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125 jaar
ARCADIS & KNHM
Van de hoogste brug
tot de sterkste dijk

NIEUWE UITGIFTEN

• Decemberzegels 2012
• Persoonlijke Postzegels 2013:
Reinier Paping & Eekhoorn
• Mooi Nederland 2013
• 125 jaar ARCADIS & KNHM

GRATIS BIJ UW
BESTELLING

Postset Seasons Winter
bij uw bestelling
Postzegeletui
bij uw bestelling
vanaf € 60,-

Prachtige cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers
Gratis
Postset
Seasons
Winter

Bij uw bestelling*
De rode bessen van de meidoorn (Crataegus) vrolijken de winter op. De acacia heeft zachte,
geveerde blaadjes, gele bloemen en gebogen, spits toelopende peulvruchten. Het mooie
blad van de Wisteria (blauwe regen) brengt een grappig accent aan in tuin of terras. Breng
uw huis in winterstemming en laat u daarbij inspireren door de winterkaarten van Seasons.

Gratis
Postzegeletui

Bij uw bestelling vanaf € 60,-*
Dit postzegeletui is uiterst geschikt om postzegels
veilig in te bewaren of ergens mee naartoe te nemen.
Kreuken of beschadigen is verleden tijd!

Profiteer nu van deze cadeaus en bestel snel!
*Uit Collect 74 kunt u online, telefonisch of schriftelijk bestellen. Bij uw bestelling ontvangt u gratis de postset
Seasons Winter. Bestelt u voor € 60,- of meer en vóór 29 december 2012, dan krijgt u ook het postzegeletui.
Bestelt u in de looptijd van Collect 74 meer dan één keer, dan ontvangt u geen cadeau(s) meer.
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Kies de mooiste postzegeluitgifte van het jaar!

Win een fotoboek over de missie van André Kuipers

Studio Pot Van der Velden over streekdrachten

Haal de warmte in huis

Het mooiste van postzegels

Nu het einde van 2012 in zicht is en we terug kunnen

Tiende verjaardag gevierd met ‘limited edition’

Wijnboer en schrijver Ilja Gort over wijnpostzegels
Kinderen ontwerpen postzegel Donald Duck

VOLGENDE KEER IN COLLECT* O.A.:

Mooi Nederland 2013 - Marken en Walcheren,
Burgers Zoo 100 jaar, 1001 vrouwen, Europapostzegels: Postauto’s, Nederlandse schrijvers

* COLLECT 75 VERSCHIJNT IN DE WEEK VAN 19 FEBRUARI 2013

kijken op een mooi verzameljaar, maken we ons
langzaam klaar voor de feestdagen. De tijd van
gezelligheid en een moment om aan elkaar te
denken en te laten weten dat we om elkaar geven.
Net als elk jaar brengt PostNL nieuwe Decemberzegels uit, die het versturen van een kerstkaart nog
specialer maken.
De makers van tijdschrift Flow hebben ook dit jaar
de Decemberzegels (en de Thuisagenda) ontworpen. Met deze Decemberzegels straalt een kaartje
nog meer gevoel en warmte uit. Laat u meenemen in
die kerstsfeer.
Na de jaarwisseling beginnen we allemaal vol
goede voornemens aan 2013. PostNL doet dit met
een aantal bijzondere uitgifteonderwerpen en in
2013 krijgt de Persoonlijke Postzegel (Nederland)
een ander kader dat beter aansluit bij de wensen
van de klant. Ook het thema van de Mooi Nederlandserie is nieuw: streekdrachten, te beginnen met
Bunschoten-Spakenburg en Staphorst.
Al met al belooft het weer een prachtig verzameljaar
te worden en ik wens u daarbij veel plezier toe.
Fijne feestdagen!
Met vriendelijke groeten,
Arno van Bijnen
COMMERCIEEL DIRECTEUR POSTNL

SPAARNESTAD PHOTO
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Prins Hendrik legt in 1912 de eerste
steen voor de Nederlandse Heide
Maatschappij in Sonsbeek.

Vaassen, 1917. Een van de
viskweekvijvers van de ‘Heidemij’.

ARCADIS & KNHM
vieren jubileum
125 jaar wondere werken
28 JANUARI 2013

Het viaduct van Millau.
De stormvloedkering in New Orleans.
De Floriade in Venlo.
Het zijn slechts drie van de vele
(inter)nationale projecten van adviesen ingenieursbedrijf ARCADIS,
dat samen met de vereniging KNHM
zijn 125-jarige bestaan viert.

W

ondere werken kun

gerealiseerd door KNHM al dan

je ze wel noemen,

niet in samenwerking met

de tien projecten

ARCADIS.

die op het postzegelvel 125 jaar
ARCADIS & KNHM zijn afgebeeld. Naast de drie bovenge-

Een mooie mix

De tien projecten op het postze-

noemde zijn dat: de Natuurbrug

gelvel werden door KNHM en

Zanderij Crailoo, de zwakke

ARCADIS aangedragen. “We

schakels (versterking

waren zo enthousiast over de

Nederlandse duinen en zeedij-

opdracht dat we zes verschillen-

ken), het Olympisch Stadion in

de basisontwerpen hebben ge-

Londen, Station Amsterdam

maakt”, vertelt Nadji van den

Bijlmer ArenA, Tuin aan de Maas

Broek, grafisch ontwerper en

in Rotterdam, Kern met Pit, en

medeoprichter van Werf3 in

Artcadia. Allemaal zijn het

Amsterdam. Samen met zijn col-

kunststukjes van bijzondere al-

lega René Kuijpers verzorgde hij

lure – de laatstgenoemde drie

het ontwerp. Voor de zes kozen
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Het basispark van tuinbouwexpo
Floriade 2012 in Venlo.

Het viaduct van Millau verbindt ClermontFerrand met Béziers en Montpellier.

De overkapping van station Amsterdam Bijlmer ArenA is zo vernuftig
en imposant, dat het de bijnaam ‘Kathedraal van de Bijlmer’ draagt.

ze verschillende invalshoeken.

van het viaduct bij Millau bij-

Nadji: “De tien projecten zijn

voorbeeld, de hoogste brug ter

een mooie mix van de verschil-

wereld, was niet onomstreden.

lende activiteiten waarmee

Het dorp Millau was eerst fel

voor het ontwikkelen van landbouwgronden, het herbebossen

deze twee organisaties zich in

tegen en later enthousiast vóór,

van zandgronden en het verbeteren van werkgelegenheid. In

binnen- als buitenland bezig-

toen ze de gunstige gevolgen

1972 kwam een organisatorische scheiding tot stand tussen het

houden. We hebben de projec-

ontdekten. Als je een dergelijke

commerciële bedrijf Arcadis en de ideële vereniging KNHM.

ten in de voorbereidende fase

verdiepingsslag op de velrand

op allerlei mogelijke manieren

plaatst, verdwijnt die zodra de

proberen te verbeelden, zowel

postzegel wordt gebruikt voor

illustratief als fotografisch. Zo

frankering. De ontvanger mist

teksten en de overige typografie

handen. We hebben de foto’s

was er een ontwerp waarin we

dan essentiële informatie. Bij

is de Akkurat uit 2004 van de

daarom ook waar nodig bewerkt

de ruilverkaveling als leidraad

elke kleurenfoto is daarom een

ontwerper Laurenz Brunner.

om ze naar elkaar toe te trek-

namen. Bij een volgend ontwerp

tekst met toelichting op het be-

Het fotomateriaal, dat door

ken. Dat speelde ook mee bij het

keken we meer naar de toe-

treffende project geïntegreerd:

ARCADIS en KNHM werd aange-

maken van de uitsnedes en het

komst. Er was van alles

op vijf postzegels op een wit

leverd, is van verschillende foto-

kiezen van de volgorde, mede

mogelijk.”

vlak rechts en op vijf postzegels

grafen. “Bij sommige projecten

op basis van vorm en kleur. Ook

op een wit vlak links. Dat ver-

hadden we de luxe dat we uit

zijn de beelden zodanig ten op-

klaart ook direct de opvallend

een overvloed aan prachtige

zichte van elkaar geplaatst dat

langgerekte vorm.”

beelden konden kiezen, voor

ze logisch op elkaar aansluiten,

andere was er maar weinig voor-

bijvoorbeeld met de horizon.”

Hoogste brug ter wereld
Het uiteindelijk gekozen ont-

werp komt voort uit een in wezen simpele gedachte. “Je kunt
van zo’n project wel een mooi

Overvloed aan beelden

De postzegels lopen door tot

plaatje laten zien”, aldus Nadji,

aan de velrand, waardoor elke

“maar we merkten zelf dat het

postzegel maar aan drie kanten

pas gaat leven als je er meer

perforaties heeft. Het gebruikte

over hoort en leest. De bouw

lettertype voor de verklarende

EEN FUNDAMENT UIT 1888
De Nederlandsche Heidemaatschappij werd in 1888 opgericht

Grote bouwprojecten zijn op
elke postzegel toegelicht
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Noorse truien staan model

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGELS
DRUKKLEUREN

DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
25,3 x 20,8 mm
slitvorm
normaal met fosfor opdruk
zelfklevend
velletje met 20 Decemberzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
NB: op de velrand is tevens
zilver gedrukt.
offset
10.400.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

Decemberzegels 2012

De nostalgie van het kerstgevoel

20 NOVEMBER 2012

D

Zelf iets maken, met je handen bezig zijn, breien:
handvaardigheid staat weer volop in de belangstelling.
Die trend inspireerde het creatief team van tijdschrift Flow
bij het ontwerpen van de Decemberzegels 2012.

e illustraties op de Decemberzegels zijn gebaseerd
op de folkloristische breipatronen voor klassieke
Noorse truien. In de breipatronen zijn bekende

Kerstkleuren

Alle illustratieve elementen zijn opgebouwd uit kleine blokjes, die
soms wel en soms niet duidelijk herkenbaar zijn. Door op verschil-

kerstonderwerpen verwerkt, zoals kerstbomen, kerstkaar-

lende manieren in en uit te zoomen is er meer dynamiek en diepte

sen, rendieren, kerstmannen, kerstengeltjes, kerststerren

in het postzegelvel gekomen. Hoewel de basisopzet eenvoudig

en kerstballen. Elk postzegelvelletje Decemberzegels telt

is, gebeurt er heel veel in elke postzegel. Daarom is de typografie

2 x 10 verschillende postzegels. Per postzegel zijn er drie

helder gehouden, met de Helvetica als strakke en schreefloze letter.

samenhangende frisse basiskleuren gebruikt, met steeds

Bijzonder is de zilveren rand die als een schilderijlijstje de velletjes

andere combinaties van grafische elementen. Daardoor is

met postzegels inkadert. Op de achterkant is dezelfde lijst in rood

een vrolijke uitstraling ontstaan, maar met een knipoog naar

weergegeven. Inderdaad: twee traditionele en geliefde kerstkleuren. Het creatief team Flow ontwierp ook de Decemberzegels 2011.

een nostalgische activiteit.
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Persoonlijke Postzegel 2013

Reinier Paping & Eekhoorn

2 JANUARI 2013 De populaire ‘vierkante’ Persoonlijke Postzegel met bestemming

Nederland is van een nieuw kader voorzien. Grafisch ontwerper Ingmar Birza maakte het ontwerp. Aanleiding hiervoor is de
introductie van twee nieuwe ingevulde versies.

Hel van ‘63

Eekhoorn bijt het spits af

Postzegels met daarop schaatser Reinier Paping. Hij won 50 jaar

Postzegels waarop een eekhoorn is afgebeeld (ontwerp Martine den

geleden, op 18 januari 1963, de meest tot de verbeelding

Boer van Excello Vormgevingsbureau). Als met een smartphone de

sprekende Elfstedentocht ooit. Vanwege de barre weersomstan-

postzegel wordt gescand (met een speciale app) dan is een filmpje

digheden kregen slechts 69 van de ruim 9000 toerrijders een

over de eekhoorn te zien.

Elfstedenkruisje. Bij de wedstrijdrijders haalde maar 10 procent

Het is de eerste speciale postzegeluitgifte van een nieuwe serie over

de finish. Gymnastiekleraar Reinier Paping finishte als eerste, in

zoogdieren in Nederland. In totaal bestaat de serie uit 36 zoogdieren

10 uur en 59 minuten.

die allemaal close-up zijn afgebeeld. Voor de zelfklevende postzegels

In het jaar 2000 werd Reinier Paping door de kijkers van Studio

is een speciale techniek gebruikt om de postzegels los te maken.

Sport uitgeroepen tot de individuele sporter die de meest

Door het postzegelvel te perforeren en een zogeheten break-slit toe

aansprekende prestatie van de twintigste eeuw had geleverd.

te passen, zijn de postzegels nu nog gemakkelijker te verwijderen.

Het eerste ingevulde postzegelvel telt tien gegomde Persoonlijke

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGELS
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
30x40 mm
13 ¼ : 14
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
velletje met 10 gelijke
Persoonlijke Postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
350.000 (Eekhoorn) /
115.000 (Paping)
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

De tweede ingevulde versie bevat tien zelfklevende Persoonlijke

De gegomde en de zelfklevende
versies van de Persoonlijke
Postzegels zijn vrijwel niet meer
van elkaar te onderscheiden.
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Mooi Nederland 2013

Streekdrachten Staphorst

28 JANUARI 2013

H

et oorijzer is een opvallend onderdeel van de hoofdbedekking van vrouwen en meisjes in
Staphorst. Op de postzegel is het silhouet van een meisjeshoofd te zien. Door het gebruik
van een frisse kleur rood in twee tinten (ton sur ton), komt er nog meer nadruk op de zwartwitte hoofdbedekking. Het meisje draagt het oorijzer ‘bloot’, over een zwarte ondermuts. De

foto’s op het postzegelvel tonen van links naar rechts: een typische Staphorster boerderij, een vrouw
in werkdracht aan de wastobbe, een vrouw in opknapdracht naast haar bromfiets en een vrouw die
een andere vrouw helpt bij het strikken van de ‘gatbanden’ van haar schort.

POSTZEGELFORMAAT
TANDING
PAPIER
GOMMING
SOORT POSTZEGELS
DRUKKLEUREN
DRUKTECHNIEK
OPLAGE
DRUKKERIJ

TECHNISCHE GEGEVENS
20,8 x 25,3 mm
14 ½ : 14 ¼
normaal met fosforopdruk
synthetisch
velletje met vijf gelijke
postzegels
geel, magenta, cyaan en zwart
offset
85.000 velletjes
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

NIEUW THEMA MOOI NEDERLAND-SERIE
De serie Mooi Nederland 2013 staat in het teken van
streekdrachten. Er verschijnen vijf postzegelvelletjes:
Bunschoten-Spakenburg en Staphorst (28 januari),
Marken en Walcheren (25 februari), NoordwestVeluwe (20 mei), en een verzamelvel (20 mei). Elk
postzegelvel bevat vijf identieke postzegels en telt
vier staande foto’s – twee monochrome oudere foto’s
en twee recentere foto’s in kleur.

Mooi Nederland 2013

Streekdrachten Bunschoten - Spakenburg
28 JANUARI 2013

D

e ongermuts is een klein gehaakt mutsje dat de vrouwen in Bunschoten en Spakenburg
achter op het hoofd dragen. De vrouw die in silhouet en profil op de postzegels is afgebeeld,
draagt er een. De frisse kleur paars in twee tinten benadrukt de zwart-witte hoofdbedek-

king. Op de vier foto’s zijn van links naar rechts te zien: een vrouw met ongermuts en kraplap op de
rug gezien, een moeder en dochter in streekdracht die langs de haven wandelen, een straatje met
huizen in Bunschoten en de haven van Spakenburg met botters.
Lees ook het profiel over de ontwerpers op pagina 16.

Wegens groot succes herhaald
voordelig naar de Turkse Rivièra
Vorig jaar konden Collect Club leden meegaan op een
prachtige reis naar de Turkse Riviera. Het animo voor
deze exclusieve aanbieding overtrof al onze verwachtingen. Om die reden hebben we reisspecialist WTL
Reizen opnieuw een fantastische aanbieding samengesteld. Een 8-daagse reis voor een bijzonder aantrekkelijke prijs waarbij u de mooiste plekjes van de Turkse
Rivièra bezoekt.

VERTREK OP
ZATERDAG

SPECIALE PRIJS TOESLAG
COLLECT CLUB 1-PKAMER

VERTREK OP
ZATERDAG

SPECIALE PRIJS
COLLECT CLUB

TOESLAG
1-PKAMER

10.11.12

€ 259,- p.p.

19.01.13

€ 209,- p.p.

€ 99,-

09.03.13

€ 269,- p.p.

€ 109,-

€ 89,-

23.03.13

€ 269,- p.p.

02.02.13

€ 109,-

€ 209,- p.p.

€ 89,-

13.04.13

€ 299,- p.p.

23.02.13

€ 109,-

€ 239,- p.p.

€ 99,-

20.04.13

€ 299,- p.p.

€ 109,-

Ga voor meer informatie en voorwaarden naar
www.wtlreizen.nl/collectclub. U kunt
hier de reis direct boeken of via
telefoonnummer 088 11 63 502.
Onze tip: boek zo snel mogelijk,
want vol is ook deze keer echt vol!

Boek en ontvang
gratis bewaarmap met
30 Turkijepostzegels
Anzeige - 180x125 - HOL - jxa-95z 29.10.12 13:09 Seite 1

Nu op een 2 €uromunt

Koningin Beatrix wordt 75 jaar!
 Op 31-01-2013 viert koningin Beatrix haar
75ste verjaardag en u kunt deze gebeurtenis
nu al vieren!
 Een MUST voor iedere Nederlander!
 Hoogwaardige gekleurde email techniek op
een originele 2 €uromunt!
 Gelimiteerde oplage: slechts 5.000 stuks
wereldwijd!



Ø 25,75 mm

De beroemdste postzegel Voordeelcoupon:
u mij a.u.b. volgende startuitgiften en maandelijks een verdere uitgifte uit de desbetreffende
ter wereld in zilver!
Ja, levert
collectie vrijblijvend op zicht. Ik heb bij iedere levering een 14-daags teruggaverecht!

 ”Mauritius” van 1847 als massieve
zilver uitgifte in 999/1000 fijn zilver!
 Stempelkwaliteit: proof!
 Gelimiteerde oplage:
slechts
5.000
uitgiften!
Originele
groote:
21 x 25 mm

slechts

€ 19,90

slechts

€ 4,95

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

1.+2. π De nieuwe 2 €uromunt met gekleurde email techniek ”75ste Verjaardag van koningin Beatrix”

inclusief echtheidscertificaat en muntcapsule voor slechts € 4,95! GRATIS erbij: de vergulde 5 cent munt Beatrix!

1.+3. π De zilverpostzegel ”Mauritius” (999/1000 fijn zilver, proof) voor slechts € 19,90 i.p.v. € 44,90! Ik bespaar 25 €uro!
Naam

πM πV

Voornaam

Adres/Nr.

Cadeau:

Postcode/Plaats
Telefoon

Geboortedatum

Vertrouwensgarantie:
Natuurlijk kunt u uw opdracht op ieder moment zonder
problemen opzeggen. Brief, email, fax of telefoontje is voldoende.

Handtekening

A.u.b. invullen en opsturen aan: SRH B.V. · Postbus 500 ·
1380 AL WEESP · Fax: 0294 - 41 42 96 · service@srh-ltd.nl

jxa/95z

Beatrix munt
met 24 karaat
fijn vergulding!
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Stem op het mooiste
postzegelontwerp van 2012!

1 Persoonlijke

2 Het Nederlandse Rode Kruis

Postzegels 2012

Zes postzegels over eerste

– Delfts blauwe

hulp bij ongelukken

3 Mooi Nederland 2012 - Verzamelvel
Vijf historische buitenplaatsen op één vel

KLM-huisjes
10 postzegels met
de miniatuurhuisjes
van KLM

4 Da’s toch een kaart waard!

5 125 jaar Albert Heijn

6 125 jaar Leger des Heils

7 Europapostzegels 2012

De postduif voor jou,

Twee tijdperken van ’s lands

Eigentijdse vertaling van de

‘Bezoek’ of ‘Visit’ het water

van mij…

oudste kruidenier

werken van barmhartigheid

van Amsterdam

8 100 jaar Nederlands

9 Madurodam 60 jaar

10 Nederland in de Bosatlas

11 NOC*NSF 100 jaar

Openluchtmuseum

Klein Nederland in tien

Zeven edities van de

Olympische helden

Een eeuw hulde aan het

taferelen

Bosatlas opengeslagen

van Tokio 1964 tot

dagelijks leven

Vancouver 2010

POSTZEGELVERKIEZING 11

2012

ZE

ST
13 Grenzeloos Nederland 2012 – Indonesië

De vier seizoenen volgens

Literatuur, architectuur en podiumkunsten

Seasons

tussen Nederland en Indonesië

14 Nederlandse Rundveerassen

15 125 jaar Carré

RP

VE

PO

12 Beleef de seizoenen

STE
OI

IEZING MO
K
R

G E LO N T W E

16 Stedelijk Museum Open

Zeldzame koeien van

De grandeur van Broadway

Modernistisch ontwerp met de iconen

Nederlandse afkomst

aan de Amstel

van het Stedelijk

HOE KUNT U MEEDOEN?
U brengt uw stem eenvoudig uit op

www.postnl.nl/postzegelverkiezing. Of
schrijf het nummer van uw keuze op een
briefkaart en stuur deze naar: PostNL,
Postzegelverkiezing 2012, 16e verdie17 Kinderboekenweek

18 Dag van de Postzegel 2012

Hallo wereld!

Ode aan een proefdruk met
prinses Juliana uit 1949

ping, Postbus 30250, 2500 GG Den Haag.
U kunt uw stem tot 1 januari 2013
uitbrengen.

DIT KUNT U WINNEN
DECEMBERZEGELS 2012

19 Kinderpostzegels 2012

2012
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NEDERLaND

DECEMBER

NEDERLaND

DECEMBER

NEDERLaND

2012

2012
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NEDERLaND
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2012
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DECEMBER

NEDERLaND

2012
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NEDERLaND

DECEMBER

NEDERLaND
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DECEMBER

DECEMBER

NEDERLaND

DECEMBER

NEDERLaND

DECEMBER

NEDERLaND

2012

2012

NEDERLaND

DECEMBER

NEDERLaND

2012

2012

DECEMBER

DECEMBER

NEDERLaND

2012

2012

NEDERLaND

DECEMBER

NEDERLaND

2012

2012

DECEMBER

DECEMBER

NEDERLaND

2012

2012

NEDERLaND

DECEMBER

NEDERLaND

2012

20 Decemberzegels 2012

Drie prinsesjes geportretteerd

Noorse truien inspireren

door de kroonprins

het patroon

Op uw gemak alle postzegeluitgiften van
2012 bekijken? Dat kan met het Jaarboek
Nederlandse Postzegels 2012 (exclusief
postzegels). We verloten drie jaarboeken.
Laat ons vóór 1 januari 2013 weten wat
uw favoriete postzegelontwerp van 2012
is en u maakt
kans op deze
prijs!

12 PUZZEL

Puzzel mee en win
fotoboek ‘André Kuipers,
Sudoku
Expeditie 30/31’
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en elk vierkant van
3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot en met 9 precies één keer
voorkomen.
Sudoku
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en elk vierkant van
3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot en met 9 precies één keer voorkomen.

3

2
1
6

8

6

8

7

9

5

3

5

3
4

6

1

8

6

5

4

9

PUZZELPRIJS

Stuur uw oplossing vóór

9
8

3
3

1

6

7

20 december 2012 naar PostNL
Collect Club, Postbus 776,
9700 AT Groningen. Onder de
goede inzendingen verloten we
drie fotoboeken ‘André Kuipers,

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

OPLOSSING COLLECT 73: KINDERBOEKENWEEK

Expeditie 30/31’. Dit boek bevat
de mooiste beelden van de vijf
maanden durende missie naar
het internationale

De winnaars van de mobiele telefoon Emporia RL2 zijn:

ruimtestation ISS. Er

J. W. de Leeuw, Den Burg

staan ook exclusieve

L. Jongert, Den Haag
De winnaars van het boek ‘Zangvogels van Nederland’ zijn:
Dhr. A. Hagenaars, Halsteren
I. van Ginkel, Breukelen
H. Zuidema, Velsen-Noord
A.C.C. Karremans-Otte, Halsteren
A. Arnold, Dinteloord

foto’s in van de lancering en de landing.
Het boek telt 160
pagina’s en is mede
door André Kuipers
zelf samengesteld.
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Luxe Postset
Zeehelden: Piet Hein-postzegels
met zilverdruk

5 NOVEMBER 2012

Piet Hein, Michiel de Ruyter, Van Speyk, Dorus Rijkers: Nederland kent vele zeehelden.
PostNL eerde al twaalf van hen met de serie Persoonlijke Postzegels Zeehelden in Zilver.
Deze serie kwam tot stand in samenwerking met het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en de Koninklijke Nederlandse Munt. Voor de liefhebbers verschijnen nu ook twaalf
postsets van zeehelden. Elke postset bevat drie ansichtkaarten en drie postzegels met
zilverdruk met frankeeraanduiding Nederland 1 en kost € 4,95. In de postset zit tevens een
kaart om een abonnement te nemen op de serie, waarna u de opberghoezen gratis krijgt.

Luxe Postset
Anton Pieck: Kerstinkopen

5 NOVEMBER 2012

Anton Pieck tekende en schilderde graag idyllische taferelen. Herfst en winter waren
zijn lievelingsseizoenen. Een deel van zijn werk is te bewonderen in de serie Persoonlijke
Postzegels Anton Pieck (alleen verkrijgbaar in abonnementsvorm). Hoewel de serie uit 25
delen bestaat, is er nog zoveel mooi Anton Pieck-materiaal, dat PostNL nu ook een serie van
twaalf postsets gaat uitgeven. Op de eerste staan kerstinkopen centraal. Elke set, bestaande
uit drie ansichtkaarten en bijbehorende postzegels, kost € 4,95 In de postset zit tevens een
kaart om een abonnement te nemen op de serie waarna u de opberghoezen gratis krijgt.
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Persoonlijk
Postzegelboekje
20 jaar Bløf
3 NOVEMBER 2012

De Zeeuwse popgroep Bløf is al twintig jaar
razend populair bij het Nederlandse publiek.
De band scoorde meer dan dertig Top 40-hits.
Ter ere van het porseleinen jubileum van de band
geeft PostNL het Postzegelboekje 20 jaar Bløf uit.
Centraal hierin staan de tien albums die Bløf
inmiddels heeft uitgegeven, waaronder Blauwe Ruis,

Umoja en Alles Blijft Anders. Het postzegelboekje,
dat 15 postzegels bevat, kost € 9,95.

Luxe Postset
45 jaar Tina

24 SEPTEMBER 2012

Tina, het grootste meidenblad van Nederland, bestaat 45
jaar. Het tijdschrift speelt in op onderwerpen uit het dagelijks
leven van meisjes en tieners van 7 tot 12 jaar. Elk jaar in
september vindt de Tina-dag plaats, waar lezeressen kunnen
shoppen, knutselen en genieten van optredens door topartiesten. Dit jaar stond het evenement in het teken van het
45-jarig jubileum. Deze postset bestaat uit drie wenskaarten
en drie verschillende postzegels, en kost € 4,95.

Persoonlijk Postzegelvel
10e Jaarboek

2012: 10e editie van het Jaarboek Nederlandse Postzegels

20 NOVEMBER 2012
1 e e d i ti e

5 e e d i ti e

PostNL viert de 10e verjaardag van haar Jaarboek met een gouden

10 e e d i ti e

editie voor 2012. Deze variant heeft een oplage van slechts
100 genummerde exemplaren. Daarbij worden een genummerd
certificaat van echtheid geleverd én twee Persoonlijke

026
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Postzegelvelletjes, de één postfris en de andere gestempeld
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Den Haag

met een speciaal jubileumstempel. Kijk ook op pagina 22.

Certificaat

er

t

uit een serie van 100

certificaat van echtheid

Jaarboek PostNL 2012
Oviduntio berum volupta sed ea proris acerum inctota tiorentest, sent. Cullam reprae
re sam rerep erro illaniat. Estius dae lab o. Nem alia ni opti b earciisitae of f icip itiorep ellante
nimi, ipsandusam verum quatius eumendignam, cust arum es incipid ullit,
ommolore voloremqui occus.

exclusieve

uitgave
26 van 100 ex.

Harry Koorstra, CEO PostNL

e
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Postset
Seasons Winter
13 NOVEMBER 2012

Beleef de winter met deze prachtige postset, die is ontworpen
door Seasons, het tijdschrift voor buitenleven. Op de drie postzegels en de bijbehorende kaarten vindt u het mooiste van de winter: de meidoorn (Crataegus) met haar prachtige rode bessen,
de acacia met zachte, geveerde blaadjes en gele bloemen, en
het mooie blad van de Wisteria (blauweregen). Deze postset (ter
waarde van € 4,95) krijgt u gratis bij uw bestelling. Alle overige
postsets zijn verkrijgbaar op Collectclub.nl en PostNL.nl/postset.

Drie nieuwe postsets
Donald Duck
LAATSTE KWARTAAL 2012

Het afgelopen jaar verschenen er ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan van Donald Duck weekblad grappige postsets waarop
Donald Duck te zien is in een van de 12 provincies. De serie wordt
nu afgerond met de laatste drie provincies: Flevoland, Overijssel en
Groningen. Elke postset bevat drie postzegels en drie bijpassende
wenskaarten en kost € 4,95.

Postset
Kerst met Donald Duck
15 OKTOBER 2012

Ruim 1600 lezers van Weekblad Donald Duck deden dit
jaar mee aan de prijsvraag Ontwerp je eigen Donald Duckpostzegel. Alle knutseltechnieken waren toegestaan,
met grappige en vrolijke resultaten tot gevolg. Van de drie
beste postzegelideeën verschijnt nu de Postset Kerstduck.
Deze unieke postset bestaat uit drie wenskaarten en drie
verschillende postzegels, en kost € 4,95.
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Oud en nieuw in de mix

Streekdrachten in een modern jasje
Kraplappen, schouderdoeken,
rijglijfjes: het zijn zomaar wat
voorbeelden van kledingstukken
die bij streekdracht horen.
Voor de serie Mooi Nederland 2013
Streekdrachten koos studio
Pot & van der Velden voor de
hoofdbedekkingen.

HOE KWAM DEZE OPDRACHT OP JULLIE PAD EN
WAT HEB JE ZELF MET STREEKDRACHTEN?
Isabel van der Velden: “Eind vorig jaar kwam Hoofd-

Isabel van der Velden en Theo-Bert Pot:

“Deze opdracht was een droom voor ons.”

boek uit, een boek over de hoofddoek. Wij hebben het
ontwerp hiervan verzorgd, in opdracht van Stichting
Cup of Culture. Bij PostNL was men onder de indruk
van dit werk. Zo werden we geselecteerd voor deze
opdracht. Omdat we nog niet zo lang bezig zijn, was

Zoeken naar een

eigentijds ontwerp met
een oud onderwerp.

dat echt een droom! Het onderwerp, streekdrachten,
was wel nieuw terrein voor ons. We volgen wel de
modetrends, maar wisten niets over ouderwetse
klederdrachten. Nu we er meer van weten, hebben we
er veel respect voor gekregen. Het ambachtelijke werk
dat erin zit, bijvoorbeeld bij het maken van patronen,
is echt vakmanschap.”

HOE ZIJN JULLIE TE WERK GEGAAN EN OP BASIS
VAN WELKE IDEEËN?
“We hebben ons eerst in het onderwerp verdiept”, vertelt Theo-Bert Pot.
“Er waren veel elementen die we wilden verwerken, maar dat werd te abstract
voor één postzegel. We gingen daarom terug naar de essentie. Omdat we alle
streekdrachtpostzegels tegelijk hebben ontworpen, kwam vanzelf de behoefte
aan meer eenheid. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat we ons hebben beperkt tot
de kenmerkende hoofdbedekking per streek of dorp, in combinatie met het
silhouet van een vrouwenhoofd. Verder zijn drie elementen in het eindresultaat teruggekeerd: de streekdracht op de postzegel, de omgeving op het vel en
de duiding in de vorm van korte bijschriften.”
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WELKE DREMPELS KWAMEN JULLIE TEGEN
EN HOE HEB JE DIE OVERWONNEN?
Theo-Bert: “De variatie bij streekdrachten is enorm: zowel in plaats als tijd. Het
valt dus niet mee om de juiste hoofdbedekkingen uit ruwweg dezelfde periode te
kiezen. Gelukkig hebben we daarbij veel hulp gekregen van het Nederlands Openluchtmuseum.” Isabel: “Ook was het een puzzel om qua beeldmateriaal een goede
balans te vinden tussen oud en nieuw. Want dat is toch wel het centrale thema dat
in alle velletjes terugkeert. Zo is de hoofdbedekking zwart-wit weergegeven, op
basis van oude foto’s. In contrast daarmee hebben we een strak profiel van een
vrouwenhoofd gebruikt. Zo ontstaat er een mooie mix tussen oud en nieuw, tussen
traditioneel en eigentijds. Daarbij experimenteerden we met vooral frisse kleuren.”

WAREN ER VOORBEELDEN?
“We hebben wel voorbeelden
van klederdrachtpostzegels
gezien uit de jaren vijftig”,
vertelt Isabel, “maar die waren
anders. De manier waarop wij
vorm en fotografie hebben
gecombineerd, is denk ik
bijzonder. Overigens was dat
een behoorlijke uitdaging.
Zo probeerden we voor het
profiel allerlei varianten uit.
Voor het profiel passeerden
tal van varianten.

Op soortgelijke wijze zochten
we naar een goede vorm voor
de overige beelden op het
restvel. Eerst met de oude
beelden in zwart-wit – mooi
weliswaar – maar toch hebben
we later waar nodig een kleur
toegevoegd, zodat ze meer in
balans zijn met de full colour-

WAT KUN JE ZEGGEN
OVER HET RESULTAAT?

Theo-Bert: “We zijn er erg blij mee. We werden
best voor wat uitdagingen gesteld. De vraag was
namelijk om een traditioneel onderwerp in een
eigentijdse vorm weer te geven. En verder moest
de typografie bescheiden zijn. En dat terwijl
wij juist sterk typografisch zijn ingesteld. Toch
zijn we er in alle opzichten goed in geslaagd de
juiste balans te vinden, met fris ogende postzegelvelletjes als eindresultaat.”

beelden.”
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Prestigeboekjes, het
van postzegels
Houdt u ook zo van de verhalen achter postzegeluitgiften? Dan zijn de prestigeboekjes van PostNL
echt iets voor u. Deze luxe vormgegeven boekjes bevatten boeiende achtergrondinformatie én de originele
postzegels van Nederlandse postzegeluitgiften.

D

e prestigeboekjes van PostNL geven een

zijn illustraties te zien van diverse culturele

verrassende verdieping van het betref-

vormen uit 125 jaar Carré, zoals modern ballet,

fende onderwerp. Elk jaar verschijnen

populaire muziek, musical, variété, klassiek ballet

er zes nieuwe exemplaren. Dit jaar zijn dat de

en circus. In het prestigeboekje vind je artiesten

nummers 38 tot en met 43. Productmanager Ferdi

die in hun genre volle zalen hebben getrokken,

Sieben: “Neem prestigeboekje 39: Historische

zoals Lou Bandy, Youp van ’t Hek, Oscar Carré,

Buitenplaatsen 2012. Daarin lees en zie je van

Toon Hermans, het Bolshoi Ballet en het Chinees

alles over de prachtige tuincomplexen van deze

Staatscircus.”

monumentale huizen in het groen. Of neem prestigeboekje nr. 40: Nederland in de Bosatlas. Daarin
wordt de geschiedenis van de Bosatlas belicht.”

Meer over thema’s

Juliana zonder diadeem

Een jaarlijks terugkerend thema is de Dag van de
Postzegel. Het prestigeboekje van dit jaar (nr.
43) gaat in op de Julianapostzegel ‘en face’ uit

Een ander mooi voorbeeld is het prestigeboekje

1949. Het verhaal hierachter heeft veel boeiende

over de Rundveerassen (nr. 41). Dit laat de

aspecten. Zo is er proefmateriaal te zien van

achtergronden zien van het wel zeer bijzondere

het originele ontwerp uit 1949. Deze proefdruk

ontwerpproces van deze serie. Ferdi: “Heel popu-

verschilt op een paar essentiële punten van de

lair is ook prestigeboekje nr. 42: 125 jaar Carré.

uiteindelijke postzegel. Zo draagt koningin Juliana

Hierin worden de thema’s van het gelijknamige

op de proefdruk nog een diadeem, maar is deze op

postzegelvel concreet ingevuld. Op de postzegels

de postzegel uit 1949 op nadrukkelijk verzoek van
de koningin verwijderd. Een deel van de opbrengst

De naam prestigeboekje is
afgeleid van het Engelse Prestige
stamp booklets. De eerste
hiervan werd uitgegeven in
1969, met als titel: Cook Book.

van het prestigeboekje Dag van de Postzegel
2012 is, zoals elk jaar, bestemd voor filatelistische
doeleinden, zoals de postzegeltentoonstelling
Postex.
De prestigeboekjes Nederlandse postzegels zijn
zowel los verkrijgbaar, als in abonnementsvorm
(prijs: € 9,95). Maar voor welke vorm u ook kiest:
ze zijn een verrijking van uw verzameling!

PRESTIGEBOEKJES 19

mooiste

UNIEKE PRODUCTIEWIJZE

De prestigeboekjes worden bij Boekbinderij Patist in Bilthoven gedrukt en gebonden. Dit gebeurt met moderne èn ouderwetse productiewijzen. Zo worden de boekjes op een ‘ouderwetse’ naaimachine
genaaid en op een antieke machine van een linnen band voorzien.
Voor andere bewerkingen, zoals het snijden, vergaren, aflijmen,
verpakken en de kwaliteitscontrole worden juist hypermoderne machines gebruikt. De combinatie van oude en nieuwe productietechnieken maakt de prestigeboekjes tot unieke producten in Nederland.

BON

Neem nu een abonnement!

✂

Ja, ik neem graag een abonnement op de prestigeboekjes van PostNL. Jaarlijks krijg ik zes prestigeboekjes over
Nederlandse postzegels toegestuurd. De prestigeboekjes kosten € 9,95 per stuk.

Naam:
Adres:
Woonplaats:
E-mailadres:

Stuur deze bon op naar: Collect Club, Postbus 30051, 9700 RN Groningen.
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jaar lang
win! Een
op vakantie?

Wilt u Collect
blijven ontvangen?

Aan de Decemberzegels is een speciale actie verbonden met een
winkans op vele honderden prijzen, waaronder een jaar lang vakantie
met Oad Reizen*. Bovendien geeft een Decemberzegelvel recht op
een korting van € 50,00 bij het boeken van een Oad-vakantie.

Heeft u al laten weten of u

ONTDEK DE WERELD VAN DE POSTZEGEL NR. 74 WINTER2012

ONTDEK DE WERELD

VAN DE POSTZEGEL

Collect wilt blijven ontvangen?

NR. 74 WINTER2012

En of uw voorkeur uitgaat naar

125 JAAR
ARCADIS & KNHM
Van de hoogste brug
tot de sterkste dijk
ONTDEK DE

WERELD VAN

DE POSTZEG

125 JAAR
ARCADIS & KNHM
125 JAAR
ARCADIS & KN
HM
Van de hoogste brug
tot de sterkste dijk

de papieren of de digitale
versie? Als u dit nog niet

EL NR. 74 WINTER

2012

gedaan heeft, doe dat dan
alsnog!
Stuur uw reactie via

Van de hoog
ste
tot de sterkstebrug
dijk

NIEUWE UITGIFTEN

Decemberzegels 2012
• Persoonlijke Postzegels 2013:
Reinier Paping & Eekhoorn
• Mooi Nederland 2013
• 125 jaar ARCADIS & KNHM

GRATIS BIJ UW
BESTELLING

Postset Seasons 4
bij uw bestelling

Postzegeletui
bij uw bestelling
vanaf € 60,-

N

NIEUWE UITGIFTE

Decemberzegels 2012
2013:
• Persoonlijke Postzegels
Reinier Paping & Eekhoorn
• Mooi Nederland 2013
& KNHM
• 125 jaar ARCADIS

NIEUWE UITGIF

*Kijk voor de volledige
actievoorwaarden en de
deelnemende reisbureaus
op oad.nl/postnl.

TEN

Decemberzegel
s 2012
• Persoonlijke
Postzegels 2013:
Reinier Paping
& Eekhoorn
• Mooi Nederla
nd
• 125 jaar ARCAD 2013
IS & KNHM

GRA
BESTELLING

Postset Seasons 4

bij uw bestelling
vanaf € 60,-

GRATIS BIJ
UW
BESTELLING
Postset Seasons
bij uw bestelling4

Postzegeletui
bij uw bestelling
vanaf € 60,-

www.postnl.nl/gratiscollect
of met het losse
voorblad bij deze Collect.

28-29 december 2012
EINDEJAARSBEURS

DEELLEVERINGEN

Als u een bestelling bij Collect Club plaatst, is het mogelijk
dat u niet alle producten tegelijk ontvangt. Dit heeft er
meestal mee te maken dat postzegels pas verzonden
kunnen worden vanaf de dag van uitgifte. Heel soms heeft
een deellevering een andere oorzaak. U kunt er echter op
vertrouwen dat de gehele bestelling geleverd wordt.

Wie kent de Eindejaarsbeurs in De Veluwehal te
Barneveld, met postzegels, munten en ansichtkaarten niet? Dit jaar is ook PostNL aanwezig. De beurs is
geopend van 10.00 tot 17.00 uur, entree gratis t/m
16 jaar. Zie ook www.eindejaarsbeurs.nl
25 t/m 27 januari 2013
FILATELIEBEURS LOOSDRECHT
24e editie van de postzegelbeurs voor jong en oud.

Hoge opbrengst
voor Kinderpostzegels

Zie ook www.filateliebeurs.nl
14 t/m 17 februari 2013
HANDWERKBEURS
Alles op het gebied van borduren, breien, quilten,

De prinsesjes zijn razend populair, zoveel is duidelijk uit de verkoop van

vilten, kantklossen, kralen en nog veel meer. Zie ook

de Kinderpostzegels dit jaar. De totale opbrengst is op het moment van

www.handwerkbeurs.nl/zwolle

schrijven nog niet bekend. PostNL geeft al sinds 1924 Kinderpostzegels
uit. De opbrengst komt ten goede aan projecten van Stichting Kinder-

t/m 1 september 2013

postzegels Nederland, waarin veiligheid en ontwikkeling van

DELFTS BLAUW, KUNST OF KITSCH

kinderen centraal staan.

In Museum Het Prinsenhof in
Delft maakt u kennis met de
vele verschijningsvormen
van Delfts Blauw. Zie ook
www. prinsenhof-delft.nl
Hele jaar
SCHAATSMUSEUM
De kleding van Reinier Paping, gedragen tijdens de
Elfstedentocht van 1963, is één van de pronkstukken
in het Schaatsmuseum in Hindeloopen.
Zie ook www.schaatsmuseum.nl

FLETCHER
Optioneel
• Verblijf 4-sterren hotel voor slechts 5 p.p.p.n. extra
• Weekendverblijf (aankomstdatum vrijdag of zaterdag) voor slechts 10 p.p.p.n. extra

•
•
•
•
•
•
•
•
•

HOTELS

1 Hotelovernachting voor 2 in één van de 60 Fletcher Hotels
Aankomst op alle dagen van de week (dus ook in het hoogseizoen)
Er is tegenover elke voucher een aantrekkelijk aanbod aan kamers beschikbaar
Per hotel is een deel van het aantal kamers ter beschikking gesteld voor deze actie
Geen verplichting tot afname ontbijt en diner
Bestel voor 1 februari 2013
POPULAIRSTE HOTELKETEN
Reserveren kan t/m 31 december 2013
Boeken kan vanaf maximaal 4 weken voor aankomst
Exclusief toeristenbelasting en administratiekosten 5 p.k.p.n.

KORT NIEUWS 21
Voorwaarden

OP=OP

Fletcher Hotels, een garantie voor genieten. Dé Nederlandse hotelketen waar uw wensen
centraal staan. Met 60 hotels gelegen op de mooiste plekjes van Nederland is er voor
iedere gelegenheid een hotelovernachting. Waar u ook naartoe wilt, een Fletcher hotel is
altijd binnen handbereik. En de deur staat wagenwijd voor u open.

Laatste kans!
Een aantal postzegels uit 2011 is uitsluitend nog tot 31 december 2012 te koop.
Het gaat dan bijvoorbeeld om Mooi Nederland 2011 - Enschede, 100 jaar Circus
Herman Renz en 100 jaar Nederlandse Vereniging voor Microbiologie. Een compleet overzicht vindt u op pagina 32 in deze Collect. Dus: sla uw slag!

LEDENCADEAU

COLLECT CLUB!

Zin om er eens lekker samen tussenuit te gaan? Maak dan nu

VAN

65

29 95
VOOR

Hotelovernachting voor 2 personen

gebruik van deze exclusieve actie voor Collect Club leden.
U betaalt slechts 29,95 voor een hotelovernachting voor
2 personen in een van de 60 Fletcher hotels in Nederland.
Bestel vóór 1 februari 2013 op www.hotelgeschenk.nl/collectclubshop

Eindejaarscadeau
voor abonnees
Heeft u bij Collect Club een abonnement,
dan krijgt u een hotelvoucher bij uw zending
cadeau. Met deze hotelvoucher kunt u met
twee personen in één van de 55 Fletcher-hotels
overnachten.

PRIJSSTIJGING

Met ingang van 1 januari 2013 stijgt de prijs van
postzegels van 50 naar 54 cent. Binnen Europa
stijgt de prijs van 85 naar 90 cent. Uw eerder
gekochte postzegels met waarde 1 en Europa
kunt u gewoon gebruiken zonder bij te plakken.

Themaboeken
Vanaf 1 januari 2013 stopt PostNL met het uitgeven van twee
themaboeken per jaar. Heeft u een abonnement op de serie
Themaboeken, dan hoeft u dat niet schriftelijk op te zeggen: abon-

postpret

Web
shoppen

nementen worden automatisch beëindigd per 1 januari 2013. Om
het gemis van de Themaboeken op te vangen, geeft PostNL met

WWW.etsy.com/shop/
manlyvintage

Bordjes

WWW.madebygup.nl

Make-uptasje

e 9,95

WWW.ustrendy.com

Laptop-tas

e 40

e 20

De leukste postspulletjes vind je gewoon
op internet. Lekker makkelijk!

ingang van 2013 een extra prestigeboekje uit. In plaats van vijf
boekjes per jaar, verschijnen er dan zes. Om geen van de mooie
prestigeboekjes te missen, kunt u hier een abonnement op nemen.
Meer informatie over de prestigeboekjes vindt u op pagina 18.

VERKRIJGBAARHEID
POSTZEGELS

PostNL krijgt veel vragen over wáár de
postzegels van het postzegeluitgifteprogramma verkrijgbaar zijn. Het antwoord hierop is dat alle postzegels vanaf
de dag van uitgifte te koop zijn bij
Bruna. Natuurlijk is de kans groot dat
populaire postzegelvelletjes vlug op zijn.
Wees er dus snel bij! Uiteraard
kunt u ook altijd online uw postzegels en
postzegelproducten bestellen bij
www.collectclub.nl

WWW.tutze.nl

Postzegelkussen

e 42,95

WWW.supermarkethq.com

Ring

e 35

WWW.primroseandplum.co.uk

Postzegelschilderij

e 50

Voor de belangrijkste momenten
in het leven zijn er speciale zegels:
geboorte, liefde en de dood.

WWW
WWW.neobrera.com

Leren postzegelarmband

e 130

WWW
WWW.etsy.com/shop/oddsnblobs

Paspoortmapje

€ 20

_ xx
Post_Shopping_03C1.indd 1-2

03-10-12 17:09

03-10-12 17:39

Cadeaupagina

Bent u op zoek naar een origineel cadeau? Ga dan even shoppen op pagina
33 in deze Collect. U vindt hier vele bijzondere geschenken, waaronder
bijvoorbeeld een weekendtas gemaakt van een postzak en het Flow Winterboek. Leuk om weg te geven, maar minstens zo leuk om zelf te houden!
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PostNL viert
10e Jaarboek

OPLAGE SLECHTS

100 STUKS!

PostNL viert de 10e verjaardag van haar
Jaarboek met een ‘gouden’ 2012 variant
in een oplage van slechts 100
genummerde exemplaren.
Daarbij wordt een, ook genummerd,
certificaat van echtheid geleverd en
bovendien een speciaal voor dit jubileumboek gemaakt persoonlijk postzegelvelletje.

V

an het postzegelvel bevindt zich één postfrisse en één
gestempelde versie, met een speciaal voor dit jubileum
ontworpen stempel, in het boek. Van beide postzegel-

velletjes zijn er ook slechts 100 genummerde exemplaren. In het
boek treft u de jaarcollectie postzegels aan, eveneens gestempeld met het jubileumstempel. Het boek wordt geleverd in

een luxe bewaardoos. Deze heel bijzondere uitgave kost €295,-.

Certificaat

Wees er snel bij, want OP=OP!

2012: 10e editie van het Jaarboek Nederlandse Postzegels
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van PostNL sle chts 100 genummerde exemplaren zijn gemaa kt, die te zamen
geleverd worden met een postfris en gestempeld jubileumpostzegelvel,
waar van ook slechts 100 exemplaren zijn ver vaardigd.

exclusieve

uitgave
x van 100 ex.

november 2012
Herna Verhagen, CEO PostNL

va

uit een serie van 100

ag
De n Ha

certificaat van echtheid

Jaarboek PostNL 2012
Hierbij verk laar i k dat van de sp e cia le e dit ie van het 10e Postzegeljaarb o ek

• met de bestelkaart;
• telefonisch, onze Klantenservice is bereikbaar op
werkdagen van 8.00 - 17.00 uur op (088) 86 89 900;
• fax uw bestelling naar (088) 86 89 949.
Dit boek is niet bestelbaar via de online winkel.
Bestelnummer 720168
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Postzegeluitgiften eerste helft 2013*
PostzegelUitgifte

Jaarcollectie
Jaarcollectie
postzegels
postzegel		velletjes

Persoonlijke Postzegel 2013
Reinier Paping (gegomd)
Eekhoorn (zelfklevend)

€ 0,54
€ 0,54

Prestigeboekjes

€ 5,40		
€ 5,40		

Postzegel-	Eerstedagmapjes
enveloppen

€ 3,21
€ 3,21

€ 2,04
€ 2,04

€ 4,29

€ 5,68

Burgers Zoo 100 jaar
€ 5,40		
€ 9,95
€ 3,75
25 februari 2013				
€ 3,75

€ 5,00
€ 5,00

Da’s toch een kaart waard!

2 januari 2013

Mooi Nederland 2013
Staphorst		
€ 2,70
Bunschoten-Spakenburg		€ 2,70
28 januari 2013

125 jaar ARCADIS & KNHM

€ 5,40			

28 januari 2013

Mooi Nederland 2013
€ 2,70
Marken		
Walcheren		
€ 2,70
25 februari 2013

€ 0,54

€ 1,62		

€ 2,67

€ 3,65

€ 3,24

€ 5,40		

€ 4,29

€ 5,68

€ 1,80

€ 9,00

€ 4,65

€ 3,88

€ 2,70

€ 5,40		

€ 3,75

€ 5,00

€ 4,29
€ 3,21

€ 5,68
€ 4,20

25 maart 2013

1001 vrouwen
25 maart 2013

Europapostzegels: Postauto’s

€ 9,95

22 april 2013

Nederlandse schrijvers
22 april 2013

Rijksmuseum
€ 5,40 		
€ 9,95
20 mei 2013		
		

Mooi Nederland 2013 		
€ 2,70
Noord-Veluwe
Verzamelvel
€ 2,70		
€ 9,95
€ 3,75
€ 5,00
20 mei 2013						
Wereld Bloeddonordag

€ 1,08

€ 5,40		

€ 3,21

€ 2,94

€ 4,29
€ 3,21

€ 5,68
€ 4,20

17 juni 2013

Nederlandse Molens
€ 5,40		
€ 9,95
17 juni 2013			

*Deze postzegeluitgiften behoren tot het officiële uitgifteprogramma. Alle overige postzegeluitgiften vallen hierbuiten.

advertentie

Telefonisch bestellen:

Kennismakings-aanbieding! Slechts beperkt verkrijgbaar:

033-2982353

De Nederlandse Zilveren Herdenkingsuitgifte
“1945: De Bevrijding”

2 Euro Finland 2005 + het luxe 2 Euro-album
nu van € 69,- voor € 29,50

Eénmalige stunt-aanbieding!
Oplage slechts 2500 munten
Met Certiﬁcaat van Echtheid!

De zeldzame 2 Euro munt van Finland.
Thema “60 Jaar UN” in FDC kwaliteit
+ het “Leuchtturm Euro Extra Album”
met voordruk-albumbladen voor al uw
“2 € Herdenkingsmunten” t/m 2012 !!

29,
-

Normaal € 69,Ter kennismaking slechts € 29,50

Massief zilver!
(999/1000)

hoogste
Geslagen in de
t!
proof kwalitei

Deze unieke uitgifte in massief zilver nu voor een stuntprijs!

Van € 69,- voor slechts €

29,- !

• Deze zeldzame herdenkingsuitgifte is in een oplage van slechts 2500 stuks geslagen. • Geslagen in puur zilver (999/1000), dus nog hoger dan Sterling zilver!
• Het gewicht is 20 gram. • Diameter van 40 mm !
• In de hoogst mogelijke kwaliteit: proof.
• Wordt geleverd met het Certiﬁcaat van Echtheid.
Nog slechts een beperkte voorraad. Op = op. Maximaal 1 per klant.

Bestel snel en bel:

033-298 23 53 (ma t/m vr. 8.30 uur - 17.00 uur)

USA Silver Dollar “Het Vrijheidsbeeld”
Zilveren munt: tijdelijk van € 69,90 voor € 49,90
Nu zéér voordelig! Zo
lang de voorraad
strekt: de veelgevraagde zilveren munt “Het
Vrijheidsbeeld” met €
20,- korting!
Grote munt (38,61
mm, 900/1000 zilver)
in de hoogste proofkwaliteit.

Bevrijding van
Nederland

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, 3740 WG Bunschoten
#

VOORDEELBON

Ja, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis:

Collect 201211

Voordeelbon a.u.b. uitknippen en in envelop versturen
(postzegel niet nodig!) aan:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

hr/mw

Adres: ………………………………………………………………………………………………………
Postcode/plaats:…………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………
+ € 3,95 als bijdrage in de porto- en verpakkingskosten

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik:

o via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b. uw bank- of giro rekeningnr invullen)
o met de bijgesloten acceptgiro-kaart (+ 0,45 euro voor bankkosten)
Bank/Gironummer.

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Eénmalig… een hele grote en vooral schitterende verzameling van maar
liefst 1000(!!) verschillende postzegels
uit alle delen van de
wereld! Alles luxe
postfris! Voor beginnende én gevorderde
verzamelaars.
Prachtige motiefzegels, bijzondere
uitgiften, herdenkingszegels, oude en
klassieke zegels
(soms meer dan 100
jaar oud!)… etc. etc.
Voor vele avonden plezier: uitzoeken, sorteren, bekijken en genieten…
Nu als kennismaking met “Postzegels van de Wereld”
van € 60,- voor slechts € 19,95.

Kennismakingszending zonder verdere koopverplichting.
Voor deze kennismakingsprijs geldt: op = op.
Met een Certificaat van Echtheid.

Naam:

Postzegel Verzameling “1000 Postzegels Postfris”
Nu van € 60,- voor € 19,95 !

Herdenkingsuitgifte
einde van de Tweede
Wereldoorlog
In een internationale reeks
postzegels over de
Tweede Wereld oorlog is
dit mooie postzegelvel uitgegeven die gewijd is aan
Prins Bernhard.
Postfris met 6 postzegels:
o.a. Bernhard als RAF
piloot, Bernhard in
Canada met Prinses
Juliana en de prinsesjes,
Terugkeer in Nederland
met Juliana en de prinsesjes uit Canada.

Normaal € 12,50. Nu slechts € 6,50

EDEL COLLECTIES
Tel. 033-2982353

webwinkel: www.edelcollecties.nl
info@edelcollecties.nl

MIJN POSTZEGEL & IK 25

Ilja Gort is wijnboer in Frankrijk.
Hij is ook liefhebber van postzegels, vooral als die over wijn gaan.
Wat heb je met verzamelen?

“Ik ben dol op brocantes en ‘vide greniers’, zoals
ze dat hier in Frankrijk noemen. Ik hoef maar het
geringste bordje in de berm te zien staan of ik
trap gierend op de rem. Op zo’n dorpsrommelmarktje kocht ik ooit een versleten leren koffer.
Bij thuiskomst trof ik in het zijvakje een oude ansichtkaart met daarop een van m’n favoriete auto’s: de Eend. Kaart en postzegel straalden precies het Franse leven uit waar ik zo van hou.
Romantiek natuurlijk, maar in Frankrijk schemeren de fifties nog overal door. Sinds die vondst
snuffel ik regelmatig in bakken vergeelde ansichtkaarten. Zo ontdekte ik dat er een aparte categorie is over het onderwerp dat mij het meest na
aan het hart ligt: wijn.”

Hoe ziet je verzameling eruit?

“Op mijn eigen, nogal slordige manier ben ik
kaarten met wijnpostzegels gaan verzamelen. Ik
heb postzegels uit verschillende landen met afbeeldingen van druivenranken en de productie
van wijn. Er is ook een leuke wijnlijn van de
Australische wijnfabriek Hardy’s. Op het etiket
staat een postzegel. Aangevuurd door het succes
hiervan zijn de Australische posterijen weer postzegels gaan uitgeven met afbeeldingen van

Proosten
op een
postzegel
Ilja Gort

wijnflessen!”

Je noemt jezelf eerder een jager dan
een verzamelaar. Waarom?

“Ik kan het niet laten om in die bakken te rommelen, maar kan ook afstand doen van een mooie
kaart. Als er zich dan weer zo’n beauty aanbiedt,
koop ik haar, bewaar haar een tijdje op wisselende plekken in m’n château om de kaart uiteindelijk op te sturen aan iemand die me dierbaar is. Ik
hoop wel dat er meer mensen zijn die dit soort
zachtgetande wijntijgertjes sparen.
Ik roep ze op om vondsten met mij te delen op
wijnpostzegels@tulipe.nl. Merci en avance en
hartelijk santé!”

26 VARIA

Een vrolijke postset
Donald Duck verscheen dit jaar al op mooie postzegels,
in een serie van 12 provinciepostsets. Als slagroom
op het toetje komt daar nu een vrolijke postset bij,
die is ontworpen door lezers van het weekblad!

D

onald Duck is een vrolijk weekblad. Daar hoort een vrolijke
postset bij. “We organiseerden vaker ontwerpwedstrijden,
maar dan voor zoiets als een Donald Duck dekbedovertrek”,

vertelt Amanda Leeninga van uitgeverij Sanoma Media. “Dat was
een enorm succes. Omdat Donald Duck 60 jaar bestaat, hebben we
dit jaar samen met PostNL 12 postsets uitgegeven over deze vrolijke
eend: voor elke provincie één. Zo ontstond het idee om abonnees te
vragen een Donald Duck-postzegel te ontwerpen.”

Postduif

Van de 1600 inzendingen was het merendeel getekend. “Maar we
hebben ook uitgeknipte kant-en-klare plaatjes voorbij zien komen.
Grappig was dat veel mensen dezelfde insteek hadden gekozen:
Donald Duck als koning, als koningin Beatrix, of met een postduif.
© Disney

Opvallend vaak kwam ook het thema Holland voorbij, met molens
en klompen. Blijkbaar zijn dat toch de zaken waar men een postzegel mee in verband brengt.”

Leukste idee

De inzenders zijn van alle leeftijden, vergelijkbaar met de lezersgroep. Amanda: “Donald Duck is populair bij kinderen, maar zeker
ook bij volwassenen, vanwege de dubbellaagse humor en de verborgen actualiteiten.” Voor de selectie was originaliteit het belangrijkste criterium. “Het ging niet om de mooiste uitvoering, maar om het
leukste idee. Met zes personen hebben we de beste tien gekozen.
Daarmee hebben de redacteuren van het tijdschrift beoordeeld of
het om originele ontwerpen ging. De drie winnende inzendingen
zijn vervolgens bewerkt door Disney tekenaars tot echte Donald
Duck-postzegels.”

27 NIEUW: MUNTEN

Munten verzamelen,
iets voor u?

In deze Collect vindt u een aantal interessante munten. Dat is niet zo gek, want postzegels en munten hebben veel raakvlakken. Welkom in de wereld van numismatiek.

P

ostzegels en munten zijn voor veel verzamelaars even interessant. Elke
munt en postzegel vertelt een bijzonder verhaal over de historie van ons
land. Zo kunnen munten meer duidelijkheid geven over de datering van

een opgraving, maar ook meer inzicht geven in de handelsbetrekkingen die ons
land had met andere landen. Bovendien zijn munten vaak van edelmetalen zoals
zilver en goud gemaakt, waardoor de aankoop ervan ook een aantrekkelijke
investering kan zijn.

Herdenkingsmunt 10 jaar euro

In januari 2012 was het tien jaar geleden dat de euro werd ingevoerd. Alle
lidstaten hebben daarom ter ere van deze gelegenheid een 2-euro herdenkingsmunt uitgegeven. Deze munten zijn een wettig betaalmiddel in alle eurolanden.
VOORZIJDE
KEERZIJDE
METAAL
GEWICHT
DIAMETER
RANDAFWERKING
KWALITEIT

SPECIFICATIES:
2 euro
universele thema-afbeelding
met landaanduiding
kern: nikkel/messing,
rand: koper/nikkel
8,50 gram
25,75 gram
fijne kartel met randschrift
(verschilt per land)
uncirculated (UNC)

Per lidstaat geeft PostNL een speciale 2-euromunt in luxe verpakking uit, te
beginnen met Cyprus. In totaal verschijnen er zeventien 2-euromunten, verkrijgbaar via een abonnement. Kijk op achterzijde van deze Collect voor het afsluiten
van een abonnement of kijk op www.collectclub.nl/munt.

Herdenkingsmunten worden vaak in
speciale verzamelaarskwaliteiten geslagen,
zoals Brilliant Uncirculated of Proof.
Het materiaal is dan vaak zilver of goud.
Wilhelminamunt en postzegelvel

Na het overlijden van koning Willem III, de laatste koning van Nederland, werd
Wilhelmina op 10-jarige leeftijd, als eerste vrouw, koningin van Nederland. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog was koningin Wilhelmina genoodzaakt te vluchten naar
Engeland. Haar populariteit groeide tot ongekende hoogten door haar inspirerende toespraken via Radio Oranje. Tijdens haar regeerperiode zijn er maar
liefst vijf beeldenaars voor munten ontworpen. Als eerbetoon aan het leven van
koningin Wilhelmina geeft PostNL deze bijzondere verzamelset, 50 jaar na haar
overlijden, uit. De set bestaat uit een originele zilveren 1 gulden munt met de
beeltenis van koningin Wilhelmina en een bijzonder en exclusief postzegelvel.
Verkrijgbaar vanaf 28 november 2012.

SPECIFICATIES:
Koningin Wilhelmina met
opgestoken haar
KEERZIJDE
het gekroonde nederlands
wapen tussen de waarde
aanduiding 1 - G
METAAL
zilver
GEHALTE
720/1000
GEWICHT
10 gram
DIAMETER
25,75 gram
RANDAFWERKING
randschrift:
*GOD*ZIJ*MET*ONS
MUNTMEESTERTEKEN zeepaard of druiventros
KWALITEIT
zeer fraai
VOORZIJDE

28 MUNTEN

KONINGIN WILHELMINA 31-8-1880 - 28-11-1962
Als eerbetoon aan het leven van koningin
Wilhelmina geeft PostNL deze bijzondere
verzamelset uit, 50 jaar na haar overlijden.
De set bestaat uit een originele zilveren 1 gulden
munt met de beeltenis van koningin Wilhelmina
en een bijzonder en exclusief postzegelvel.
€ 24,95
BESTELNUMMER 6001

HERDENKINGSMUNTEN
10 JAAR EURO

Per lidstaat geeft PostNL een speciale 2-euromunt
in luxe verpakking uit, te beginnen met Cyprus.
In totaal verschijnen er zeventien 2-euromunten,
verkrijgbaar via een abonnement. Kijk op de
achterzijde van deze Collect voor het afsluiten van
een abonnement of kijk op www.collectclub/munt.

HERDENKINGSMUNT CYPRUS
10 JAAR EURO
€ 9,95
ALLEEN VERKRIJGBAAR
VIA EEN ABONNEMENT

HERDENKINGSMUNT IERLAND
10 JAAR EURO
€ 9,95
ALLEEN VERKRIJGBAAR
VIA EEN ABONNEMENT

HERDENKINGSMUNT FINLAND
10 JAAR EURO
€ 9,95
ALLEEN VERKRIJGBAAR
VIA EEN ABONNEMENT

SHOP

NIEUWE UITGIFTEN

DECEMBERZEGELS 2012
UITGIFTEDATUM 20 NOVEMBER 2012

POSTZEGELVEL
DECEMBERZEGELS 2012
ZELFKLEVEND
€ 8,00
BESTELNUMMER 321561

POSTZEGELVEL
DECEMBERZEGELS 2012
ZELFKLEVEND
ALBERT HEIJN
€ 8,00
BESTELNUMMER 321563

DRIE POSTZEGELVELLETJES DECEMBERZEGELS 2012
+ GRATIS THUISAGENDA 2013
€ 24,00
BESTELNUMMER 321562

EERSTEDAGENVELOP NR. 663A
DECEMBERZEGELS 2012
€ 4,63
BESTELNUMMER 321550

POSTZEGELVEL
DECEMBERZEGELS 2012
ZELFKLEVEND
KRUIDVAT/TREKPLEISTER
€ 8,00
BESTELNUMMER 321564

POSTZEGELMAPJE NR. 470
DECEMBERZEGELS 2012
€ 5,05
BESTELNUMMER 321580

EERSTEDAGENVELOP NR. 663B
DECEMBERZEGELS 2012
€ 3,63
BESTELNUMMER 321551
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30 NIEUWE UITGIFTEN

PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2013:
REINIER PAPING
UITGIFTEDATUM 2 JANUARI 2013

POSTZEGELVEL
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2013:
REINIER PAPING
€ 5,40
BESTELNUMMER 330161

POSTZEGELMAPJE NR. 471
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2013:
REINIER PAPING
€ 3,21
BESTELNUMMER 330180

EERSTEDAGENVELOP NR. 664
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2013:
REINIER PAPING
€ 2,04
BESTELNUMMER 330150

PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2013:
EEKHOORN
UITGIFTEDATUM 2 JANUARI 2013

POSTZEGELVEL
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2013:
EEKHOORN ZELFKLEVEND
€ 5,40
BESTELNUMMER 330165

POSTZEGELMAPJE NR. 472
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2013:
EEKHOORN
€ 3,21
BESTELNUMMER 330181

EERSTEDAGENVELOP NR. 665
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2013:
EEKHOORN
€ 2,04
BESTELNUMMER 330151

SHOP

MOOI NEDERLAND 2013
UITGIFTEDATUM 28 JANUARI 2013

POSTZEGELVEL
MOOI NEDERLAND 2013:
STAPHORST
€ 2,70
BESTELNUMMER 330162

POSTZEGELVEL
MOOI NEDERLAND 2013:
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
€ 2,70
BESTELNUMMER 330163

125 JAAR ARCADIS & KNHM
UITGIFTEDATUM 28 JANUARI 2013

POSTZEGELVEL
125 JAAR ARCADIS & KNHM
€ 5,40
BESTELNUMMER 330164

POSTZEGELMAPJE NR. 473A
125 JAAR ARCADIS & KNHM
€ 4,29
BESTELNUMMER330182

EERSTEDAGENVELOP NR. 666A
125 JAAR ARCADIS & KNHM
€ 5,68
BESTELNUMMER 330152
EERSTEDAGENVELOP NR. 666B
125 JAAR ARCADIS & KNHM
€ 4,20
BESTELNUMMER 330153

POSTZEGELMAPJE NR. 473B
125 JAAR ARCADIS & KNHM
€ 3,21
BESTELNUMMER 330183
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32 LAATSTE KANS

POSTZEGELS 2011

VERKRIJGBAAR TOT EN MET 31 DECEMBER 2012

65 jaar unicef
ieder kind
heeft recht op
bescherming
tegen
mishandeling

1nederland

MOOI NEDERLAND 2011 - EINDHOVEN
€ 2,50
BESTELNUMMER 310162
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2011:
SINT-JANSKATHEDRAAL, ‘S-HERTOGENBOSCH ZELFKLEVEND
€ 5,00
BESTELNUMMER 310163

1nederland

2011

ieder kind
heeft recht op
bescherming
tegen
kinderarbeid

nederland

2011

ieder kind
heeft recht op
een
eigen stem

nederland

2011

ieder kind
heeft recht op
zorg

nederland

2011

ieder kind
heeft recht op
spel en
ontspanning

1
2011

1

UNICEF 65 JAAR
€ 5,00
BESTELNUMMER 310661

2011

ieder kind
heeft recht op
bescherming
als vluchteling

1nederland

nederland

2011

ieder kind
heeft recht op
familie

1nederland

ieder kind
heeft recht op
onderwijs

1

ieder kind
heeft recht op
onderdak

1nederland

2011

2011

ieder kind
heeft recht op
een naam

MOOI NEDERLAND 2011 - ALMERE
€ 2,50
BESTELNUMMER 310161

nederland

1

1
2011

artikelnummer
310661
aanvang verkoop
23 mei 2011

POSTNL
€ 5,00
BESTELNUMMER 310761
100 JAAR NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MICROBIOLOGIE
€ 5,00
BESTELNUMMER 310861

UNIVERSITEIT UTRECHT
375 JAAR
€ 5,00
BESTELNUMMER 310361

GRENZELOOS NEDERLAND - ZUID-AFRIKA VEL A VOC
€ 5,70
BESTELNUMMER 311061.A
GRENZELOOS NEDERLAND - ZUID-AFRIKA VEL B TAAL
€ 5,70
BESTELNUMMER 311061.B
GRENZELOOS NEDERLAND - ZUID-AFRIKA VEL C WIJN
€ 5,70
BESTELNUMMER 311061.C

STAD VAN NEDERLAND
POSTZEGELVEL MET
12 POSTZEGELS
€ 6,00
BESTELNUMMER 310362

BOND HEEMSCHUT 100 JAAR
€ 5,00
BESTELNUMMER 311161
100 JAAR CIRCUS HERMAN RENZ
€ 5,00
BESTELNUMMER 311261
postcrossing.com

1

artikelnummer
311361
aanvang verkoop
14 oktober 2011

JUBILEUMPOSTZEGELS 2011
€ 5,00
BESTELNUMMER 310561

DAG VAN DE POSTZEGEL
2011
€ 5,00
BESTELNUMMER 311461

MOOI NEDERLAND 2011 - ENSCHEDE
€ 2,50
BESTELNUMMER 310662
MOOI NEDERLAND 2011 - VERZAMELVEL
€ 2,50
BESTELNUMMER 310663

POSTCROSSING.COM
€ 9,00
BESTELNUMMER 311361

wereld

stuur een ansichtkaart en ontvang er een terug van iemand ergens op de wereld! – postcrossing.com

1

DA’S TOCH EEN KAART WAARD! 2011
€ 1,50
BESTELNUMMER 310463

wereld

1

nederland 2011
postcrossing.com

nederland 2011
postcrossing.com

1

europa

wereld

1

nederland 2011
postcrossing.com

nederland 2011
postcrossing.com

europa

1

MOOI NEDERLAND 2011 - APELDOORN
€ 2,50
BESTELNUMMER 310462

nederland 2011
postcrossing.com

wereld

1

nederland 2011
postcrossing.com

europa

1

1

nederland 2011
postcrossing.com

wereld

MOOI NEDERLAND 2011 - BREDA
€ 2,50
BESTELNUMMER 310461

nederland 2011
postcrossing.com

europa

nederland 2011
postcrossing.com

1

send a postcard and receive a postcard back from a random person somewhere in the world! – postcrossing.com

europa

nederland 2011
postcrossing.com

KINDERPOSTZEGELS 2011
€ 4,38
BESTELNUMMER 311560

SHOP

CADEAUPAGINA

LEUK OM CADEAU TE GEVEN
SCHOUDERTAS POSTZAK
LXBXH: 49X20X35 CM
€ 139,95
BESTELNUMMER 720121

Deze ideale draagtassen zijn
gemaakt van gebruikte postzakken. De postzakken kunnen
gaatjes of vlekken bevatten,
een zichtbaar bewijs dat de
postzakken gebruikt zijn. U
heeft 3 maanden garantie op het
rundleer en hang- en sluitwerk.
WEEKENDTAS POSTZAK
LXBXH: 60X31X31 CM
€ 159,95
BESTELNUMMER 720122

POSTZEGELMOKKEN + GRATIS 8 ONDERZETTERS
8 POSTZEGELMOKKEN MET POSTZEGELS
UIT DE SERIE OLYMPIADE AMSTERDAM 1928
VAN € 24,95 VOOR € 15,95
BESTELNUMMER 720166

FLOW WINTERBOEK
BRIEVEN & KAARTEN SPECIAL
Het Winterboek bevat 196 pagina’s
met daarbij nog extra pagina’s briefpapier, stickervellen, sluitzegels, een
verjaardagskalender, ansichtkaarten
en een adresboekje.
€ 12,95
BESTELNUMMER 720156

Wist je dat…
leuke weetjes
We zochten allerleipost versturen
op het gebied van op.
voor je

werd
De eerste Nederlandse zegel
op 1 januari 1852 uitgegeven.
Het was toen nog niet verplicht
om je brief te frankeren.

4 DUBBELE KAARTEN MET ENVELOP:
VOGELS
VAN € 4,95 VOOR € 2,95
BESTELNUMMER 720167

uitgroeien tot iets heel
Iets kleins kan zomaar
dat
Paulo Magalhaes vond
groots. De Portugese
uitkreeg en startte een
hij te weinig leuke post
kaarten. Met bijna 285.000
wisselingsproject van
landen is het in
deelnemers uit 201 verschillende
enorm succes geworden.
een paar jaar tijd een
cijfers. Sinds de
Even een paar indrukwekkende
meer dan tien miljoen
start in 2005 zijn er al
dag
de
van
moment
elk
kaarten verstuurd. Op
onderweg en de
zijn er zo'n 370.000 kaarten
kaart onderweg is,
gemiddelde tijd dat een
De top 3 van landen die
bedraagt twintig dagen.
1. Verenigde Staten
de meeste kaarten versturen:
Zo werkt het: de ontvan2. Finland 3. Duitsland.
op www.postcrossing.
ger registreert de kaart
dit adres
com, waarna de computer
anderen.
beschikbaar stelt aan
keer weer
Het leuke is dat het elke
land de
een verrassing is uit welk
kaart nu weer komt.
je kinderen
Ook leuk om samen met
Engels én
te doen. Goed voor hun
topografie.

1_

met
Er zijn postzegels
een geurtje. Even wrijven
ruikt
met je nagel en je
een echt koffiearoma.
Zoals in 2003, toen
werd ter ere
van 250 jaar
Douwe Egberts
een speciale
zegel uit-

al
Die postbezorging! Vroeger
(uh, schrijven):
onderwerp van gesprek
niet je brieven! Ik druk
‘Hoe vaak herlees ik
ze met kussen.
ze aan mijn hart, ik bedek
opdat je
Ik heb één keer [...] geschreven,
me zou ontvangen
een levensteken van
functioneert niet.’
maar de postbezorging
Léonard Buzot (1793)
Madame Roland aan
rond 1800 aan
En Beethoven scheef
zijn Onsterfelijke Geliefde:
liefste wezen.

p
postpret

‘Jij hebt verdriet, jij, mijn

gegeven.

Beatrix kan jijzelf, je
In plaats van Koningin
tekening op de
lievelingskat of een mooie
een envelop prijken. Het
rechterbovenhoek van
maak je in drie
is supersimpel: op www.postnl.nl
je
postzegel: 1. upload
stappen je persoonlijke
aantal en je adres door
afbeelding 2. geef het
per velletje van tien stuks.
3. betalen maar, € 8,95

een PostNL
Er is altijd wel
in de buurt.
Postkantoor bij je
ze in boekTegenwoordig zitten
, maar
handels en gemakwinkels
. Da's wel zo
ook in supermarkten
’s avonds nog een
makkelijk als je
Op zoek naar
pakketje wilt ophalen.
nde postkantoor?
het dichtstbijzij
atiewijzer.
Kijk op postnl.nl/loc

shoppen

03-10-12 17:39

Winterboek

Post_Post weetjes_02C1.indd

WWW.etsy.com/shop/
manlyvintage

Bordjes

WWW.madebygup.nl

Make-uptasje

e 9,95

WWW.ustrendy.com

Laptop-tas

e 40

e 20

s.
ware kunststukje
De leukste postspulletjes vind je gewoon
Postzegels zijn soms
in de Himalaya, op internet. Lekker makkelijk!
In Bhutan, Koninkrijk
werk van, daar hebben
maken ze er echt
van grammofoon
ze zegels in de vorm
plaatjes en cd-roms!

WWW.tutze.nl

Postzegelkussen

e 42,95

WWW.supermarkethq.com

Ring

e 35

WWW.primroseandplum.co.uk

Postzegelschilderij

e 50

1-2

WWW.cindyfuller.com

Make-uptasje

xx _

Winterboek

Post_Shopping_03C1.indd 1-2

€ 20

WWW.etsy.com/shop/tabdesign

Lampenkap

e 115

WWW.neobrera.com

Leren postzegelarmband

e 130

WWW.etsy.com/shop/oddsnblobs

Paspoortmapje

€ 20

_ xx
03-10-12 17:09
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34 NEDERLANDSE JAARPRODUCTEN 2012

JAARCOLLECTIES 2012
UITGIFTEDATUM 20 NOVEMBER 2012

JAARCOLLECTIE 2012
NEDERLANDSE POSTZEGELVELLETJES
€ 74,50
BESTELNUMMER 320069

JAARCOLLECTIE 2012
NEDERLANDSE POSTZEGELS
€ 71,30
BESTELNUMMER 320000

JAARBOEK 2012

UITGIFTEDATUM 20 NOVEMBER 2012

JAARBOEK
NEDERLANDSE POSTZEGELS 2012
EXCLUSIEF POSTZEGELS
€ 24,95
BESTELNUMMER 720150

JAARBOEK NEDERLANDSE POSTZEGELS 2012
INCLUSIEF POSTZEGELS
€ 83,00
BESTELNUMMER 320020
HET JAARBOEK BEVAT ALLE POSTZEGELS UIT
HET UITGIFTEPROGRAMMA 2012.

ENGELS JAARBOEK
NEDERLANDSE POSTZEGELS 2012
INCLUSIEF POSTZEGELS
€ 83,00
BESTELNUMMER 720151

NVPH CATALOGUS 2013
NVPH CATALOGUS 2013
(HARDCOVER)
€ 29,90
BESTELNUMMER 720148
NVPH CATALOGUS 2013
OP DVD
€ 29,90
BESTELNUMMER 720149

PERSOONLIJKE PRODUCTEN

PERSOONLIJKE POSTZEGELABONNEMENTEN
NEEM NU EEN ABONNEMENT. KIJK OP WWW.COLLECTCLUB.NL

SHOP

POSTZEGELVEL
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2012:
BUITENPLAATS HUIS VERWOLDE
MET GRATIS BEWAARBLAD
€ 5,00
BESTELNUMMER 720109

POSTZEGELVEL
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2012:
ANTON PIECK MET DE MUZIEK MEE
MET GRATIS BEWAARBLAD
€ 5,00
BESTELNUMMER 720110

POSTZEGELVEL
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2013:
EEKHOORN
ZELFKLEVEND
MET GRATIS BEWAARBLAD
€ 5,40
BESTELNUMMER 330165
UITGIFTEDATUM 2 JANUARI 2013
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36 PERSOONLIJKE PRODUCTEN

POSTSET

POSTZEGELVEL MET DRIE BIJPASSENDE ANSICHTKAARTEN IN EEN LUXE ENVELOP
HET WEEKBLAD DONALD DUCK BESTAAT 60 JAAR. DAT WORDT GEVIERD MET EEN MAANDELIJKSE POSTSET
OVER ÉÉN VAN DE TWAALF PROVINCIËN.

NIEUW

LUXE POSTSET
DONALD DUCK OVERIJSSEL
€ 4,95
BESTELNUMMER 720038
LUXE POSTSET
DONALD DUCK FLEVOLAND
€ 4,95
BESTELNUMMER 720039

LUXE POSTSET
DONALD DUCK GRONINGEN
€ 4,95
BESTELNUMMER 720029

LUXE POSTSET DONALD DUCK KERST
POSTZEGELS ONTWORPEN
DOOR DONALD DUCK-LEZERS
€ 4,95
BESTELNUMMER 720161
LUXE POSTSET
45 JAAR TINA
€ 4,95
BESTELNUMMER 720155

ZIE VOOR HET TOTAALASSORTIMENT
VAN POSTSETS PAGINA 42

NEEM NU EEN ABONNEMENT OP DE POSTSET VAN ZEEHELDEN:
PIET HEIN EN/OF VAN ANTON PIECK. KIJK OP WWW.COLLECTCLUB.NL

SHOP

NIEUW

LUXE POSTSET ZEEHELDEN:
PIET HEIN POSTZEGELS
MET ZILVERDRUK
€ 4,95
BESTELNUMMER 720163

LUXE POSTSET
ANTON PIECK: KERSTINKOPEN
€ 4,95
BESTELNUMMER 720162

PERSOONLIJK POSTZEGELBOEKJE
20 JAAR BLØF
BEVAT 15 UNIEKE POSTZEGELS
20% VAN DE VERKOOPPRIJS
GAAT NAAR EEN GOED DOEL
€ 9,95
BESTELNUMMER 720160

37

38 RECENT VERSCHENEN

POSTZEGELMAPJE NR. 465A
125 JAAR CARRÉ

POSTZEGELVEL
125 JAAR CARRÉ

€ 4,05
BESTELNUMMER 321182

€ 5,00
BESTELNUMMER 321162

PRESTIGEBOEKJE NR. 42
125 JAAR CARRÉ
€ 9,95
BESTELNUMMER 321111

POSTZEGELMAPJE
NR. 465B
125 JAAR CARRÉ

€ 3,05
BESTELNUMMER 321183

POSTZEGELVEL
DAG VAN DE POSTZEGEL 2012
€ 5,00
BESTELNUMMER 321361

PRESTIGEBOEKJE NR. 43
DAG VAN DE POSTZEGEL 2012
€ 9,95
BESTELNUMMER 321311

POSTZEGELMAPJE NR. 468
DAG VAN DE POSTZEGEL 2012
€ 3,05
BESTELNUMMER 321380

SHOP
POSTZEGELVEL
STEDELIJK MUSEUM OPEN
€ 5,00
BESTELNUMMER 321161

POSTZEGELMAPJE NR. 466B
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
€ 3,05
BESTELNUMMER 321181

POSTZEGELMAPJE NR. 466A
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
€ 4,05
BESTELNUMMER 321180

POSTZEGELMAPJE NR. 467
KINDERBOEKENWEEK
€ 6,05
BESTELNUMMER 321280

POSTZEGELVEL
KINDERBOEKENWEEK
€ 5,00
BESTELNUMMER 321261

POSTZEGELMAPJE NR. 469
KINDERPOSTZEGELS 2012
€ 5,55
BESTELNUMMER 321480
POSTZEGELVEL
KINDERPOSTZEGELS 2012
€ 4,50
BESTELNUMMER 321460

39

INTERNATIONALE JAARSETS
Een perfecte manier om uw verzamelingen
gegarandeerd compleet te houden!
Weinig dingen zijn zo vervelend voor een verzamelaar als een ‘gat’ in de collectie, vooral als
het om buitenlandse nieuwtjes gaat! Vaak zijn deze alleen leverbaar kort na uitgifte, en dan
een hele tijd niet meer….en soms helemaal niet meer, als het bijvoorbeeld om de bijzondere
uitgiften gaat.

2012

Zweden
jaarset 2012

USA
jaarboek 2012

Finland
jaarset 2012
Veel landen stellen aan het eind van het jaar een Jaarset samen, waarmee
u in één keer alle uitgiften compleet hebt, vaak nog met een mooi vormgegeven beschrijving erbij - op zichzelf al een mooie toevoeging voor uw
verzameling! In het algemeen worden daar niet de velletjes met meerdere
dezelfde postzegels in gedaan, om de kosten te beperken. In de regel wel
de mooie souvenirvelletjes die u juist wel in uw verzameling op wilt nemen
– en weer niet de verschillende verschijningsvormen van dezelfde zegels
(bijvoorbeeld een zegel die zowel gegomd als zelfklevend is uitgegeven, die
zit er dan niet dubbel in).
Voor veel verzamelaars is dit een mooie en prettige manier van het
bijhouden van de collectie. Wij kunnen u daarbij helpen.
Voor 51 landen van de wereld kunnen wij u Jaarsets leveren – teveel om
hier weer te geven! Op deze pagina ziet u de landen die hun jaarset 2012 al
hebben afgerond, en die wij u uit voorraad direct kunnen leveren. Bestel nu
meteen! En vraag meteen om een abonnement op de jaarsets, zodat u hem
volgend jaar automatisch
toegestuurd krijgt!

Groenland
jaarset 2012

IJsland
jaarset 2012

2012
2012

it
aat Frimærk
Kalaallit Nun
ærker
Grønland Frim
Stamps
Greenland
fmarken
Grönland Brie

Grönland Brie
fmarken
Greenland
Stamps
Grønland Frim
ærker
Kalaallit Nun
aat Frimærk
it

België
jaarset 2012

Speciaal aanbod:
INTERNATIONALE JAARSETS
Had u vorig jaar een abonnement op buitenlandse jaarsets bij de
Collectclub? Dan hoeft u niet te bestellen, u krijgt ze automatisch
toegezonden!
Bestelnr. Prijs
België jaarset 2012

BEL545

€ 121,00

Denemarken jaarset 2012

39893

€

Engeland jaarset 2012

GB1094

€ 119,00

Engeland jaarboek 2012

GB1095

€ 119,00

Finland jaarset 2012

FIE941

€

76,00

Frankrijk jaarboek 2012

FF1881

€

84,00

Faroer Islands jaarset 2012

39960

€

49,00

Groenland jaarset 2012

DG0202

€

83,50

IJsland jaarset 2012

39961

€

64,50

Isle of Man jaarset 2012

39962

€

93,00

Namibië jaarset 2012

NAI080

€

13,00

Noorwegen jaarset 2012

39963

€

75,50

Zwitserland jaarset 2012

39965

€

57,50

Zweden jaarset 2012

39964

€

77,00

USA jaarboek 2012

US0591

€ 111,50

Aland jaarset 2012

AX0435

€

49,50

37,50

Bovenstaande jaarsets worden in deze periode uitgegeven.
Zodra ze in voorraad zijn wordt uw bestelling verzonden.
U mist uw verzamelgebied? Bel ons en reserveer de jaarset vast!
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assortiment 41
Tariefverhoging per 1 januari 2013. Zie pag. 21 voor de nieuwe tarieven.

Nederland

Jaarproducten 2012
Jaarcollectie 2012 Nederlandse Postzegelvelletjes
Jaarcollectie 2012 Nederlandse Postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2012 inclusief postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2012 exclusief postzegels
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2012 inclusief
postzegels
Jaarboek 2012 inclusief postzegels Limited Edition

Bestelnr Prijs
320069 € 74,50
320000 € 71,30
320020 € 83,00
720150 € 24,95

720151
720168

€ 83,00
€295,00

310161
310162

€ 2,50
€ 2,50

310163
310361
310362
310461
310462
310463
310561
310662
310663
310661
310761
310861
311061.a
311061.b
311061.c
311261
311161
311361
311461
311560

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

5,00
5,00
6,00
2,50
2,50
1,50
5,00
2,50
2,50
5,00
5,00
5,00
5,70
5,70
5,70
5,00
5,00
9,00
5,00
4,38

320463
320264
320263
320462
320461
320561
320764
320761
320762
320861
320961
320962
321061.a

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,50
5,00
5,00
5,10
3,00
5,00
5,00
2,50
2,50
5,00
5,00
5,00
5,70

321061.b
321061.c
321062
321162
321361
321161
321261
321460
321561
321563
321564

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,70
5,70
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,50
8,00
8,00
8,00

321562

€ 24,00

Postzegels 2013
Persoonlijke Postzegels 2013: Eekhoorn ZELFKLEVEND
Persoonlijke Postzegels 2013: Reinier Paping
Mooi Nederland 2013: Staphorst
Mooi Nederland 2013: Bunschoten-Spakenburg
125 jaar ARCADIS & KNHM

330165
330161
330162
330163
330164

€
€
€
€
€

5,40
5,40
2,70
2,70
5,40

Basisassortiment
Beatrix 1 (1 postzegelvel van 10) logo PostNL
Beatrix 2 (1 postzegelvel van 5) Logo PostNL
Liefde (1 postzegelvelletje van 10) Logo PostNL
Liefde (1 postzegelvel van 50) Logo TNT Post
Geboorte (1 postzegelvel van 50) Logo PostNL
Nederland 1 (1 postzegelvel van 50) Logo PostNL

303101
303102
301162
306662
306661
304302

€
€
€
€
€
€

5,00
5,00
5,00
25,00
25,00
25,00

Postzegels 2011 LAATSTE KANS
Mooi Nederland 2011: Almere
Mooi Nederland 2011: Eindhoven
Persoonlijke Postzegels 2011: Sint-Janskathedraal,
‘s-Hertogenbosch Zelfklevend
Universiteit Utrecht 375 jaar
Stad van Nederland
Mooi Nederland 2011: Breda
Mooi Nederland 2011: Apeldoorn
Da’s toch een kaart waard! 2011
Jubileumpostzegels 2011
Mooi Nederland 2011: Enschede
Mooi Nederland 2011: verzamelvel
UNICEF 65 jaar
PostNL
100 jaar Nederlandse Vereniging voor Microbiologie
Grenzeloos Nederland - Zuid-Afrika Vel A VOC
Grenzeloos Nederland - Zuid-Afrika Vel B Taal
Grenzeloos Nederland - Zuid-Afrika Vel C Wijn
100 jaar Circus Herman Renz
Bond Heemschut 100 jaar
Postcrossing.com
Dag van de Postzegel 2011
Kinderpostzegels 2011
Postzegels 2012
Da’s toch een kaart waard!
125 jaar Albert Heijn Zelfklevend
125 jaar Leger des Heils
Visit Amsterdam
Bezoek Amsterdam
Nederlands Openluchtmuseum
Madurodam 60 jaar
Mooi Nederland 2012: Middachten
Mooi Nederland 2012: Verzamelvel
Nederland in de Bosatlas
NOC*NSF 100 jaar
Beleef de seizoenen
Grenzeloos Nederland 2012 - Indonesië Vel A: Literatuur
Grenzeloos Nederland 2012 - Indonesië Vel B:
Podiumkunsten
Grenzeloos Nederland 2012 - Indonesië Vel C: Architectuur
Nederlandse Rundveerassen
125 jaar Carré
Dag van de Postzegel 2012
Stedelijk Museum Open
Kinderboekenweek 2012
Kinderpostzegels 2012
Decemberzegels 2012
Decemberzegels 2012 Albert Heijn
Decemberzegels 2012 Kruidvat/Trekpleister
Drie postzegelvelletjes Decemberzegels 2012
+ GRATIS Thuisagenda 2013

Bestelnr Prijs
324301 €100,00
324302 €100,00
310961 € 5,00
310963 € 4,25

Zakelijk 1 (200x op rol) Logo PostNL
Zakelijk 2 (100x op rol) Logo PostNL
Nederland 1 Groen Zelfklevend Logo PostNL
Europa 1 Zelfklevend Logo PostNL
Europa 1 Vel met 50 gelijke postzegels
Zelfklevend Logo PostNL OP=OP
Wereld 1 Zelfklevend Logo PostNL

310964
310965

€ 42,50
€ 4,75

Bijplakzegels
Bijplakzegel 10 x 0,05 Logo TNT Post
Bijplakzegel 10 x 0,02 Logo PostNL
Bijplakzegel 10 x 0,10 Logo PostNL
Bijplakzegel 10x 0,03 Logo PostNL

254001
720042
720043
720157

€
€
€
€

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

Postzegelmapjes 2012
Nr. 450 Persoonlijke Postzegels 2012:
Delfts blauwe KLM-huisjes
Nr. 451 Het Nederlandse Rode Kruis
Nr. 453 125 jaar Leger des Heils
Nr. 454 Visit Amsterdam
Nr. 455 Bezoek Amsterdam
Nr. 456 Da’s toch een kaart waard!
Nr. 457a Nederlands Openluchtmuseum
Nr. 457b Nederlands Openluchtmuseum
Nr. 458A Madurodam 60 jaar
Nr. 458B Madurodam 60 jaar
Nr. 459 Mooi Nederland 2012: Verzamelvel
Nr. 460A Nederland in de Bosatlas OP=OP
Nr. 460B Nederland in de Bosatlas OP=OP
Nr. 461A NOC*NSF 100 jaar
Nr. 461B NOC*NSF 100 jaar
Nr. 462A Beleef de seizoenen
Nr. 462B Beleef de seizoenen
Nr. 463 Grenzeloos Nederland 2012 - Indonesië
Nr. 464 Nederlandse Rundveerassen
Nr. 465a 125 jaar Carré
Nr. 465b 125 jaar Carré
Nr. 466a Stedelijk Museum Amsterdam
Nr. 466b Stedelijk Museum Amsterdam
Nr. 467 Kinderboekenweek 2012
Nr. 468 Dag van de Postzegel 2012
Nr. 469 Kinderpostzegels 2012
Nr. 470 Decemberzegels 2012

320180
320281
320182
320481
320482
320483
320580
320581
320780
320781
320782
320880
320881
320980
320981
320982
320983
321080
321081
321182
321183
321180
321181
321280
321380
321480
321580

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

4,65
3,30
3,05
4,45
3,05
2,55
4,05
3,05
4,05
3,05
3,55
4,05
3,05
4,05
3,05
4,05
3,05
6,75
4,05
4,05
3,05
4,05
3,05
6,05
3,05
5,55
5,05

Postzegelmapjes 2013
Nr. 471 Persoonlijke Postzegels 2013: Reinier Paping
Nr. 472 Persoonlijke Postzegels 2013: Eekhoorn
Nr. 473a 125 jaar ARCADIS & KNHM
Nr. 473b 125 jaar ARCADIS & KNHM

330180
330181
330182
330183

€
€
€
€

3,21
3,21
4,29
3,21

320511

€ 9,95

320711
320811
321111
321011
321311

€
€
€
€
€

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

320452
320252
320450
320451
320550
320551
320750
320751
320752
320850
320851
320950
320951
320952
320953
321052

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,50
4,13
3,75
2,88
5,38
4,13
5,38
4,13
4,75
5,38
4,13
5,38
4,13
5,38
4,13
5,19

Prestigeboekjes 2012
Nr. 38 Nederlands Openluchtmuseum
Nr. 39 De tuinen van Historische buitenplaatsen Mooi Nederland 2012
Nr. 40 Nederland in de Bosatlas
Nr. 41 125 jaar Carré
Nr. 42 Rundveerassen
Nr. 43 Dag van de Postzegel 2012
Eerstedagenveloppen 2012
Nr. 649 Da’s toch een kaart waard!
Nr. 645 125 jaar Albert Heijn
Nr. 647 Europapostzegels: Visit Amsterdam OP=OP
Nr. 648 Europapostzegels: Bezoek Amsterdam OP=OP
Nr. 650a Nederlands Openluchtmuseum
Nr. 650b Nederlands Openluchtmuseum
Nr. 651A Madurodam 60 jaar
Nr. 651B Madurodam 60 jaar
Nr. 652Mooi Nederland 2012: Verzamelvel
Nr. 653A Nederland in de Bosatlas
Nr. 653B Nederland in de Bosatlas
Nr. 654A NOC*NSF 100 jaar OP=OP
Nr. 654B NOC*NSF 100 jaar OP=OP
Nr. 655A Beleef de seizoenen
Nr. 655B Beleef de seizoenen
Nr. 656A Grenzeloos Nederland 2012 - Indonesië

ASSORTIMENT
42 assortiment
	Bestelnr	 Prijs
Nr. 656B Grenzeloos Nederland 2012 - Indonesië
321053 € 5,19
Nr. 657 Nederlandse Rundveerassen
321051 € 5,38
Nr. 658 125 jaar Carré
321152 € 5,38
Nr. 658 125 jaar Carré
321153 € 4,13
Nr. 659a Stedelijk Museum Amsterdam
321150 € 5,38
Nr. 659b Stedelijk Museum Amsterdam
321151 € 4,13
Nr. 660 Kinderboekenweek 2012
321257 € 7,88
Nr. 661 Dag van de Postzegel 2012
321357 € 2,00
321457 € 7,25
Nr. 662 Kinderpostzegels 2012
Nr. 663a Decemberzegels 2012
321550 € 4,63
321551 € 3,63
Nr. 663b Decemberzegels 2012
Eerstedagenvelop 2013
Eerstedagenvelop nr. 664 Persoonlijke Postzegels 2013:
Eekhoorn
Eerstedagenvelop nr. 665 Persoonlijke Postzegels 2013:
Reinier Paping
Eerstedagenvelop nr. 666a 125 jaar ARCADIS & KNHM
Eerstedagenvelop nr. 666b 125 jaar ARCADIS & KNHM

330151

€ 2,04

330150
330152
330153

€ 2,04
€ 5,68
€ 4,20

Persoonlijke Postzegelboekjes
Persoonlijk Postzegelboekje Leger des Heils 1887 - 2012
Persoonlijk postzegelboekje 20 jaar Bløf

720069
720160

€ 9,95
€ 9,95

Postset
Luxe Postset Donald Duck in Limburg
Luxe Postset Donald Duck in Noord-Brabant
Luxe Postset Winterlandschappen
Luxe Postset Efteling
Luxe Postset Weide-Does-Hok-Leesplank
Luxe Postset Duif-Schapen-Leesplank
Luxe Postset IJmuiden-Newcastle
Luxe Postset WK Wielrennen
Luxe Postset Donald Duck Flevoland
Luxe Postset Donald Duck Overijssel
Luxe Postset Donald Duck Groningen
Luxe Postset Donald Duck Kerst
Luxe Postset 45 jaar Tina
Luxe Postset Zeehelden: Piet Hein postzegels met zilverdruk
Luxe Postset Anton Pieck: Kerstinkopen

720031
720032
710485
720077
720075
720076
720052
720118
720039
720038
720029
720161
720155
720163
720162

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

320464

€ 5,00

320765

€ 5,00

720109

€ 5,00

720110

€ 5,00

330165

€ 5,40

710441
710442

€ 0,56
€ 0,56

Persoonlijke Thema postzegels
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2012:
Buitenplaatsen Keukenhof met gratis bewaarblad
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2012:
Anton Pieck Ambachtsman met gratis bewaarblad
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2012:
Buitenplaats Huis Verwolde met gratis bewaarblad
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2012:
Anton Pieck met de muziek mee met gratis bewaarblad
Postzegelvel Persoonlijke Postzegels 2013:
Eekhoorn zelfklevend. Met gratis bewaarblad
Voorgefrankeerde enveloppen
Voorgefrankeerde envelop met venster
Voorgefrankeerde envelop zonder venster
Voorgefrankeerde envelop zonder venster
gestempeld OP=OP
Briefkaart jubileum van vereniging verzamelaars van
Poststukken & Poststempels

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

710442.Y € 0,56
710399

€ 0,50

Diversen
Speciale set 10 jaar Euro
Postzegelmap Turkije
Port Betaald Attentiezegels Bloemen
Postzegelvel 70 jaar NPV Beperkte oplage uitverkocht
Schoudertas Postzak
Weekendtas Postzak
Postzegelmokken + GRATIS 8 onderzetters
Flow Winterboek
4 dubbele kaarten met envelop: Vogels

720050
720048
720070
720143
720121
720122
720166
720156
720167

€ 10,00
€ 30,00
€ 2,30
€ 1,95
€139,95
€159,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 2,95

NVPH-catalogus 2013
NVPH catalogus 2013 (hardcover)
NVPH catalogus 2013 op DVD

720148
720149

€ 29,90
€ 29,90

Colofon

Collect 74 (winter 2012)
is een uitgave van Koninklijke PostNL BV
Redactie Collect
16e verdieping
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag
Adreswijzigingen en bestellingen
PostNL Collect Club
Postbus 30051, 9700 RN Groningen
Telefoon: 088 86 89 900
Fax: 088 86 89 949
Internet: www.collectclub.nl
Uitgever
Koninklijke PostNL BV
Redactie, vormgeving en productie
Hemels Customer Media,
onderdeel Sanoma Media
Fotografie
De Beeldredaktie, Caroline d’Hollosy, Arcadis
De producent heeft ernaar gestreefd de
auteursrechten van de illustraties volgens de
wettelijke bepalingen te regelen. Wie meent
nog zekere rechten te doen gelden, wordt
verzocht zich tot de producent te wenden.
Nieuwe leden van de Collect Club krijgen de
eerste vier nummers van Collect kosteloos
toegezonden. Hierna krijgt u de magazines
gratis toegestuurd bij bestellingen boven de
€ 25,00 per jaar.
ISSN 1381-0561

Zo bestelt u!

• via de online winkel op www.collectclub.nl;
• met de bestelkaart;
• telefonisch, onze Klantenservice is
bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur
op (088) 86 89 900;
• fax uw bestelling naar (088) 86 89 949
Bereikbaarheid
Voor adreswijzigingen en overige vragen belt
u onze Klantenservice, tel. (088) 86 89 900.
Voor het opzeggen van uw abonnement op
postzegelproducten belt u (0900) 222 777 6.
Geldigheid
Aanbiedingen in Collect blijven geldig tot de
volgende Collect verschijnt, tenzij anders
vermeld. Echter: op=op. Reageer dus snel op
onze aanbiedingen.
Alle genoemde prijzen en gegevens zijn onder
voorbehoud van zet- en drukfouten.
Adverteren in Collect?
Neem contact op met Peper & Zout
Mediaexploitatie
Tel: 0229 - 29 59 19
E-mail: info@peperzout.nl

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

MuntNL-Eurocase
Antwoordnummer 123
6660 VB Elst
6660VB123

Aantal abonnementen
10 jaar Euro: ..........

POSTNL - COLLECT CLUB, POSTBUS 30051, 9700 RN GRONINGEN, THE NETHERLANDS

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

Banknummer:

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

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

C74

PostNL
Port betaald
Port payé
Pays-Bas

Bij een abonnement op 10 jaar
euro ontvangt u elke maand
een nieuw land. Bestellingen
worden verzorgd door Eurocase.
Per levering wordt € 2,95
administratie- en verzendkosten
in rekening gebracht.

Voor de betaling van mijn abonnement/bestelling ga ik akkoord met een (doorlopende) machtiging.

Neem nu
abonnement op unieke
serie 10 jaar Euro.

Bestelnummer 6001
Gewenst aantal: .........

Herdenkingsuitgifte
Wilhelmina € 24,95

Welkom in de wereld
van numismatiek!

(IK BESTEL VOOR € 60,- OF MEER EN VÓÓR
29 DECEMBER 2012)

PRODUCT
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................
………...................................................................

GRATIS

AANTAL
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........
……...........

TOTAAL:

(SUB)TOTAAL:

PRIJS
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........
€……...........

€……...............

BEDRAG
€……............…
€……...............
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……............…
€……...............

POSTNL - COLLECT CLUB, POSTBUS 30051, 9700 RN GRONINGEN, THE NETHERLANDS

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

Banknummer:

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

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

C74

PostNL
Port betaald
Port payé
Pays-Bas

*Met ingang van 1 januari 2013 geldt het volgende
tarief: bij bestellingen van minder dan € 25,- worden
€ 2,95 verwerkingskosten in rekening gebracht.

U ontvangt uw bestelling binnen
twee weken thuis. U betaalt na
ontvangst. Bij bestellingen vanaf € 15,worden € 2,50 verwerkingskosten in
rekening gebracht*. Voor zendingen
naar het buitenland gelden andere
levertijden en tarieven.

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

POSTZEGELETUI

BESTELNUMMER
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................
……………...................

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

Bestellen Munten Bestellen

