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Prachtige cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

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

Gratis zilveren 
postzegel 65 jaar 
nijntje
bij uw bestelling vanaf € 75,-*

Deze prachtige nieuwe postset met 
weidevogels uit de serie Beleef de 
natuur krijgt u cadeau bij uw bestelling 
vanaf € 15,- uit deze Collect. De set is 
ontworpen door illustrator Michelle 
Dujardin en bestaat uit een ongestem-
peld postzegelvel en 3 unieke kaarten.

De beroemde prentenboekjes van nijntje bestaan 
65 jaar. Hele generaties zijn met het aandoenlijke 
witte konijntje opgegroeid. Ter gelegenheid van dit 
bijzondere jubileum brengt PostNL een unieke 
zilveren postzegel uit (zie pag. 13). U ontvangt uw 
cadeau in een fraaie passe-partoutomslag.

op=op

op=op

PROFITEER NU VAN 
DEZE CADEAUS EN 
BESTEL SNEL! 
*Uit Collect 104 kunt u online, 
telefonisch of schriftelijk bestellen. 
Bij uw bestelling vanaf € 15,-  
ontvangt u de postset weidevogels 
cadeau. Als u vóór 24 oktober voor  
€ 75,- of meer bestelt, krijgt u ook  
de zilveren postzegel nijntje 65 jaar 
geheel gratis. U ontvangt deze 
cadeaus alleen bij uw eerste 
bestelling uit Collect 104.

Let op: deze actie loopt 
tot 24 oktober 2020
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Wat een variatie!
Bij het bekijken van de postzegelvellen en postzegels die 
we dit jaar uitbrengen, viel me op hoe enorm veelzijdig het 
aanbod is dit jaar. Ik kan me niet herinneren dat we eerder 
zo’n grote variatie hadden in onderwerpen, ontwerpstijlen 
en sferen. 

Het jaar trapten we af met de smakelijke rookworstpostzegel 
in de nieuwe serie Typisch Nederlands en de prachtige 
roofvogels en uilen in de serie Beleef de Natuur. Vervolgens 
doken we met de uitgifte van De eerste atlassen, Oude 
postroutes en Einde van de Tweede Wereldoorlog vooral 
de historie in. Waarna de spitsvondige Fietspostzegels van 
Sander Plug en het wervelende postzegelvel Caleidoscoop 
van Hansje van Halem ons weer helemaal terug in de 
21ste eeuw brachten. 

In ons uitgifteprogramma neemt nijntje haar eigen unieke 
plaats in. Het immens populaire konijntje is dit jaar 65 jaar 
geworden. Nijntje viert haar verjaardag op een gouden 
en zilveren postzegel en op de Kinderpostzegels 2020. 
Het is een verdiend eerbetoon aan het tijdloze ontwerp 
van Dick Bruna, dat nog steeds tot de verbeelding spreekt 
van miljoenen kinderen (en hun ouders). Ik ben dan ook 
maar wát trots dat deze eeuwig jonge wereldster ‘onze’ 
postzegels mag sieren.

Trots ben ik ook op Michiel Schuurman die in de prijzen 
viel bij de Dutch Creativity Awards 2020 met zijn postzegelvel 
Gewoontjes, dat vorig jaar uitkwam. De jury was vol lof 
over de creativiteit waarmee hij doodgewone knikkers 
transformeerde naar een heel bijzonder postzegelvel. 
Namens PostNL: proficiat, Michiel!

Ik wens u weer veel lees-, kijk- en vooral verzamelplezier toe!

Stephan van den Eijnden
DIRECTEUR COMMERCIE MAIL NEDERLAND
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Hansje van Halem ontwerpt postzegelvel Caleidoscoop

‘Originaliteit is een obsessie voor mij’
14 SEPTEMBER  2020

Voor ontwerper Hansje van Halem is elke 
opdracht het vertrekpunt voor een nieuwe 
ontdekkings tocht door haar hoofd. Wat zou ze 
deze reis allemaal tegenkomen? En waar komt 
ze straks terecht? Het zinsbegoochelende 
postzegelvel Caleidoscoop is een goed 
voorbeeld van Hansje’s avontuurlijke ontwerp-
stijl. “Originaliteit is een obsessie voor mij.”

“Ik ben de regisseur 
van mijn eigen probeersels.”

Op het moment van interviewen is Hansje (1978) met zwangerschaps-
verlof na de geboorte van dochtertje Toni. Over een paar weken 
pakt ze haar werk weer op in haar studio op 20 minuten lopen van 
huis. Ze verheugt zich al op de klussen die op haar wachten. Zoals 
voor Lowlands. Sinds vier jaar maakt de Amsterdamse furore met 
haar baanbrekende ontwerpwerk voor het populaire muziek- en 
theaterfestival. In 2018 ontving ze hiervoor de Dutch Design Award.

Prikkelend, maar ook beangstigend
Aan deze prestigieuze onderscheiding dankt Hansje van Halem ook 
de opdracht voor het postzegelvel. Elk jaar beloont PostNL een 
winnaar van een belangrijke ontwerpprijs met een vrije opdracht 
voor een postzegelvelontwerp over een onderwerp naar eigen 
keuze. “Dat is op zich heel prikkelend, maar ook beangstigend. Want 
als ontwerper krijg je doorgaans een vraag van een opdrachtgever 
waarop jij de ‘antwoorden’ moet bedenken. Nu was er geen vraag, 
maar moest ik wel met antwoorden komen.”

Hansje was van jongs af voorbestemd voor een creatief vak. Ze kreeg 
‘de kunst’ met de paplepel ingegoten van haar ouders, die beiden 
studeerden aan de lokale kunstacademie in Enschede. Als zelfstandig 
grafisch ontwerper ontwikkelde ze vervolgens een volstrekt eigen 
werkwijze en ontwerpstijl. Elke opdracht is een zoektocht door haar 
fantasie. “Ik stel in het begin vooral vragen aan mezelf. Wat gebeurt 
er als ik dit doe, of dat toevoeg? Uiteindelijk heb ik dan een ‘bak’ vol 
met ideeën en opties, waaruit uiteindelijk één of twee ideeën komen 
bovendrijven waarmee ik echt iets kan. Als de deadline nadert, werk 
ik de beste schets verder uit.” 

Spelen met illusies
Originaliteit staat voor de ontwerper voorop. “Ik ben altijd op zoek 
naar dingen die ik nog niet eerder heb gezien. Originaliteit is een 
obsessie voor mij. Een doel op zich. Ik krijg een kick als ik iets maak 
dat ik nog niet ken. Iets ontdek waarvan ik denk: ‘hé, dit is apart!  
Hier gebeurt iets bijzonders...’ Een optische illusie, vormen en kleuren 
die van het papier loskomen, gaan ‘trillen’ of een ander materiaal 
worden. Het postzegelvel Caleidoscoop is een goed voorbeeld van 
dat spel met illusies.”

‘Goh, dat lijkt wel een caleidoscoop’
Hansje’s werkwijze is intuïtief en methodisch tegelijk. “Ik ben de 
regisseur van mijn eigen probeersels. Ik weet vooraf dat er in dat 
associatieproces altijd iets boven komt drijven dat ik leuk vind. Bij 
het postzegelvel kwam ik al experimenterend tot een vormen- en 
kleurenspel waarvan ik dacht: goh, dit lijkt wel een caleidoscoop.  
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36 x 25 mm
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
91.000 vellen
vel van 6 postzegels  
in 6 verschillende ontwerpen
Hansje van Halem, Amsterdam
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp
Drukkerij

De naam kwam spontaan in me op. Pas toen kreeg het ontwerp  
de lading en betekenis die het nu heeft. Een titel stuurt de beleving 
en bepaalt hoe mensen naar een ontwerp kijken.”

Ondanks de waardering voor haar werk is Hansje wars van pretenties. 
Ze beoefent een vak, een creatief vak. Maar geen kunst. “Oh nee... ik 
ontwerp gebruiksvoorwerpen. In dit geval een postzegel. Een artikel 
om post mee te versturen. Niet meer en niet minder. Uiteraard hoop 
ik wel ooit post te krijgen waarop ‘mijn’ postzegel is geplakt. Ook ben 
ik benieuwd wat de verzamelaars ervan vinden. Maar verder geen 
poespas.”

KIJK VOOR HET BESTELNUMMER OP PAGINA 20.

Caleidoscoop: 
puur gezichtsbedrog
Een caleidoscoop is een koker met kleurige kralen en 
spiegels. Het licht dat van voren binnenvalt, reflecteert  
op de kralen en bereikt via spiegels de ogen. Door de  
buis te schudden ontstaan veelkleurige symmetrische 
patronen die telkens van vorm en kleur veranderen.  
De optische werking van de caleidoscoop laat onze ogen 
iets anders waarnemen dan onze hersenen. De projecties 
zijn dus in feite illusies. Puur gezichtsbedrog. 

De caleidoscoop zoals wij die nu kennen, werd begin  
19e eeuw uitgevonden door de Schotse natuurkundige  
Sir David Brewster (1781-1868). Hij bedacht ook de naam 
caleidoscoop, die hij afleidde van het Griekse kalos 
(mooi), eidos (vorm/gestalte) en skopein (kijken). 

Hansje van Halem: “Ik 
krijg een kick als ik iets 
maak dat ik nog niet ken.” 
Foto: Auke Hamers.
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Ontwerper en natuurliefhebber Frank Janse toont de vogels zoals 
hij ze in zijn jeugd tegenkwam tijdens zijn wandelingen door de 
natuur. Hij maakte een selectie van 10 favoriete bos- en heidevogels 
voor zijn postzegelvel; het laatste in een serie van 4 met in totaal  
40 postzegels. Met de uitgifte van deze reeks ondersteunt PostNL 
de strijd van Vogelbescherming Nederland voor het behoud van 
bedreigde vogelsoorten.

‘Mooi herfstig velletje’
Op het vel prijken vogelsoorten als de raaf, bonte specht, klapekster, 
zwarte mees, gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger, korhoen, 
draaihals, matkop en glanskop. “Ook komt er nog een elfde vogel 
voor. Dat is de wielewaal, waarvan een transparante afbeelding 
rechtsboven op het vel staat”, verklapt Frank. 

Vooral voor de raaf heeft de ontwerper uit Gouda een zwakke plek. 
“Ik mag ze wel. Slimme dieren, heel sociaal en tegelijkertijd zijn het 
de paria’s van de vogelwereld.” Veel tijd besteedde de ontwerper 
aan het afstemmen van de kleuren. “Uiteindelijk is het een mooi 
herfstig ‘velletje’ geworden met een mossig groen op de achtergrond, 
wat precies bij dit jaargetijde past.”

Prijs per vel: € 9,10. Volledige 2020-reeks: € 36,40, incl. speciale 
bewaarmap.

KIJK VOOR DE BESTELNUMMERS OP PAGINA 21.

Beleef de natuur - bos- & heidevogels
14 SEPTEMBER 2020

8 SEPTEMBER 2020Postset weidevogels

Met de achteruitgang van de natuur in ons land vechten ook de vaste bewoners voor hun 
voortbestaan. Bos- en heidevogels zien hun woongebieden steeds kleiner worden. Ze kunnen 
zich daardoor met moeite staande houden. Maar op het postzegelvel bos- & heidevogels in 
de serie Beleef de natuur staan de vogels in hun volle glorie.

Eveneens in de serie Beleef de natuur verscheen de postset 
 weidevogels met prachtige illustraties van Michelle Dujardin.  
De set bestaat uit een ongestempeld postzegelvel en 3 unieke 
kaarten. 
Prijs: 4,95.
KIJK VOOR HET BESTELNUMMER OP PAGINA 30.

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
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij
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36 x 25 mm
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
108.000 vellen
vel van 6 postzegels in 6 verschillende ontwerpen
Studio Sander Plug, Amsterdam
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij

Fietspostzegels 
met 
Droste-effect
17 AUGUSTUS 2020

Het begon met de loopfiets van Karl Drais
De geschiedenis van de fiets werd in gang gezet met de uitvinding 
van de loopfiets door de Duitser Karl Drais in 1817. Tientallen jaren 
later verschenen de legendarische ‘hoge bi’s’ ten tonele met hun 
kolossale voorwielen. Tegen het einde van de 19e eeuw was het 
rijwiel doorontwikkeld tot het even simpele als ingenieuze 
vervoermiddel waarop we zo verzot zijn; voorzien van een metalen 
frame, twee wielen met luchtbanden en een fietsketting die de 
trapbewegingen overbrengt op het achterwiel. In meer dan 100 jaar 
is het basisprincipe niet wezenlijk veranderd. Alleen het comfort,  
de veiligheid en de snelheid zijn later flink verbeterd.
 
6 fietsonderdelen op ware grootte
Ontwerper Sander Plug van de gelijknamige studio stond voor  
de opgave om over zoiets alledaags als de fiets een heel bijzonder 
postzegelvel te bedenken. Uiteindelijk ontwierp hij een vel met  
6 verschillende postzegels waarop fragmenten staan afgebeeld van 
fietsonderdelen op ware grootte tegen een witte achtergrond: een 
reflector, een fietsframe, een handvat, een fietsbel, een buitenband 
en een binnenband. Op de postzegels staat de waardeaanduiding 1 
voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen 
Nederland.

Postzegels uit fietsen halen
De uitdaging van toen herinnert Sander Plug zich nog goed: hoe 
krijg je een grote fiets op een kleine postzegel zonder een beeld van 
een fiets gewoon te verkleinen? Hij vertelt: “Het antwoord was door 
letterlijk postzegels uit fietsen te halen. Uit onderdelen van fietsen. 

Eén-op-één. Wat je op de postzegels ziet is vrijwel gelijk aan de 
fragmenten van de onderdelen.” 

De minutieus uitgezaagde fragmenten van de onderdelen voorzag 
Sander van een tanding, zodat ze er als postzegels uitzien. 
Vervolgens plaatste hij de fragmenten in de echte postzegels van 
36 x 25 mm. “Zo ontstond een Droste-effect dat ik al vanaf het begin 
in mijn hoofd had.”

Lees ook het interview met Sander Plug op pagina 8-9.

Prijs per postzegelvel: € 5,46

KIJK VOOR HET BESTELNUMMER OP PAGINA 19.

Een gemiddeld Nederland huishouden telt  
3 fietsen. Dat maakt ons land tot een echt 
fietsland. Jong en oud, arm en rijk, iedereen 
pakt het rijwiel. Het postzegelvel Fietspostze-
gels brengt die speciale band met ‘onze’ fiets 
op een aansprekende wijze in beeld.
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Ontwerper Sander Plug gumt alle ruis en rommel weg

‘Het idee moet 
stralen, niet de vorm’

Smeltende chocoladepaashaas
De vrije hand die Sander Plug (1969) kreeg voor het postzegelvel 
klonk de Amsterdammer als muziek in de oren. In zijn werk laat hij 
zich namelijk niet graag beknotten door regels en beperkingen.  
Dat bleek al bij het absurdistische filmpje waarmee hij, samen met 
vriend en collega Lernert Engelberts, jaren geleden doorbrak in de 
reclamewereld. Het debuutfilmpje voor de VPRO-kindertelevisie 
toonde een chocoladepaashaas die de makers voor de ogen van de 
jonge kijkers lieten smelten met behulp van een föhn, strijkbout en 
warmtelamp. Boodschap: je kunt niet altijd krijgen wat je wilt.
 
‘Het was onze doorbraak’
“Veel kijkers vonden het filmpje eng en zielig”, aldus Sander Plug. 
“Maar uit de ontwerp- en reclamewereld kregen we juist veel 
positieve reacties. Men vond het filmpje vooral creatief en 
baanbrekend. Het was onze doorbraak.” Als Studio Lernert & Sander 
werkte het creatieve duo de jaren erna met veel succes samen aan 
kunstfilms, installaties, commercials en modeprojecten voor grote 
klanten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Daarmee 
sleepten ze vele prijzen in de wacht, waaronder de Andy Gold Award, 
Clio Image, Dutch Design Award, British Arrows en Milano Design 
Award.

Vierkante tafel wordt ronde tafel
Vanuit zijn Amsterdamse studio bediende Sander recent als 
zelfstandig ontwerper bekende namen als Apple, Google, de 
Volkskrant, Hermès, Cos en Fantastic Man Magazine met concepten, 
films, foto’s en productontwerpen. Vooral de laatste kerstcommercial 
voor het kledingmerk Cos is volgens Sander typerend voor zijn werk. 
“Daarin verandert een vierkante tafel voor vier personen voor de 
ogen van de kijker in luttele seconden in een ronde tafel voor vijf 

personen.” Het filmpje is simpel, verrassend, vervreemdend en 
humoristisch tegelijk.

Leuk, maar ook een tikje negatief
Vanuit dezelfde licht absurdistische kijk vloog de Amsterdammer 
het ontwerp voor het postzegelvel aan. “Op een fietsvakantie kreeg 
ik een lekke band. Toen ik de splinter uit de band haalde, kwam ik op 
het idee om bekende veroorzakers van lekke banden op de 
postzegels te zetten, zoals een stuk glas, een spijker en een punaise. 
Heel herkenbaar en ook een beetje schurend. PostNL vond het idee 
erg leuk, maar ook een tikje negatief. Ik kon dus opnieuw aan de 
slag. Geen probleem, dat hoort gewoon bij het vak.”

“PostNL wist vooraf precies wat ze met mij in huis haalden”, blikt Sander Plug terug op het 
eerste gesprek over de opdracht voor het postzegelvel Fietspostzegels. Op een braaf overzicht 
van de fietsgeschiedenis hoefde de opdrachtgever dus niet te rekenen. En dat was ook 
precies de bedoeling. “Jij gaat ons verrassen. Daar staan we helemaal voor open”, kreeg  
de ontwerper te horen.
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Fietsonderdelen op ware grootte
Sanders tweede idee viel wél meteen in de smaak: details van 
doodgewone fietsonderdelen op ware grootte afgebeeld, zoals een 
fietsbel en reflector. Deze liet hij minutieus uitzagen in postzegel-
formaat, inclusief kartelrandjes. De onderdelen werden als kostbare 
juwelen op de foto gezet en vervolgens schuin in het ontwerp 
geplaatst. Het uiteindelijke resultaat was een postzegelvel als heel 
grote postzegel, met daarin 6 echte postzegels met afbeeldingen 
van fietsonderdelen die er op hun beurt ook weer als postzegel 
uitzien. “Zo verkreeg ik het repeterende Droste-effect waarnaar ik 
op zoek was.”

Droom kwam uit
Met de opdracht voor het postzegelvel kwam volgens Sander Plug 
een droom uit. “Dat wilde ik altijd al dolgraag. Maar dan wel als vrije 
opdracht zonder strakke briefing. Ik vind het echt geweldig om een 
postzegel te maken. En ook heel spannend, want je moet je verhaal 
op een heel klein vlakje vertellen. De beperking van de postzegel 
sluit goed aan op mijn ontwerpstijl, waarin ik alle ruis en rommel 
weg gum. Het idee moet stralen, niet de vorm.” 

Het állerleukste van het project? “Dat is het bedenken van het idee, 
en daarvoor de handen op elkaar krijgen. Maar zeker ook het ‘gedoe’ 
er omheen, zoals rondkijken in de drukkerij van Joh. Enschedé en dan 
met eigen ogen zien hoe ‘jouw’ postzegelvel van de pers rolt. Dat is 
toch een bijzonder moment. Een mooie afsluiting. En dan, als het 
product klaar is: húp, op naar de volgende klus...”

Meer over het postzegelvel Fietspostzegels leest u op pagina 7.

9

“Ik stond erbij toen mijn 
postzegelvel van de pers rolde.”

Alle fietsdetails zijn minutieus met  
de hand uitgezaagd en vervolgens op 

ware grootte afgebeeld op de postzegels.  
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De meeste postzegelbeurzen van 2020 zijn helaas afgelast. 
In september wordt besloten of de Eindejaarsbeurs op  
28 en 29 december in Barneveld wel kan plaatsvinden.  

De postzegelruilbeurs Zoetelief 2020 ’s-Hertogenbosch op 
2, 3 en 4 oktober gaat door. PostNL is hier niet aanwezig.

De 2020-editie van Zoetelief staat in het teken van het 
90-jarig bestaan van de ‘s-Hertogenbossche Filatelisten-
vereniging. Tijdens de gemoedelijke Brabantse postzegel-
ruilbeurs kunt u niet alleen postzegels ruilen en kopen, 
maar ook uw verzameling gratis laten taxeren en een 
speciale jubileumveiling bijwonen. Alles over de beurs leest 
u op zoetelief-denbosch.nl.  

Postzegelbeurzen 
najaar 2020

Collect en 
CollectWereld 
gaan eigen weg
Collect en CollectWereld gaan voortaan hun eigen weg. Vanaf 
heden verschijnen de titels als 2 aparte bladen. Tot dusver waren 
Collect en CollectWereld gebundeld in 1 magazine, met elk hun 
eigen voorpagina. De scheiding is het gevolg van veranderingen in 
de samenwerking tussen PostNL Collect Club en de uitgever van 
CollectWereld.

Wat betekent dit voor u? 
Als u alleen klant bent van PostNL Collect Club, ontvangt u voortaan 
niet langer automatisch CollectWereld. Ook kunt u de producten 
niet meer bestellen met onze bestelkaart.  

Hoe kunt u CollectWereld blijven ontvangen? 
Neem hiervoor contact op met CollectWereld. De eerste 3 
nummers krijgt u dan gratis thuisgestuurd. U kunt CollectWereld 
bereiken via email: info@collectwereld.nl, telefoon 010 - 820 0870, 
of per post: CollectWereld, postbus 8703, 3009 AS Rotterdam.

Het postzegelvel Gewoontjes is op 24 juni in de prijzen 
gevallen bij de Dutch Creativity Awards 2020. Grafisch 
ontwerper Michiel Schuurman won een ‘bronzen Lamp’  
in de categorie Design voor zijn vel met 6 verschillende 
postzegels met afbeeldingen van knikkers. Het postzegelvel 
kwam uit in 2019.

De Amsterdammer kreeg destijds de ontwerpopdracht 
omdat hij in 2017 de Dutch Design Award for Communication 
in de wacht had gesleept. PostNL geeft elk jaar een winnaar 
van een belangrijke ontwerpprijs een vrije opdracht om  
een postzegelvel over een onderwerp naar eigen keuze te 
maken. Schuurman koos voor het onderwerp knikkers.  
De titel Gewoontjes verwijst naar de koosnaam die kinderen 
gebruiken voor ‘gewone’ glazen knikkers.

‘Geweldige prestatie op zo’n klein formaat’
De Dutch Creativity Awards worden jaarlijks toegekend 
door de ADCN, een toonaangevende vereniging van 
creatieve professionals. De winnaars in de diverse 
wedstrijdcategorieën ontvangen een gouden, zilveren  
of bronzen Lamp, het symbool van creativiteit.

Over het postzegelvel schreef de jury lovend: “Het ontwerp 
bewijst eer aan de schoonheid van alledaagse voorwerpen 
die vaak over het hoofd worden gezien, met bijzondere 
aandacht voor esthetiek en kleur, op basis van eigen 
onderzoek naar licht en schaduw. Een geweldige prestatie 
op zo’n klein formaat.”

Gewoontjes wint 
bronzen Lamp
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De Dag van de Postzegel op 16 oktober staat in het teken van de 19e eeuwse cijferpostzegels. Voor het postzegelvel (10 postzegels) 
dat PostNL op deze dag traditiegetrouw uitbrengt, ontwierp grafisch ontwerper Sandra Smulders 2 verschillende postzegelvarianten.  
De Goudse liet zich inspireren door de ½ en 1 cent-postzegels die destijds op drukwerk werden geplakt. 

De Dag van de Postzegel valt doorgaans samen met POSTEX, het jaarlijks terugkerende internationale postzegelevenement in 
Apeldoorn. Door de coronaproblematiek gaat de editie 2020 niet door. Die zou op 16 en 17 oktober plaatsvinden. 

Dag van de Postzegel in teken van oude cijferzegel

Nijntje siert Kinderpostzegels 2020

‘Geef een veilig thuis’
Het actiethema voor dit jaar is ‘Geef een 
veilig thuis’. De opbrengst is bestemd voor 
de 90.000 kwetsbare kinderen in Nederland 
die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, 
verwaarlozing, armoede of verslaafde 
ouders. In het afgelopen voorjaar konden 
zij door de coronamaatregelen niet naar 
buiten of school, waardoor hun situatie 
verder verslechterde. Met de vrolijke 

nijntje- postzegels wil de stichting deze 
kinderen een warm gevoel van veiligheid 
geven.

Actie voldoet aan RIVM- 
richtlijnen
Vanaf 23 september komen zoals elk jaar 
weer duizenden basisschoolleerlingen uit 
groep 7 en 8 in actie om de Kinderpostze-
gels en andere producten aan de man te 

brengen. Ze doen dat volgens de RIVM-
richtlijnen. Vorig jaar bracht de actie  
€ 8,2 miljoen op.

Ter gelegenheid van 65 jaar nijntje geeft 
PostNL op 5 oktober ook 5 bijzondere 
persoonlijke postzegelvellen uit met nijntje 
en haar familie en vrienden in de hoofdrol. 

Meer over 65 jaar nijntje leest u op pagina 13.

De jarige nijntje siert dit jaar de postzegels van de Kinderpostzegelactie.  
De keuze viel op het bekende konijntje, omdat tekenaar Dick Bruna het figuurtje 
precies 65 jaar geleden voor het eerst op papier zette. Sindsdien zijn van 
nijntje vele tientallen boekjes verschenen, die over de hele wereld worden 
(voor)gelezen.

Leerlingen van Integraal Kindcentrum Leuken in Weert hebben op 5 maart 
meegedaan aan een ontwerpwedstrijd van postzegels. De kinderen mochten 
zelf een postzegel ontwerpen over het thema oorlog, vrijheid en vriendschap. 

De wedstrijd was georganiseerd door Postzegelvereniging Filatelie Weert e.o,  
in samen werking met Stamp4Friends. Tijdens een speciale themales werd  
de kinderen ook uitgebreid verteld over de Tweede Wereldoorlog, Anne Frank, 
de hongerwinter, de bevrijding en gebeurtenissen die zich in Weert en omstreken 
afspeelden. Van de mooiste ontwerpen heeft PostNL een echt postzegelvel 
aangeboden.

Kinderen ontwerpen 
eigen postzegel
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Bij Collect Club zijn alle officiële postzegeluitgiften ook 
verkrijg baar in een gestempelde versie. De stempels tonen 
de uitgiftedatum van de postzegel. Zie de volledige lijst 
gestempelde postzegelvellen op pagina 35.

Wilt u een of meer ongestempelde postzegels van een 
stempel laten voorzien? Stuur ze samen met een gefran-
keerde aan uzelf geadresseerde envelop naar de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten (KNBF). U kunt kiezen  
uit verschillende datumstempels en bijzondere stempels. 
Het adres is: Nieuwe Schaft 23, 3991 AS Houten. 

Voor alle gestempelde postzegelvellen en postzegels kunt  
u ook een abonnement afsluiten (zie ook pagina 16). 

Gestempelde 
postzegelvellen 
bij Collect Club 

Kort nieuws

Veel ouderen gaan gebukt onder de coronamaatregelen. 
Ze missen hun sociale contacten en wekelijkse activiteiten 
die zo belangrijk voor ze zijn. Om deze kwetsbare groep een 
hart onder de riem te steken, werden 75.000 leden van 
ouderenbond ANBO verrast met een puzzelboekje in de 
bus. Een cadeautje van ANBO en PostNL.

Ouderen verrast  
met puzzelboekje

In memoriam Hans Kraaibeek

Postzegelvel wielerploeg 
Jumbo-Visma 

Op dinsdag 23 juni overleed Johannes 
Willem (Hans) Kraaibeek in Stadskanaal.  
Hij was een bevlogen filatelist en betekende 
veel voor de filatelie in Nederland.

Sinds 2018 was Hans voorzitter van  
de Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen (KNBF). Namens 
de bond zat hij in de besturen van de 
Stichting Gezamenlijke Stuurgroep 
Evenementen (GSE) en de Stichting Filatelie. 
Internationaal vertegenwoordigde Hans  
de KNBF bij de FEPA-vergaderingen en  
de bijeenkomsten van het Multilaterale 

Verband. Ook was hij sinds 1991 voorzitter 
van de Postzegelvereniging De Kanaalstreek 
in Stadskanaal en Postzegelclub Hoogeveen 
en vanaf 2015 voorzitter van het Maandblad 
voor Filatelie. 

Met zijn overlijden verliest de filatelie-
gemeenschap een vriendelijk mens, wiens 
filatelistische kennis, humor en optimisme 
gemist zullen worden. Bij PostNL herinneren 
we ons Hans vooral als een bevlogen 
verzamelaar met wie we heel fijn en 
vruchtbaar hebben samengewerkt.  
Hans Kraaibeek werd 58 jaar. 

De Jumbo-supermarktketen gaf 19 augustus jongstleden een persoonlijk postzegelvel 
uit met postzegels van alle teamleden van de wielerploeg Jumbo-Visma. Het postzegel-
vel is uitsluitend verkrijgbaar bij de Jumbo-supermarkten.
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Gouden en zilveren postzegel 65 jaar nijntje

Geïnspireerd op voorleesverhaaltje
Nijntje was het geesteskind van Dick Bruna (1927-2017). Deze 
bekende Utrechtse illustrator maakte vanaf de jaren ‘50 naam  
met zijn legendarische omslagontwerpen voor de zeer populaire 
Zwarte Beertjes-reeks, een serie pocketboeken die in bijna geen 
enkele boekenkast ontbrak. 

In 1955 kwam Dick Bruna op het idee van nijntje. Op vakantie in 
Egmond aan Zee vertelde hij elke avond aan zijn oudste zoon een 
verhaaltje over een wit konijn dat in de tuin van het vakantiehuisje 
rondliep. Het konijn uit de verhaaltjes inspireerde hem tot de creatie 
van het karakteristieke witte tekenfiguurtje dat zou uitgroeien tot 
een wereldberoemd icoon. Omdat Dick Bruna liever jurkjes tekende 
dan broeken, besloot hij dat nijntje een meisje moest zijn.

Drie generaties opgegroeid met nijntje
Maar liefst drie generaties zijn met nijntje opgegroeid. Overal ter 
wereld zijn kinderen verzot op het onschuldige, lieve karakter van 
het witte konijntje en de herkenbare avonturen die het beleeft.  
Van nijntje zijn sinds 1955 talloze prentenboekjes verschenen.  
Ook was nijntje te zien in de bioscoop, heeft ze een serie in het 
kindertelevisieprogramma Zappelin en een eigen YouTube-kanaal 
met veel volgers. In het Centraal Museum in Utrecht loopt tot  
21 september de tentoonstelling ‘nijntje, 65 jaar bron van inspiratie’. 
En in oktober gaat de vijfde(!) musical over nijntje in première. 

Beperkte oplage: slechts 1.000 exemplaren
De gouden en zilveren persoonlijke postzegels staan vooral in het 
teken van dat wereldwijde succes dat nu al 65 jaar duurt. Op beide 
postzegels staat waardeaanduiding 1, bedoeld voor post tot en met 
20 gram met een bestemming binnen Nederland. De geldigheids-
termijn is onbepaald.

De oplage van de 24-karaats gouden postzegel is beperkt. Er zijn 
slechts 1.000 exemplaren van gedrukt. Zowel de gouden als de 
zilveren postzegel wordt geleverd in een fraaie passe-partoutomslag 
met het officiële logo van 65 jaar nijntje. Later dit jaar verschijnen 
nog meer postzegelvellen met nijntje en haar familie en vrienden  
in de hoofdrol.

Prijs gouden postzegel: € 50,-, zilveren postzegel: € 25,-.

KIJK VOOR HET BESTELNUMMER OP PAGINA 31.

Illustraties Dick Bruna © Mercis bv, 1953-2020

Wie kreeg als peuter en kleuter niet voorgelezen uit nijntje, de beroemde prentenboekjes 
voor kinderen? Hele generaties zijn opgegroeid met de avonturen van het aandoenlijke 
konijntje, dat wereldwijd miljoenen harten veroverde. Ter gelegenheid van dit bijzondere 
jubileum brengt PostNL een unieke gouden en zilveren postzegel uit.

21 JUNI EN 8 SEPTEMBER 2020
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UITGIFTEDATUM: 15 AUGUSTUS 2020 De serie Einde van de 
Tweede Wereldoorlog sluit af met een gouden postzegel ter herden-
king van de bevrijding van het toenmalige Nederlands-Indië op 15 
augustus 1945. Met de overgave van de Japanners op die dag kwam 
een einde aan hun vierjarig schrikbewind in Zuidoost-Azië. In de 
4-delige serie verschenen eerder dit jaar gouden postzegels over  
Anne Frank, Operatie Market Garden en 75 jaar Vrede & Vrijheid. 

Elke postzegel uit de serie is gemaakt van 24-karaats goud. 
Prijs: € 50,- per stuk.  De gouden postzegel over Anne Frank is 
uitverkocht.

BESTELNUMMERS: ZIE PAGINA 27. 

UITGIFTEDATUM: 8 SEPTEMBER 2020 De serie Treinen & Trajecten is 
verrijkt met 2 nieuwe postzegelvellen: PeruRail en Rocky Mountaineer. 
Een treinreis met PeruRail voert door adembenemende berg- en 
woestijnlandschappen in het zuiden van Peru. De Rocky Mountaineer 
doorkruist de Rocky Mountains in Canada over hoge viaducten en langs 
diepe ravijnen.

De serie bestaat uit 25 unieke treintrajecten over de hele wereld. Prijs 
per vel (5 postzegels internationaal): € 7,50. Een abonnement kost  
€ 60,- per jaar. U krijgt dan elk kwartaal 2 nieuwe postzegelvellen 
toegestuurd. Bij de eerste levering ontvangt u ook gratis het postzegel-
vel met de Flevolijn. Het prachtige bewaaralbum volgt bij de tweede 
levering, eveneens kosteloos.
  
BESTELNUMMERS: ZIE PAGINA 29. 

Gouden postzegels

Postzegel bevrijding Nederlands-Indië 

Serie postzegelvellen Treinen & Trajecten 

Perurail en 
Rocky Mountaineer 
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25 jaar herinneringen aan Rien Poortvliet 

Ark van Noach, Braaf en De vossen hebben holen

Serie postzegelvellen 50 jaar De Fabeltjeskrant 

Greta Bontekoe en Lowieke de Vos
UITGIFTEDATUM: 8 SEPTEMBER 2020 Met de recente uitgifte van de postzegelvellen Greta Bontekoe en Lowieke de Vos is de serie 50 jaar 
De Fabeltjeskrant wéér 2 karakters rijker. Vooral de geslepen Lowieke was erg populair bij jong én oud. Zijn vaste kreten ‘dat wordt weer 
smikkelen en smullen’ en ‘hatsikidee!’ groeiden uit tot gevleugelde uitdrukkingen.

Elk kwartaal verschijnen er 2 nieuwe postzegelvellen met hoofdrolspelers uit het legendarische kinderprogramma dat destijds zo’n 2 miljoen 
kijkers trok. Een postzegelvel telt 5 portretpostzegels plus de laatste editie van de krant. 

BESTELNUMMERS: ZIE PAGINA 28. 

UITGIFTEDATUM: 8 SEPTEMBER 2020  
De serie 25 jaar herinneringen aan Rien Poort-
vliet is verrijkt met 3 nieuwe postzegelvellen: 
Ark van Noach, Braaf en De vossen hebben 
holen. De titels verwijzen naar de gelijkna-
mige boeken met prachtige illustraties van 
deze begenadigde schilder en illustrator. 

De postzegelvelserie is een eerbetoon  
aan de virtuoze tekenaar-verteller Rien 
Poortvliet, die in 1995 overleed. In dezelfde 
reeks verschenen eerder Ons Koningshuis, 
Jong Wild, Te hooi en te gras, Het brieschend 
paard, De wereld van de kabouter en Langs 
het tuinpad van mijn vaderen. Elk vel bevat  

3 verschillende postzegels. Prijs per vel: € 3,-.  
Ons Koningshuis, Te hooi en te gras en  
Jong wild zijn al uitverkocht. 
 
BESTELNUMMERS: ZIE PAGINA 30. 
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Collect Club-abonnees hebben 
streepje voor
Steeds meer verzamelaars nemen een Collect Club-abonnement op een of meer postzegel- 
en postzegelproducten. Want als abonnee heeft u een streepje voor. U heeft de nieuwste 
producten automatisch in huis en weet zeker dat uw collectie altijd compleet en up-to-date is. 

Direct na uitgifte in huis
Als abonnee krijgt u nieuwe postzegels en andere postzegelproducten 
automatisch thuisgestuurd. Daarmee is uw collectie dus altijd 
compleet en actueel. U kunt zelf aangeven hoe vaak u de nieuwe 
producten thuis wilt ontvangen: per kwartaal, per half jaar of  
per jaar.  

Uniek collectors item en andere mooie cadeaus
Bij het afsluiten van een aantal abonnementen ontvangt u,  
naast de postzegels of postzegelproducten, een mooie bewaarmap 
cadeau. Als extra bonus krijgt u aan het einde van elk jaar een 
bijzonder collectors item toegestuurd. Helemaal gratis!

Kies het abonnement dat bij u past
Bij Collect Club kunt u kiezen uit verschillende abonnementen. 
Bijvoorbeeld een abonnement op het Jaarboek Nederlandse 
postzegels of op een of meer postzegelseries. Hieronder ziet u  
een selectie van onze abonnementen. Een compleet overzicht 
vindt u in de webshop en op de bestelkaart bij deze Collect.   

Zo sluit u een abonnement af
Bekijk al onze abonnementen op de bestelkaart en in de Collect 
Club webshop: postnl.nl/webshop/collect-club. Klik bij het gewenste 
abonnement op ‘meer informatie’ en daarna op ‘abonneren’. Vul 
het online formulier in en klik op ‘verzenden’. Onze klantenservice 
neemt contact met u op om uw aanvraag af te ronden. 

U kunt ook zelf direct contact opnemen met de klantenservice van 
Collect Club. Telefoon: 088 - 868 99 00.

Postzegels en postzegelvellen

Jaarcollectie Nederlandse postzegels
Jaarcollectie Nederlandse postzegelvellen
Beleef de Natuur
Treinen & Trajecten
Typisch Nederlands
Postzegelproducten
Postzegelmapjes
Eerstedagenveloppen
Prestigeboekjes
Jaarboek Nederlandse postzegels
Albumbladen Davo

Uw collectie automatisch compleet én up-to-date



In huize Kiesel is   
het elke dag Kerst
Carel Kiesel  

17Mijn postzegel & ik

Carel Kiesel (85) uit Leerdam verzamelt al 
postzegels vanaf zijn zevende. “Al zo’n kleine 
80 jaar dus. Ik ben er ooit mee begonnen en 
kon er gewoon niet mee stoppen. Ik vind 
het nog steeds leuk.” Bijna dagelijks bladert 
de geboren Amsterdammer door zijn albums 
en geniet hij met volle teugen van zijn 
bijzondere collectie met kerststaltaferelen. 
 
Het verzamelen kreeg de gepensioneerde administrateur 
met de paplepel ingegoten. “Mijn vader was een echte 
postzegelfanaat. Postzegels die hij dubbel had, gaf hij aan 
mijn broer Max en mij.” Als kind bezochten Carel en school-
vriend Victor Hafkamp de zaterdagse postzegelmarkt op  
de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam, waar ze voor 
een ‘paar centen’ nieuwe aanwinsten op de kop tikten.

‘Ik wilde ze allemaal hebben’
Gericht verzamelen was er toen nog niet bij. Carel kocht alles 
waar zijn oog op viel. “Ik verzamelde de hele wereld. Maar 
dat was geen doen, dus daar ben ik snel mee gestopt. 
Vervolgens ben ik me gaan richten op Nederlandse post-
zegels, gestempeld en postfris. Al doende kwam ik ook heel 
leuke zegeltjes tegen met kersttaferelen, driekoningen, 
herdertjes en kerstkribbetjes. Die vond ik zo mooi dat ik  
ze allemaal wel wilde hebben. Uit de hele wereld.”

Alles in en rond de kerststal
In de loop der jaren groeide Carels kerststal-collectie uit tot 
duizenden verschillende postzegels met ‘alles in en rond de 
kerststal’. Hij koopt ze op beurzen en bij filatelistenvereniging 
Gabriël. Zijn aanwinsten plaatst de Leerdammer zorgvuldig 
op zelfgemaakte albumbladen, met een uitgebreide 
omschrijving erbij van de herkomst en de achtergrond van de 
uitgifte. “Dat is toch veel leuker dan zo’n kant-en-klaar-album 
met alleen een datum bij de postzegel. In zo’n mooi album 
met verhalen komt je verzameling echt tot léven, ook voor 
niet-verzamelaars.”

Broer Max verzamelde ze ook
Of Carel de enige is met zijn voorliefde voor kerststaltaferelen, 
weet hij niet. “Wat ik wel weet, is dat mijn pas overleden 
broer ze ook verzamelde. Bij het leegmaken van de woning 
kwamen we allemaal albums tegen met kerstzegels. Dat wist 
ik helemaal niet. Gek, hé, dat je daar pas achter komt als 
iemand er niet meer is...” 

Zijn favoriete kerststalpostzegel? “Die heb ik niet. Er zitten zó 
veel mooie tussen. Ik vind ze allemaal heel bijzonder, of er nu 
schilderijen met kersttaferelen van oude meesters op staan 
of kindertekeningen: ik kijk ernaar en geniet ervan.” 

Wilt u ook met uw verzameling in deze rubriek?
Stuur een e-mail naar collect@postnl.nl
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Los de kruiswoordpuzzel op en maak kans op een van de vijf 

 Fietsgidsen t.w.v. € 24,95 

HORIZONTAAL
1 voortschrijden 6 toiletartikel 12 toetje 13 evenzeer 15 maanstand (afk.) 17 staartbeen 19 Indiase taal 20 toilet 21 deel van een vinger 23 polyamide 
kunststof 24 Schotse familienaam 25 onbereikbaar ideaal 27 betreffende 28 omkering 32 plaats in Israël 35 ziel 38 gek 39 Weens componist 40 politieke 
partij 41 tekenverhaal 43 prik van een insect 44 wanneer 45 pracht 46 achtergrond 49 binnenplaats 51 zeer vloeibaar 52 kort prozaverhaal 53 religieuze 
54 Turks vleesgerecht 56 rivier in Italië 58 verstand 63 skidiscipline 65 voltooid 67 de mensen 68 buizenstelsel 70 onderzoeksinstituut 71 rivier in Siberië 
72 Europese rivier 73 leerling 75 Japans bordspel 76 groet 77 roem 79 ambiëren 80 opening.

VERTICAAL
2 televisie (afk.) 3 indien 4 vaderlander 5 daarbinnen 7 vrouwtjesaap 8 op die wijze 9 wijfjesschaap 10 peuter 11 houding 14 dialect 16 kleefstof 18 figuur 
19 slag met een degen 20 opening in het ijs 22 Amerikaanse munt 24 paardrijschool 26 emeritus (afk.) 27 ezelsgeluid 29 vaartuig 30 gereedschap  
31 werelddeel 33 entree 34 Amerikaanse staat 36 Baltische staat 37 beweegruimte 42 ribbenstoot 43 vruchtennat 47 Midden-Amerikaan 48 bloem  
50 wc 54 universum 55 vrouwelijk beroep 56 schilderwerkplaats 57 geslaagd 59 namiddag (afk.) 60 ruw en ongebleekt 61 verlichting 62 gewicht (afk.)  
64 koeienmaag 66 griezelig 68 ontwikkelingstrap 69 brandstof 72 mannelijk insect 74 waterdoorlatend 76 Deuteronomium (afk.) 78 reeks.

PUZZELPRIJS
Voor vijf goede oplossers ligt een fraaie, infor-
matieve LF Basiskaart klaar: een fietsgids met 
alle langeafstand-fietsroutes en fietsknoop-
punten van Nederland. Het startpunt van elke 
fietstocht is overigens nederlandfietsland.nl. 
Op deze website vindt u, naast fietsroutes, 
ook veel andere nuttige informatie over 
fietsgerelateerde onderwerpen. Ook kans 
maken? Stuur uw oplossing vóór 23 oktober 
naar: PostNL Collect Club, Postbus 99170, 
4800 NA Breda

Kruiswoordpuzzel
Breng de letters uit de overeenkomstig 
genummerde hokjes over naar de hokjes in 
de oplossingsbalk. Deze letters vormen de 
oplossing.

Winnaars Collect 103
De oplossing van de Zweedse puzzel in Collect 103 is: fresia. Uit de goede inzendingen zijn de volgende vijf winnaars getrokken: Dhr. W. Muller, 
Mevr. G.M.W. Blaakman-Sanders, Dhr. J.K. Meulmeester, Mevr. I. de Leeuw-Bakker, Dhr. D.J. Steenbergen
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Postzegelvel 
Fietspostzegels

€ 5,46
BESTELNUMMER 400761

Fietspostzegels
UITGIFTEDATUM: 17 AUGUSTUS 2020

Postzegelmapje nr. 618 
Fietspostzegels 
€ 6,51
BESTELNUMMER 400781

Prestigeboekje nr. 90 
Fietspostzegels

€ 12,45
BESTELNUMMER 400911

Eerstedagenvelop nr. 810 
Fietspostzegels  
€ 9,79
BESTELNUMMER 400751
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Postzegelvel 
Caleidoscoop - Internationaal

€ 9,00
BESTELNUMMER 400862

Caleidoscoop - Internationaal
UITGIFTEDATUM: 14 SEPTEMBER 2020

Postzegelmapje nr. 620 
Caleidoscoop - Internationaal 
€ 10,05
BESTELNUMMER 400882

Eerstedagenvelop nr. 812 
Caleidoscoop - Internationaal 

€ 14,21
BESTELNUMMER 400852

Nieuwe uitgiften
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Postzegelvel 
Beleef de natuur - bos- & heidevogels 

Zelfklevend
€ 9,10

BESTELNUMMER 400861

Beleef de natuur - bos- & heidevogels
UITGIFTEDATUM: 14 SEPTEMBER 2020

Postzegelmapje nr. 619a 
Beleef de natuur - 

bos- & heidevogels
€ 6,51

BESTELNUMMER 400880

Postzegelmapje nr. 619b 
Beleef de natuur - 

bos- & heidevogels
€ 4,69

BESTELNUMMER 400881

Eerstedagenvelop nr. 811a 
Beleef de natuur - 

bos- & heidevogels
€ 8,65

BESTELNUMMER 400850

Eerstedagenvelop nr. 811b 
Beleef de natuur - 

bos- & heidevogels
€ 8,65

BESTELNUMMER 400851
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Gestempelde postzegelvellen

Postzegelvel 
Beleef de natuur - bos- & heidevogels 

UITGIFTEDATUM: 14 SEPTEMBER 2020
Gestempeld

€ 9,10
BESTELNUMMER 400861Y

Jaarcollectie 2019 Nederlandse Postzegelvellen 
UITGIFTEDATUM: 4 NOVEMBER 2019

Gestempeld
€ 84,30

BESTELNUMMER 1900JCV

Jaarcollectie 2019 Nederlandse Postzegels 
UITGIFTEDATUM: 4 NOVEMBER 2019
Gestempeld
€ 100,51
BESTELNUMMER 1900JCS

Postzegelvel Fietspostzegels 
UITGIFTEDATUM: 17 AUGUSTUS 2020

Gestempeld
€ 5,46

BESTELNUMMER 400761Y

Postzegelvel Caleidoscoop 
UITGIFTEDATUM: 14 SEPTEMBER 2020
Gestempeld
€ 9,00
BESTELNUMMER 400862Y



SHOP 23Recent verschenen

Postzegelmapje nr. 606 
Typisch Nederlands -  
rookworst
€ 4,69 / BESTELNUMMER 400183

Postzegelmapje nr. 613 
Typisch Nederlands - tompouce
€ 4,69
BESTELNUMMER 400481

Postzegelmapje nr. 609 
Typisch Nederlands -  
wortelen
€ 4,69 / BESTELNUMMER 400282

Postzegelmapje nr. 616 
Typisch Nederlands - bitterballen
€ 4,69
BESTELNUMMER 400682

Postzegelmapje nr. 611 
Typisch Nederlands -  
hagelslag
€ 4,69 / BESTELNUMMER 400381

UITGIFTEDATUM: 2 JANUARI 2020

UITGIFTEDATUM: 6 APRIL 2020

UITGIFTEDATUM: 15 JUNI 2020

UITGIFTEDATUM: 24 FEBRUARI 2020 UITGIFTEDATUM: 23 MAART 2020

Postzegelvel
Typisch Nederlands - rookworst
€5,46 / BESTELNUMMER 400162

Postzegelvel
Typisch Nederlands - wortelen
€5,46 / BESTELNUMMER 400262

Postzegelvel
Typisch Nederlands - hagelslag
€5,46 / BESTELNUMMER 400362

Typisch Nederlands

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - tompouce

€ 5,46
BESTELNUMMER 400461

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - bitterballen 
€ 5,46
BESTELNUMMER 400661

Prestigeboekje nr. 89 
Typisch Nederlands

€ 12,45
BESTELNUMMER 400611



24 Recent verschenen

Postzegelmapje nr. 612 
75 jaar vrijheid 

€ 4,69
BESTELNUMMER 400480

Postzegelmapje nr. 615 
Voor elk moment 

€ 6,51
BESTELNUMMER 400780

Postzegelvel 
75 jaar vrijheid 

€ 5,46
BESTELNUMMER 400462

Postzegelvel 
Voor elk moment
€ 5,46
BESTELNUMMER 400762

75 jaar vrijheid
UITGIFTEDATUM: 4 APRIL 2020

Voor elk moment
UITGIFTEDATUM: 11 MEI 2020

Prestigeboekje nr. 87
75 jaar vrijheid 

€ 12,45
BESTELNUMMER 400411



SHOP 25Recent verschenen

Postzegelvel 
Beleef de natuur - kustvogels 

Zelfklevend
€ 9,10

BESTELNUMMER 400662

Beleef de natuur - kustvogels
UITGIFTEDATUM: 15 JUNI 2020

Postzegelmapje nr. 617a 
Beleef de natuur - kustvogels
€ 6,51
BESTELNUMMER 400680

Postzegelvel 
Beleef de natuur - boerenlandvogels

Zelfklevend
€ 9,10

BESTELNUMMER 400261

Beleef de natuur - boerenlandvogels
UITGIFTEDATUM: 24 FEBRUARI 2020

Postzegelmapje nr. 608a 
Beleef de natuur - boerenlandvogels
€ 6,51
BESTELNUMMER 400280

Postzegelvel 
Beleef de natuur - roofvogels en uilen 

Zelfklevend
€ 9,10

BESTELNUMMER 400161

Beleef de natuur - roofvogels en uilen
UITGIFTEDATUM: 2 JANUARI 2020

Postzegelmapje nr. 605a
Beleef de natuur - roofvogels en uilen 
€ 6,51
BESTELNUMMER 400180

Postzegelmapje nr. 605b
Beleef de natuur - roofvogels en uilen 
€ 4,69
BESTELNUMMER 400181

Postzegelmapje nr. 617b 
Beleef de natuur - kustvogels
€ 4,69
BESTELNUMMER 400681

Postzegelmapje nr. 608b 
Beleef de natuur - boerenlandvogels
€ 4,69
BESTELNUMMER 400281



26 Recent verschenen

Oude postroutes - Internationaal
UITGIFTEDATUM: 11 MEI 2020

Postzegelvel 
Oude postroutes - Internationaal
€ 9,00
BESTELNUMMER 400561

Bewaarmap
Multilaterale Oude postroutes 
€ 19,95
BESTELNUMMER 800050

Postzegelmapje nr. 614 
Oude postroutes - Internationaal 
€ 7,05
BESTELNUMMER 400580

Prestigeboekje nr. 88
Oude postroutes - Internationaal 
€ 12,45
BESTELNUMMER 400511



SHOP 27

Bewaarmap
Multilaterale Oude postroutes 
€ 19,95
BESTELNUMMER 800050

Persoonlijke producten

Gouden postzegel Einde WO II: 
Bevrijding Nederlands Indië
UITGIFTEDATUM: 17 AUGUSTUS 2020

75 jaar Vrede & Vrijheid
UITGIFTEDATUM: 11 MEI 2020

Gouden postzegel 
Einde WO II: 75 jaar Vrede & Vrijheid

€ 50,00
BESTELNUMMER 800037

Anne Frank
Gouden postzegel 
Einde WO II: Anne Frank
UITVERKOCHT

Market Garden
UITGIFTEDATUM: 20 JANUARI 2020

Gouden postzegel 
Einde WO II: Market Garden

€ 50,00
BESTELNUMMER 800035Gouden postzegel 

Einde WO II: Bevrijding Nederlands Indië
€ 50,00
BESTELNUMMER 800038

nieuw

Gouden postzegel Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
UITGIFTEDATUM: 17 SEPTEMBER 2019

Gouden postzegel 
Koning Willem-Alexander

€ 50,00
BESTELNUMMER 790070

Gouden postzegel
Koningin Máxima
€ 50,00
BESTELNUMMER 790071



28 Persoonlijke producten

De Fabeltjeskrant 
RECENT VERSCHENEN

De Fabeltjeskrant 
UITGIFTEDATUM: 8 SEPTEMBER 2020

Bewaaralbum
€ 19,95
BESTELNUMMER 782550

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
 Greta Bontekoe

€ 6,65
BESTELNUMMER 782572

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Lowieke de Vos
€ 6,65 
BESTELNUMMER 782573

nieuw nieuw

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Zoef de Haas
€ 6,65 
BESTELNUMMER 782566

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
Droes de Beer
€ 6,65
BESTELNUMMER 782565

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
Zaza Zebra
€ 6,65 
BESTELNUMMER 782560 

Mister Maraboe
€ 6,65
BESTELNUMMER 782563

Stoffel de Schildpad
€ 6,65
BESTELNUMMER 782564

Chico Lama
€ 6,65
BESTELNUMMER 782557

Piet de Pad
€ 6,65
BESTELNUMMER 782559

Rocus de Vrije Vogel
€ 6,65
BESTELNUMMER 782574

Meindert het paard 
€ 6,65
BESTELNUMMER 782556

Harry Lepelaar 
€ 6,65
BESTELNUMMER 782553

Truus de Mier
€ 6,65
BESTELNUMMER 782558

Ed en Willem Bever
€ 6,65
BESTELNUMMER 782562

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Isodora Paradijsvogel
€ 6,65
BESTELNUMMER 782561

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Bor de Wolf
€ 6,65 
BESTELNUMMER 782570



29Persoonlijke producten

Treinen & Trajecten
UITGIFTEDATUM: 8 SEPTEMBER 2020

Postzegelvel Perurail
€ 7,50

BESTELNUMMER 790050

Postzegelvel Flevolijn
€ 7,50 / BESTELNUMMER 792510

Postzegelvel The Ghan 
€ 7,50 / BESTELNUMMER 792506

Postzegelvel Flying Scotsman
€ 7,50 / BESTELNUMMER 792507

Postzegelvel Bernina Express
€ 7,50 / BESTELNUMMER 792509

Postzegelvel Bullet Train
€ 7,50 / BESTELNUMMER 792503

Postzegelvel Pride of Africa
€ 7,50 / BESTELNUMMER 792504

Postzegelvel Superliner
€ 7,50 / BESTELNUMMER 792505

Postzegelvel Darjeeling Himalayan Railaway
€ 7,50 / BESTELNUMMER 792508

Postzegelvel Eastern & Oriental Express
€ 7,50 / BESTELNUMMER 792502

Postzegelvel Rocky Mountaineer
€ 7,50

BESTELNUMMER 790049

Treinen & Trajecten
RECENT VERSCHENEN

nieuw



30 Persoonlijke producten

Rien Poortvliet
UITGIFTEDATUM: 8 SEPTEMBER 2020

Rien Poortvliet
RECENT VERSCHENEN

Postset Weidevogels
UITGIFTEDATUM:8 SEPTEMBER 2020

Postset Watervogels
UITGIFTEDATUM: 9 JUNI 2020

Postzegelvel
Braaf

€ 3,00
BESTELNUMMER 800019

Postzegelvel
De vossen hebben holen

€ 3,00
BESTELNUMMER 800018

Postzegelvel
De ark van Noach

€ 3,00
BESTELNUMMER 800017

Postzegelvel Langs het tuinpad  
van mijn vaderen 
€ 3,00 / BESTELNUMMER 800016

Postzegelvel De wereld van de kabouter
€ 3,00 /BESTELNUMMER 800015

Postzegelvel Het brieschend paard
€ 3,00 /BESTELNUMMER 800014

nieuw

nieuw

Postset Weidevogels 
€ 4,95
BESTELNUMMER 800029

Postset Watervogels 
€ 4,95
BESTELNUMMER 800028

nieuw



SHOP 31

Postset Weidevogels
UITGIFTEDATUM:8 SEPTEMBER 2020

Postset Watervogels
UITGIFTEDATUM: 9 JUNI 2020

Zilveren postzegel nijntje
€ 25,00

BESTELNUMMER 800048

Persoonlijke producten

Gouden en zilveren postzegel nijntje
UITGIFTEDATUM: 21 JUNI / 8 SEPTEMBER 2020

nieuw

Gouden postzegel nijntje
€ 50,00

BESTELNUMMER 800049

Zilveren postzegel  
75 jaar Vrede & Vrijheid
UITGIFTEDATUM: 9 JUNI 2020

Zilveren postzegel  
Rien Poortvliet
UITGIFTEDATUM: 17 MAART 2020

Zilveren postzegel 
75 jaar Vrede & Vrijheid

€ 25,00 
BESTELNUMMER 800034

Zilveren postzegel 
Rien Poortvliet

€ 25,00 
BESTELNUMMER 800032



32 Basisassortiment postzegels

Koning Willem-Alexander 2019

Postzegelvel Iconen

Postzegelvel Liefde

Postzegelvel Iconen
Nederland 1 
zelfklevend
€ 9,10
BESTELNUMMER 346701

Postzegelvel Iconen
Internationaal 

zelfklevend
€ 7,50

BESTELNUMMER 346703

Postzegelvel Liefde
Nederland 1 
zelfklevend
€ 9,10
BESTELNUMMER 351162

Koning Willem-Alexander 2019 
Nederland 2 
zelfklevend

€ 9,10
BESTELNUMMER 396702

Koning Willem-Alexander 2019 
Nederland 1 
zelfklevend

€ 9,10
BESTELNUMMER 396701

Koning Willem-Alexander 2019 
Internationaal 

zelfklevend
€ 7,50

BESTELNUMMER 396703



SHOP 33

Postzegelvel Liefde
Nederland 1 
zelfklevend
€ 9,10
BESTELNUMMER 351162

Basisassortiment postzegels

Koning Willem-Alexander 2020

Koning Willem-Alexander 2020 
Nederland 1 
zelfklevend

€ 9,10
BESTELNUMMER 800051

nieuw

Koning Willem-Alexander 2020 
Nederland 2 
zelfklevend

€ 9,10
BESTELNUMMER 800052

nieuw

Koning Willem-Alexander 2020 
Internationaal 

zelfklevend
€ 7,50

BESTELNUMMER 800053nieuw

Set van 3 gestanste  
postzegels koning  

Willem-Alexander 2020:  
Nederland 1,  
Nederland 2,  

Internationaal 
€ 4,23

BESTELNUMMER 800041

nieuw



34 Assortiment
NEDERLAND
JAARPRODUCTEN 2019 BESTELNR PRIJS
Jaarcollectie 2019 Nederlandse Postzegelvellen 1900JCV € 84,30
Jaarcollectie 2019 Nederlandse Postzegels 1900JCS € 100,51
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 inclusief postzegels 1900JBPA € 107,00
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 exclusief postzegels 1900JBPC € 25,50
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 inclusief 
postzegels 1900JBPB € 107,00

POSTZEGELS 2020
Caleidoscoop - Internationaal 400862 € 9,00
Fietspostzegels 400761 € 5,46
Voor elk moment 400762 € 5,46
Oude postroutes - Internationaal 400561 € 9,00
75 jaar vrijheid 400462 € 5,46
Beleef de natuur - bos- & heidevogels ZELFKLEVEND 400861 € 9,10
Beleef de natuur - kustvogels ZELFKLEVEND 400662 € 9,10
Beleef de natuur - boerenlandvogels ZELFKLEVEND 400261 € 9,10
Beleef de natuur - roofvogels en uilen ZELFKLEVEND 400161 € 9,10
Typisch Nederlands - bitterballen 400661 € 5,46
Typisch Nederlands - tompouce 400461 € 5,46
Typisch Nederlands - hagelslag 400362 € 5,46
Typisch Nederlands - wortelen 400262 € 5,46
Typisch Nederlands - rookworst 400162 € 5,46
XL-zegel 400163 € 4,40
De eerste atlassen - Internationaal 400361 € 9,00

POSTZEGELS 2019
Dag van de postzegel 2019 391362 € 9,10
Gewoontjes - Internationaal 391361 € 9,00
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu 391061 € 5,46
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu -  
Internationaal 391062 € 9,00
Erwin Olaf: 40 jaar fotografie 390965 € 9,10

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2020
Caleidoscoop - Internationaal 400862Y € 9,00
Fietspostzegels 400761Y € 5,46
Voor elk moment 400762Y € 5,46
Oude postroutes - Internationaal 400561Y € 9,00
75 jaar vrijheid 400462Y € 5,46
Beleef de natuur - bos- & heidevogels ZELFKLEVEND 400861Y € 9,10
Beleef de natuur - kustvogels ZELFKLEVEND 400662Y € 9,10
Beleef de natuur - boerenlandvogels ZELFKLEVEND 400261Y € 9,10
Beleef de natuur - roofvogels en uilen ZELFKLEVEND 400161Y € 9,10
Typisch Nederlands - bitterballen 400661Y € 5,46
Typisch Nederlands - tompouce 400461Y € 5,46
Typisch Nederlands - hagelslag 400362Y € 5,46
Typisch Nederlands - wortelen 400262Y € 5,46
Typisch Nederlands - rookworst 400162Y € 5,46
XL-zegel 400163Y € 4,40
De eerste atlassen - Internationaal 400361Y € 9,00

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2019
Dag van de postzegel 2019 391362Y € 9,10
Gewoontjes - Internationaal 391361Y € 9,00
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu 391061Y € 5,46
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu -  
Internationaal 391062Y € 9,00
Erwin Olaf: 40 jaar fotografie 390965Y € 9,10

POSTZEGELMAPJES 2020
nr. 620 Caleidoscoop - Internationaal 400882 € 10,05
nr. 619a Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400880 € 6,51
nr. 619b Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400881 € 4,69
nr. 618 Fietspostzegels 400781 € 6,51
nr. 617a Beleef de natuur - kustvogels 400680 € 6,51
nr. 617b Beleef de natuur - kustvogels 400681 € 4,69
nr. 616 Typisch Nederlands - bitterballen 400682 € 4,69
nr. 615 Voor elk moment 400780 € 6,51
nr. 614 Oude postroutes - Internationaal 400580 € 7,05
nr. 613 Typisch Nederlands - tompouce 400481 € 4,69
nr. 612 75 jaar vrijheid 400480 € 4,69

BESTELNR PRIJS
nr. 611 Typisch Nederlands - hagelslag 400381 € 4,69
nr. 610 De eerste atlassen - Internationaal 400380 € 10,05
nr. 609 Typisch Nederlands - wortelen 400282 € 4,69
nr. 608a Beleef de natuur - boerenlandvogels 400280 € 6,51
nr. 608b Beleef de natuur - boerenlandvogels 400281 € 4,69
nr. 607 XL-zegel 400182 € 5,45
nr. 606 Typisch Nederlands - rookworst 400183 € 4,69
nr. 605a Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400180 € 6,51
nr. 605b Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400181 € 4,69

POSTZEGELMAPJES 2019
nr. 604 Decemberzegels 391480 € 9,25
nr. 603 Dag van de postzegel 2019 391381 € 4,69
nr. 602 Gewoontjes 391380 € 10,05
nr. 601 Kinderpostzegels 391382 € 7,75
nr. 600a Beleef de natuur - bomen & bladeren 391280 € 6,51
nr. 600b Beleef de natuur - bomen & bladeren 391281 € 4,69
nr. 599 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu 
- Internationaal 391081 € 10,05
nr. 598 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu 391080 € 6,51
nr. 597 Erwin Olaf: 40 jaar fotografie 390981 € 5,60

PRESTIGEBOEKJES 2020
nr. 90 Fietspostzegels 400911 € 12,45
nr. 89 Typisch Nederlands 400611 € 12,45
nr. 88 Oude postroutes - Internationaal 400511 € 12,45
nr. 87 75 jaar vrijheid 400411 € 12,45
nr. 86 De eerste atlassen - Internationaal 400311 € 12,45

PRESTIGEBOEKJES 2019
nr. 85 Dag van de postzegel 2019 391311 € 12,45
nr. 84 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden -  
Schiermonnikoog 390711 € 12,45
nr. 83 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Ameland 390611 € 12,45
nr. 82 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Terschelling 390411 € 12,45
nr. 81 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Vlieland 390311 € 12,45
nr. 80 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Texel 390111 € 12,45

EERSTEDAGENVELOPPEN 2020
nr. 812 Caleidoscoop - Internationaal 400852 € 14,21
nr. 811a Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400850 € 8,65
nr. 811b Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400851 € 8,65
nr. 810 Fietspostzegels 400751 € 9,79
nr. 809a Beleef de natuur - kustvogels 400650 € 8,65
nr. 809b Beleef de natuur - kustvogels 400651 € 8,65
nr. 808 Typisch Nederlands - bitterballen 400652 € 3,52
nr. 807 Voor elk moment 400750 € 9,79
nr. 806 Oude postroutes - Internationaal 400550 € 6,71
nr. 805 Typisch Nederlands - tompouce 400451 € 3,52
nr. 804 75 jaar vrijheid 400450 € 5,23
nr. 803 Typisch Nederlands - hagelslag 400351 € 3,52
nr. 802 De eerste atlassen - Internationaal 400350 € 14,21
nr. 801 Typisch Nederlands - wortelen 400252 € 3,52
nr. 800a Beleef de natuur - boerenlandvogels 400280 € 8,65
nr. 800b Beleef de natuur - boerenlandvogels 400281 € 8,65
nr. 799 XL-zegel 400152 € 8,46
nr. 798 typisch Nederlands - rookworst 400153 € 3,52
nr. 797a Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400150 € 8,65
nr. 797b Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400151 € 8,65

EERSTEDAGENVELOPPEN 2019
nr. 796a Decemberzegels 2019 391450 € 8,24
nr. 796b Decemberzegels 2019 391451 € 6,20
nr. 795 Dag van de postzegel 2019 391351 € 4,27
nr. 794 Gewoontjes 391350 € 12,97
nr. 792a Beleef de natuur - bomen & bladeren 391250 € 7,53
nr. 792b Beleef de natuur - bomen & bladeren 391251 € 7,53
nr. 791 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu - 
Internationaal 391051 € 12,97
nr. 790 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu 391050 € 8,62
nr. 789 Erwin Olaf: 40 jaar fotografie 390951 € 7,53



35

BEURSPOSTZEGELS 2019 BESTELNR PRIJS
nr. 16 Eindejaars 2019 633813 € 3,00
nr. 15 Eindejaars 2019 633812 € 3,00
nr. 14 Multilaterale 2019 633816 € 3,00
nr. 13 Multilaterale 2019 633815 € 3,00
nr. 12 Multilaterale 2019 633814 € 3,00
nr. 11 Postex 2019 633811 € 3,00
nr. 10 Postex 2019 633810 € 3,00
nr. 9 Postex 2019 633809 € 3,00
nr. 8 Essen 2019 633808C € 3,00
nr. 7 Essen 2019 633808B € 3,00
nr. 6 Essen 2019 633808A € 3,00
nr. 5 Nationale tentoonstelling Gouda 2019 633807C € 3,00
nr. 4 Nationale tentoonstelling Gouda 2019 633807B € 3,00
nr. 3 Nationale tentoonstelling Gouda 2019 633807A € 3,00

BASISASSORTIMENT ZELFKLEVEND
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 1 800051 € 9,10
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 2 800052 € 9,10
Koning Willem-Alexander 2020 Internationaal 800053 € 7,50
Koning Willem-Alexander 2019 Nederland 1 396701 € 9,10
Koning Willem-Alexander 2019 Nederland 2 396702 € 9,10
Koning Willem-Alexander 2019 Internationaal 396703 € 7,50
Set van 3 gestanste postzegels koning Willem-Alexander 
2020 800041 € 4,23
Zakenpostzegels waarde 1 op vel (postzegelvel van 50) 360361 € 45,50
Liefde (postzegelvel van 10) 351162 € 9,10
Geboorte (postzegelvel van 50) 350364 € 45,50
Rouw (postzegelvel van 50) 306604 € 45,50
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 5) 346703 € 7,50
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 50) 346702 € 75,00
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10) 346701 € 9,10
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks) 344302 € 182,00
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks) 344301 € 182,00

BIJPLAKZEGELS
Bijplakzegel 10 x 0,05 Offset 254001 € 0,50
Bijplakzegel 10 x 0,03 Offset 274001 € 0,30
Bijplakzegel 10 x 0,02 Diepdruk 234002 € 0,20

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Rien Poortvliet: Braaf 800019 € 3,00
Rien Poortvliet: De vossen hebben holen 800018 € 3,00
Rien Poortvliet: De ark van Noach 800017 € 3,00
Rien Poortvliet: Langs het tuinpad van mijn vaderen 800016 € 3,00
Rien Poortvliet: De wereld van de kabouter 800015 € 3,00
Rien Poortvliet: Het brieschend paard 800014 € 3,00
Treinen & Trajecten: Perurail 790050 € 7,50
Treinen & Trajecten: Rocky Mountaineer 790049 € 7,50
Treinen & Trajecten: Flevolijn 792510 € 7,50
Treinen & Trajecten: Bernina Express 792509 € 7,50
Treinen & Trajecten: Darjeeling Himalayan Railway 792508 € 7,50
Treinen & Trajecten: Flying Scotsman 792507 € 7,50
Treinen & Trajecten: The Ghan 792506 € 7,50
Treinen & Trajecten: Superliner 792505 € 7,50
Treinen & Trajecten: Pride of Africa 792504 € 7,50
Treinen & Trajecten: Bullet Train 792503 € 7,50
Treinen & Trajecten: Eastern & Oriental 792502 € 7,50
Terug naar de 20e eeuw - Fotografie 790081 € 5,00
Terug naar de 20e eeuw - Speelgoed 790080 € 5,00
Terug naar de 20e eeuw - Huishouden 790079 € 5,00
Terug naar de 20e eeuw - Mode 790078 € 5,00
Terug naar de 20e eeuw - Interieur 790077 € 5,00
Terug naar de 20e eeuw - Beeld en geluid 790076 € 5,00
Herwonnen vrijheid ‘s-Hertogenbosch 1940 - 1945 790074 € 15,00
De bevrijding van ‘s-Hertogenbosch, oktober 1944 790073 € 15,00
De Fabeltjeskrant Rocus de Vrije Vogel 782574 € 6,65
De Fabeltjeskrant Lowieke de Vos 782573 € 6,65
De Fabeltjeskrant Greta Bontekoe 782572 € 6,65
De Fabeltjeskrant Bor de Wolf 782570 € 6,65
De Fabeltjeskrant Zoef de haas 782566 € 6,65
De Fabeltjeskrant Droes de beer 782565 € 6,65

BESTELNR PRIJS
De Fabeltjeskrant Stoffel de Schildpad 782564 € 6,65
De Fabeltjeskrant Mister Maraboe 782563 € 6,65
De Fabeltjeskrant Ed en Willem Bever 782562 € 6,65
De Fabeltjeskrant Isodora Paradijsvogel 782561 € 6,65
De Fabeltjeskrant Zaza Zebra 782560 € 6,65
De Fabeltjeskrant Piet de Pad 782559 € 6,65
De Fabeltjeskrant Truus de Mier 782558 € 6,65
De Fabeltjeskrant Chico Lama 782557 € 6,65
De Fabeltjeskrant Meindert het paard 782556 € 6,65
De Fabeltjeskrant Harry Lepelaar 782553 € 6,65
Jaar van de Rat 780035 € 3,00
Jaar van het Varken/Rat 780026 € 3,00
Stichting Wenskaart ‘Een kaart blijft langer hangen’ 391262 € 0,91

GOUDEN POSTZEGELS
nijntje 65 jaar 800049 € 50,00
Einde WO II: Bevrijding Nederlands Indië 800038 € 50,00
Einde WO II: Bevrijding Nederland 800037 € 50,00
Einde WO II: Market Garden 800035 € 50,00
Koningin Máxima 790071 € 50,00
Koning Willem-Alexander 790070 € 50,00

ZILVEREN POSTZEGELS
nijntje 65 jaar 800048 € 25,00
75 jaar Vrede & Vrijheid 800034 € 25,00
Rien Poortvliet 800032 € 25,00
Tour de France 792511 € 29,95

POSTSETS
Beleef de natuur - weidevogels 800029 € 4,95
Beleef de natuur - watervogels 800028 € 4,95
Beleef de natuur - zoogdieren 790017 € 4,95
Rail Away 790065 € 8,95

POSTZEGELSET
Kinderboeken 2019 790069 € 26,80

BEWAARALBUMS
Treinen & Trajecten 792515 € 19,95
De Fabeltjeskrant 782550 € 19,95

OVERIG
Bewaarmap Beleef de natuur 2019 incl. postzegels 790082 € 36,40
Bewaarmap vogels Multilaterale incl. postzegels 790066 € 16,95
Bewaarmap Multilaterale Oude postroutes 800050 € 19,95

ABONNEMENTEN
Typisch Nederlands U.TNL.001.1 € 27,30
Beleef de natuur U.BDN.001.1 € 36,40
Treinen & trajecten K.TT.001 € 60,00
Prestigeboekjes J.PBK.001.1 € 75,00
Postzegelmapjes J.MAP.001.1 € 153,77
Eerstedagenveloppen J.EDE.001.1 € 175,00
Beurspostzegels J.BPZ.001.1 € 30,00

ABONNEMENTEN ALBUMBLADEN DAVO
Albumbladen geïllustreerd verzamelen PostNL J.DIV.001.1 € 27,15
Albumbladen geïllustreerd verzamelen DAVO J.DAG.001.1 € 27,15
Zwart-wit albumbladen postzegels J.DAS.001.1 € 42,90
Zwart-wit albumbladen postzegelvellen J.DAV.001.1 € 29,65
Albumbladen Typisch Nederlands kleur J.TNK.001.1 € 21,40
Albumbladen Typisch Nederlands zwart-wit J.TNZ.001.1 € 17,55

ABONNEMENTEN ALBUMBLADEN LEUCHTTURM
Leuchtturm albumbladen Nederlandse postzegels J.LSB.001.1 € 54,95

Assortiment
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Lees als eerste het laatste postzegelnieuws
Blijf op de hoogte met Collect Club Nieuwsbrief 

Wilt u voortaan geen postzegelnieuwtje missen? Meld u  
dan aan voor de digitale Collect Club Nieuwsbrief. U blijft  
dan direct op de hoogte van nieuwe uitgiften, het laatste 
postzegelnieuws, interessante achtergronden, mooie  
nieuwe postzegelseries en aantrekkelijke acties. 

Meteen op de hoogte van nieuwe uitgiften
De Collect Club Nieuwsbrief is een welkome aanvulling op Collect.  
U leest er vooral over lopende nieuwe uitgiften en  interessante 
verhalen en achtergronden. In de nieuwsbrief wordt u tussentijds 
bijgepraat over het allerlaatste postzegelnieuws. Zodra een nieuwe 
uitgifte van een postzegel of serie op de agenda staat,  verneemt u 
dat meteen. Zo houdt u de vinger aan de pols en kunt u uw favoriete 
postzegels en series tijdig bestellen.

Voorziet in behoefte aan uitgiftenieuws
De nieuwsbrief voorziet in een grote behoefte bij Collect-lezers  
aan actueel uitgiftenieuws, zo bleek de afgelopen maanden. Veel 
verzamelaars brachten tijdens het vele thuiszitten hun verzame-
ling op orde. Nieuwe uitgiften waarover ze lazen in de nieuwsbrief 
bestelden ze direct in de webshop. Sommige series waren hierdoor 
in een mum van tijd uitverkocht. Als nieuwsbrieflezer loopt u veel 
minder kans op ‘misgrijpen’.

U zit voortaan bóvenop het postzegelnieuws
Meld u aan en u zit voortaan bóvenop het postzegelnieuws. U hoeft 
hiervoor alleen uw e-mailadres in te vullen op postnl.nl/campagnes/
collect-club-nieuwsbrief/. Of schrijf u in met de bijgesloten ant-
woordkaart in deze Collect. De nieuwsbrief ontvangt u dan steeds 
automatisch in uw mailbox. PostNL gebruikt uw e-mailadres alleen 
voor het versturen van de nieuwsbrief. Uw privacy is gewaarborgd. 

Collect Club

COLOFON
Collect is een uitgave van Koninklijke Post NL BV

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
Redactie, vormgeving en productie: Vormgoed, Gouda

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Tekst: Overeijnder Van den Dool communicatie, Rotterdam

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.

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

GELDIGHEID
Aanbiedingen in Collect 104 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.




