van het Maritiem Museum Rotterdam
Verlichting Daan Roosegaarde
Dag van de Postzegel 2015
Kinderpostzegels 2015
Da’s toch een kaart waard 2015
Decemberzegels 2015 ZELFKLEVEND
Decemberzegels 2015 Kruidvat ZELFKLEVEND
Decemberzegels 2015 Trekpleister ZELFKLEVEND
Drie postzegelvelletjes Decemberzegels 2015
ZELFKLEVEND + GRATIS Wenskaartenblik
Postzegels 2016
Mooi Nederland 2016: Vissersplaatsen - Volendam
Mooi Nederland 2016: Vissersplaatsen - Zoutkamp
Mooi Nederland 2016: Vissersplaatsen - Urk
500 jaar Jheronimus Bosch

350161
350262
350361
350263
350862
350861
350863
350561
351161
350663
350662
350661
350962
351061
350461
351261

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,90
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
13,80
6,90
6,90
4,14
6,90
6,90
5,75
6,90
6,90

351364.A € 6,90
351364.B € 6,90
351364.C
351362
351361
351363
351461
351560
750097
351661
351662
351663

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,18
2,00
12,80
12,80
12,80

351666

€ 38,40

360261
360262
360263
360161

€
€
€
€

303102
301162
306661

€ 6,90
€ 6,90
€ 34,50

3,65
3,65
3,65
7,30

Basisassortiment zelfklevend
Beatrix waarde 2 (1 postzegelvel van 5)
Liefde (1 postzegelvelletje van 10)
Geboorte (1 postzegelvel van 50)
Nederland 1 (1 postzegelvel van 50)
Drukkerij Joh. Enschedé, Haarlem
Nederland 1 2015 (1 postzegelvel van 50)
Drukkerij Lowe-Martin Group, Canada
Geboorte 2015 Vel van 50
10 x Liefde 2015

304302

€ 34,50

750087
350364
351162

€ 34,50
€ 34,50
€ 6,90

2014
Koning Willem-Alexander 2014 waarde 1 Vel van 10
Koning Willem-Alexander 2014 waarde 2 Vel van 5
Koning Willem-Alexander 2014 Internationaal Vel van 5

740114
740115
740116

€ 6,90
€ 6,90
€ 5,75

2015
Koning Willem-Alexander 2015 waarde 1 Vel van 10
Koning Willem-Alexander 2015 waarde 2 Vel van 5
Koning Willem-Alexander 2015 Internationaal Vel van 5
Zakenpostzegels op rol (200) waarde 1
Zakenpostzegels op rol (100) waarde 2

750035
750036
750037
344301
344302

€ 6,90
€ 6,90
€ 5,75
€138,00
€138,00

Bijplakzegels
Bijplakzegel 10 x 0,10 Offset
Bijplakzegel 10 x 0,05 Offset
Bijplakzegel 10 x 0,03 Offset
Bijplakzegels 10 x 0,02 Diepdruk

730144
730145
730143
720042

€
€
€
€

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

	Bestelnr Prijs
Postzegelmapjes 2015
nr. 513a 50 jaar Top 40
350180 € 4,50
nr. 513b 50 jaar Top 40
350181 € 4,50
nr. 514 Geboortepostzegel
350380 € 3,81
nr. 515 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden 2015
350580 € 6,57
nr. 516a Bruggen in Nederland
351180 € 5,19
nr. 516b Bruggen in Nederland
351181 € 3,81
nr. 517 Speelgoed van toen
350680 € 5,65
nr. 518 Speelgoed van nu
350681 € 3,81
nr. 519a Flora en fauna van het Naardermeer
350682 € 5,19
nr. 519b Flora en fauna van het Naardermeer
350683 € 3,81
nr. 520 10 x Liefde
351183 € 3,81
nr. 521 Mooi Nederland 2015: Verzamelvel
350880 € 4,50
nr. 522 Volvo Ocean Race Pitstop Den Haag 2015
350980 € 5,19
nr. 523 200 jaar Slag van Waterloo
351080 € 5,65
nr. 524 Ontdek de wetenschap
350480 € 4,50
nr. 525a Brieven schrijven
351280 € 5,19
nr. 525b Brieven schrijven
351281 € 3,81
nr. 526 Grenzeloos Nederland 2015: USA
351380 € 7,95
nr. 527a Charlotte Dumas: Portretten
351381 € 5,19
nr. 527b Charlotte Dumas: Portretten
351382 € 3,81
nr. 529a Scheepsmodellen van het
Maritiem Museum Rotterdam
351385 € 5,19
nr. 529b Scheepsmodellen van het
Maritiem Museum Rotterdam
351386 € 3,81
nr. 528a Verlichting Daan Roosegaarde
351383 € 5,19
nr. 528b Verlichting Daan Roosegaarde
351384 € 3,81
nr. 530 Dag van de Postzegel 2015
351480 € 3,81
nr. 531 Kinderpostzegels 2015
351560 € 7,23
nr. 532 Decemberzegels 2015
351680 € 7,45
Postzegelmapjes 2016
nr. 533a 500 jaar Jheronimus Bosch
nr. 533b 500 jaar Jheronimus Bosch
Prestigeboekjes 2015
nr. 56 Bruggen in Nederland
nr. 57 Flora en fauna van het Naardermeer
nr. 58 Vestingsteden Mooi Nederland 2015
nr. 59 Brieven schrijven
nr. 60 Scheepsmodellen van het
Maritiem Museum Rotterdam
nr. 61 Dag van de Postzegel 2015
Prestigeboekjes 2016
nr. 62 500 jaar Jheronimus Bosch
Eerstedagenveloppen 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
nr. 714 Mooi Nederland 2015: Verzamelvel
nr. 715 Volvo Ocean Race Pitstop Den Haag 2015
nr. 716 200 jaar Slag van Waterloo UITVERKOCHT
nr. 717 Ontdek de wetenschap
nr. 718a Brieven schrijven
nr. 718b Brieven schrijven
nr. 719 Grenzeloos Nederland 2015: USA
nr. 720a Charlotte Dumas: Portretten
nr. 720b Charlotte Dumas: Portretten
nr. 721a Verlichting Daan Roosegaarde
nr. 721b Verlichting Daan Roosegaarde
nr. 722a Scheepsmodellen van het
Maritiem Museum Rotterdam
nr. 722b Scheepsmodellen van het
Maritiem Museum Rotterdam
nr. 723 Dag van de Postzegel 2015
nr. 724 Kinderpostzegels 2015
nr. 725a Decemberzegels 2015
nr. 725b Decemberzegels 2015

360180
360181

€ 4,70
€ 4,70

351111
350611
350811
351211

€
€
€
€

351311
351411

€ 12,45
€ 12,45

360111

€ 12,45

350150
350151
350357
350557
351150
351151
350650
350651
350652
350653
351158
350857
350957
351057
350457
351250
351251
351350
351351
351352
351353
351354

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

351355

€ 7,05

351356
351457
351557
351650
351651

€
€
€
€
€

12,45
12,45
12,45
12,45

7,05
5,33
2,39
5,33
7,05
5,33
4,75
3,60
7,05
5,33
2,39
6,19
7,05
3,31
6,19
7,05
5,33
10,50
7,05
5,33
7,05
5,33

5,33
2,39
9,60
5,88
5,88
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eerSteDagenveloppen 2016
nr. 726a 500 jaar Jheronimus Bosch
nr. 726b 500 jaar Jheronimus Bosch

360150
360151

€ 6,44
€ 6,44

perSoonlijke poStzegelS
Postzegelvel nijntje UITVERKOCHT
Postzegelvel nijntje op de fiets UITVERKOCHT
Postzegelvel nijntje vliegt
Postzegelvel nijntje in het museum UITVERKOCHT
Postzegelvel nijntje danst
Postzegelvel nijntje en nina
Postzegelvel nijntje in de speeltuin
Postzegelvel nijntje aan zee
Postzegelvel Het feest van nijntje UITVERKOCHT
Postzegelvel De tuin van nijntje
Postzegelvel nijntje in de dierentuin
Postzegelvel nijntje in de sneeuw
Postzegelvel Boeing 737
Postzegelvel Lockheed Vega
Postzegelvel Nighthawk
Postzegelvel Sopwith Camel
Postzegelvel Spaceshuttle
Postzegelvel Wright Flyer
Postzegelvel Fokker Spin
Postzegelvel Concorde UITVERKOCHT
Postzegelvel Messerschmitt
Postzegelvel Hindenburg
Postzegelvel Spitfire
Postzegelvel Douglas Dakota
Postzegelvel Helikopter
Postzegelvel Le Canard
Postzegelvel MIG
Postzegelvel Fokker Friendship
Postzegelvel Airbus A380
Postzegelvel Hawker Harrier
Postzegelvel Monoplane Glider
Postzegelvel Montgolfière
Postzegelvel Ornithopter
Postzegelvel V1
Postzegelvel Autogiro
Postzegelvel Cessna
Postzegelset Vlinders inclusief klemstroken
Postzegelset Molens inclusief klemstroken
Postzegelset Paddenstoelen inclusief klemstroken
Postzegelset Franciens Katten

750009
750010
750011
750014
750019
750013
750016
750015
750012
750020
750017
750018
750002
750004
750005
750006
750007
750008
740076
740077
750059
750061
750060
750062
750066
750067
750068
750065
750003
750079
750069
750070
750071
750072
750063
750064
750055
750075
750091
750109

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

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
9,95
9,95
9,95
9,95

poStSetS
Postset Kaartje zo verstuurd
Postset Rie Cramer Januari
Postset Rie Cramer Februari
Postset Rie Cramer Maart UITVERKOCHT
Postset Rie Cramer April
Postset Rie Cramer Mei
Postset Rie Cramer Juni
Postset Rie Cramer Juli UITVERKOCHT
Postset Rie Cramer Augustus
Postset Rie Cramer September

740087
750038
750039
750040
750041
750042
750043
750044
750045
750046

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

Postset Rie Cramer Oktober
Postset Rie Cramer November
Postset Rie Cramer December
Postset Franciens katten 1
Postset Franciens katten 2
Postset Franciens katten 3
Postset Franciens katten 4
Postset Franciens katten 5
Postset Franciens katten 6
Postset Woord & Daad
Postset VI
Speciale map Van Gogh Nederland
Speciale map Van Gogh Internationaal
Speciale map Janneke BrinkmanSalentijn Nederland

beStelnr prijS
750047 € 4,95
750048 € 4,95
750049 € 4,95
750021 € 4,95
750022 € 4,95
750023 € 4,95
750024 € 4,95
750025 € 4,95
750026 € 4,95
750093 € 4,95
750095 € 4,95
740088 € 27,60
740089 € 23,00
760036 € 29,20

DiverSen
Port Betaald Attentiezegels Bloemen
Bewaaralbum Prestigeboekjes
Bewaaralbum Pionieren in de lucht
Bewaaralbum nijntje
Postzak Weekendtas
Postzak Etui
Postzak Sleutelhanger
Postzak Kookschort
Postzak Ipad hoes
Postzak Shopper
Postzak Placemats
Postzak Notitieboekje
Postzak Pannenlappen
Postzak Kussen
Postzak Kussenrol
Postzak Pennenbakje
Postzak Toilettas
Postzak Lampenkap
Postzak Keycord

720070
750107
750105
750104
720122
730146
730148
730197
730216
730221
740030
740029
730198
730147
740107
740109
740108
750080
750099

€ 2,30
€ 29,95
€ 19,95
€ 19,95
€159,95
€ 16,95
€ 10,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 89,95
€ 14,95
€ 18,95
€ 14,95
€ 26,95
€ 29,95
€ 16,95
€ 24,95
€ 22,95
€ 12,95

nvph cataloguS 2016
NVPH catalogus 2016 (hardcover)
760014
NVPH catalogus 2016 Persoonlijke Postzegels (hardcover) 760015

€ 33,90
€ 18,90

met
ingang van 6
1
1 januari 20
hanteer t
postnl de
nieuwe
tarieven

colofon

reDactie, vormgeving en proDuctie
Head Oﬃce NL, onderdeel Sanoma

Collect 86 (Winter 2015)
is een uitgave van Koninklijke PostNL BV

aan Dit nummer Werkten mee
Liam Bailey (Phenster), Robert van der Broek,
Marieke Duijsters, Nandy Groenestein, P&I  Goffe
Struiksma

reDactie collect
15e verdieping, Postbus 30250,
2500 GG Den Haag
aDreSWijzigingen, beStellingen
en correSponDentie
PostNL Collect Club,
Postbus 42, 2700 AA Zoetermeer
Telefoon: 088 86 89 900,
Internet: www.collectclub.nl
uitgever
Koninklijke PostNL BV

De producent heeft ernaar gestreefd de auteurs
rechten 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 toege
zonden. Hierna krijgt u de magazines
gratis toegestuurd bij bestellingen boven de
€ 25,00 per jaar. ISSN 13810561

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 86 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 voor
behoud van zet en drukfouten.

assortiment 35

PostnL – Collect Club
antwoordnummer 5540
3000 VB rotterdam
nederland
3000VB5540

PostnL - Collect Club
antwoordnummer 11140
2700 VC Zoetermeer
nederland
2700VC11140

Totaal:

€……...............

Indien onbestelbaar: PostNL - Collect Club, Postbus 42, 2700 AA Zoetermeer, nederland

C86

C86

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 42, 2700 AA Zoetermeer, nederland

Eventueel telefoonnummer: ...................................................................

Eventueel telefoonnummer: ...................................................................

Straatnaam en huisnummer: ...................................................................
Postcode en woonplaats: ........................................................................

PostNL
Port betaald
Port payé
Pays-Bas

Datum:....................... Handtekening: ......................................................................

Geb. datum: ......../......../........... E-mailadres: ..........................................................
   
IBAN-nummer:

Postcode en woonplaats: ........................................................................

Straatnaam en huisnummer: ...................................................................

Datum:....................... Handtekening: ......................................................................

Geb. datum: ......../......../........... E-mailadres: ..........................................................
   
IBAN-nummer:

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.

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

gratis

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

2015

		

						
ge

ldig
Boek Franciens
(Ik bestel voor € 60,- aan
t/m
					
31 dec.
katten
postzegeLproducten)

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

Liever
telefonisch
bestellen?
Bel
088 86 89 90
0

bestelnummer
Product				Prijs	Aantal	Bedrag
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……...............
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
								€……...............
(Sub)totaal:

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
___ J aarboek Nederlandse Postzegels inclusieF
postzegels
___ J aarboek Nederlandse Postzegels exclusief
postzegels

Postzegels
___ Jaarcollectie Nederlandse postzegels
___ Jaarcollectie Nederlandse postzegelvelletjes
___ Mooi Nederland
___ Grenzeloos Nederland

Ik neem met ingang van 1 januari 2016 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

Totaal:

€……...............

Indien onbestelbaar: PostNL - Collect Club, Postbus 42, 2700 AA Zoetermeer, nederland

Datum:....................... Handtekening: ......................................................................

Geb. datum: ......../......../........... E-mailadres: ..........................................................
   
IBAN-nummer:

C86

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 42, 2700 AA Zoetermeer, nederland

Datum:....................... Handtekening: ......................................................................

Geb. datum: ......../......../........... E-mailadres: ..........................................................
   
IBAN-nummer:

C86

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

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

2015

		

						
ge

ldig
Boek Franciens
(Ik bestel voor € 60,- aan
t/m
					
31 dec.
katten
postzegeLproducten)

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

Liever
telefonisch
bestellen?
Bel
088 86 89 90
0

bestelnummer
Product				Prijs	Aantal	Bedrag
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……...............
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
……………...................
………...................................................................
€……........... ……........... €……............…
								€……...............
(Sub)totaal:

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
___ J aarboek Nederlandse Postzegels inclusieF
postzegels
___ J aarboek Nederlandse Postzegels exclusief
postzegels

Postzegels
___ Jaarcollectie Nederlandse postzegels
___ Jaarcollectie Nederlandse postzegelvelletjes
___ Mooi Nederland
___ Grenzeloos Nederland

Ik neem met ingang van 1 januari 2016 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

