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

De tweede postset met prachtige afbeeldingen
van voorwerpen uit het Rijksmuseum van Oudheden is verschenen. PostNL heeft een serie
postsets, bestaande uit een – ongestempeld –
postzegelvel en drie unieke kaarten, ontwikkeld
rondom vier thema’s. De eerste postset had als
thema glaswerk en de tweede laat opnames van
sieraden zien: een mantelspeld met leeuwenkop
uit Iran, een gevlochten Vikingarmband, gevonden bij Wijk bij Duurstede, en een Etruskische
broche, waarschijnlijk gevonden in Italië.
U krijgt de postset Sieraden cadeau bij uw
bestelling vanaf € 15,- uit deze Collect.

PROFITEER NU VAN
DEZE CADEAUS EN
BESTEL SNEL!

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

Let op: actie loopt
tot 30 juni 2018

op=op

* Uit Collect 96 kunt u online,
telefonisch of schriftelijk bestellen.
Bij uw bestelling vanaf € 15,- ontvangt
u de postset Rijksmuseum van
Oudheden - Sieraden cadeau.
Bestelt u voor € 75,- of meer aan
postzegelproducten en vóór
30 juni 2018, dan krijgt u het boek
Beleef de natuur - veldbloemen
gratis. U ontvangt deze cadeaus
alleen bij uw eerste bestelling uit
Collect 96.
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Nederland op zijn best
Mag ik u voorstellen aan De Ploeg? Deze groep jonge
Groninger kunstenaars zette zich begin vorige eeuw met
hun expressionistische en constructivistische werken
af tegen het bestaande artistieke klimaat. Ze wilden via
tentoonstellingen het publiek laten kennismaken met
uiteenlopende nieuwe kunstvormen. Een eeuw later
eert PostNL deze pioniers met het kleurrijke postzegelvel
Honderd jaar De Ploeg.
Al even kleurrijk is de geschiedenis van de Nederlandse
gulden, die begint rond 1300. Het postzegelvel Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden toont deze lange
historie in vogelvlucht op tien bijzondere guldenmunten
en guldenbiljetten, die afkomstig zijn uit de Nationale Numismatische Collectie. Van de gouden leliegulden en de
papieren noodmunt tot het gouden tientje en de ijsvogel
– het laatst uitgegeven tienguldenbiljet.
Het nieuwe postzegelvel Beleef de natuur - insecten
toont een aantal inheemse exemplaren in hun natuurlijke
omgeving. En tot slot is er heuglijk nieuws uit het Grote
Dierenbos: vijftig jaar na de eerste uitzending keert De
Fabeltjeskrant terug op televisie. Het betreft een digitale
animatie van de beroemde poppen uit het beste kinderprogramma aller tijden. Reden voor PostNL om Meneer
de Uil in het zonnetje te zetten: beeldvullend met een
gouden kader in staand formaat.
Stephan van den Eijnden
DIRECTEUR COMMERCIE MAIL NEDERLAND

3

Kunstenaarsvereniging
De Ploeg:
een eeuw later
22 MEI 2018

Begin vorige eeuw roerden
jonge kunstenaars zich in
Groningen. Moderne kunst
was in hun ogen nog
onontgonnen terrein, dat
nodig omgeploegd diende
te worden. Het postzegelvel
Honderd jaar De Ploeg
eert deze pioniers en
toont de glorie van hun
expressionistische en
constructivistische werken.

K

unstenaarsvereniging De Ploeg

werd in 1918 in Groningen opgericht. De twintig schilderijen op
het postzegelvel Honderd jaar De Ploeg
dateren overwegend uit het eerste decennium daarna. Het zijn werken van leden van
het eerste uur, zoals Jan Wiegers, Johan
Dijkstra, Jan Altink, George Martens en
Alida Pott. Zij waren ontevreden over het
artistieke klimaat in de stad Groningen: te
weinig mogelijkheden om te exposeren
en zich te ontwikkelen. De samenwerking
binnen De Ploeg was bedoeld om tentoonstellingen van leden te organiseren en zo
kunstenaars en publiek te laten kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van beeldende kunst,
architectuur en literatuur.

Jan Altink - Na het bezoek (1925), Groninger Museum

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

Fragmenten

Elke postzegel op het postzegelvel Honderd jaar De Ploeg bevat minimaal twee fragmenten van de kunstwerken. De beelden lopen door
op aangrenzende postzegels en op de velranden. Op de achtergrond
van het postzegelvel is in grijstinten de plattegrond van de stad
Groningen zichtbaar uit de tijd van de oprichting van De Ploeg. Op de
tabs naast de postzegels zijn de achternamen van de schilders van
de afgebeelde werken te lezen. Het rood van de teksten is ontleend
aan de kleur van het logo van De Ploeg, een ontwerp van Alida Pott.

Oorspronkelijke werken

Het postzegelvel is ontworpen door Studio Joost Grootens uit Amsterdam. Eerder al verzorgde Joost Grootens het ontwerp van het
overzichtswerk H.N. Werkman, het complete oeuvre, een boek over
de man die bekendstond als de ‘drukker van De Ploeg’. Grootens
wijst op de grote diversiteit aan onderwerpen waar de kunstenaars
van De Ploeg zich door lieten inspireren. “Het was één grote explosie
Wobbe Alkema - Compositie met diagonaal (1924),
Groninger Museum

TECHNISCHE GEGEVENS
25 x 36 mm
150 x 108 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
oﬀset
cyaan, magenta, geel en zwart
125.000 vellen
vel van 10 postzegels in
10 verschillende ontwerpen
Studio Joost Grootens, Amsterdam
Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

De uitgifte van Honderd jaar De Ploeg valt samen met de grote
overzichtstentoonstelling Avant-garde in Groningen, De Ploeg
1918-1928. Deze expositie in het Groninger Museum duurt van
26 mei tot en met 4 november 2018. De tentoonstelling is het
middelpunt van een grote manifestatie rondom De Ploeg, met
talloze activiteiten in de stad en de provincie Groningen.
van creativiteit en oorspronkelijke werken. De leden hielden zich
bovendien intensief met elkaar bezig. Ze waren connected, zoals we
dat nu noemen. Al die elementen keren terug in het ontwerp van de
postzegels.”

Beste dialoog

In nauw overleg met het Groninger Museum koos Grootens een
aantal representatieve werken uit, waaronder portretten, landschappen en stadsgezichten. Om een grote hoeveelheid beelden
op klein formaat te laten zien, zocht de Amsterdamse ontwerper
naar evenwicht. “Het formaat van elk kunstwerk en de afstand tussen
de beelden is gelijk. En het beeldformaat heeft weer dezelfde
verhoudingen als het formaat van de postzegel”, vertelt hij. “Verder
hebben we steeds gestreefd naar de beste dialoog tussen stad en
platteland, tussen overzichtsbeelden en close-ups, tussen ﬁguratief
en abstract. Door die ontmoeting ontstijgt het postzegelvel het
niveau van de individuele werken.” Grootens werkte steeds met
uitsneden. “Enerzijds is dat praktisch, omdat je details verliest
wanneer je het hele werk afbeeldt. Anderzijds staat op de postzegel
een reproductie van het origineel, dat mag je best benadrukken.”

Helder lettertype

Voor de typograﬁe koos Grootens voor de Ceremony, een lettertype dat zijn studio in 2015 ontwierp voor kaarten en indexen. “Het
moest vooral helder zijn. Daarom hebben we ons op de tabs van
de postzegels ook beperkt tot de achternamen, dat brengt rust.
Los zijn het monumentale postzegels, als geheel heeft het vel een
tamelijk los karakter. Dat is precies waar het bij ontwerpen om gaat:
de balans tussen controle en loslaten.”
Kijk voor het bestelnummer van het postzegelvel Honderd jaar
De Ploeg op pagina 19.
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TECHNISCHE GEGEVENS
30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
oﬀset
cyaan, magenta, geel
en zwart
315.000 vellen
vel van 10 postzegels in
10 verschillende ontwerpen
Frank Janse, Gouda
Joh. Enschedé Security
Print, Haarlem

Veel details te zien op
zomerse postzegels
4 JUNI 2018

Het derde postzegelvel in de serie Beleef de natuur toont op het eerste
gezicht tien in Nederland voorkomende insecten. Maar als je goed kijkt, zie je
er nog veel meer over de postzegels en de velrand ﬂadderen en kruipen.

I

nsecten zijn de grootste
groep dieren die op aarde
leven. Er zijn bijna een
miljoen soorten beschreven en
waarschijnlijk zijn er nog enkele
honderdduizenden unieke
soorten niet ontdekt. Op het
postzegelvel Beleef de natuur
- insecten lijken er in eerste instantie tien soorten te zien: de
grote beer, de pyjamawants,
de meikever, de zwartbruine
wegmier, de olifantsrups, het
citroenlieveheersbeestje, de
gewone pantserjuﬀer, de kruisspin, de kleine vuurvlinder en
de moerassprinkhaan. Ieder

op een eigen postzegel. Een
tweede kijk levert nog meer
soorten op: de rode aspergekever, de muskusboktor, de
oostelijke witsnuitlibel, de
nachtpauwoog, de coloradokever en zwartbruine wegmieren. Zij zijn in monochrome
tinten afgebeeld, of ﬂadderen
en kruipen in wit over het
postzegelvel.

Organische selectie

Ontwerper Frank Janse selecteerde uit ongeveer duizend
foto’s de tien afbeeldingen die
op de postzegels zijn terecht-

gekomen. Janse: “De selectie
was net zo’n organisch proces
als de natuur zelf. Foto’s
moesten niet alleen op zichzelf sterk zijn, maar ook bij
elkaar passen. Tegelijk heb ik
gekeken of ik een evenwichtige
spreiding van insecten kon
vinden in kleuren, formaten
en verschijningsvormen.” Er
staan algemeen voorkomende
diertjes op de postzegels
afgebeeld, maar ook heel
zeldzame exemplaren komen
aan bod. De rode aspergekever
bijvoorbeeld. En de oostelijke
witsnuitlibel die slechts op één

plaats in Friesland voorkomt.
Door de vage achtergronden
gaat alle aandacht uit naar de
insecten, waardoor details als
tentakels, haartjes en pootjes
extra goed zichtbaar zijn. De
onwerkelijke tinten, ontstaan
door hard zonlicht, geven het
postzegelvel de sfeer van de
zomer.
Kijk voor het bestelnummer
van het postzegelvel
Beleef de natuur - insecten op
pagina 22.

Nieuwe uitgiften

Getekende
plattegronden
vol informatie

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage

Verschijningsvorm

Ontwerp
Typograﬁe
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TECHNISCHE GEGEVENS
20,8 x 25,3 mm
144 x 75 mm
normaal met fosforopdruk
synthetisch
oﬀset
zwart, blauw en rood
2 x 46.000 vellen (Zierikzee
en Culemborg)
1 x 171.000 verzamelvellen
2 vellen van 5 postzegels
in 5 gelijke ontwerpen
(Zierikzee en Culemborg)
verzamelvel van 5 postzegels
in 5 verschillende ontwerpen
Jan Rothuizen, Amsterdam
Soeraya Siemons,
’s-Hertogenbosch
Joh. Enschedé Security
Print, Haarlem

4 JUNI 2018

Op de laatste twee postzegelvellen in de serie
Mooi Nederland 2018: stadspoorten laat
tekenaar Jan Rothuizen zien wat hij rond de
stadspoorten van Zierikzee en Culemborg
voor een indrukken heeft verzameld.
Het verzamelvel maakt de serie compleet.

D

e getekende plattegronden op de postzegelvellen zitten
boordevol informatie. Tekenaar Jan Rothuizen bezocht de
steden voor de Mooi Nederland-serie in de zomer en legde
contact met de mensen op straat. Rothuizen: “Door het mooie weer
is er meer volk op straat. Contact leggen gaat meestal gemakkelijk.
Ik hoef alleen uit te leggen wat ik doe en belangstelling te tonen
voor de stad. Mensen zijn zó begaan met de plek waar ze wonen.
Ze weten ontzettend veel en vertellen de mooiste verhalen.” De
indrukken en gesprekken, aangevuld met foto’s, gaan mee terug
naar de studio, waar Rothuizen ze uitwerkt tijdens het tekenen.
Rothuizen: “Het is allemaal echt wat er staat. Het is een tekening als
documentaire, ik hoef niets te verzinnen.”

Zierikzee en Culemborg

Rothuizen vond Zierikzee een aangename plek om te verblijven. De
stad heeft veel monumenten en zelfs drie stadspoorten. De op de
postzegel afgebeelde Nobelpoort is de oudste, maar ook de minst
bekende stadspoort van Zierikzee. Reden voor de tekenaar om juist
deze poort te kiezen: “De achteringang van Zierikzee.” De Binnenpoort van Culemborg is de enig overgebleven stadspoort van de
zeven poorten die vroeger onderdeel waren van de ommuring van
het oudste stadsdeel. De poorten sloten vroeger om 22:00 uur, wat
tien minuten daarvoor werd aangekondigd door het luiden van klokken. Op dit tijdstip hoor je nog steeds het zogenaamde ‘papklokje’.

7

Verzamelvel

Op het verzamelvel zijn vijf stadspoorten te zien: naast die van
Zierikzee en Culemborg ook de Lekpoort van Vianen, de Gevangenpoort uit Bergen op Zoom en de Hattemse Dijkpoort. Jan Rothuizen
heeft rondom de postzegels op het verzamelvel een ‘nieuw’ stadje
getekend, met wetenswaardigheden over de vijf stadspoorten en
een paar andere observaties van zijn reis langs de vijf mooie Nederlandse steden.
Kijk voor de bestelnummers van deze drie postzegelvellen
Mooi Nederland 2018: stadspoorten op pagina 20.
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Ontwerper Michaël Snitker: ‘Ik mocht in
overleg met DNB de selectie bepalen.’

Schatgraven in de kluizen van
De Nederlandsche Bank

Spraakmakend geld –
de Nederlandse gulden
23 JULI 2018

De rijke geschiedenis van de Nederlandse gulden begon rond
1300, toen de eerste guldens geslagen werden in Florence.
En eindigde in 2002 met de komst van de euro. Ontwerper
Michaël Snitker verbeeldt deze eeuwenlange reis op een
nieuw postzegelvel met tien bijzondere guldenmunten en
guldenbiljetten, afkomstig uit de Nationale Numismatische
Collectie die wordt beheerd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Proﬁel

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij

EN, BEVIEL HET ZWEMMEN IN EEN
GELDPAKHUIS?
“Het was fantastisch. Een postzegel is
waardepapier, net als munten en bankbiljetten. Die combinatie sprak me meteen
aan. En alle drie hebben een rijke ontwerpgeschiedenis, die ik zelf deels meegekregen
heb tijdens colleges van Oxenaar, de ontwerper van vele bankbiljetten. PostNL gaf
me een open opdracht, ik mocht in nauw
overleg met de twee curatoren van DNB
de selectie bepalen. Hiervoor ben ik in
de kluizen geweest. Ze hebben zo veel
bijzondere exemplaren, elk met een eigen
verhaal. We hebben gekozen voor tien
spraakmakende en exclusieve munten
en bankbiljetten, van zo veel mogelijk
uiteenlopende materialen en over diverse
eeuwen. Daar zitten ook enkele proefslagen
bij, interessant voor kenners.”
WAT WAS DE VOLGENDE STAP?
“Ik kreeg van DNB een serie hogeresolutiescans van de munten en bankbiljetten. Bij
de opbouw van het ontwerp had ik gelijk al
het idee om de postzegels een technische
uitstraling te geven. Met in het achterhoofd
de stelregel van Bruno Ninaber van Eyben,
de ontwerper van de Beatrix-rijksdaalder:
‘Meer zou onnodig zijn, minder onmogelijk.’
Die heb ik boven elke schets geschreven.
Want je kunt wel steeds meer elementen
toevoegen, maar op een gegeven moment
moet je stoppen.”

HOE MAAK JE VAN GELD EEN MOOIE
SERIE POSTZEGELS?
“Het bijzondere was dat DNB al in 1977
stelde dat bankbiljetten naast betrouwbaar,
eigentijds, tijdloos en echt Nederlands ook
enige vrolijkheid moesten uitstralen. Die
voorwaarden heb ik overgenomen voor het
ontwerp van de postzegels, onder meer
door twee speciale hexachrome kleuren
toe te voegen. Deze zijn intenser dan het
gebruikelijke cyaan, magenta, geel en zwart.
Dat vergt een extra drukgang. De twee
alternerende hexachrome kleuren zijn
ook gehanteerd in de kleine tekstjes op de
velrand, deze moeten goed registeren wat
druktechnisch lastig is. Daarnaast heb ik de
zogenaamde stempelstand van munten
toegepast in het ontwerp. De voor- en achterkant van een munt staan namelijk steeds
onder een bepaalde hoek ten opzichte van
elkaar. In de laatste serie guldens hangt dit
samen met de waarde. Een heel doordacht
systeem, dat weet bijna niemand.”
HEB JE NOG MEER ELEMENTEN
OVERGENOMEN?
“Ja, een aantal beveiligingskenmerken
komt terug, zoals de microtekst en een
guilloche-patroon: een ﬁjnmazige structuur
om fotograﬁsche vervalsingen tegen te
gaan. Dit speciaal ontworpen patroon
verloopt van een vierkant naar een cirkel en
staat exact op de positie van de fosforhaak,
om een van de beveiligingskenmerken bij
postzegels te accentueren. Verder zie je
gele cirkeltjes, die in bankbiljetten gebruikt
werden tegen het namaken met kleuren-

TECHNISCHE GEGEVENS
36 x 25 mm
108 x 150 mm
true white met fosforopdruk
gegomd
oﬀset
cyaan, hexachrome magenta,
geel, zwart en
hexachrome oranje
120.000 vellen
vel van 10 postzegels in
10 verschillende ontwerpen
Michaël Snitker, Amsterdam
Joh. Enschedé Security Print,
Haarlem

kopieermachines. Plus een van de randschriften op munten, die dienden om te
voorkomen dat mensen edelmetaal eraf
schraapten: God zij met ons. Daarnaast
heb ik mijn ontwerp gebaseerd op de
geometrische grondvormen van bankbiljetten. Dat was wel een uitdaging:
munten lenen zich prima voor het formaat
van een postzegel, maar hoe krijg je een
bankbiljet erop? En hoe zorg je dat de
combinatie een coherente eenheid vormt?
De bankbiljetten kadreren en kantelen
vanuit de stempelstandgedachte bleek de
oplossing. Eén munt is overigens eigenlijk
een biljet, het muntbiljet uit 1949, en vormt
op het postzegelvel een mooie overgang
van munten naar biljetten.”
TEVREDEN OVER HET EINDRESULTAAT?
“Dat kan ik pas zeggen als ik het postzegelvel straks in handen heb. Dat tactiele
aspect is het mooie aan postzegels en zal
straks de doorslag geven. Ik heb er echter
alle vertrouwen in, want drukkerij Joh.
Enschedé, die ook de afgebeelde bankbiljetten heeft vervaardigd, gaat de postzegels drukken. Zij zijn zo ervaren in technisch lastige klussen. Van hen komt ook de
suggestie om voor de postzegels extra wit
papier te gebruiken, voor extra helderheid.
Uniek om als ontwerper te verkeren onder
imposante partijen als Joh. Enschedé en
DNB, te reﬂecteren op historisch ontwerpmateriaal en daar een eigen ontwerp voor
te maken.”

Kijk voor de bestelnummers van het postzegelvel Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden op pagina 21.
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Mijn postzegel & ik
Hij mag zich rustig de ontdekker van de
postzegel- en automaatboekjes noemen,
al bijna vijftig jaar is het zijn passie.
Walter de Rooij (74) is naast verzamelaar
ook publicist en medeoprichter van postzegelvereniging Postaumaat.
Hoe bent u met postzegel- en automaatboekjes in aanraking gekomen?

“Misschien wel omdat niemand er acht op sloeg. Je trekt
eens een boekje uit de automaat, en nog eens en vervolgens
wil je ze allemaal hebben. Zo bezit ik het eerste postzegelboekje ter wereld, dat in 1895 in Luxemburg verscheen.
Nederland volgde in 1902. Ik ging ze bestuderen, erover
publiceren in Filatelie en richtte in 1973 de postzegelvereniging Postaumaat op. Op het hoogtepunt hadden we
1.000 leden, nu resteert een harde kern van ongeveer 220.
Dit jaar bestaan we 45 jaar, reden voor bijzondere attracties
tijdens onze jubileumviering op 10 maart: een Post & Goautomaat en de expositie van topcollecties.”

Wat fascineert u in postzegel- en
automaatboekjes?

“Al die verschillende boekjes uit zo veel landen. De varianten
en afwijkingen die je tegenkomt. Denk aan wisselende
reclameteksten over voormalige diensten van de post,
kaftverschillen, versnijdingen. Daarnaast vind ik de extra
informatie in postzegelboekjes in de vorm van teksten en
foto’s ook uitermate interessant. Oude postzegelboekjes
stijgen momenteel overigens sterk in waarde, vooral die van
voor de Tweede Wereldoorlog zijn heel gewild.”

Wat is uw grootste schat?

“Het pareltje in mijn collectie is een automaatboekje van
1 gulden 14. In 1970 kreeg ik een telefoontje van een
handelaar uit Rotterdam: hij had tien van dergelijke boekjes,
met twee extra postzegels van 7 cent. Ik zei: bestaat niet.
Hij kwam langs en mijn ogen vielen uit de kassen, het was
echt waar! De inhoud van de machinaal vervaardigde automaatboekjes 1 en 2 zijn in 1964 tegelijk gedrukt en daarna
één keer op de verkeerde plek doorgesneden. Ik kon één
boekje kopen, op voorwaarde dat ik erover publiceerde. Dat
heb ik natuurlijk gedaan, zoiets bijzonders wil je delen met
anderen.”

Postaumaat heeft tijdens de jubileumviering op 10 maart
een jubileumpostzegel laten bedrukken. Voor meer
informatie en aanschaf kunt u een e-mail sturen naar:
secretaris@postaumaat.nl.

‘Niemand sloeg
er acht op’
Walter de Rooij

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

Meneer de Uil
terug in het
Grote Dierenbos
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Meer weten over de serie postzegelvellen van De Fabeltjeskrant? Bekijk dan de folder
bij deze Collect. Of kijk op:
www.postnl.nl/fabeltjeskrant

23 JULI 2018

Vanaf nu is er ook een gouden kader voor de Persoonlijke Postzegel.
De eerste versie is ingevuld met Meneer de Uil van De Fabeltjeskrant.
In oktober keert De Fabeltjeskrant ook terug op televisie.

De Fabeltjeskrant® © De Levita Productions B.V. Licensed by Rubinstein, Amsterdam

D

e kaders Nederland en Internationaal van de Persoonlijke
Postzegel zijn eerder dit jaar vernieuwd. De kaders zijn ontworpen door letterontwerper Martin Majoor uit Arnhem.
Op 23 juli 2018 introduceert PostNL een gouden variant van de
Persoonlijke Postzegel. Graﬁsch ontwerper Sandra Smulders uit
Gouda kreeg de opdracht de eerste ingevulde versie te maken naar
aanleiding van het vijftigjarig jubileum van De Fabeltjeskrant. Op de
postzegel staat een foto van Meneer de Uil, de anchorman van De
Fabeltjeskrant. Het is een kleurenfoto van de oorspronkelijke pop,
gemaakt van vilt. Op de velachtergrond staat de voorpagina van een
dubbelgevouwen editie van De Fabeltjeskrant. De tekst in de krant
is gewijd aan de terugkeer van de serie op tv en aan Meneer de Uil.
Ontwerper Smulders: “Op basis van de papieren krant heb ik het
concept bedacht. Een krant die in woord en beeld een toelichting
geeft op de tv-serie en het karakter dat op de postzegel staat. Het
lijkt alsof je naar een echte krant kijkt, maar in werkelijkheid is die
volledig op de computer opgebouwd. Deels met stockbeelden,
zoals van het krantenpapier en de koﬃevlekken. En deels met
origineel beeldmateriaal van De Fabeltjeskrant, uit diverse bronnen:
scans uit boeken, stockbeeld van uitstekende kwaliteit, en foto’s
op basis van oud en vervuild ﬁlmmateriaal uit het archief van Beeld
en Geluid in Hilversum. De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
is het eerste postzegelvel uit een serie van 25, met daarop diverse
karakters uit het Grote Dierenbos.
TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Ontwerp kader
Drukkerij

30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
oﬀset
cyaan, magenta, geel, zwart en goud
122.000 vellen
vel van 5 postzegels in 5 gelijke ontwerpen
Vormgoed/Sandra Smulders, Gouda
Martin Majoor, Arnhem
Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

Best bekeken kinderserie

Tussen 29 september 1968 en 4 oktober 1992 zijn er 1.650 aﬂeveringen
gemaakt van De Fabeltjeskrant. In deze dagelijks uitgezonden
poppenserie presenteerde Meneer de Uil de belevenissen van
dieren als Bor de Wolf, Ed en Willem Bever, Juﬀrouw Mier, Juﬀrouw
Ooievaar en Zoef de Haas. Later kwamen er ook meer exotische
karakters in het Grote Dierenbos wonen, zoals Zaza Zebra, Mister
Maraboe en Chico Lama uit het Derde Dierenbos. Dergelijke verwijzingen naar maatschappelijke ontwikkelingen maakte de kinderserie ook populair bij volwassenen. De oorspronkelijke serie hoort
tot de best bekeken kindertelevisie ooit, met in de jaren zeventig
tussen de 1 en 2 miljoen kijkers. In oktober 2018 wordt een halfuur
durende special uitgezonden, in 2019 volgens 52 gloednieuwe
aﬂeveringen. De nieuwe serie wordt een digitale animatie die het
uiterlijk van de vroegere poppenserie zo goed mogelijk nabootst.
Kijk voor het bestelnummer van de Persoonlijke Postzegels
De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil op pagina 24.
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Postzegelvellen

Bedreigde zoogdieren
UITGIFTEDATUM: 15 MEI De serie postzegelvellen over bedreigde
zoogdieren blijft groeien. PostNL heeft opnieuw 4 nieuwe postzegelvellen uitgebracht in de serie. Naast prachtige foto’s wordt
op de velrand ook iets verteld over de grote oceaannoordkaper, de
Bengaalse tijger, de berggorilla en de brilbeer. Ieder postzegelvel
bevat 5 postzegels met waarde Internationaal 1.
Eerder verschenen postzegelvellen van de Hawaiaanse monniksrob, de Europese bizon, de amoerpanter, de ijsbeer, de Europese
nerts, de bonobo, de Grévyzebra, de Tasmaanse duivel, de blauwe
vinvis, de Iberische lynx, de reuzenpanda, de savanneolifant, het
przewalskipaard, de Sumatraanse orang-oetan, de zwarte neushoorn en de sneeuwluipaard.
Prijs per postzegelvel is € 7,50, het bewaaralbum kost € 19,95.
U kunt ook een abonnement nemen via www.postnl.nl/panda.
Dan ontvangt u het album gratis en kost elk postzegelvel € 7,-.
Kijk voor het bestelnummer op pagina 28.

Postset

Rijksmuseum van
Oudheden - Sieraden
UITGIFTEDATUM: 15 MEI Dit jaar verschijnen er 4 postsets in
samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
De tweede postset met hoogtepunten uit de collectie van het
museum toont 3 verschillende sieraden, afgebeeld op een
ongestempeld vel van 3 postzegels en op 3 ansichtkaarten.
We zien een verguld zilveren mantelspeld in de vorm van een
leeuwenkop, vervaardigd in Iran rond 400 v.Chr. De tweede afbeelding is een Vikingarmband, een gevlochten gouden armband,
een van de duurste sieraden uit de vroege middeleeuwen. De set
wordt gecompleteerd door een Etruskische broche van goud met
een robijn, waarschijnlijk gevonden in Italië en bij benadering
2.500 jaar oud.
Prijs € 4,95
Kijk voor het bestelnummer op pagina 27.

Gratis
bij uw
bestelling
vanaf € 15,-

Zilveren Postzegel

Guust Flater
UITGIFTEDATUM: 9 MAART Guust Flater is met recht een antistripheld te noemen. Hij is de onhandige medewerker van de postkamer
die veel luiert en slaapt. Als hij al actief is, knutselt hij bizarre uitvindingen in elkaar die steevast uitmonden in explosies, branden,
instortingen en ruzies. Dat Guust zelf heel andere verwachtingen
van zijn creaties had, komt tot uitdrukking in de verbaasde uitroep
‘Nou moe?!’.
Guust is een creatie van de Belg André Franquin en verscheen in
1957 voor het eerst in het stripblad Robbedoes. PostNL geeft samen
met de Koninklijke Nederlandse Munt een Zilveren Postzegel uit
van deze sympathieke blunderaar. Deze postzegel heeft de waarde
aangetekend en is verschenen in een zeer gelimiteerde oplage van
slechts 2.000 stuks, waarvan nog een klein aantal beschikbaar is.
Verpakt in een luxe bewaarverpakking met achtergrondinformatie is
dit unieke verzamelobject een ode aan de luie kantoorhulp.
Prijs: € 29,95.
Kijk voor het bestelnummer op pagina 27.

Persoonlijke producten
Postzegelvellen

Fokke & Sukke
UITGIFTEDATUM: 12 JUNI In de vorige editie van Collect heeft u al kunnen lezen over 25 jaar
Fokke & Sukke. De populaire eend en kanarie lanceerden op 23 april het nieuwe kader van de
Persoonlijke Postzegel van PostNL. Nu volgen er nog 5 postzegelvellen met cartoons van dit eigenwijze duo. Elk vel heeft een ander thema: verjaardag, geboorte, huwelijk, beterschap en zomaar.
Het postzegelvel zomaar laat 5 redenen zien om iemand zomaar een kaartje te sturen: een
verhuizing, een nieuwe baan, geslaagd voor een examen, een bedankje of een oprecht ‘sorry’.
Prijs per postzegelvel: € 5,Voor deze serie verschijnt ook een speciale verzamelmap, prijs: € 4,95

UITGIFTEDATUM: 8 JUNI Een Zilveren Postzegel zet een kroon op het 25-jarig jubileum van
Fokke & Sukke. Deze Zilveren Postzegel heeft
de waarde aangetekend en is verschenen in
een zeer gelimiteerde oplage van slechts 2.000
stuks, waarvan een klein aantal via Collect Club
beschikbaar is. De postzegel is verpakt in een
luxe bewaarverpakking met achtergrondinformatie, ontworpen door de tekenaars van
Fokke & Sukke: John Reid, Bastiaan Geleijnse en
Jean-Marc van Tol. De Zilveren Postzegel
is een eenmalige uitgifte, geslagen door de
Koninklijke Nederlandse Munt.
Prijs: € 29,95.
Kijk voor de bestelnummers op pagina 29.

Postzegelvel

Bruna 150 jaar
UITGIFTEDATUM: 14 MEI Op 14 februari 1868 neemt Albert Willem
Bruna in Haarlem een boek- en papierhandel annex uitgeverij over.
Hij legt hiermee het fundament voor de grootste boekhandel van
Nederland. Om te vieren dat Bruna dit jaar 150 jaar bestaat, geeft
de boekhandel een persoonlijke postzegelvel uit. Op de postzegel
staat een afbeelding van Nijntje, met een grote bos bloemen voor
de jarige. Prijs per postzegelvel: € 8,30
Kijk voor het bestelnummer op pagina 29.
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Puzzel

Maak kans op toegangskaarten voor

Avant-garde in Groningen,
De Ploeg 1918-1928
Sudoku

Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke
kolom en in elk blok van 3 x 3 vakjes de
cijfers 1 t/m 9 slechts 1 keer voorkomen.
Het getal in de grijze hokjes is de oplossing
van de puzzel.

Winnaars Collect 95

De oplossing van het kruiswoordraadsel
in Collect 95 was ‘spaarvarken’.
Uit de goede inzendingen zijn de volgende
drie winnaars getrokken voor toegangskaarten voor het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden:
dhr. A.N.J. Bollebakker, Hilversum
dhr. en mw. H. Dekkers, Ossendrecht
dhr. of mw. A. van Muijen, Uithoorn
mw. A. Brongers, Groningen

PUZZELPRIJS

In 2018 staat Groningen in het teken van kunstenaarsvereniging De Ploeg. Van 26 mei tot en met 4 november 2018 organiseert het
Groninger Museum een grote overzichtstentoonstelling met werk van De Ploeg onder de noemer: Avant-garde in Groningen, De Ploeg
1918-1928. Centraal staat het spannende culturele klimaat in Groningen aan het begin van de twintigste eeuw, waarbinnen De Ploeg is
ontstaan. De tentoonstelling laat ruim honderd werken zien, waaronder schilderijen, tekeningen, drukwerk en graﬁek van Ploeg-leden als
Jan Wiegers, Johan Dijkstra en Jan Altink.
Wij mogen 3 x 2 gratis toegangskaarten voor het Groninger Museum
weggeven. Wilt u kans maken? Stuur uw oplossing voor 26 juli naar:
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda.

Varia

Nieuwe oﬀsetrotatiepers
vergroot kwaliteit
postzegels
Onlangs heeft de Britse
drukkerij Walsall een nieuwe
oﬀsetrotatiepers met tien
drukkleuren in gebruik
genomen. De eerste Nederlandse postzegelvellen zijn
inmiddels van deze pers
gerold: Iconen en Liefde.
De geboortezegels volgen
later dit jaar. Verzamelaars
opgelet, want hoewel het
ongewijzigde herdrukken
betreft, zijn er wel degelijk
kleine verschillen!

W

alsall Security Printers (WSP) is
gespecialiseerd in de productie
van gegomde en zelfklevende
postzegels, belastingzegels en beveiligingsdocumenten. Het bedrijf heeft een groot,
wereldwijd klantenbestand en produceert
jaarlijks miljarden postzegels voor tal van
landen. De nieuwe drukpers werd augustus
2017 geïnstalleerd, ter vervanging van de
bestaande, twintig jaar oude drukpers. “Na
twee jaar zoeken en testen hebben we nu
precies de drukpers in huis die onze processen perfect ondersteunt”, verklaart David
Blurton, Print Services Manager bij Walsall.
In oktober 2017 ging de productie op de
nieuwe pers van start, inmiddels zijn er
ongeveer 17 miljoen postzegels gedrukt.

Combinatie van
druktechnieken

Het bijzondere aan de nieuwe pers is dat
deze de oﬀsetdruktechniek combineert
met ﬂexo- en zeefdruktechniek. Dit zijn
nieuwe toevoegingen ten opzichte van de
vorige pers. “De ﬂexo en de zeefdruk geven
ons de mogelijkheid om meer variatie aan
beveiligingsinkten af te drukken. De pers
kan ook rol op rol of rol op vellen afdrukken”, vertelt Blurton. “Daarnaast is de pers
sneller om te stellen van de ene naar de
andere opdracht. Dat is een belangrijk
concurrentievoordeel.”

Kwalitatief beter en
milieuvriendelijker

Omdat de drukplaten nieuw zijn, zijn de
postzegelvellen die op deze pers gedrukt
worden in de velrand voorzien van de
aanduiding W2. Op die manier kunnen
postzegelverzamelaars ze onderscheiden
van de eerdere series, aangeduid als W1.

“Verder zie je kwalitatief echt verschil. De
afdruk is een stuk scherper en het register
is zeer nauwkeurig. Dit betekent dat we
minder afval hebben bij het inspecteren
van het eindproduct. De pers houdt ook
beter de kleur vast tijdens het drukken
van een oplage”, zegt Blurton. “Verder is
de pers milieuvriendelijker doordat deze
minder stroom verbruikt en minder uitval
heeft dan de oude pers. Tot slot is het
UV-systeem meer up-to-date, waardoor de
droogtijd van de inkt korter is.”

Scherpere afdruk

Dat klinkt allemaal vrij technisch, dus is de
vraag waaraan de postzegelverzamelaar
kan zien dat postzegels van de nieuwe
pers afkomstig zijn. Blurton: “Het grootste
verschil is de scherpere afdruk van de postzegel. Maar het makkelijkste onderscheid
is natuurlijk het feit dat alle herdrukken W2
als vermelding hebben. Dat betekent dat ze
op de nieuwe pers zijn geproduceerd.”
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Het Plakkaat van Verlatinghe
Het pronkstuk van
Nederland
Afgelopen december en januari dongen dertig onderwerpen
in een serie televisie-uitzendingen mee naar de titel ‘Het
pronkstuk van Nederland’. De onderwerpen werden aangedragen door deskundigen op het gebied van ontwerp, erfgoed
en kunst. In de ﬁnale werd het Plakkaat van Verlatinghe
gekozen tot ‘Het pronkstuk van Nederland’, en versloeg
daarmee de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek en
de Nachtwacht van Rembrandt.

Onafhankelijkheidsverklaring

Het Plakkaat van Verlatinghe kan gezien worden als de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland. Het document werd
op 26 juli 1581 ondertekend in Den Haag. Hiermee namen
de noordelijke gewesten tijdens de Tachtigjarige Oorlog
afstand van de Spaanse koning Filips II, een moment dat wordt
beschouwd als de geboorte van de Republiek der Verenigde
Nederlanden. PostNL heeft van dit iconisch document een
postzegelvel ontworpen. Het is een vel van vier postzegels
geworden met een afbeelding van het Plakkaat van
Verlatinghe. Naast de postzegels is een detail te zien.
Het eerste exemplaar is door PostNL aangeboden aan Irene
Gerrits, directeur Collectie en Publiek van het Nationaal
Archief.
Kijk voor het bestelnummer op pagina 29.

Correctie overzicht postzegeluitgiften
eerste helft 2018

In Collect 94 is per abuis gecommuniceerd dat de zelfklevende
postzegel van Fokke & Sukke, van de zakelijk rol van 100 postzegels, is opgenomen in de jaarcollectie Nederlandse
postzegels. Deze zakelijke rol is echter bestemd voor de
applicatie van de Persoonlijke Postzegels (website voor het
maken van uw Persoonlijke Postzegels) en zal niet worden
toegevoegd aan de jaarcollectie Nederlandse postzegels.

Geknipt en gestanst
Individuele postzegels koning
Willem-Alexander beschikbaar
De postzegels met de beeltenis van koning Willem-Alexander zijn
verkrijgbaar als postzegelvellen van 10 (waarde Nederland 1) en
postzegelvellen van 5 (waarde Nederland 2 en internationaal).
Filatelisten en postzegelverzamelaars hebben PostNL verzocht
om individuele postzegels beschikbaar te stellen voor hun verzamelingen. Oorspronkelijk zijn er bij het eerste verschijnen in
2013 losse postzegels gestanst, deze zijn onder andere opgenomen
geweest in de jaarcollectie van dat jaar. Hiervan zijn echter geen
exemplaren meer beschikbaar.

Om tegemoet te komen aan de wens van onze klanten hebben we
een proef gedaan. We hebben de postzegels van koning WillemAlexander van 2017 uitgeknipt, aangezien de oplage te gering is om
te stansen. Er zijn 1.000 sets van 3 geknipte postzegels. Het kan in
enkele gevallen voorkomen dat de perforatie beschadigd is. Mocht
u postzegels hebben ontvangen die niet geheel vlekkeloos zijn, dan
kunt u contact opnemen met onze klantenservice. De beschadigde
postzegels worden dan vervangen door nieuwe exemplaren.
Dit jaar verschijnen nieuwe postzegels van koning WillemAlexander. Vanwege het succes van de proef, geven we ook
hiervan sets van 3 individuele postzegels uit. Deze postzegels
verschijnen in een grotere oplage en worden wel gestanst.
De set van 3 gestanste postzegels is vanaf 1 juni verkrijgbaar.
Kijk voor de bestelnummers en prijzen op pagina 30.

Kort nieuws
Agenda

Zaterdag 9 juni van 9:00 tot 16:00 uur

Dag van de Munt 2018

De Dag van de Munt is de open dag van de
Koninklijke Nederlandse Munt. Tijdens deze
dag zijn er verschillende speciale producten
te koop die alleen op de dag van de munt
verkrijgbaar zijn. Zoals de Dag van de Muntset met een oplage van 2.018 stuks met alle
Nederlandse euromunten van 1 cent t/m 2
euro. Ook het muntrolpakket met alle muntrollen uit het jaar van uitgifte is verkrijgbaar.
Locatie: de Koninklijke Nederlandse Munt,
Utrecht

Postzegelcollectie van COMM
naar het Nationaal Archief
Nieuwe schatbewaarder wereldberoemde collectie Postwaarden
Op donderdag 15 maart is de volledige collectie Postwaarden overgedragen
van het COMM (het voormalige Museum voor Communicatie) naar het
Nationaal Archief. De zeer uitgebreide collectie bevat ruim 1 miljoen postzegels
en 200.000 aanverwante documenten. Hieronder bevinden zich de One Penny
Black – de eerste postzegel ter wereld – en de Blauwe Mauritius – de kostbaarste postzegel ter wereld. Daarnaast bevat de collectie originele ontwerpen van
toonaangevende kunstenaars en vormgevers als Piet Zwart, Wim Crouwel,
Ootje Oxenaar, Dick Bruna, Anton Corbijn en Rieneke Dijkstra.

Bewaard, toegankelijk en zichtbaar

De collectie is een collectie voor onderzoek. En past daardoor eigenlijk beter
in een archief dan in een museum. Het is belangrijk dat de collectie bijeen en
toegankelijk blijft, daarom is het Nationaal Archief de juiste schatbewaarder
voor de wereldberoemde collectie. Irene Gerrits, directeur Collectie en Publiek
Nationaal Archief: “Door de collectie op te nemen, kunnen we garanderen dat
deze ook in de toekomst bewaard, toegankelijk en zichtbaar blijft. De collectie
vormt een enorme bron van kennis voor diegenen die onderzoek doen naar
post en postwaarden of naar vormgevingsgeschiedenis.” Met deze wisseling
van de wacht keert de collectie weer terug in overheidshanden. De collectie zal
blijven groeien, want PostNL blijft nieuwe uitgiften aan het Nationale Archief
aanleveren.
26 mei 2018 t/m 04 november 2018

Verkiezing PostEurop 2018

In 2018 is het honderd jaar geleden dat een
groep jonge Groninger kunstenaars Kunstkring
De Ploeg opricht. Ter gelegenheid daarvan
presenteert het Groninger Museum deze grote
overzichtstentoonstelling. Centraal staat het
spannende culturele klimaat in Groningen aan
het begin van de twintigste eeuw waarbinnen
De Ploeg is ontstaan.
www.groningermuseum.nl

Opnieuw organiseert PostEurop, de samenwerkende postbedrijven in
Europa, de verkiezing Best Europa Stamp Contest. Het publiek kan stemmen
op zijn favoriete Europese postzegel van het jaar, met als overkoepelende
thema ‘bruggen’. PostNL heeft de postzegel met de afbeelding van de
Kwakelbrug in Edam ingezonden voor deze competitie. Deze postzegel is
een van de twee postzegels van het postzegelvel Bruggen in Nederland.

Avant-garde in Groningen
De Ploeg 1918-1928

Stemmen kan tot en met 9 september 2018 via
www.posteurop.org/europa2018
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Postzegeluitgiften tweede helft 2018*
POSTZEGELUITGIFTE

23 JULI 2018

Nieuw kader Goud Persoonlijke
Postzegel - De Fabeltjeskrant 50 jaar

JAARCOLLECTIE JAARCOLLECTIE
POSTZEGELS
POSTZEGELVELLEN

POSTZEGELMAPJES

EERSTEDAGENVELOPPEN

€ 4,37

€ 2.66

€ 6,03
€ 4,37

€ 8,26
€ 6,19

€ 5,20

€ 7,23

€ 8,30

€ 6,03
€ 4,37

€ 7,23
€ 7,23

€ 6,20

€ 7,25

€ 9,80

€ 4,37

€ 2,66

€ 4,37

€ 2,61

€ 0,83

PRESTIGEBOEKJES

€ 4,15

Vel met 5 gelijke postzegels (Nederland 1, gegomd)

Spraakmakend geld – de Nederlandse
gulden

€ 8,30

€ 12,45

Vel met 10 postzegels in 10 verschillende
ontwerpen (Nederland 1, gegomd)

17 SEPTEMBER 2018

Architectuur Nieuwe Bouwen

€ 4,15

€ 8,30

Vel met 10 postzegels in 5 verschillende
ontwerpen (Nederland 1, gegomd)

Beleef de natuur - paddenstoelen
Vel met 10 postzegels in 10 verschillende
ontwerpen (Nederland 1, zelfklevend)

8 OKTOBER 2018

Kinderpostzegels 2018
Vel met 5 postzegels in 5 verschillende
ontwerpen (Nederland 1, gegomd)

19 OKTOBER 2018

Dag van de Postzegel 2018

€ 0,83

€ 8,30

€ 0,78

€ 7,80

€ 12,45

Vel met 10 gelijke postzegels (Nederland 1,
gegomd)

NOVEMBER 2018

Nieuw kader December
Persoonlijke Postzegels
Vel met 10 gelijke postzegels (decembertarief,
zelfklevend)

Decemberzegels 2018

Meer informatie wordt nader bekendgemaakt.

Verschijningsvorm nog niet bekend
(decembertarief, zelfklevend)

*D
 eze postzegeluitgiften behoren tot het officiële uitgifteprogramma. Alle overige postzegeluitgiften vallen hierbuiten. 			
Onder voorbehoud van prijswijzigingen en druk- en schrijffouten.

Nieuwe uitgiften
Honderd jaar De Ploeg
UITGIFTEDATUM:22 MEI

SHOP

Postzegelmapje nr. 576a
Honderd jaar De Ploeg
Postzegelvel
Honderd jaar De Ploeg

€ 6,03
BESTELNUMMER 380781

€ 8,30
BESTELNUMMER 380765

Postzegelmapje nr. 576b
Honderd jaar De Ploeg
Eerstedagenvelop nr. 768a
Honderd jaar De Ploeg

€ 4,37
BESTELNUMMER 380782

€ 8,26
BESTELNUMMER 380751

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

€ 12,45
BESTELNUMMER 380711

Eerstedagenvelop nr. 768b
Honderd jaar De Ploeg
€ 6,19
BESTELNUMMER 380752

19

20

Nieuwe uitgiften
Mooi Nederland
UITGIFTEDATUM: 4 JUNI

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

Postzegelvel
Mooi Nederland 2018: stadspoorten - Culemborg

€ 4,15
BESTELNUMMER 380762

Postzegelvel
Mooi Nederland 2018: stadspoorten - verzamelvel
€ 4,15
BESTELNUMMER 380763

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

Prestigeboekje nr. 77
Stadspoorten:
Mooi Nederland 2018

€ 12,45
BESTELNUMMER 380712

Eerstedagenvelop n nr. 769
Mooi Nederland 2018
€ 7,23
BESTELNUMMER 380750

Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
UITGIFTEDATUM: 23 JULI

SHOP
Eerstedagenvelop nr. 771a
Spraakmakend geld –
de Nederlandse gulden

Postzegelvel
Spraakmakend geld –
de Nederlandse gulden

€ 8,26
BESTELNUMMER 380950

€ 8,30
BESTELNUMMER 380961

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

Eerstedagenvelop nr. 771b
Spraakmakend geld –
de Nederlandse gulden

€ 6,19
BESTELNUMMER 380951

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

Prestigeboekje nr. 78
Spraakmakend geld –
de Nederlandse gulden
€ 12,45
BESTELNUMMER 380911
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Nieuwe uitgiften
Beleef de natuur - insecten
UITGIFTEDATUM: 4 JUNI

Postzegelvel
Beleef de natuur - insecten
Zelfklevend

€ 8,30
BESTELNUMMER 380862

Eerstedagenvelop nr. 770a
Beleef de natuur - insecten
€ 7,23
BESTELNUMMER 380850

Postzegelmapje nr. 578a
Beleef de natuur insecten

€ 6,03
BESTELNUMMER 380880

Eerstedagenvelop nr. 770b
Beleef de natuur - insecten
€ 7,23
BESTELNUMMER 380851

bewaarmap
cadeau bij
abonnement

Postzegelmapje nr. 578b
Beleef de natuur - insecten

€ 4,37
BESTELNUMMER 380881

Abonnement Beleef de natuur

ELK KWARTAAL EEN POSTZEGELVEL À € 8,30
UIT DE 3-JARIGE SERIE. ONTVANG NU DE
GRATIS SPECIALE BEWAARMAP MET DE
EERSTE 3 VELLEN UIT DE SERIE VOOR €24,90.
BESTELNUMMER 782507

SHOP

Recent verschenen
Beleef de natuur - veldbloemen
UITGIFTEDATUM: 9 APRIL
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Boek Beleef de natuur
- veldbloemen
€ 14,95
BESTELNUMMER 780010

of:

Gratis
bij uw
bestelling
vanaf € 75,-

Postzegelvel
Beleef de natuur - veldbloemen
Zelfklevend
€ 8,30
BESTELNUMMER 380261

Postzegelset Beleef de natuur veldbloemen
inclusief klemstroken
Zelfklevend
1 postzegelvel gestempeld en
1 postzegelvel ongestempeld

nieuw

€ 14,95
BESTELNUMMER 780004

Postzegelmapje nr. 574a
Beleef de natuur veldbloemen

€ 6,03
BESTELNUMMER 380281

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

Beleef de natuur -reptielen & amﬁbieen
UITGIFTEDATUM: 2 JANUARI

Boek Beleef de natuur reptielen & amﬁbieen

€ 14,95
BESTELNUMMER 780009

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

Postzegelmapje nr. 570a
Beleef de natuur reptielen & amﬁbieen

€ 6,03
BESTELNUMMER 380180

Postzegelset Beleef de natuur reptielen & amﬁbieen
inclusief klemstroken
Zelfklevend
1 postzegelvel gestempeld en
1 postzegelvel ongestempeld

€ 14,95
BESTELNUMMER 780002

Postzegelmapje nr. 570b
Beleef de natuur reptielen & amﬁbieen
€4,37
BESTELNUMMER 380181
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Nieuwe uitgiften
De Fabeltjeskrant 50 jaar
UITGIFTEDATUM: 23 JULI

Abonnement?
Bekijk de
ﬂyer bij
deze Collect

Postzegelmapje nr. 580
De Fabeltjeskrant 50 jaar Meneer de Uil

€ 4,37
BESTELNUMMER 380982

Eerstedagenvelop nr. 772
De Fabeltjeskrant 50 jaar Meneer de Uil
€2,66
BESTELNUMMER 380952

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 50 jaar
- Meneer de Uil
€ 4,15
BESTELNUMMER 380962

Recent verschenen
Persoonlijke Postzegels - Fokke & Sukke bestaan 25 jaar (1993-2018)
UITGIFTEDATUM: 23 APRIL

Postzegelvel Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
gegomd

Postzegelmapje nr. 575
Fokke & Sukke bestaan 25 jaar

€ 8,30
BESTELNUMMER 380561

€ 4,11
BESTELNUMMER 380580

Postzegelvel Fokke & Sukke
bestaan 25 jaar
Internationaal
Postzegelvel Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
gegomd
zelfklevend
€ 7,00
€ 8,30
BESTELNUMMER 380563

BESTELNUMMER 380562

Recent verschenen
Verjaardagspostzegels
UITGIFTEDATUM: 19 FEBRUARI

SHOP
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Postzegelmapje nr. 571
Verjaardagspostzegels
€ 6,03
BESTELNUMMER 380280

Postzegelvel Verjaardagspostzegels
€ 4,98
BESTELNUMMER 380262

200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
UITGIFTEDATUM: 19 FEBRUARI

Prestigeboekje nr. 74
200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
€12,45
BESTELNUMMER 380611

Postzegelvel
200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
€ 8,30
BESTELNUMMER 380662

Postzegelmapje nr. 572a
200 jaar Rijksmuseum
van Oudheden
€ 5,20
BESTELNUMMER 380681

Postzegelmapje nr. 572b
200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
€5,20
BESTELNUMMER 380682
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Recent verschenen
PostEurop: Nederlandse bruggen
UITGIFTEDATUM: 26 MAART

Postzegelvel
PostEurop: Nederlandse bruggen
€ 8,40
BESTELNUMMER 380661

Prestigeboekje nr. 75
Beweegbare bruggen in Nederland
€ 12,45
BESTELNUMMER 380612

Postzegelmapje nr. 573
PostEurop: Nederlandse bruggen
€ 6,65
BESTELNUMMER 380680

Persoonlijke producten
Postzegelvel Go Dutch
Peter Riezebos: Frans Hals

Postzegelvellen Peter Riezebos

€ 4,00
BESTELNUMMER 770097

Postzegelvel Go Dutch
Peter Riezebos: Michiel de Ruyter
€ 4,00
BESTELNUMMER 770096

Bewaarmap Go Dutch Peter Riezebos
Bevat 4 postzegelvellen
Peter Riezebos
€ 16,00
BESTELNUMMER 780017

Postzegelvel Go Dutch
Peter Riezebos: Baruch Spinoza
€ 4,00
BESTELNUMMER 770099

Postzegelvel Go Dutch
Peter Riezebos: Joost van den Vondel
€ 4,00
BESTELNUMMER 770098

SHOP

Persoonlijke producten
Postsets Rijksmuseum van Oudheden
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Postset
200 jaar Rijksmuseum van Oudheden Sieraden
€ 4,95
BESTELNUMMER 780042

nieuw

Postset
200 jaar Rijksmuseum van Oudheden Glaswerk
€ 4,95
BESTELNUMMER 780013

Beurspostzegels

Zilveren Postzegel Guust Flater
Beurspostzegel nr. 3
Internationale briefmarken-messe
Essen 2018

nieuw

UITGIFTEDATUM: 3 MEI
€ 3,00
BESTELNUMMER 633803A

Beurspostzegel nr. 4
Internationale briefmarken-messe
Essen 2018
UITGIFTEDATUM: 3 MEI
€ 3,00
BESTELNUMMER 633803B

Beurspostzegel nr. 5
Internationale briefmarken-messe
Essen 2018
UITGIFTEDATUM: 3 MEI
€ 3,00
BESTELNUMMER 633803C

Zilveren Postzegel Guust Flater
let op: beperkte voorraad

€ 29,95
BESTELNUMMER 780015

Persoonlijke producten
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Postzegelvellen bedreigde zoogdieren
Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Bengaalse tijger
€ 7,50
BESTELNUMMER 770052

nieuw

nieuw

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
grote oceaannoordkaper
€ 7,50
BESTELNUMMER 770051

nieuw

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
brilbeer
€ 7,50
BESTELNUMMER 770053

nieuw

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
berggorilla
€ 7,50
BESTELNUMMER 770064

Bewaaralbum
Bedreigde zoogdieren
€ 19,95
BESTELNUMMER 770031

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
reuzenpanda

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
savanneolifant

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
blauwe vinvis

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Iberische lynx

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
bonobo

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Grévyzebra

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Tasmaanse duivel

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Hawaïaanse monniksrob

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
przewalskipaard

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Europese bizon

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
amoerpanter

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Europese nerts

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
ijsbeer

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
Sumatraanse orang-oetan

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
zwarte neushoorn

Postzegelvel
Bedreigde zoogdieren:
sneeuwluipaard

€ 7,50
BESTELNUMMER 770027

€ 7,50
BESTELNUMMER 770044

€ 7,50
BESTELNUMMER 770049

€ 7,50
BESTELNUMMER 770058

€ 7,50
BESTELNUMMER 770028

€ 7,50
BESTELNUMMER 770046

€ 7,50
BESTELNUMMER 770050

€ 7,50
BESTELNUMMER 770060

€ 7,50
BESTELNUMMER 770029

€ 7,50
BESTELNUMMER 770047

€ 7,50
BESTELNUMMER 770055

€ 7,50
BESTELNUMMER 770061

€ 7,50
BESTELNUMMER 770030

€ 7,50
BESTELNUMMER 770048

€ 7,50
BESTELNUMMER 770057

€ 7,50
BESTELNUMMER 770063

Postzegelvellen Fokke & Sukke 25 jaar

SHOP
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nieuw

nieuw

nieuw
Postzegelvel Fokke & Sukke:
verjaardag

Postzegelvel Fokke & Sukke:
geboorte

€ 5,00
BESTELNUMMER 782544

€ 5,00
BESTELNUMMER 782548

nieuw

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

nieuw

nieuw

Postzegelvel Fokke & Sukke:
beterschap

Postzegelvel Fokke & Sukke:
zomaar

€ 5,00
BESTELNUMMER 782546

€ 5,00
BESTELNUMMER 782547

Verzamelmap Fokke & Sukke
€ 4,95
BESTELNUMMER 782549

Zilveren Postzegel Fokke & Sukke
let op: beperkte voorraad

Postzegelvel Bruna

€ 29,95
BESTELNUMMER 782579

nieuw

Postzegelvel Het pronkstuk van Nederland
nieuw

Postzegelvel
Bruna 150 jaar
let op: beperkte voorraad
€ 8,30
BESTELNUMMER 380767

nieuw

Postzegelvel
Het pronkstuk
van Nederland

€ 3,32
BESTELNUMMER 780016

30

Basisassortiment postzegels
Postzegelvel Iconen

Postzegelvel Liefde

met
aanduiding
W2

met
aanduiding
W2

Postzegelvel Iconen
Nederland 1
zelfklevend

Postzegelvel Liefde
Nederland 1
zelfklevend

€ 8,30
BESTELNUMMER 346701

€ 8,30
BESTELNUMMER 351162

Koning Willem-Alexander 2017/2018
Set van 3 geknipte postzegels
koning Willem-Alexander 2017:
Nederland 1, Nederland 2, Internationaal
€ 3,89
BESTELNUMMER 780014

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

Koning Willem-Alexander 2018
Nederland 2
zelfklevend
UITGIFTEDATUM: 1 JUNI
€ 7,00
BESTELNUMMER 782578

Koning Willem-Alexander 2018
Internationaal
zelfklevend
UITGIFTEDATUM: 1 JUNI

€ 8,30
BESTELNUMMER 782576

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

Assortiment
NEDERLAND

JAARPRODUCTEN 2017
Jaarcollectie 2017 Nederlandse Postzegelvellen
Jaarcollectie 2017 Nederlandse Postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2017 inclusief postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2017 exclusief postzegels
Engelstalig Jaarboek Nederlandse Postzegels 2017
inclusief postzegels

BESTELNR
PRIJS
1700JCV € 70,95
1700JCS € 104,85
1700JBPA € 110,00
1700JBPC € 24,95
1700JBPB € 110,00

GESTEMPELDE JAARCOLLECTIES 2017
Jaarcollectie 2017 Nederlandse Postzegelvellen GESTEMPELD 1700JCVY € 70,95
Jaarcollectie 2017 Nederlandse Postzegels GESTEMPELD 1700JCSY € 104,85
POSTZEGELS 2018
Beleef de natuur - reptielen & amfibieën ZELFKLEVEND
Mooi Nederland 2018: stadspoorten Vianen
Mooi Nederland 2018: stadspoorten Bergen op Zoom
Postzegelvel Mooi Nederland 2018: stadspoorten Hattem
200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
Verjaardagspostzegels
PostEurop: Nederlandse bruggen
Beleef de natuur - veldbloemen ZELFKLEVEND
Fokke & Sukke bestaan 25 jaar GEGOMD
Fokke & Sukke bestaan 25 jaar Internationaal GEGOMD
Fokke & Sukke bestaan 25 jaar ZELFKLEVEND
Honderd jaar De Ploeg
Mooi Nederland 2018: stadspoorten - Zierikzee
Mooi Nederland 2018: stadspoorten - Culemborg
Mooi Nederland 2018: stadspoorten - verzamelvel
Beleef de natuur - insecten ZELFKLEVEND
De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2018
GESTEMPELD Beleef de natuurreptielen & amfibieën ZELFKLEVEND
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018:
stadspoorten Vianen
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018:
stadspoorten Bergen op Zoom
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018:
stadspoorten Hattem
GESTEMPELD 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
GESTEMPELD Verjaardagspostzegels
GESTEMPELD PostEurop: Nederlandse bruggen
GESTEMPELD Beleef de natuur - veldbloemen
ZELFKLEVEND
GESTEMPELD Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
GEGOMD
GESTEMPELD Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
ZELFKLEVEND
GESTEMPELD Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
Internationaal GEGOMD
GESTEMPELD Honderd jaar De Ploeg
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018: stadspoorten Zierikzee
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018: stadspoorten Culemborg
GESTEMPELD Mooi Nederland 2018: stadspoorten verzamelvel
GESTEMPELD Beleef de natuur - insecten ZELFKLEVEND
GESTEMPELD De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil
GESTEMPELD Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
BASISASSORTIMENT ZELFKLEVEND
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10)
Nederland 1 Iconen INTERNATIONAAL (postzegelvel van 50)
Nederland 1 Iconen INTERNATIONAAL (postzegelvel van 5)
Geboorte 2015 (postzegelvel van 50)
Liefde 2018 (postzegelvel van 10)
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks)
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks)
Zakenpostzegels waarde 2 op vel (postzegelvel van 50)

380161
380361
380362
380363
380662
380262
380661
380261
380561
380562
380563
380765
380761
380762
380763
380862
380962
380961

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,30
4,15
4,15
4,15
8,30
4,98
8,40
8,30
8,30
8,30
7,00
8,30
4,15
4,15
4,15
8,30
4,15
8,30

380161Y

€

8,30

380361Y

€

4,15

380362Y €

4,15

380363Y
380662Y
380262Y
380661Y

€
€
€
€

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

380261Y

€

8,30

380561Y

€

8,30

380563Y €

8,30

380562Y €
380765Y €

7,00
8,30

380761Y

€

4,15

380762Y

€

4,15

380763Y
380862Y
380962Y
380961Y

€
€
€
€

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

346701
346702
346703
350364
351162
344301
344302
360361

€
€
€
€
€
€
€
€

8,30
70,00
7,00
41,50
8,30
166,00
166,00
83,00

2017
Koning Willem-Alexander 2017 NEDERLAND 1
(postzegelvel van 10)
Koning Willem-Alexander 2017 NEDERLAND 2
(postzegelvel van 5)
Koning Willem-Alexander 2017 INTERNATIONAAL
(postzegelvel van 5)
Set van 3 geknipte postzegels koning Willem-Alexander
2017: Nederland1, Nederland 2, Internationaal

BESTELNR

PRIJS

770034

€

8,30

770035

€

8,30

770036

€

7,00

780014

€

3,89

782576

€

8,30

782577

€

8,30

782578

€

7,00

782575

€

3,89

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

720042
730144
730145
730143

€
€
€
€

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

POSTZEGELMAPJES 2018
nr. 570a Beleef de natuur - reptielen & amfibieën
nr. 570b Beleef de natuur - reptielen & amfibieën
nr. 571 Verjaardagspostzegels
nr. 572a 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 572b 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 573 PostEurop: Nederlandse bruggen
nr. 574a Beleef de natuur - veldbloemen
nr. 574b Beleef de natuur - veldbloemen
nr. 575 Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
nr. 576a Honderd jaar De Ploeg
nr. 576b Honderd jaar De Ploeg
nr. 577 Mooi Nederland 2018: stadspoorten
nr. 578a Beleef de natuur - insecten
nr. 578b Beleef de natuur - insecten
nr. 579a Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
nr. 579b Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
nr. 580 De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil

380180
380181
380280
380681
380682
380680
380281
380282
380580
380781
380782
380780
380880
380881
380980
380981
380982

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

380611
380612
380711
380712
380911

€
€
€
€
€

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

EERSTEDAGENVELOPPEN 2018
nr 762a Beleef de natuur - reptielen & amfibieën
nr. 762b Beleef de natuur - reptielen & amfibieën
nr. 763 Verjaardagspostzegels
nr. 764a 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 764b 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden
nr. 765 PostEurop: Nederlandse bruggen
nr. 766a Beleef de natuur - veldbloemen
nr. 766b Beleef de natuur - veldbloemen
nr. 767 Fokke & Sukke bestaan 25 jaar
nr. 768a Honderd jaar De Ploeg
nr. 768b Honderd jaar De Ploeg
nr. 769 Mooi Nederland 2018
nr. 770a Beleef de natuur - insecten
nr. 770b Beleef de natuur - insecten
nr. 771a Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
nr. 771b Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden
nr. 772 De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil

380150
380151
380250
380651
380652
380650
380251
380252
380550
380751
380752
380750
380850
380851
380950
380951
380952

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,23
7,23
8,26
8,26
6,19
5,54
7,23
7,23
4,83
8,26
6,19
7,23
7,23
7,23
8,26
6,19
2,66

2018
Koning Willem-Alexander 2018 INTERNATIONAAL
(postzegelvel van 5)
Koning Willem-Alexander 2018 NEDERLAND 1
(postzegelvel van 10)
Koning Willem-Alexander 2018 NEDERLAND 2
(postzegelvel van 5)
Set van 3 gestantste postzegels koning Willem-Alexander
2018: Nederland1, Nederland 2, Internationaal
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PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: reuzepanda
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: savanneolifant
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: blauwe vinvis
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Iberische lynx
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: bonobo
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Grévyzebra
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Tasmaanse duivel
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Hawaiaanse
monniksrob
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: przewalskipaard
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Europese bizon
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: grote
oceaannoordkaper
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Bengaalse tijger
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: brilbeer
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: amoerpanter
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Europese nerts
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: ijsbeer
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: Sumatraanse
orang-oetan
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: zwarte neushoorn
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: sneeuwluipaard
Postzegelvel Bedreigde zoogdieren: berggorilla
Postzegelvel Fokke & Sukke: verjaardag		
Postzegelvel Fokke & Sukke: huwelijk			
Postzegelvel Fokke & Sukke: beterschap		
Postzegelvel Fokke & Sukke: zomaar			
Postzegelvel Fokke & Sukke: geboorte		
Verzamelmap Fokke & Sukke			
Postzegelvel Bruna 150 jaar
Postzegelvel Het pronkstuk van Nederland
Het Plakkaat van Verlatinghe 1581
Postzegelvel Vogels - Lente
Postzegelvel Vogels - Zomer
Postzegelvel Vogels - Herfst
Postzegelvel Vogels - Winter
Postzegelvel Dirk Kuijt-Caribisch Nederland
Postzegelvel KiKa
Postzegelvel Haan en Hond
Postzegelvel Jaar van de Hond
Speciale map Kastelen
Postzegelvel Go Dutch Peter Riezebos: Frans Hals
Postzegelvel Go Dutch Peter Riezebos: Joost van den Vondel
Postzegelvel Go Dutch Peter Riezebos: Baruch Spinoza
Postzegelvel Go Dutch Peter Riezebos: Michiel de Ruyter
Bewaarmap Go Dutch Peter Riezebos
Kaartenset Toffe peren
Kaartenset Fine-apples

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

€
€
€

7,50
7,50
7,50

770051
770052
770053
770055
770057
770058

€
€
€
€
€
€

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

770060
770061
770063
770064
782544
782545
782546
782547
782548
782549
380767

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,50
7,50
7,50
7,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,95
8,30

780016
370264
370561
371261
760112
770095
371362
770089
770094
770033
770097
770098
770099
770096
780017
772513
772512

€ 3,32
€ 8,30
€ 8,30
€ 8,30
€ 8,30
€ 20,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 14,95
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 16,00
€
9,95
€
9,95

ZILVEREN POSTZEGELS
Zilveren Postzegel Guust Flater
Zilveren Postzegel Fokke & Sukke

780015
782579

€
€

29,95
29,95

POSTSETS
Postset 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden - Sieraden
Postset 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden -Glaswerk
Postset Paleis Het Loo

780042
780013
770088

€
€
€

4,95
4,95
4,95

BOEKEN
Boek Beleef de natuur - reptielen & amfibieën
Boek Beleef de natuur - veldboemen
BEURSPOSTZEGELS 2018
Beurspostzegel nr. 1 Filateliebeurs 2018 Hilversum
Beurspostzegel nr. 2 Filateliebeurs 2018 Hilversum
Beurspostzegel nr. 3
Internationale briefmarken-messe Essen 2018
Beurspostzegel nr. 4
Internationale briefmarken-messe Essen 2018
Beurspostzegel nr. 5
Internationale briefmarken-messe Essen 2018

BEWAARALBUMS
Bewaaralbum Bedreigde zoogdieren

BESTELNR
770031 €

PRIJS
19,95

NVPH-CATALOGUS
NVPH-catalogus 2018 (hardcover)

770085

33,90

COLOFON
Collect en Collectwereld is een gezamenlijke uitgave van
Koninklijke Post NL BV en Nordfrim Groep
REDACTIE COLLECT
17e etage, Postbus 30250, 2500 GG Den Haag
ADRESWIJZIGINGEN, BESTELLINGEN EN CORRESPONDENTIE
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda
Telefoon: 088 86 89 900, Internet: www.postnl.nl/collect
UITGEVER
Koninklijke PostNL BV en Nordfrim Groep
Redactie, vormgeving en productie Collect: Birza Design, Deventer
Redactie, vormgeving en productie Collectwereld: Nordfrim Groep
AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Carla Birza, Ingmar Birza, Ben Nienhuis (BWC Pictures), Wilma Schreiber
(Schreib). Sudoku: © Sanders puzzelboeken, Vaassen
De producent heeft ernaar gestreefd de auteursrechten van de illustraties
volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Wie meent nog zekere
rechten te doen gelden, wordt verzocht zich tot de producent te wenden.
Collect wordt vier keer gratis toegezonden. Hierna krijgt u de magazines
gratis toegestuurd bij bestellingen boven de € 25,00 per jaar.

780009
780010

€
€

14,95
14,95

633801A €
633801B €

3,00
3,00

633803A €

3,00

633803B €

3,00

633803C €

3,00

€

ZO BESTELT U UIT COLLECT:
• via de online winkel op www.postnl.nl/collect
• met de bestelkaart van Collect;
• telefonisch, onze Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van		
8.00 - 17.00 uur op 088 - 868 99 00
• Collect Club-winkel, Vlietlaan 44C, Bussum, tel: 035 - 631 52 48
GELDIGHEID
Aanbiedingen in Collect 96 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.

