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Gratis
postset speelgoed
bij uw bestelling vanaf € 15,-*

De derde postset met prachtige afbeeldingen van
voorwerpen uit het Rijksmuseum van Oudheden
is verschenen. PostNL ontwikkelde een serie postsets rondom vier thema’s. Deze postsets bestaan
uit een – ongestempeld – postzegelvel en drie
unieke kaarten. De eerste postset had als thema
glaswerk en de tweede liet mooie oude sieraden
zien. De derde postset heeft als thema speelgoed
en toont afbeeldingen van Egyptische dieren,
Romeinse dobbelstenen en een hellenistische
haan op wielen. U krijgt de postset speelgoed
cadeau bij uw eerste bestelling vanaf € 15,- uit
deze Collect.

PROFITEER NU VAN
DEZE CADEAUS EN
BESTEL SNEL!

Gratis
boek Beleef de
natuur – insecten
bij uw bestelling vanaf € 75,-*
Begin 2018 introduceerde
PostNL de driejarige postzegelserie
Beleef de natuur. De serie bestaat
elk jaar uit vier postzegelvellen,
ingedeeld per seizoen. Voor elk
postzegelvel is een prachtig boek
samengesteld met bijbehorende
postzegels die apart te bestellen
zijn voor € 14,95 (zie pagina 23).

Let op: actie loopt
tot 20 oktober 2018

op=op

* Uit Collect 97 kunt u online,
telefonisch of schriftelijk bestellen.
Bij uw bestelling vanaf € 15,- ontvangt
u de postset Rijksmuseum van
Oudheden - speelgoed cadeau.
Bestelt u voor € 75,- of meer aan
postzegelproducten en vóór
20 oktober 2018, dan krijgt u het boek
Beleef de natuur - insecten
gratis. U ontvangt deze cadeaus
alleen bij uw eerste bestelling uit
Collect 97.
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Dit najaar, vijftig jaar na de eerste uitzending, keert het
beste kinderprogramma aller tijden terug op de Nederlandse televisie: De Fabeltjeskrant. De eerste van de 1.640
afleveringen werd uitgezonden op 29 september 1968, de
laatste op 4 oktober 1992. De nieuwe serie is een digitale
animatie die de vroegere poppenserie zo goed mogelijk
nabootst. U krijgt alvast een voorproefje met de kinderpostzegels 2018, waarop Meneer de Uil en tal van andere

Toeval of niet: het postzegelvel Dag van de Postzegel 2018
is eveneens een verwijzing naar het roemrijke verleden,
maar dan op postzegelgebied. Het postzegelvel is een
eerbetoon aan de historie van het postzegelontwerp in
Nederland en toont de cijferpostzegels van Wim Crouwel,
een van de meest iconische postzegelseries van de
twintigste eeuw. Bijzonder is dat de inmiddels 89-jarige
Crouwel dit nog mag meemaken en tevreden was over
het resultaat.
Ook weer helemaal terug van weggeweest: je eigen
groentetuin. Eikenbladsla, de hippe zoete aardappel,
de ouderwetse raapstelen, de graag geziene venkel, de
dieppaarse aubergine en de onverwoestbare radijs.
Deze zes groenten vertellen op het postzegelvel Mijn
groentetuin het verhaal van zaaien, groeien en oogsten.
Vervlogen tijden. Wat mooi dat ze op deze manier
herleven.
Stephan van den Eijnden
DIRECTEUR COMMERCIE MAIL NEDERLAND
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Hallo Meneer de Uil!
8 OKTOBER 2018

Dit najaar herleeft het Grote Dierenbos in Fabeltjesland: vijftig jaar na de
eerste uitzending keert het kinderprogramma De Fabeltjeskrant terug
op de Nederlandse televisie. Een digitale animatie die de hoofdfiguren zo
goed mogelijk nabootst. De kinderpostzegels 2018 staan geheel in het
teken van deze geliefde poppenserie. Kijkbuiskindertjes opgelet!

W

Meneer de Raaf

ie kent ze niet? Meneer de Uil, die elke dag het nieuws

Ed en Willem Bever
scènes met steeds twee figuren uit De Fabeltjeskrant, voorzien van

voorleest uit De Fabeltjeskrant, Lowieke de Vos, de
pinnige Juffrouw Ooievaar. En al die andere personages,
zoals de bezorgde Myra en Martha Hamster, Bor de Wolf, eigenaar

verschillende objecten. De presentator, Meneer de Uil, staat in al
zijn glorie op de grote postzegel in het midden van het postzegelvel.
Verder blijkt het weer goed toeven in het Grote Dierenbos, de lucht is

van het Praathuis, Meneer de Raaf, de gemoedelijke broers Ed en
Willem Bever en natuurlijk Zoef de Haas en Truus de Mier. De eerste
uitzending was op 29 september 1968, de laatste op 4 oktober
1992. In totaal werden er maar liefst 1.640 afleveringen gemaakt.
In 2005 werd de serie verkozen tot beste kinderprogramma aller
tijden. Dit najaar, vijftig jaar na dato, komt er een vervolg op de

helderblauw. “Hartstikke leuk onderwerp, hartstikke mooi gemaakt.
De Fabeltjeskrant is natuurlijk een instituut, veel mensen hebben
er mooie herinneringen aan”, aldus Jeroen den Tex, directeur van
Stichting Kinderpostzegels Nederland. “Een prachtig thema dat op
kinderen is gericht, met heel veel positiviteit. Net zo positief als alle
schoolkinderen die straks de deuren langsgaan om andere kinderen

tv-serie. Rubinstein Pictures verwierf de rechten en maakte een
digitale animatie die het uiterlijk van de vroegere poppenserie zo
goed mogelijk nabootst. De hoofdpersonen zijn nu terug te vinden
op de Kinderpostzegels 2018.

te helpen.”

Veel positiviteit

De beelden uit de nieuwe tv-serie vormden de basis voor het nieuwe
postzegelvel, dat vijf postzegels telt: vier op normaal formaat en
één dubbel zo groot. De vier kleinere postzegels bevatten mini-

Fris en helder

Grafisch ontwerper Sandra Smulders (1974), die eerder dit jaar voor
PostNL de eerste vellen met persoonlijke postzegels voor een postzegelserie met 25 figuren uit De Fabeltjeskrant ontwierp, ging aan
de slag met het thema De Fabeltjeskrant 50 jaar. “Als kind keek ik
vroeger altijd naar De Fabeltjeskrant. Natuurlijk keren de vertrouwde figuren uit het Grote Dierenbos terug en zie je dezelfde karakters

De Fabeltjeskrant® ©De Levita Productions B.V. & Rubinstein Pictures B.V. Licensed by Rubinstein, Amsterdam, The Netherlands

Nieuwe uitgiften

Meneer de Uil

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij

TECHNISCHE GEGEVENS
36 x 25 mm en 36 x 50 mm
144 x 75 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
oﬀset
cyaan, magenta, geel en zwart
2.305.000 vellen
vel van 5 postzegels in
5 verschillende ontwerpen
Sandra Smulders, Vormgoed, Gouda
Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

In verband met een embargo is het helaas niet
mogelijk om het postzegelvel af te beelden.

Lowieke de Vos

Martha en Myra Hamster

weer. Maar dankzij de nieuwe animatietechnieken is het een veel
vloeiender, fris en helder tv-programma geworden. Supercool, echt
van deze tijd.” Aan de hand van ruim zestig stills met 3D-artwork
in lage resolutie uit de pilotfilm, ontwierp Smulders het complete
postzegelvel – waarbij ook elke postzegel apart een krachtig beeld
oplevert. “Het thema is picknicken, waar ook de pilotaflevering
over gaat. Het was nog een heel gepuzzel om alle figuren uit de
bestaande beelden te halen en zo te combineren dat het lijkt alsof
de illustratie op het postzegelvel één geheel is. Daarom heb ik
soms de afgebeelde karakters laten doorlopen op de naastgelegen
postzegel en de velrand.”

Megatrots

Smulders werkte simultaan aan het ontwerp voor de kinderpostzegels en de serie persoonlijke postzegels. De eerste daarvan, met
Meneer de Uil, verscheen op 23 juli van dit jaar. “Op de persoonlijke
postzegels overheerst de nostalgie door terug te blikken op
De Fabeltjeskrant van de jaren zestig en zeventig. Compleet met
de vilten poppen en gedempte kleuren uit die tijd. Maar op de

kinderpostzegels krijgen de nieuwe animaties ruim baan, met de
felle, heldere kleuren van nu. En als straks mijn dochter Jaade met
mijn ontwerpen langs de deuren gaat, ben ik natuurlijk helemaal
megatrots.”
Kijk voor het bestelnummer van het postzegelvel
Kinderpostzegels 2018 op pagina 19.

Juﬀrouw Ooievaar
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Het mysterie van de
natuur verbeeld door
paddenstoelen
17 SEPTEMBER 2018

Op het vierde postzegelvel in de serie Beleef de natuur zijn in Nederland
voorkomende paddenstoelen afgebeeld. Hoewel de soorten niet naast elkaar
in hetzelfde bos voorkomen, geeft dit postzegelvel toch die indruk.

P

addenstoelen hebben iets mysterieus. Een groot deel van
het jaar lijken ze niet of nauwelijks aanwezig, maar onder de
grond bevinden zich schimmels die van de ene op de andere
dag uitgroeien tot paddenstoelen. En binnen een kort tijdsbestek
zijn ze ook weer verdwenen. Door deze snelle groeiwijze en door de
grillige vormen en kleuren, werden ze vroeger geassocieerd met
tovenarij en heksen. Inmiddels weten we veel meer over het ontstaan en de functie van paddenstoelen.

Najaar

Het postzegelvel Beleef de natuur – paddenstoelen verschijnt
logischerwijs in het najaar, het jaargetijde waarin paddenstoelen
vooral voorkomen. Dat komt doordat de grond dan nog warm is van
de zomer en het over het algemeen ook vochtig is. Daarnaast leven
paddenstoelen van de afbraak van levend en dood materiaal, zoals
gevallen bladeren.

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij

TECHNISCHE GEGEVENS
30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
oﬀset
cyaan, magenta, geel
en zwart
315.000 vellen
vel van 10 postzegels in
10 verschillende ontwerpen
Frank Janse, Gouda
Joh. Enschedé Security
Print, Haarlem

Geur

Ontwerper Frank Janse gebruikt in zijn gelaagde ontwerp een
combinatie van cirkels om het dynamische en organische van de
natuur te laten zien. “Zo kon ik het statische grid van het postzegelvel doorbreken. Ik koos voor ronde natuurlijke vormen omdat ik
zintuiglijke waarneming associeer met rond. Denk maar aan ronde
ogen en ronde smaakpapillen. Tot slot heb ik een laag toegevoegd
met andere beelden van paddenstoelen, in wit. Daardoor komt er
meer nadruk te liggen op de structuur, de vorm en de diversiteit van
de paddenstoelen.” De postzegels tonen de paddenstoelen met
veel details. Ze komen tot leven op een achtergrond met diverse
tinten bruin en groen, alsof je je in het bos waant. Je zou de paddenstoelen bijna kunnen ruiken...
Kijk voor het bestelnummer van het postzegelvel
Beleef de natuur - paddenstoelen op pagina 22.

Nieuwe uitgiften
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij

TECHNISCHE GEGEVENS
30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
oﬀset
blauw en zwart
64.000 vellen
vel van 10 postzegels in
10 gelijke ontwerpen
Birza Design, Deventer
Joh. Enschedé Security
Print, Haarlem

Hommage aan een
ontwerpklassieker
19 OKTOBER 2018

Het postzegelvel Dag van de Postzegel 2018 is opnieuw een eerbetoon aan historische
Nederlandse postzegelontwerpen, in dit geval de cijferpostzegels van Wim Crouwel.
Een detail van de oorspronkelijke postzegel van 10 cent is dominant aanwezig in dezelfde
frisse blauwtint van weleer.

N

aast postzegels
met portretten
van koningen en
koninginnen is de Nederlandse
post al vroeg begonnen met
cijferpostzegels. Tussen 1876
en 1894 verscheen de eerste
serie. Op deze postzegels stond
de waardeaanduiding in een
rijk versierd kader. Ook op de
volgende reeksen cijferpostzegels werd de typografie
omlijst met ornamenten. Het
ontwerp van Wim Crouwel
brak met die traditie, waardoor
je ze zowel minimalistisch als
functionalistisch zou kunnen
noemen. Het ontwerp uit
1976, toevalligerwijs honderd
jaar na het verschijnen van de
eerste cijferpostzegels, is heel

herkenbaar. De twee tegen
elkaar inlopende kleurverlopen
zijn helder van tint en de cijfers
en letters hebben kenmerkende hoeken van 45 graden,
in plaats van curven.

10 cent wordt
waardeaanduiding 1

Aan ontwerper Ingmar Birza
de taak om met dit icoon uit
de twintigste eeuw aan de
slag te gaan. “Een hermetisch ontwerp als dat van de
Crouwelpostzegels maakt dat
extra lastig”, legt hij uit. “Het
ontwerp van Crouwel staat nog
steeds als een huis”. Het idee
ontstond om de blauwe 1 van
de oorspronkelijke postzegel
van 10 cent zo groot mogelijk af

te beelden. Als bepalend beeldelement waarin het verloop
goed zichtbaar is, en tegelijk
als frankeerwaarde. Daarvoor
is van de originele postzegel
een scan in zwart-wit gemaakt.
Aan de drukpers is pas de kleur
blauw bepaald. Steeds met het
origineel bij de hand om een
goed lijkende, heldere kleur
samen te stellen.

Gridnik

De postzegel bestaat uit twee
gelijke helften. Op de rechterhelft staat de typografie: nederland en dag van de postzegel
2018, geheel in onderkast. Ook
dit is een hommage aan Wim
Crouwel, die in 1977 veel kritiek
kreeg op zijn ontwerp van een

telefoonboek zonder hoofdletters. De typografie is
geplaatst in het grid dat
Crouwel gebruikte om zijn
cijfers en letters te ontwerpen.
Birza gebruikte het lettertype
Gridnik, een doorontwikkeling
van het letterontwerp dat
Crouwel voor de cijferpostzegels heeft ontworpen. De
naam is een verwijzing naar
de bijnaam Mr. Gridnik, die
Crouwel in de jaren zeventig
kreeg vanwege zijn geometrische en structuralistische
benadering.
Kijk voor het bestelnummer
van het postzegelvel
Dag van de Postzegel 2018
op pagina 21.
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Moderne technieken, moderne materialen

Spotlight op het
Nieuwe Bouwen
17 SEPTEMBER 2018

Voor het ontwerp van het postzegelvel Architectuur Nieuwe Bouwen
verdiepte Ariënne Boelens zich in deze architectuurstroming die tussen
de twee wereldoorlogen haar hoogtepunt beleefde. De functie van het
gebouw en de behoeften van de gebruikers stonden centraal. Schoonheid
werd gezocht in zuivere verhoudingen, symmetrie en herhaling.
WAT TREKT JOU ALS ONTWERPER

functiescheiding; gebouwen dienden om

waar ik eveneens de postzegelserie voor

IN DEZE BOUWSTIJL?
“Wat mij verraste was dat het bij het

te werken of om te wonen, maar niet voor
een combinatie van beide. Voor het Nieuwe

mocht ontwerpen. Ik wilde geen herhaling
van architecten en ook geen al te bekende

Nieuwe Bouwen ook erg over bouwen met
beton en grote glazen puien gaat, naast de

Bouwen gold heel erg: vorm volgt functie.”

gebouwen gebruiken. Aan de andere kant,
ik had mijn zinnen gezet op de Van Nelle-

gewone bakstenen. Een ander kenmerk
is systeembouw: er werd diep nagedacht

HOE IS DE SELECTIE TOT STAND
GEKOMEN?

fabriek in Rotterdam en dan kun je niet om
Brinkman & van der Vlugt heen. Verder heb

over hoe je een gebouw systematisch kon
plaatsen, zonder opsmuk. Een reactie op de

“Bij de keuze voor de gebouwen en het
bijbehorende beeldmateriaal heb ik nauw

ik gekozen voor Sanatorium Zonnestraal in
Hilversum, relatief onbekend bij het grote

traditionele bouwers. Geen ornamenten,
alleen de hoogst noodzakelijke gevels en

samengewerkt met Het Nieuwe Instituut
in Rotterdam. Dat was nog lastig genoeg.

publiek en zeker een markant voorbeeld
van het Nieuwe Bouwen. Daarnaast kregen

muren. Alles moest passen bij de functie
van het gebouw. Verder is er sprake van

Het Nieuwe Bouwen heeft veel raakvlakken
met architectuur voor de wederopbouw,

de huizen van Rietveld de voorkeur boven
het overbekende Rietveldhuis zelf. Zo
moest ik steeds een beetje schipperen.”
WAAROM HEB JE GEKOZEN VOOR
FOTO’S UIT DIE TIJD?
“Dat heb ik heel bewust gedaan. Op die
manier laat je de echte intentie en het
echte werk van de architect zien. In de
huidige tijd zijn sommige dingen aan
gebouwen toch veranderd. Het ging mij
om de oorspronkelijkheid van het gebouw.
Daarom heb ik ook de plattegronden en
tekeningen van destijds toegevoegd. Daarop is duidelijk te zien waar de architecten
de accenten hebben gelegd. Zo ontdek je
op de plattegrond van de huizen van Rietveld dat er niet één muurtje te veel staat en

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp

Drukkerij

TECHNISCHE GEGEVENS
36 x 25 mm
108 x 150 mm
normaal met
fosforopdruk
gegomd
oﬀset
cyaan, magenta,
geel en zwart
95.000 vellen
vel van 10
postzegels in
5 verschillende
ontwerpen
Ariënne
Boelens,
Rotterdam
Joh. Enschedé
Security Print,
Haarlem

Profiel

dat de trapopbouw rond is, iets wat je aan
de buitenkant niet kunt zien. Verder kun je
de ontwerpen met de liniaal natekenen.
Alles is helemaal recht en vierkant. Dat was
een principekwestie: symmetrie stond
voorop, ontwerpen werden vanuit een
pure vorm bedacht, binnen een wiskundige
berekening. En daar werd dan niet van
afgeweken.”
HEB JE STIEKEM EEN FAVORIET
GEBOUW?
“Als Rotterdamse zeg ik natuurlijk gelijk: de
Van Nellefabriek. Elke keer als ik erlangs
loop, rijd of vaar, denk ik: ‘Wat een mooi
gebouw!’ Hetzelfde heb ik overigens bij
het warenhuis Schunck, het Glaspaleis in
Heerlen, ook al is dat van een totaal andere
architect. Misschien heb ik iets met glas.
Hoewel bij de Van Nellefabriek ook de
dwarsgangen van het ene gebouw naar het
andere – van heel hoog naar heel laag – mij
intrigeren. Alsof je niet naar buiten mag,
maar door die gangen moet. Dat levert
bovendien een heel mooi schouwspel aan
vormen op.”
BEN JE TEVREDEN OVER HET
EINDRESULTAAT?
“Wat mij altijd opvalt, is dat het uiteindelijke
ontwerp er zo ontzettend simpel uit kan
zien, terwijl het ontwerpen van een postzegel heel veel werk kost. Die eenvoud is
trouwens iets wat ik ook altijd in mijn werk
probeer te bereiken. Al is het soms wat
ondankbaar omdat mensen denken dat het
niets voorstelt. Maar in feite is dat precies
goed: een ontwerp moet logisch zijn, een
ander moet niet voelen dat er een ontwerper aan te pas is gekomen.”
Kijk voor het bestelnummer van het
postzegelvel Architectuur Nieuwe
Bouwen op pagina 20.
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TECHNISCHE
GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij

36 x 25 mm
144 x 75 mm
normaal met
fosforopdruk
gegomd
oﬀset
cyaan, magenta, geel
en zwart
110.000 vellen
vel van 6 postzegels in
6 verschillende ontwerpen
de Vormforensen, Arnhem
Joh. Enschedé
Security Print, Haarlem

Groenten groeien
op het postzegelvel
19 OKTOBER 2018

Niet voor niets heet het postzegelvel Mijn groentetuin. Overal in Nederland zijn
mensen trots op hun tuin, het werk en de opbrengst. Dat stralen de postzegels uit.
Van links naar rechts zien we zes verschillende groenten ontkiemen, groeien en de oogst.

O

p het postzegelvel Mijn groentetuin staan zes foto’s van zes
verschillende groentesoorten: eikenbladsla, aubergine,
venkel, radijs, zoete aardappel en raapstelen. De groenten
zijn vanuit verschillende standpunten gefotografeerd. Op de post-zegels is geen lucht te zien, het gaat puur om de grond, de planten en
de opbrengst. Je ziet de gewassen groeien, net als het woord land in
de typografie. In de tekst Nederland 2018 neemt het woord land een
steeds belangrijkere rol in. De ontwerpers, Anne-Marie Geurink en
Annelou van Griensven van de Vormforensen uit Arnhem, hebben
op verschillende manieren geprobeerd de groenten in beeld te
brengen. “Zo zijn we eerst op volkstuinen gaan fotograferen. Dat
leidde tot interessante beelden van soms prachtig verloederde
tuinen, maar niet tot de trots waarnaar we op zoek waren. Ook
hebben we hier in de studio groenten gefotografeerd, maar dat
resultaat was weer te steriel.”

Keuze genoeg

Uiteindelijk zijn de foto’s gemaakt bij een biologisch-dynamische
boer in Duiven. De boer op de Horsterhof verbouwt meer dan
tachtig verschillende soorten groenten, dus er was keuze genoeg.
Geurink: “We hebben eerst gekeken naar wat mooi is om af te
beelden. Pastinaken vielen bijvoorbeeld af, wij vinden die niet

mooi. Spruitjes zijn weer te klein om goed af te beelden. We hadden
prachtige beelden van oranje pompoenen en roze radijzen, maar
dat paste toch weer niet bij de basiskleuren bruin en groen. Om die
kleuren draait het tenslotte in een groentetuin.” Naast vorm en
kleur is er in de keuze van de groenten ook rekening gehouden met
variatie en de plek die ze innemen in de keuken. De zoete aardappel
is hip, de raapstelen relatief onbekend en de venkel wordt steeds
populairder.

Aan de slag

De groenten zijn gefotografeerd zoals ze groeien op de boerderij.
Van Griensven: “Er is niets in scène gezet of aangeharkt. We willen
de schoonheid laten zien van de dingen zoals ze zijn. Hooguit is
een blad iets anders gelegd om bijvoorbeeld de aardappel beter in
beeld te kunnen brengen. Ook het kleine gele mesje waarmee de
raapstelen worden afgesneden, lag daar al.” Op de velrand staat van
elke soort een zaai- en oogstkalender, zowel voor het telen in de kas
als in de volle grond. Wellicht een mooi begin om zelf aan de slag te
gaan met het verbouwen van eigen groente.
Kijk voor het bestelnummer van het postzegelvel
Mijn groentetuin op pagina 20.

Mijn postzegel & ik
Amerikaanse postwissels tot maximaal tien
dollar: ponskaarten met de waarde in hele
dollars, verstuurd met postzegels in waarde
van centen. Theo van der Caaij (60),
secretaris van de vereniging voor USA en
Canada ﬁlatelie (USCA), weet inmiddels
alles van deze kleine maar ﬁjne collectie.
Hoe komt een mens aan zo’n bijzondere
collectie?

“Postzegels verzamelen zit in mijn bloed. Als kind spaarde
ik de hele wereld, maar dat bleek niet vol te houden. Ik
beperkte me tot de Verenigde Staten (VS), Spanje en
Zweden, die hadden de mooiste postzegels. Uiteindelijk
bleef de VS over, waar ik inmiddels drie kasten vol van heb.
Dat land heeft de breedst mogelijke collectie, waaronder
heel veel belastingzegels. Meestal zijn dat landelijke
belastingzegels, maar ook die van staat en stad kan ik
niet laten liggen. Dan heb ik nog een ruime collectie voorafstempelingen. Die kleine specialisaties vind ik het leukst.”

Wat is het intrigerende aan
Amerikaanse postwissels?

De magie van
18 postzegels
Theo van der Caaij

“Ze zijn maar korte tijd uitgegeven, van 1945 tot 1951.
In totaal gaat het om 18 zwarte postzegels in uiteenlopende
waarden, die heel veel variaties mogelijk maken. Omdat
money orders zo vaak gestolen werden, kwam IBM met iets
nieuws: ponskaarten tot tien dollar, verzonden aan de
ontvanger met het centenbedrag in postzegels. Inmiddels
heb ik mijn collectie een paar keer tentoongesteld, onder
meer in 2016 op de Wereldtentoonstelling in New York. Daar
heb ik toen groot verguld zilver met 86 punten mee gehaald.
Dan sta je ineens tussen de meest beroemde postzegels
ooit, dat was voor mij echt de top.”

Bent u niet heel snel klaar met zo’n klein
aantal postzegels?

“Er zit zo veel achter! Nadat ik een boek over de postwissels
had geschreven, kwam ik in contact met een Amerikaan
die allemaal andere items had dan ik: strookjes, kleuren
van stempels en postzegels met een witte vouw, omdat
het papier voor het printen gevouwen was geweest. We
hebben dik een jaar scans uitgewisseld. Boek twee werd
gerecenseerd door Jack Harwood. Hij bracht me in contact
met Jim Noll, die in de uitgifteperiode met de postwissels
werkte. Dankzij alle informatie van die twee mannen heb ik
een complete derde editie van het boek en een catalogus
kunnen uitbrengen.”

Wilt u ook met uw
postzegelverzameling
in deze rubriek?
Stuur een e-mail naar
collect@postnl.nl
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Postzegelvellen

Bedreigde zoogdieren
UITGIFTEDATUM: 5 SEPTEMBER De uitgebreide serie
postzegelvellen over bedreigde zoogdieren is compleet. De
laatste serie van vier postzegelvellen laat bijzondere foto’s
zien van de hirola, de bruine slingeraap, de rode panda en de
jachtluipaard. Ieder postzegelvel bevat vijf postzegels met
waarde Internationaal 1. Tot nu toe verschenen postzegelvellen van de grote oceaannoordkaper, de Bengaalse tijger,
de berggorilla, de brilbeer, de Hawaïaanse monniksrob, de
Europese bizon, de amoerpanter, de ijsbeer, de Europese
nerts, de bonobo, de grévyzebra, de Tasmaanse duivel, de
blauwe vinvis, de Iberische lynx, de reuzenpanda, de savanneolifant, het przewalskipaard, de Sumatraanse orang-oetan,
de zwarte neushoorn en de sneeuwluipaard.
Prijs per postzegelvel is € 7,50.
Kijk voor het bestelnummer op pagina 24.

Postset

Rijksmuseum van
Oudheden - speelgoed
UITGIFTEDATUM: 5 SEPTEMBER Dit jaar verschijnen er vier postsets in samenwerking met
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De derde postset heeft als thema speelgoed en
laat drie bijzondere objecten zien uit de collectie van het museum. De set bestaat uit een vel
van drie postzegels en drie ansichtkaarten. Het postzegelvel toont een ichneumon, een klein
roofdier, en een slang. Dit speelgoed stamt uit Egypte, 1976-1794 v. Chr. De middelste postzegel laat Romeinse dobbelstenen zien, afkomstig uit de 1ste tot 3de eeuw na Chr. De laatste
afbeelding is een haan op wielen, gevonden in West-Turkije en bij benadering 2300 tot 2400
jaar oud. Dieren op wielen behoren tot het oudst bekende speelgoed.
Prijs € 4,95
Kijk voor het bestelnummer op pagina 26.

Gratis
bij uw
1e bestelling
vanaf € 15,-

Persoonlijke producten
Beurspostzegels

Postex 2018
UITGIFTEDATUM: 19 OKTOBER Dit jaar wordt voor de twintigste maal het internationale
filatelistisch evenement Postex georganiseerd in Apeldoorn. De locatie is nieuw. In plaats van
in de Americahal wordt de postzegelbeurs nu gehouden in het naastgelegen overdekte sportcomplex Omnisport.
Vanwege het sportieve karakter van de nieuwe locatie brengt PostNL dit jaar beurspostzegels
uit waarop sporten te zien zijn die veelvuldig worden beoefend in Omnisport, namelijk baanwielrennen, indooratletiek en volleybal. Elke sport wordt verbeeld door illustraties in verschillende stijlen. Op de velrand is de herkenbare buitenzijde van het sportcomplex afgebeeld.
Prijs per postzegelvel: € 3,Kijk voor de bestelnummers op pagina 26.

Serie postzegelvellen

50 jaar de Fabeltjeskrant
UITGIFTEDATUM: 5 SEPTEMBER Zoals u in deze Collect heeft
kunnen lezen, komt de Fabeltjeskrant met een bioscoopfilm. PostNL
geeft, in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland,
een serie uit met aandacht voor 25 karakters uit de originele versie
van het populaire televisieprogramma.
Ieder personage heeft zijn eigen postzegelvel, met daarop vijf
portretpostzegels en de laatste editie van de Fabeltjeskrant.
Op de eerste drie postzegelvellen staan de portretten van
Meneer de Uil, Gerrit de Postduif en Jodokus de Marmot.

Gratis
bij

abonnement

Elk kwartaal verschijnen er twee nieuwe postzegelvellen. Een postzegelvel kost € 6,25 waarvan € 2,10 naar Stichting Kinderpostzegels
Nederland gaat. Zo helpt u dus ook nog kinderen die extra steun
nodig hebben!
Neem nu een abonnement op deze unieke postzegelserie en u krijgt
gratis het bewaaralbum en het postzegelvel Meneer de Uil cadeau.
Prijs per postzegelvel: € 6,25
Abonnement: € 50,- per jaar.
Kijk voor de bestelnummers op pagina 24.
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Markant gebouw met lange geschiedenis
PostNL XXL Kerkplein draagt dienstverlening over
Eind 2018 stopt PostNL met de exploitatie van de winkel aan
het Kerkplein in Den Haag. De sluiting past in de strategie om de
dienstverlening in winkels van PostNL zelf, over te hevelen naar
zelfstandige ondernemers en/of ketens zoals Jumbo, Bruna en
Oﬃce Center. Den Haag Kerkplein is de laatste locatie.
Het markante gebouw op de hoek van het Kerkplein en
de Torenstraat deed sinds 1935 dienst als postkantoor. De
laatste jaren fungeerde de locatie Kerkplein steeds meer als
conceptstore waar diverse formules werden ontwikkeld die
momenteel in de postkantoren en pakketpunten te zien zijn.

Ook was de winkel een populaire stemlocatie bij zowel lokale
als landelijke verkiezingen.
Momenteel is PostNL met diverse partijen in gesprek om op
de huidige locatie een doorstart te maken dan wel de dienstverlening te
verdelen over
de diverse
postkantoren en
pakketpunten in
de regio.

80 jaar krantenstrips van
Marten Toonder
Tom Poes en Ollie B. Bommel
op munten en postzegels
In 1938 verscheen de eerste strip van Marten Toonder in een
Zweedse krant. Niet veel later begon zijn meest succesvolle reeks
met Tom Poes, die al snel werd vergezeld door Olivier B. Bommel. De
twee hebben totaal verschillende karakters: Tom Poes is bedachtzaam en oplossingsgericht. Bommel is daarentegen een kortzichtige antiheld, die zich vol overgave in elk nieuw avontuur stort.
Ze worden in de verhalen al jaren vergezeld door uiteenlopende
bekend geworden karakters.
Enkele jaren geleden heeft PostNL postzegelvellen, penningen en
wenskaarten uitgegeven met de karakters uit de verhalen van Tom
Poes en Olivier B. Bommel. In het kader van het 80-jarig jubileum
van de Toonder-strips is deze serie opnieuw verkrijgbaar.
Kijk voor de bestelnummers op pagina 27.

Verzamelmap
PostEurop Bruggen 2018
UITGIFTEDATUM: 5 SEPTEMBER Dit voorjaar verscheen het
postzegelvel PostEurop: Nederlandse bruggen. Op de twee
verschillende postzegels zijn de draaibrug van Dedemsvaart en
de ophaalbrug van Edam te zien. De jaarlijks terugkerende ontwerpwedstrijd van PostEurop, de samenwerkende Europese postbedrijven, heeft nog veel meer prachtige postzegels opgeleverd.
De ontwerpen van Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein,
Zwitserland, Luxemburg en Nederland zijn nu gebundeld in de
verzamelmap Europa Brücken - Bridges. Naast 12 postzegels
vindt u hierin meer (Duitstalige) informatie en afbeeldingen van
de gekozen bruggen van deze landen.
Prijs: € 16,95
Kijk voor het bestelnummer op pagina 25.

Kort nieuws
Agenda

Gespiegelde fosforbalk
Ontwerp Dag van de Postzegel 2018
vraagt om technische aanpassingen
Vanaf 19 december

Bioscoopﬁlm: De Fabeltjeskrant
Na vijftig jaar is het zover, vanaf 19 december
kunnen we De Fabeltjeskrant ook in de
bioscoop zien. De ﬁlm wordt een feest voor
drie generaties en de titel luidt De Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbosspelen.

19-20-21 oktober 2018

Postex 2018

Postzegeltentoonstelling in Apeldoorn op een
nieuwe locatie: Omnisport. Zie ook pagina 16.
www.postex.nl

Iedere zaterdag en zondag

Rondleiding Van Nellefabriek
Naast de architectuur wordt het verhaal
van Van Nelle en de leef-, woon- en werkomstandigheden van ‘de Rotterdammers
vanaf de 18e eeuw’ belicht.
vannellemuseum.com

Op 19 oktober verschijnt het postzegelvel Dag van de Postzegel 2018. Op pagina 7
heeft u al meer kunnen lezen over deze hommage aan de beroemde cijferpostzegels
van Wim Crouwel uit de zeventiger jaren. De linkerhelft van de nieuwe postzegel laat
het blauwe verloop van de originele postzegel zien en de rechterhelft bevat veel wit.
Daarom is het idee ontstaan om de fosforbalk, die tot nu toe altijd aan de linkerkant
en onderaan over de postzegel loopt, te spiegelen. Hierdoor zal het fosfor de heldere
blauwe kleur niet beïnvloeden. Bij drukkerij Joh. Enschedé Security Print in Haarlem
zijn proefvellen gedrukt, die zowel op het oog als door de automatische sorteermachines zijn getest. Voor de postale verwerking maakt de aangepaste stand geen
verschil, vandaar dat gekozen is om hier een uitzondering te maken en het fosfor
gespiegeld op de postzegels af te drukken.
Om de oorspronkelijke kleur van de 10 cent van het ontwerp van Crouwel zo goed
mogelijk te benaderen is verder gekozen om de postzegels niet in vier-kleurendruk
te produceren, maar in zwart met een steunkleur. Aan de drukpers is door de
ontwerpers van Birza Design, in samenspraak met PostNL en de drukkerij, de ideale
kleur blauw voor de postzegel bepaald. Het uiteindelijke recept voor de kleur blauw
van Dag van de Postzegel 2018 is: 100 gram Reflex Blauw, 25 gram Violet, 50 gram
Process blauw en 100 gram transparant wit.

Nieuwe uitgave
Andere opzet NVPH catalogus
De NVPH, de Nederlandse Vereniging van
Postzegelhandelaren, heeft besloten dat de
Speciale Catalogus Postzegels van Nederland
en overzeese rijksdelen niet meer jaarlijks zal
verschijnen. De komende editie, nummer 78,
wordt de catalogus van 2020 en komt uit in
2019. In de tussenliggende jaren verschijnt
de Catalogus Nederland, om te beginnen in
september van dit jaar. Hierin worden de
overzeese rijksdelen niet opgenomen, net als
speciale katernen met onder andere plaatfouten en eerstedagenveloppen. Wel komen
tandingen, waaronder roltanding, aan bod.

Kijk voor het
bestelnummer
op pagina 19
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Nieuws

Postex 2018

Het pictoraalstempel voor Postex 2018

Vertrouwde postzegelshow op nieuwe locatie
Postex heeft in 2018 een nieuwe locatie, maar wel een die de regelmatige bezoeker van
dit Apeldoornse postzegelevenement ongetwijfeld al eens van buiten heeft gezien.
Het Omnisport-gebouw is een futuristische blikvanger, vlak naast de Americahal waar
voorheen filatelisten elkaar troffen in het derde weekend van oktober.

Een van de thema’s op de Postex van dit
jaar is Olympische Spelen. Hiervan is een
aantal postzegelcollecties te bewonderen.
Daarnaast zijn er diverse jubilea. Zo viert
Filatelistenvereniging Dai Nippon haar
70-jarig jubileum en de Studiegroep
Zuid-West Pacific haar 50-jarig jubileum.
De Vereniging voor Kinderpostzegels en
Maximafilie is al 35 jaar actief en vereniging
De Vliegende Hollander viert de 57e Dag
van de Aerofilatelie met enkele mooie
collecties.

Acties van PostNL

Natuurlijk is PostNL met een grote stand
aanwezig. Daar vindt u aantrekkelijke
producten en aanbiedingen:
• Postzegels Dag van de Postzegel 2018:
een modern ontwerp aan de hand van
de iconische cijferpostzegels van
Wim Crouwel. Dit postzegelvel plus het
prestigeboekje kunt u kopen voor
slechts € 17,40 i.p.v. € 20,25.

• Beurspostzegels. Twee setjes van drie
beurspostzegels, van € 18,- voor € 15,-.
• Bij elke aankoop een gratis wenskaart
met Groeten van Postex. Gratis te
versturen via de stand van PostNL.
• Gratis bij elke bestelling vanaf € 15,postzegelset Antiek speelgoed en
vanaf € 75 gratis boek Insecten.
• Alleen op Postex al te koop:
Postzegelvel Juffrouw Ooievaar
en Momfer de Mol uit de serie
Fabeltjeskrant
• Flyers met de aankondiging van het
postzegeluitgifteprogramma voor het
eerste halfjaar van 2019.
• De postzegelautomaat met de
Automaatpostzegels: vlinder en tulp
is op de stand aanwezig.
• Uiteraard zijn ook het dagtekenstempel
en pictoraalstempel aanwezig.

Aandacht voor (Omni)sport op de
beurspostzegels van Postex 2018.

(Betaling aan de stand van PostNL
is mogelijk met pin.)

Waar moet u zijn?

Postex 2018, 19 t/m 21 oktober 2018.
Omnisport,
Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn
Openingstijden:
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00
en zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
Toegang: € 5,- p.p.
(jeugd t/m 17 jaar: gratis).
Gratis WIFI.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Zie ook www.postex.nl
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NVPH catalogus 2019
CYCLOOP

Zweedse puzzel

ARTIKEL

NIET
VOLWASSEN

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

ER
HANDWERKEN

KERK

BOOMVLEK OP

BAK

IE

OMA

Zweedse puzzel

VERNIS

IEMANDS EER

KEUKENKRUID

PUZZELPRIJS
4

INDIVIDUALITEIT

DUNNE
DEEGWAAR

CYCLOOP

VOCHTIG

IN ORDE
ARTIKEL

LING
SIERAAD

NIET
VOLWASSEN

ONDER MEER

HOEFDIER

ZOOGDIER

ALDUS

3

BOOM

LAATSTE
GEDEELTE

EXPLOSIE

GUNSTIG

1
NAKOMELING

4
IN ORDE

SCHAPENSIERAAD
KAAS

ONDER MEER
ALDUS

GELADEN
ATOOM

6

VOCHT
ONDERSTEEK
VERWIJDEREN

5

GRONDBEZIT

ERFFACTOR
Zoals u elders in deze Collect hebt
kunnen lezen heeft de NVPH de opzet
van de postzegelcatalogus veranderd.

SCHAPENKAAS
EZELSGELUID

T

D
S
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GEDEELTE

GUNSTIG

1

TE

6

GAUW

VOCHT
VERWIJDEREN
VOCHTIG

EZELSGELUID

OOL

Breng de letters uit de genummerde vakjes over
naar de gelijkgenummerde vakjes van de onderbalk.

GEZICHTSUITDRUKKING

GAUW

2
MET HET
BEDOELDE

EZIT

3

GELADEN
ATOOM

ONDERSTEEK

5

ERFFACTOR

BESLUIT

LOFLIED
ENG.
KOSTSCHOOL

7

LOFLIED

GROENTE

7

Wij mogen 5 gratis exemplaren
NVPH catalogus 2019 weggeven.
Wilt u kans maken? Stuur uw oplossing
voor 1 oktober naar:
PostNL Collect Club,
Postbus 99170
4800 NA Breda.

LATEN ZIEN

LATEN ZIEN
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© Sanders puzzelboeken
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Winnaars Collect 96

© Sanders puzzelboeken
De oplossing van de sudoku in Collect 96 is: 549.
8
Uit de goede inzendingen zijn de volgende
drie winnaars getrokken voor toegangskaarten voor het Groninger Museum:
Mevrouw E. Sterrenburg, Den Bosch
De heer L. Albertsma, Sneek
De heer B. den Heijer, Leidschendam
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Varia

PostNL stopt
met postzegelautomaten
In januari 2017 startte
PostNL een kleine pilot met
postzegelautomaten. Hiermee konden consumenten
postzegels per stuk kopen
zonder hulp van baliepersoneel. Na anderhalf jaar werd
duidelijk dat slechts een
kleine groep behoefte had
aan deze service. Vandaar
dat de postzegelautomaten
eind dit jaar verdwijnen.

D

e pilot past in de huidige trend
van zelfbediening. “Normaal
gesproken konden klanten alleen
velletjes van vijf of tien postzegels kopen.
Uit onderzoek bleek dat bij een groep
klanten behoefte bestond om postzegels
per stuk te kopen, zonder tussenkomst van
baliepersoneel. Vandaar de pilot”, verklaart
Arjan Jochems, Senior Marketeer Verzamelmarkt. De drie postzegelautomaten
kwamen te staan in de Collect Clubwinkel
in Bussum, in het postkantoor op het
Kerkplein in Den Haag en de laatste werd
ingezet op beurzen.

Beslismoment

Het doel van de pilot was om bij diverse
groepen ervaringen op te doen met het
direct afrekenen van postzegels bij de
postzegelautomaat. “Tegelijkertijd hebben
we in Amersfoort een proef gedaan met
retailers om hen vanaf een postzegelrol
postzegels per stuk te laten verkopen aan
de consument. Dat liep helaas niet en
daarom zijn we daar al na een halfjaar mee
gestopt”, aldus Jochems. Aanvankelijk leek
de postzegelautomaat meer in trek. “Het
was nieuw en moest nog groeien, dachten
we. Maar op een bepaald moment moet je
beslissen of je gaat uitbreiden of stoppen.
Na anderhalf jaar is de conclusie dat een
te kleine groep behoefte heeft aan een
postzegelautomaat. Reden voor PostNL
om er niet mee door te gaan.”

Uitfasering

Dit jaar zijn de eerste stappen gezet tot
uitfasering. De postzegelautomaat in de
Collect Clubwinkel is inmiddels weggehaald
en op een andere retaillocatie in Den Haag
geplaatst. Jochems: “Ook daar wilden we
nog ervaringen opdoen met verzenders en
zo meer inzichten verzamelen. Intussen is
de automaat weer weggehaald. Er werd vrij
weinig gebruik van gemaakt en er waren
wat storingen.” Het postkantoor op het
Kerkplein sluit eind dit jaar en dan zal ook

de postzegelautomaat verdwijnen. En de
laatste postzegelautomaat is alleen nog te
gebruiken op Postex 2018 in Apeldoorn en
de Eindejaarsbeurs in Barneveld.

Mooie minicollectie

De pilot met de postzegelautomaten heeft
PostNL bruikbare inzichten rond klantbehoeften opgeleverd. “Op basis daarvan
zijn we steeds meer velletjes van vijf en zes
postzegels gaan uitbrengen. Dat zie je terug in het programma van 2018 en zal ook
zichtbaar zijn in het programma van 2019”,
vertelt Jochems, die nog een voordeel ziet.
“Verzamelaars hebben toch twee jaar iets
bijzonders gehad. Twee postzegels met
een eigen design, eentje voor Nederland
met een heideblauwtje en eentje voor
Internationaal met een tulp. En hoewel de
postzegels steeds hetzelfde zijn, verschilt
de geprinte code per postzegelautomaat,
om te kunnen zien uit welke automaat
de postzegels komen. Toch een mooie
minicollectie.”

Nieuwe uitgiften
Kinderpostzegels
UITGIFTEDATUM: 8 OKTOBER

SHOP
In verband met een embargo is
het helaas niet mogelijk om het
postzegelvel, de binnenzijde van
het postzegelmapje en de eerstedagenvelop af te beelden.

Postzegelvel Kinderpostzegels 2018
€ 6,20
BESTELNUMMER 381366

Postzegelmapje nr. 583
Kinderpostzegels 2018

€ 7,25
BESTELNUMMER 381380

Eerstedagenvelop nr. 775
Kinderpostzegels 2018
€ 9,80
BESTELNUMMER 381350

nieuw

NVPH Catalogus Nederland
UITGIFTEDATUM: 13 SEPTEMBER 2018
€ 15,90
BESTELNUMMER 780053
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Nieuwe uitgiften
Eerstedagenvelop nr. 773
Architectuur Nieuwe Bouwen

Architectuur Nieuwe Bouwen

€ 7,23
BESTELNUMMER 381050

UITGIFTEDATUM: 17 SEPTEMBER

Postzegelvel
Architectuur Nieuwe Bouwen
€ 8,30
BESTELNUMMER 381061

Postzegelmapje nr. 581
Architectuur Nieuwe Bouwen
€ 5,20
BESTELNUMMER 381080

Mijn groentetuin
UITGIFTEDATUM: 19 OKTOBER

Postzegelvel
Mijn groentetuin

€ 4,98
BESTELNUMMER 381561

Eerstedagenvelop nr. 777
Mijn groentetuin
€ 8,26
BESTELNUMMER 381550

Postzegelmapje nr. 585
Mijn groentetuin
€ 6,03
BESTELNUMMER 381580

Dag van de Postzegel 2018
UITGIFTEDATUM: 19 OKTOBER

SHOP

Postzegelvel
Dag van de Postzegel 2018
€ 8,30
BESTELNUMMER 381261

Postzegelmapje nr. 584
Dag van de Postzegel 2018
€ 4,37
BESTELNUMMER 381280

Eerstedagenvelop nr. 776
Mooi Nederland 2018
€ 2,66
BESTELNUMMER 381250

Prestigeboekje nr. 79
Dag van de Postzegel 2018

€ 12,45
BESTELNUMMER 381211
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Nieuwe uitgiften
Beleef de natuur - paddenstoelen
UITGIFTEDATUM: 17 SEPTEMBER

Postzegelvel
Beleef de natuur -paddenstoelen
Zelfklevend

€ 8,30
BESTELNUMMER 381161

Eerstedagenvelop nr. 774a
Beleef de natuur - insecten

€ 7,23
BESTELNUMMER 381150

Postzegelmapje nr. 582a
Beleef de natuur paddenstoelen

€ 6,03
BESTELNUMMER 381180

Eerstedagenvelop nr. 774b
Beleef de natuur - paddenstoelen

€ 7,23
BESTELNUMMER 381151

Postzegelmapje nr. 582b
Beleef de natuur paddenstoelen

€ 4,37
BESTELNUMMER 381181

Abonnement Beleef de natuur

ELK KWARTAAL EEN POSTZEGELVEL A € 8,30
UIT DEZE PRACHTIGE 3-JARIGE SERIE. NU
MET GRATIS SPECIALE BEWAARMAP
VOOR 4 POSTZEGELVELLEN.
BESTELNUMMER 782508

SHOP

Recent verschenen
Beleef de natuur - insecten
UITGIFTEDATUM: 4 JUNI

Postzegelvel
Beleef de natuur insecten

€ 8,30
BESTELNUMMER 380862

Postzegelmapje nr. 578a
Beleef de natuur insecten

€ 6,03
BESTELNUMMER 380880

Postzegelset Beleef de natuur insecten
inclusief klemstroken
Zelfklevend
1 postzegelvel gestempeld en
1 postzegelvel ongestempeld
€ 14,95
BESTELNUMMER 780006

Boek Beleef de natuur insecten

€ 14,95
BESTELNUMMER 780011

Postzegelmapje nr. 578b
Beleef de natuur insecten
€4,37
BESTELNUMMER 380881

Beleef de natuur - veldbloemen
UITGIFTEDATUM: 9 APRIL

Postzegelvel
Beleef de natuur veldbloemen
Zelfklevend

€ 8,30
BESTELNUMMER 380261

Postzegelmapje nr. 574a
Beleef de natuur veldbloemen

€ 6,03
BESTELNUMMER 380281

Postzegelset Beleef de natuur veldbloemen
inclusief klemstroken
Zelfklevend
1 postzegelvel gestempeld en
1 postzegelvel ongestempeld
€ 14,95
BESTELNUMMER 780004

Boek Beleef de natuur veldbloemen

€ 14,95
BESTELNUMMER 780010

Postzegelmapje nr. 574b
Beleef de natuur veldbloemen
€ 4,37
BESTELNUMMER 380282

Beleef de natuur - reptielen & amﬁbieen
UITGIFTEDATUM: 2 JANUARI

Postzegelvel
Beleef de natuur reptielen & amﬁbieen
Zelfklevend
€ 8,30
BESTELNUMMER 380161

Postzegelmapje nr. 570a
Beleef de natuur reptielen & amﬁbieen

€ 6,03
BESTELNUMMER 380180

Postzegelset Beleef de natuur reptielen & amﬁbieen
inclusief klemstroken
Zelfklevend
1 postzegelvel gestempeld en
1 postzegelvel ongestempeld
€ 14,95
BESTELNUMMER 780002

Postzegelmapje nr. 570b
Beleef de natuur reptielen & amﬁbieen
€ 4,37
BESTELNUMMER 380181

Boek Beleef de natuur reptielen & amﬁbieen

€ 14,95
BESTELNUMMER 780009
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Persoonlijke postzegels
Postzegelvellen bedreigde zoogdieren

Kijk voor de bestelnummers van alle postzegelvellen
bedreigde zoogdieren op pagina 32.

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
hirola

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
bruine slingeraap

€ 7,50
BESTELNUMMER 770045

€ 7,50
BESTELNUMMER 770054

nieuw

nieuw

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
rode panda

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
jachtluipaard

€ 7,50
BESTELNUMMER 770062

€ 7,50
BESTELNUMMER 770059

nieuw

De Fabeltjeskrant
UITGIFTEDATUM: 5 SEPTEMBER

nieuw

Van de verkoop
van elk
postzegelvel
gaat € 2,10
naar Stichting
Kinderpostzegels

Abonnement De Fabeltjeskrant
BIJ EEN ABONNEMENT ONTVANGT U
GRATIS HET BEWAARALBUM EN
POSTZEGELVEL MENEER DE UIL.
ELK KWARTAAL VERSCHIJNEN ER
TWEE NIEUWE POSTZEGELVELLEN.
EEN POSTZEGELVEL KOST € 6,25
WAARVAN € 2,10 NAAR STICHTING
KINDERPOSTZEGELS GAAT.

De Fabeltjeskrant
Bewaaralbum

€ 19,95
BESTELNUMMER 782550

€ 50,00 PER JAAR
BESTELNUMMER FBK01

De Fabeltjeskrant
Gerrit de Postduif

€ 6,25
BESTELNUMMER 782554

nieuw

De Fabeltjeskrant
Jodokus de Marmot
€ 6,25
BESTELNUMMER 782551

nieuw

SHOP

PostEurop Bruggen
UITGIFTEDATUM: 5 SEPTEMBER
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Verzamelmap
PostEurop Bruggen
€ 16,95
BESTELNUMMER 780052

Postzegelvellen Fokke & Sukke 25 jaar

Postzegelvel Fokke & Sukke:
verjaardag

Postzegelvel Fokke & Sukke:
geboorte

Postzegelvel Fokke & Sukke:
beterschap

Postzegelvel Fokke & Sukke:
zomaar

€ 5,00
BESTELNUMMER 782544

€ 5,00
BESTELNUMMER 782546

€ 5,00
BESTELNUMMER 782548

€ 5,00
BESTELNUMMER 782547

Postzegelvel Fokke & Sukke:
huwelijk
€ 5,00
BESTELNUMMER 782545

Verzamelmap Fokke & Sukke
(exclusief postzegelvellen)
€ 4,95
BESTELNUMMER 782549

Zilveren Postzegel Fokke & Sukke
let op: beperkte voorraad
€ 29,95
BESTELNUMMER 782579
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Persoonlijke postzegels
Postsets Rijksmuseum van Oudheden
nieuw

Postset
200 jaar Rijksmuseum van Oudheden - speelgoed
€ 4,95
BESTELNUMMER 780055

Postset
200 jaar
Rijksmuseum
van Oudheden
- glaswerk

€ 4,95
BESTELNUMMER 780013

Beurspostzegels

Zilveren postzegel Guust Flater
Beurspostzegel nr. 6
Postex 2018

€ 3,00
BESTELNUMMER 633804A

Beurspostzegel nr. 7
Postex 2018

€ 3,00
BESTELNUMMER 633804B

Beurspostzegel nr. 8
Postex 2018
€ 3,00
BESTELNUMMER 633804C

Zilveren postzegel Guust Flater
let op: beperkte voorraad

€ 29,95
BESTELNUMMER 780015

Persoonlijke producten

SHOP

27

Collectors items Olivier B. Bommel, Tom Poes e.a.
Er zijn zeven verschillende Collectors items leverbaar.
Elk item bestaat uit Rommeldamse Florijn
met een van de 7 ﬁguren, een postzegelvel
en 3 kaarten
BESTELNUMMER: ZIE ONDERSTAAND OVERZICHT
PRIJS PER COLLECTORS ITEM: 19,95

Collectors item
Olivier B. Bommel

BESTELNUMMER 780056
€ 19,95

Collectors item
Bullebas

BESTELNUMMER 780057
€ 19,95

Collectors item
Canteclaer

BESTELNUMMER 780058
€ 19,95

Collectors item
Dickerdack

BESTELNUMMER 780059
€ 19,95

Collectors item
Joost

BESTELNUMMER 780060
€ 19,95

Collectors item
Tom Poes

BESTELNUMMER 780061
€ 19,95

Collectors item
Wal Rus

BESTELNUMMER 780062
€ 19,95
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Recent verschenen
Honderd jaar De Ploeg
UITGIFTEDATUM: 22 MEI

Postzegelvel
Honderd jaar De Ploeg
€ 8,30
BESTELNUMMER 380765

Prestigeboekje nr. 76
Avant-garde in Groningen,
De Ploeg 1918-1928

€ 12,45
BESTELNUMMER 380711

Postzegelmapje nr. 576b
Honderd jaar De Ploeg

€ 4,37
BESTELNUMMER 380782

Postzegelmapje nr. 576a
Honderd jaar De Ploeg
€ 6,03
BESTELNUMMER 380781

Mooi Nederland

Postzegelvel
Mooi Nederland 2018: stadspoorten - verzamelvel

€ 4,15
BESTELNUMMER 380763

UITGIFTEDATUM: 4 JUNI

Postzegelvel
Mooi Nederland 2018:
stadspoorten - Zierikzee
€ 4,15
BESTELNUMMER 380761

Postzegelvel
Mooi Nederland 2018:
stadspoorten - Culemborg
€ 4,15
BESTELNUMMER 380762

Postzegelmapjenr. 577
Mooi Nederland 2018: stadspoorten
€ 5,20
BESTELNUMMER 380780

Prestigeboekje nr. 77
Mooi Nederland 2018: stadspoorten

€ 12,45
BESTELNUMMER 380712

Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
UITGIFTEDATUM: 23 JULI

SHOP

Postzegelmapje nr. 579a
Spraakmakend geld –
de Nederlandse gulden
€ 6,03
BESTELNUMMER 380980

Postzegelvel
Spraakmakend geld –
de Nederlandse gulden

€ 8,30
BESTELNUMMER 380961

Postzegelmapje nr. 579b
Spraakmakend geld –
de Nederlandse gulden
€ 4,37
BESTELNUMMER 380981

Prestigeboekje nr. 78
Spraakmakend geld –
de Nederlandse gulden

€ 12,45
BESTELNUMMER 380911

De Fabeltjeskrant 50 jaar
UITGIFTEDATUM: 23 JULI

Postzegelmapje nr. 580
De Fabeltjeskrant 50 jaar Meneer de Uil

€ 4,37
BESTELNUMMER 380982

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 50 jaar
- Meneer de Uil
€ 4,15
BESTELNUMMER 380962
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Basisassortiment postzegels
Postzegelvel Iconen
met
aanduiding
W2

Postzegelvel Iconen
Nederland 1
zelfklevend
€ 8,30
BESTELNUMMER 346701

Postzegelvel Liefde
met
aanduiding
W2

Postzegelvel Liefde
Nederland 1
zelfklevend
€ 8,30
BESTELNUMMER 351162

Koning Willem-Alexander 2018

Koning Willem-Alexander 2018
Nederland 2
zelfklevend
€ 8,30
BESTELNUMMER 782578

Koning Willem-Alexander 2018
Nederland 1
zelfklevend
€ 8,30
BESTELNUMMER 782577

Koning Willem-Alexander 2018
Internationaal
zelfklevend

€ 7,00
BESTELNUMMER 782576

Set van 3 gestantste postzegels
koning Willem-Alexander 2018:
Nederland 1, Nederland 2, Internationaal
€ 3,89
BESTELNUMMER 782575

Assortiment
NEDERLAND

POSTZEGELS 2018
Beleef de natuur - reptielen & amfibieën ZELFKLEVEND
Mooi Nederland 2018: stadspoorten Vianen
Mooi Nederland 2018: stadspoorten Bergen op Zoom
Postzegelvel Mooi Nederland 2018: stadspoorten Hattem
200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
Verjaardagspostzegels
PostEurop: Nederlandse bruggen
Beleef de natuur - veldbloemen ZELFKLEVEND
Fokke & Sukke bestaan 25 jaar GEGOMD
Fokke & Sukke bestaan 25 jaar Internationaal GEGOMD
Fokke & Sukke bestaan 25 jaar ZELFKLEVEND
Honderd jaar De Ploeg
Mooi Nederland 2018: stadspoorten - Zierikzee
Mooi Nederland 2018: stadspoorten - Culemborg
Mooi Nederland 2018: stadspoorten - verzamelvel
Beleef de natuur - insecten ZELFKLEVEND
De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
Architectuur nieuwe bouwen
Beleef de natuur - paddenstoelen ZELFKLEVEND
Kinderpostzegels 2018
Dag van de postzegel 2018
Mijn groentetuin
GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2018
GESTEMPELD Beleef de natuurreptielen & amfibieën ZELFKLEVEND
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018:
stadspoorten Vianen
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018:
stadspoorten Bergen op Zoom
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018:
stadspoorten Hattem
GESTEMPELD 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
GESTEMPELD Verjaardagspostzegels
GESTEMPELD PostEurop: Nederlandse bruggen
GESTEMPELD Beleef de natuur - veldbloemen
ZELFKLEVEND
GESTEMPELD Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
GEGOMD
GESTEMPELD Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
ZELFKLEVEND
GESTEMPELD Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
Internationaal GEGOMD
GESTEMPELD Honderd jaar De Ploeg
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018: stadspoorten Zierikzee
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018: stadspoorten Culemborg
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018: stadspoorten verzamelvel
GESTEMPELD Beleef de natuur - insecten ZELFKLEVEND
GESTEMPELD De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
GESTEMPELD Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
GESTEMPELD Architectuur Nieuwe Bouwen
GESTEMPELD Beleef de natuur - paddenstoelen
ZELFKLEVEND
GESTEMPELD Kinderpostzegels 2018
GESTEMPELD Dag van de postzegel 2018
GESTEMPELD Mijn groentetuin
BASISASSORTIMENT ZELFKLEVEND
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10)
Nederland 1 Iconen INTERNATIONAAL (postzegelvel van 50)
Nederland 1 Iconen INTERNATIONAAL (postzegelvel van 5)
Geboorte 2015 (postzegelvel van 50)
Liefde 2018 (postzegelvel van 10)
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks)
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks)
Zakenpostzegels waarde 1 op vel (postzegelvel van 50)

BESTELNR
PRIJS
380161
€ 8,30
380361
€
4,15
380362
€
4,15
380363
€
4,15
380662 € 8,30
380262
€
4,98
380661 € 8,40
380261
€ 8,30
380561
€ 8,30
380562
€
7,00
380563
€ 8,30
380765
€ 8,30
380761
€
4,15
380762
€
4,15
380763
€
4,15
380862 € 8,30
380962 €
4,15
380961 € 8,30
381061
€ 8,30
381161
€ 8,30
381366 € 6,20
381261
€ 8,30
381561
€
4,98

380161Y

€

8,30

380361Y

€

4,15

380362Y €

4,15

380363Y
380662Y
380262Y
380661Y

€
€
€
€

4,15
8,30
4,98
8,40

380261Y

€

8,30

380561Y

€

8,30

380563Y €

8,30

380562Y €
380765Y €

7,00
8,30

380761Y

€

4,15

380762Y

€

4,15

380763Y
380862Y
380962Y
380961Y
381061Y

€
€
€
€
€

4,15
8,30
4,15
8,30
8,30

381161Y
381366Y
381261Y
381561Y

€
€
€
€

8,30
6,20
8,30
4,98

346701
346702
346703
350364
351162
344301
344302
360361

€
€
€
€
€
€
€
€

8,30
70,00
7,00
41,50
8,30
166,00
166,00
41,50

Koning Willem-Alexander 2018 Internationaal
Koning Willem-Alexander 2018 Nederland 1
Koning Willem-Alexander 2018 Nederland 2
Set van 3 gestanste postzegels koning Willem-Alexander
2018: Nederland 1, Nederland 2, Internationaal

BESTELNR
PRIJS
782576
€
7,00
782577
€ 8,30
782578
€ 8,30
782575

€

3,89

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

720042
730144
730145
730143

€
€
€
€

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

POSTZEGELMAPJES 2018
nr. 570a Beleef de natuur - reptielen & amfibieën
nr. 570b Beleef de natuur - reptielen & amfibieën
nr. 571 Verjaardagspostzegels
nr. 572a 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 572b 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 573 PostEurop: Nederlandse bruggen
nr. 574a Beleef de natuur - veldbloemen
nr. 574b Beleef de natuur - veldbloemen
nr. 575 Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
nr. 576a Honderd jaar De Ploeg
nr. 576b Honderd jaar De Ploeg
nr. 577 Mooi Nederland 2018: stadspoorten
nr. 578a Beleef de natuur - insecten
nr. 578b Beleef de natuur - insecten
nr. 579a Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
nr. 579b Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
nr. 580 De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
nr. 581 Architectuur Nieuwe Bouwen
nr. 582a Beleef de natuur - paddenstoelen
nr. 582b Beleef de natuur - paddenstoelen
nr. 583 Kinderpostzegels 2018
nr. 584 Dag van de postzegel 2018
nr. 585 Mijn groentetuin

380180
380181
380280
380681
380682
380680
380281
380282
380580
380781
380782
380780
380880
380881
380980
380981
380982
381080
381180
381181
381380
381280
381580

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

6,03
4,37
6,03
5,20
5,20
6,65
6,03
4,37
4,11
6,03
4,37
5,20
6,03
4,37
6,03
4,37
4,37
5,20
6,03
4,37
7,25
4,37
6,03

PRESTIGEBOEKJES 2018
nr. 74 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 75 PostEurop: Beweegbare bruggen in Nederland
nr. 76 Honderd jaar De Ploeg
nr. 77 Mooi Nederland 2018
nr. 78 Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
nr. 79 Dag van de postzegel 2018

380611
380612
380711
380712
380911
381211

€
€
€
€
€
€

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

EERSTEDAGENVELOPPEN 2018
nr 762a Beleef de natuur - reptielen & amfibieën
nr. 762b Beleef de natuur - reptielen & amfibieën
nr. 763 Verjaardagspostzegels
nr. 764a 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 764b 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 765 PostEurop: Nederlandse bruggen
nr. 766a Beleef de natuur - veldbloemen
nr. 766b Beleef de natuur - veldbloemen
nr. 767 Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
nr. 768a Honderd jaar De Ploeg
nr. 768b Honderd jaar De Ploeg
nr. 769 Mooi Nederland 2018
nr. 770a Beleef de natuur - insecten
nr. 770b Beleef de natuur - insecten
nr. 771a Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
nr. 771b Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
nr. 772 De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
nr. 773 Architectuur Nieuwe Bouwen
nr. 774a Beleef de natuur - paddenstoelen
nr. 774b Beleef de natuur - paddenstoelen
nr. 775 Kinderpostzegels 2018
nr. 776 Dag van de postzegel 2018
nr. 777 Mijn groentetuin

380150
380151
380250
380651
380652
380650
380251
380252
380550
380751
380752
380750
380850
380851
380950
380951
380952
381050
381150
381151
381350
381250
381550

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

7,23
7,23
8,26
8,26
6,19
5,54
7,23
7,23
4,83
8,26
6,19
7,23
7,23
7,23
8,26
6,19
2,66
7,23
7,23
7,23
9,80
2,66
8,26
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PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Hirola
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: bruine slineraap
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: rode panda
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: jachtluipaard
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: reuzepanda
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: savanneolifant
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: blauwe vinvis
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Iberische lynx
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: bonobo
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Grévyzebra
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Tasmaanse duivel
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Hawaiaanse
monniksrob
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: przewalskipaard
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Europese bizon
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: grote
oceaannoordkaper
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Bengaalse tijger
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: brilbeer
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: amoerpanter
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Europese nerts
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: ijsbeer
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Sumatraanse
orang-oetan
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: zwarte neushoorn
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: sneeuwluipaard
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: berggorilla
Postzegelvel Het pronkstuk van Nederland
Het Plakkaat van Verlatinghe 1581
Postzegelvel Vogels - Lente
Postzegelvel Vogels - Zomer
Postzegelvel Vogels - Herfst
Postzegelvel Vogels - Winter
Postzegelvel Dirk Kuijt-Caribisch Nederland
Postzegelvel KiKa
Postzegelvel Haan en Hond
Postzegelvel Jaar van de Hond
Speciale map Kastelen
Postzegelset Anton Pieck
Postzegelvel Go Dutch Peter Riezebos: Frans Hals
Postzegelvel Go Dutch Peter Riezebos: Joost van den Vondel
Postzegelvel Go Dutch Peter Riezebos: Baruch Spinoza
Postzegelvel Go Dutch Peter Riezebos: Michiel de Ruyter
Bewaarmap Go Dutch Peter Riezebos
Kaartenset Toffe peren
Kaartenset Fine-apples
Postzegelvel Fokke & Sukke: verjaardag
Postzegelvel Fokke & Sukke: huwelijk
Postzegelvel Fokke & Sukke: beterschap
Postzegelvel Fokke & Sukke: zomaar
Postzegelvel Fokke & Sukke: geboorte
Verzamelmap Fokke & Sukke
Postzegelvel Fabeltjeskrant Jodokus de Marmot
Postzegelvel Fabeltjeskrant Gerrit de Postduif
Verzamelmap PostEurop Bruggen
Collectors item Olivier B. Bommel
Collectors item Bullebas
Collectors item Canteclaer
Collectors item Dickerdack
Collectors item Joost
Collectors item Tom Poes
Collectors item Wal Rus
ZILVEREN POSTZEGELS
Zilveren Postzegel Guust Flater
Zilveren Postzegel Fokke & Sukke

BESTELNR
PRIJS
770045
€
7,50
770054 €
7,50
770062 €
7,50
770059
€
7,50
770027
€
7,50
770028
€
7,50
770029
€
7,50
770030
€
7,50
770044 €
7,50
770046 €
7,50
770047
€
7,50
770048
770049
770050

€
€
€

7,50
7,50
7,50

770051
770052
770053
770055
770057
770058

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

770060
770061
770063
770064

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

780016
370264
370561
371261
760112
770095
371362
770089
770094
770033
770087
770097
770098
770099
770096
780017
772513
772512
782544
782545
782546
782547
782548
782549
782551
782554
780052
780056
780057
780058
780059
780060
780061
780062

€ 3,32
€ 8,30
€ 8,30
€ 8,30
€ 8,30
€ 20,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 14,95
€ 10,95
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 16,00
€
9,95
€
9,95
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€
4,95
€ 6,25
€ 6,25
€ 16,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95

780015
782579

€
€

7,50
7,50
7,50
7,50

29,95
29,95

POSTSETS
Postset 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden - speelgoed
Postset 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden - glaswerk
Postset Paleis Het Loo

BESTELNR
780055 €
780013 €
770088 €

PRIJS
4,95
4,95
4,95

BOEKEN
Boek Beleef de natuur - reptielen & amfibieën
Boek Beleef de natuur - veldboemen
Boek Beleef de natuur - insecten

780009
780010
780011

€
€
€

14,95
14,95
14,95

633801A €
633801B €

3,00
3,00

633803A €

3,00

633803B €

3,00

633803C
633804A
633804B
633804C

€
€
€
€

3,00
3,00
3,00
3,00

BEWAARALBUMS
Bewaaralbum Bedreigde zoogdieren
Bewaaralbum de Fabeltjeskrant

770031
780054

€
€

19,95
19,95

NVPH-CATALOGUS
NVPH-catalogus 2018 (hardcover)
NVPH-catalogus Nederland

770085
780053

€
€

33,90
15,90

BEURSPOSTZEGELS 2018
Beurspostzegel nr. 1 Filateliebeurs 2018 Hilversum
Beurspostzegel nr. 2 Filateliebeurs 2018 Hilversum
Beurspostzegel nr. 3
Internationale briefmarken-messe Essen 2018
Beurspostzegel nr. 4
Internationale briefmarken-messe Essen 2018
Beurspostzegel nr. 5
Internationale briefmarken-messe Essen 2018
Beurspostzegel nr. 6 Postex
Beurspostzegel nr. 7 Postex
Beurspostzegel nr. 8 Postex

COLOFON
Collect en Collectwereld is een gezamenlijke uitgave van
Koninklijke Post NL BV en Nordfrim Groep
REDACTIE COLLECT
17e etage, Postbus 30250, 2500 GG Den Haag
ADRESWIJZIGINGEN, BESTELLINGEN EN CORRESPONDENTIE
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda
Telefoon: 088 86 89 900, Internet: www.postnl.nl/collect
UITGEVER
Koninklijke PostNL BV en Nordfrim Groep
Redactie, vormgeving en productie Collect: Birza Design, Deventer
Redactie, vormgeving en productie Collectwereld: Nordfrim Groep
AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Carla Birza, Ingmar Birza, Ben Nienhuis (BWC Pictures), Wilma Schreiber
(Schreib). Zweedse puzzel: © Sanders puzzelboeken
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.
Collect wordt vier keer gratis toegezonden. Hierna krijgt u de magazines
gratis toegestuurd bij bestellingen boven de € 25,00 per jaar.
ZO BESTELT U UIT COLLECT:
• via de online winkel op www.postnl.nl/collect
• met de bestelkaart van Collect;
• telefonisch, onze Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van		
8.00 - 17.00 uur op 088 - 868 99 00
• Collect Club-winkel, Vlietlaan 44C, Bussum, tel: 035 - 631 52 48
GELDIGHEID
Aanbiedingen in Collect 97 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 en tariefswijzigingen.

