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GRATIS
3-in-1 digitale fotocamera
bij bestelling vanaf € 75,-

GRATIS
breintrainer
bij iedere bestelling
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Unieke aanbieding!
GRATIS Puzzelcomputer breintrainer
bij uw bestelling!*

Als blijk van waardering voor onze trouwe
Collect-klanten, hebben we ook dit keer weer een
interessant cadeau voor u. Bij uw bestelling uit deze
Collect ontvangt u geheel gratis de puzzelcomputer
breintrainer met 3 trainingsprogramma’s. Houd uw
brein scherp met de op de puzzelcomputer
beschikbare puzzelspellen Sudoku, Shoot
of Simon Say.

t.w.v.

€ 14,95

GRATIS 3-in-1 Digitale fotocamera**
bij uw bestelling vanaf €75!*

t.w.v.

€ 39,9
39,95

Om alle bijzondere momenten voor
altijd vast te leggen. Een digitale
fotocamera 300K Pixels 3-in-1! Foto’s,
video-opnames en een praktische webcam in
één. Bestelt u voor 30 april 2009 voor € 75
of meer uit deze Collect, dan ontvangt u de
digitale fotocamera incl. Nederlandstalige
handleiding, USB-kabel, installatie cd-rom en
twee AAA-batterijen als extra geschenk bij
uw bestelling.
2 jaar garantie
Voor slechts € 2,95 is uw fotocamera 2 jaar lang
verzekerd tegen diefstal en technische mankementen. Is
uw fotocamera niet 100% in orde en heeft u de garantie
afgesloten, dan ontvangt u op onze kosten een nieuwe
fotocamera. Vergeet dus niet de garantie aan te kruisen
op uw bestelkaart.

Profiteer nu van deze aanbieding
en vul snel de bestelkaart in deze Collect in!

* Deze actie geldt alleen voor bestellingen via bestelkaart of telefoon. Max. 1 per klant. Bestelling in de online Shop zijn uitgesloten van de actie.
** De digitale fotocamera heeft een LCD-display, timer (max. 10 seconden), videoclipfunctie voor het opnemen van max. 15 seconden bewegend beeld, automatische uitschakelfunctie, twee
resolutie-instellingen, automatisch scherpstellen. De digitale fotocamera wordt apart geleverd en kunt u binnen 2 maanden na ontvangst van Collect tegemoet zien.
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Nieuwe uitgiften
Persoonlijke Postzegels 2009 (I): Golf

Sterren kijken

Persoonlijke Postzegels 2009 (II): 125 jaar NVPV
Mooi Nederland 2009: Assen
Mooi Nederland 2009: Tilburg

Bij helder weer is het ’s nachts goed sterren kijken.
Mooi om te zien, maar wist u dat de sterrenkunde
ook een groot maatschappelijk belang dient?
Astronomie vormt namelijk de bakermat voor
innovatie. Omdat de eerste waarneming met de
telescoop 400 jaar geleden plaatsvond, is 2009
uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de
Sterrenkunde. De Europapostzegels 2009 staan
daarom in het teken van dit thema.
‘Sterren kijken’ is ook van toepassing op de bekende
Nederlander in dit nummer: Marie-Cécile Moerdijk.
Jarenlang trad deze veelzijdige artieste op voor
televisie en radio in binnen- en buitenland.
Tegenwoordig doet ze dit met veel plezier in haar
eigen thuistheater in het Belgische Lommel-Kolonie.
Naast zingen en schrijven zijn postzegels haar
grote passie, met de Mooi Nederland-serie
als favoriete uitgifte.
De Mooi Nederland-serie viert dit jaar haar
vijfjarig jubileum. Sinds de start
in 2005 zijn vele Nederlandse steden
en dorpen op een postzegel
geportretteerd. In 2009 volgen
eerst Tilburg en Assen, daarna
Roosendaal, Oosterhout, Delfzijl en
tot slot het verzamelvel. Eén ding is al
die tijd niet veranderd: het is nog
steeds verrassend hoeveel verhalen en
informatie één postzegel(vel) kan
bevatten.
Ik wens u veel leesplezier!
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Ontmoeting tussen
hemel en aarde
De Europapostzegels 2009 staan in het teken van het ‘Internationale Jaar van de Sterrenkunde’.
Het is namelijk 400 jaar geleden dat de Italiaanse wetenschapper Galileo Galilei zijn telescoop
op de hemel richtte. De uitvinding van de telescoop was het beginpunt van een ware revolutie
in de sterrenkunde in de 17e eeuw. Maar ook nu nog is de astronomie van groot belang.

“Sterrenkunde is de wetenschap die het universum
bestudeert en alles wat daarin te vinden is”,
vertelt Marieke Baan, Persvoorlichter van NOVA,
de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie.
Zij is tevens coördinator van de Nederlandse
activiteiten voor het Internationaal Jaar van de
Sterrenkunde 2009. “Sterrenkundigen doen
onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van
planeten, sterren en sterrenstelsels. Maar ze kijken
ook hoe sterren aan hun einde komen, bijvoorbeeld
in gigantische supernova-explosies. Soms ontstaat
dan een zwart gat, waaruit geen licht meer kan
ontsnappen. Astronomen kunnen terugkijken tot
het punt waarop het heelal nog maar 4 procent
van zijn huidige leeftijd had.”
‘ H O L L A N DS E KI J KER’

Toen Galileo Galilei voor het eerst door een
telescoop keek, zag hij hemelverschijnselen die
geen mens voor die tijd had gezien. Hij zag bergen
en kraters op de maan, de schijngestalten van
Venus en ontdekte vier maantjes bij de planeet
Jupiter. “Galilei deed zijn ontdekkingen met een
‘Hollandse kijker’, een instrument dat wij nu
telescoop noemen, en dat een jaar eerder, in 1608,
in Nederland was uitgevonden. De 16e-eeuwse
theorie van Copernicus dat de aarde om de zon
draait en niet andersom, heeft samen met de
17e-eeuwse uitvinding van de telescoop een
revolutie in de sterrenkunde veroorzaakt. Het
wereldbeeld van de mensheid is daardoor op slag
veranderd. In 1655 ontdekte de grootste wetenschapper die Nederland heeft voortgebracht,
Christiaan Huygens, met een zelf geslepen lens

de maan Titan en later de ring van de planeet
Saturnus. Anno 2009 speuren astronomen met
gigantische telescopen over alle golflengtegebieden het heelal af en doen daarbij dagelijks
nieuwe ontdekkingen.”
Sterrenkunde fascineert niet alleen astronomen,
maar heel veel mensen. Dat heeft natuurlijk te
maken met de vele mooie plaatjes die iedereen
wel kent. Maar ook met de vragen: Waar komen
wij vandaan? Is de aarde de enige planeet waar
leven te vinden is? Marieke Baan: “In Nederland
zijn heel veel sterrenkunde-amateurs. Die
hebben sterrenkunde als hobby en doen zelf
waarnemingen of fotograferen de prachtigste
nevels. Soms leidt dat zelfs tot een echte
wetenschappelijke publicatie. Nog niet zolang
geleden ontdekte een lerares uit Heerlen,
Hanny van Arkel, een vlekje ten zuiden van het
sterrenstelsel IC 2497. Dat vlekje gaat
nu in wetenschappelijke publicaties door het
leven als Hanny’s Voorwerp. Nederlandse
sterrenkundigen hebben een traditie in het
populariseren van hun wetenschap. De bekendste
sterrenkundepopularisator is de Utrechtse
emeritus hoogleraar Kees de Jager, die op hoge
leeftijd nog steeds volle zalen trekt met zijn
populair-wetenschappelijke lezingen.”
TEL ES COP EN VA N DE TOEKOMST

Nederland is nauw betrokken bij de bouw van de
telescopen van de toekomst. Zo gaat ons land vier
van de acht wetenschappelijke instrumenten
ontwerpen van de grootste optische telescoop ter
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Nieuwe uitgiften
N EDER L AN DERS WETEN MEER VAN DE STER R E N
Het belang van de sterrenkunde is dat deze wetenschap een aantal
fundamentele vragen probeert te beantwoorden die voor de hele mensheid
relevant zijn. Waar komen we vandaan? Is er leven op planeten bij
andere sterren? En waar bestaat de 95% van het heelal uit die wij niet
met telescopen kunnen zien? Het is geen toeval dat vorig jaar voor de
vierde maal een Nederlander is benoemd als directeur-generaal van de
Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO). En ook op andere internationaal
vooraanstaande posities zijn vaak Nederlanders te vinden. En wat niet
veel mensen weten is dat de sterrenkunde ook een grote rol heeft gespeeld
in de ontwikkeling van de optiek en digitale camera’s. Dat je met je
mobiel foto’s kunt nemen is voor een deel te danken aan technologische
ontwikkelingen binnen de sterrenkunde.

wereld: de 42-meter European Extremely Large
Telescope (E-ELT). Deze telescoop is klaar in 2017
en komt mogelijk te staan in Chili, waar de ESO al
diverse andere telescopen beheert, zoals de Very
Large Telescope. Verder is, ook in Chili, de Atacama
Large Millimeter Array (ALMA) in aanbouw,
de grootste interferometer-telescoop voor
radiostraling bij submillimeter golflengte. Ook
draagt Nederland bij aan de James Webb Space
Telescope (JWST, de opvolger van de Hubble Space
Telescope). En aan boord van de Herschel-satelliet,
die dit voorjaar wordt gelanceerd, zit een
Nederlands instrument dat op infraroodgolflengten onder andere gaat kijken naar
zeer verre sterrenstelsels. Op initiatief van
sterrenkundig onderzoeksinstituut ASTRON in
Dwingeloo is de grootste radiotelescoop ooit,
LOFAR, in aanbouw. Het project is begonnen met
plannen voor de bouw in Noord-Oost Nederland,
maar inmiddels worden, in samenwerking met
buitenlandse partners, stations met antennes
gebouwd in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië
en Zweden. Bij het project zijn onder meer
astronomen van de universiteiten van Amsterdam,
Groningen, Leiden en Nijmegen betrokken. Op het
LOFAR-netwerk worden verschillende sensoren
aangesloten. De belangrijkste zijn die voor de
radiosterrenkunde, maar er komen ook sensoren
ten behoeve van geofysisch onderzoek. De
antennes van LOFAR sturen hun signalen via
glasvezelkabels naar Groningen, waar een
BlueGene/P supercomputer er bruikbare beelden
van maakt. LOFAR is een belangrijke voorloper van
de radiotelescoop van de toekomst, de Square
Kilometer Array (SKA), die vanaf 2012 in Australië
of Zuid-Afrika gebouwd zal worden.

De Nederlandse werkgroep International Year
of Astronomy (IYA) 2009, waarin professionele
astronomen en sterrenkundeamateurs zich hebben
verenigd, is heel blij met het speciale postzegelvel.
“De beelden die zijn gekozen (de Huygenslens
en LOFAR) passen in de historische lijn van de
uitvinding van de telescoop tot en met de meest
recente plannen voor de bouw van de E-ELT.
De beelden symboliseren ook een constante groei
van de letterlijke en figuurlijke schaal van de
sterrenkunde. Astronomie is nu een internationaal
georiënteerde wetenschap. En dat zie je terug
in de keuze van andere Europese landen om
sterrenkunde als thema te kiezen voor een
speciale zegel. Overigens doen wereldwijd meer
dan 140 landen mee om te herdenken dat het
400 jaar geleden is dat de sterrenkunde ons
wereldbeeld voorgoed veranderde. Wij willen
in Nederland onder het motto ‘Het heelal,
ontdek het zelf’ dit jaar heel veel mensen laten
kennismaken met de moderne sterrenkunde.
Hen laten zien hoe groot, maar ook hoe mooi de
sterrenhemel is.”
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Persoonlijke Postzegels 2009 (I): Golf
10 maart 2009
Met de Persoonlijke Postzegel
kan iedereen zijn eigen postzegel
maken, door deze te voorzien van
een persoonlijke foto of afbeelding.
Voor verzamelaars en andere
belangstellenden brengt TNT Post
echter ‘ingevulde’ varianten van de
Persoonlijke Postzegel uit, zodra er
iets aan het format wijzigt. Een goed
voorbeeld daarvan is deze uitgifte,
gewijd aan de Nederlandse Golf
Federatie (NGF). Deze postzegel is
voor het eerst zelfklevend.

Unzen-golfbaan.
Sindsdien hebben
n
tientallen landen
dit voorbeeld
gevolgd.

Er zijn twee varianten van de
Persoonlijke Postzegel: een ingetogen
variant (type I) en een opvallende
variant (type II). Op de ingevulde
variant van de Persoonlijke Postzegels
2009 (I): Golf is een illustratie te zien
van een golfer die een bal slaat. De
bal is vlak voor de kijker ‘stilgezet’
en toont het logo van de Nederlandse
Golf Federatie (NGF). In Nederland
spelen maar liefst 600.000 mensen
golf, al dan niet in clubverband.
Onder hen bevinden zich veel
postzegelverzamelaars. Ook is er een
groeiende groep spelers die beide
hobby’s combineren, namelijk door
postzegels met golfthema’s te
verzamelen. Al in 1953 gaf het
Japanse post-bedrijf een postzegel
uit die was gewijd aan de golfsport,
met een afbeelding van de Mount

inhoud te geven met een postzegel
gewijd aan de Nederlandse Golf
Federatie. De ingevulde versie van
de Persoonlijke Postzegels 2009 (I):
Golf is daarvan het resultaat.

Koper van het
eerste uur

De postzegelverzamelaars onder de
golfspelers hebben zich sinds 1991
verenigd in de verzamelclub Swing
Time Philately (www.swing-time.
info), met leden uit twaalf landen.
Het leek de oprichters Leon Vanverre
en Rob van Tuyl een leuk idee om de
verbinding tussen golf en postzegels

In 2008 is een nieuw, zogenoemd
open kader gemaakt voor de
Persoonlijke Postzegel. Ontwerper
Max Kisman: “Dat wil zeggen dat
het ontwerp aan consumenten en
bedrijven zo veel mogelijk ruimte
biedt voor de eigen foto of afbeelding.
De belettering is neutraal en zéker
niet dwingend. Voor de ingetogen
variant heb ik een aangepaste versie
gemaakt van een dubbellijnige
letter, een font dat ik eerder heb
ontworpen”, vervolgt Kisman.
“Het nieuwe font kreeg de naam
Dynamitica mee.”

Naam: Sophie Key
Plaats: Geldermalsen

Datum: 10 maart 2009
Kocht: 1 postzegelvel
Persoonlijke Postzegels
2009 (I): Golf
(op de eerste dag van uitgifte)
Waarom deze postzegels?
“Ik koop altijd mooie postzegels om op
mijn poststukken te plakken. Van beroep
ben ik pedagoog. Als ik de ouders van mijn
leerlingen een rapportje stuur, zoek ik altijd
met zorg een bijzondere postzegel uit. Zeker
als ik weet dat de kinderen ze verzamelen.”

Wat zeggen deze postzegels over u?
“Zelf speel ik geen golf, maar mijn zus en
zwager wel. Mijn zus geeft zelfs golﬂessen.
Ik gebruik deze postzegels dan ook zeker als
ik haar een verjaardagskaart ga sturen. Verder ben ik lid van de caravanclub, waarvan de
meeste leden ook graag golfen. Wederom leuk
voor op de post dus!”

Verzamelt u postzegels?
“Nee, maar ik ben ermee vergroeid doordat
mijn zoons ze wel sparen. Zij zijn al het huis
uit, maar hun verzamelingen liggen hier nog.
Ik ben dus altijd gewend geweest om postzegels,
postzegelboekjes en eerstedagenveloppen te
kopen en daar ga ik gewoon mee verder.”

6
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Persoonlijke Postzegels 2009 (II):
125 jaar NVPV
10 maart 2009
De tweede ingevulde versie van de
Persoonlijke Postzegels 2009 is gewijd
aan de Nederlandsche Vereeniging
van Postzegelverzamelaars (NVPV).
Deze vereniging viert dit jaar het
125-jarige jubileum. Cor Oppelaar,
voorzitter van de NVPV, was nauw
betrokken bij de uitgifte van de
Persoonlijke Postzegel. “Het is een
bijzonder moment voor ons”, stelt
hij. “Deze postzegel is een vorm
van bekroning en een uiting van
waardering van TNT Post.”
Op de ingevulde variant van de
Persoonlijke Postzegels 2009 (II):
125 jaar NVPV is een illustratie te
zien van een jongen die met een
postzegelverzameling in de weer is.
Horizontaal is de tekst ‘125 jaar
kennis en plezier met elkaar’
geplaatst. Verticaal vermeldt de
postzegel ‘NVPV 1884-2009’. De
belangstelling voor het verzamelen
van postzegels groeide in de
negentiende eeuw sterk. In Duitsland
ontstonden diverse postzegelverenigingen, en in 1884 besloten
enkele verzamelaars uit Arnhem
hetzelfde te doen. Zij richtten de
Nederlandsche Postzegel-

verzamelaarsbond op. Een
Amsterdamse verzamelaar wilde
zich erbij aansluiten en maakte
zich sterk voor een afdeling in zijn
stad. De Postzegelverzamelaarsbond
had er wel oren naar. Maar na een
meningsverschil over de verdeling
van de contributiegelden besloten
de Amsterdammers tóch hun
eigen vereniging op te richten.
Daarmee werd, eveneens in 1884,
de Nederlandsche Vereeniging
van Postzegelverzamelaars (NVPV)
een feit.

verband van TNT Post, de
Koninklijke Nederlandse Bond van
Filatelistenverenigingen (KNBF) en
de Nederlandsche Vereeniging van
Postzegelhandelaren (NVPH). Postex
vindt elk jaar plaats in het derde
weekend van oktober in Apeldoorn.
De beurs trekt talloze verzamelaars,
verenigingen en handelaren en is
meer dan alleen een plaats om
postzegels te kopen of te verkopen.
Zo worden in presentaties en

B EELD B EPA L EN D

Uiteraard ondersteunt de NVPV
ook diverse eigen activiteiten. Zo
stuurt de vereniging boekjes rond
waaruit de leden postzegels kunnen
aanschaffen. De vereniging telt
overigens ruim twintig plaatselijke
afdelingen en heeft in totaal
ongeveer 1900 leden.

De NVPV is bijzonder beeldbepalend
geweest voor de Nederlandse
filatelie. De vereniging gaf
bijvoorbeeld al snel na de oprichting
het Nederlandsch Tijdschrift voor
Postzegelkunde uit. Dit tijdschrift
ging in 1922 op in het Maandblad
Filatelie. Vandaag de dag
organiseert de vereniging diverse
tentoonstellingen. Waaronder
Postex, een nationaal filatelistisch
evenement. Sinds 1999 organiseert
de NVPV deze beurs op verzoek
van de Gezamenlijke Stuurgroep
Evenementen, een samenwerkings-

tentoonstellingen vaak bijzondere
collecties voor het voetlicht gebracht.

De belettering op de Persoonlijke
Postzegels is ontworpen door Max
Kisman. De keuze viel op de Quickstep, een font dat Kisman al eerder
ontwierp. Het is een speelse, vrolijke
letter met contouren die een
‘getekende’ uitstraling hebben. Max
Kisman heeft voor de gelegenheid
een heel alfabet gemaakt van de
Quickstep.
De Quickstep is in 2007 eveneens
gebruikt voor de Kinderpostzegels
en de Persoonlijke Postzegel:
Nederlandsche Vereeniging van
Postzegelhandelaren en nu dus voor
de Persoonlijke Postzegels 2009 (II):
125 jaar NVPV.
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Mooi Nederland: Assen
10 maart 2009
De geschiedenis van Assen begint
midden dertiende eeuw. Het klooster
Maria in Campis of Mariënkamp
verhuisde toen van Coevorden naar
een meer noordwestelijk gelegen
dekzandrug. Deze plek zou uitgroeien
tot de provinciehoofdstad Assen. In
1602 werd het klooster opgeheven,
waarna het hoofdgebouw in gebruik
werd genomen als vergaderplaats
voor onder meer het College van
Gedeputeerden. In 2009 viert Assen
dat het 200 jaar geleden stadsrechten
kreeg.
Tegenwoordig kennen we Assen
vooral van Verkeerspark Assen en
het TT-circuit. En dan is er nog Bartje,

zijn vermaarde oneliner was: ‘Ik bid
niet veur brune bonen’. “De uitdaging
was: hoe kunnen we op een logische
en welsprekende manier zoveel
mogelijk over Assen vertellen, om tot
een representatief beeld te komen?”,
aldus René Toneman van bureau Silo.
Samen met Serge Scheepers is hij
verantwoordelijk voor het ontwerp
van de serie Mooi Nederland 2009.
“We kwamen op het idee van
een verzameling kaartjes met
afbeeldingen, die over het hele
postzegelvel zijn verspreid – tegen
de inmiddels ontstane traditie van de
postzegelserie Mooi Nederland in.”
Bij het kiezen van de onderwerpen

hebben de ontwerpers zich
h
laten leiden door hun
voorkeur voor architectuur,
r,
geschiedenis, grootschalige
e
evenementen, kunst én
verhalen van en over de
inwoners van een plaats. Op het
postzegelvel staan onder meer het
Drents Museum, Bartje, het TT-circuit,
Verkeerspark Assen, Ontvangershuis,
de oude en nieuwe watertoren en het
hunebed in het vlakbij gelegen
rustieke dorp Loon. De kaartjes met
verhalen en afbeeldingen liggen
deels over elkaar en zijn soms
gedraaid, waardoor het karakter van
een verzameling wordt benadrukt.

Mooi Nederland: Tilburg
10 maart 2009
In 2009 is het 200 jaar geleden
dat Tilburg stadsrechten kreeg.
Dit jubileum wordt op 10 maart
opgeluisterd met een eigen
postzegelvel. Afgebeeld zijn onder
meer gestileerde afbeeldingen van
poppodium 013, een vrouw achter
het spinnewiel, woontoren Westpoint, museum voor hedendaagse
kunst De Pont, koning Willem II én
voetbalclub Willem II.
Alle illustraties zijn door
Toneman en Scheepers
van bureau Silo gemaakt,
meestal op basis van
bestaand materiaal – én

voorzien van een komische noot. Zo
zijn op de postzegel de balkons van
woontoren de Stadsheer echte
vogelkooitjes geworden. En vanaf het
spinnewiel slingert zich een woldraad over het hele vel langs de
kaartjes, een verwijzing naar de
wolindustrie die eeuwenlang van
levensbelang was voor de stad.
Bij de afbeelding van poppodium 013
is een deel van de programmering
afgebeeld. “Bij dit soort onderwerpen
vertellen afbeeldingen heel weinig”,
legt Toneman uit. “De toevoeging van
tekst gaf ons de gelegenheid om
interessante wetenswaardigheden
weer te geven. Zo wist ik niet dat het
paleis van koning Willem II na zijn
dood een middelbare school werd,
waar Vincent van Gogh nog leerling
is geweest!”

Bijzonder aan het ontwerp is ook dat
de postzegels min of meer verstopt
zijn in de vellen. “Op het oog zijn de
postzegels willekeurige uitsneden uit
het vel”, zegt Toneman. “Toch is er
een accentverschil. De afbeeldingen
op de velrand hebben meestal maar
twee kleuren, blauw en beige. Voor de
onderwerpen op de postzegels
hebben we meer kleuren gebruikt.
Daarnaast zijn de gebruikte technieken afwijkend. Zo lijken de ‘vogelkooitjes’ van de woontoren Stadsheer
van hout gemaakt. En het reuzenrad
heeft rode gondels gekregen. Ze
draaien door een nachtelijke hemel,
die door het gebruik van een stift lijkt
mee te draaien met het rad – én met
de dynamische stad Tilburg!”
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Europapostzegels 2009
7 april 2009
De Verenigde Naties heeft 2009
uitgeroepen tot Internationaal Jaar
van de Sterrenkunde (International
Year of Astronomy 2009 – IYA 2009).
PostEurop haakt hierop in en koos dit
als thema voor de Europapostzegels
2009. Joost Grootens tekende voor het
Nederlandse ontwerp. ”Sterrenkunde
op een postzegel gaat per deﬁnitie
over de relatie tussen klein en
onvoorstelbaar groot. Dat extreme
verschil heb ik als uitgangspunt
genomen voor het ontwerp. Het
maatverschil geldt niet alleen voor
postzegel en heelal, maar ook voor hoe
het heelal zich aan ons voordoet.
Immers, een speldenprik aan de
hemel staat voor een gigantisch
object met een doorsnede van
honderdduizenden kilometers.”
Grootens spitste het ontwerp toe op
de instrumenten van de astronomie.
“Dat sluit niet alleen aan op de 400e
verjaardag van de eerste waarneming
met de telescoop, eveneens in 2009,
maar ook op mijn persoonlijke
interesse. En omdat het gaat om
Nederlandse postzegels heb ik als
eerste onderwerp genomen de
ontdekking van Titan, de grootste
maan van de planeet Saturnus.”
Christiaan Huygens deed deze
ontdekking met behulp van zijn
telescoop. De andere postzegel gaat
over het Nederlandse initiatief
voor de bouw van LOFAR, de grootste
radiotelescoop ter wereld.

Museum. “Een fantastisch
object”, vindt Grootens.
“Ook al omdat Huygens erin
gegraveerd heeft.” Aan de
ene kant van de lens staat
‘3 februari 1655’, de mogelijke
datum van de ontdekking van
Titan en aan de andere kant is
een regel van de Romeinse
dichter Ovidius te zien: ‘Zij
brachten de verre sterren naar
onze ogen’. Grootens heeft de
lens afgebeeld boven een
schets van Huygens van
Saturnus en Titan. “Het is een
vrij kleine lens die ik bijna op
ware grootte op de postzegel
heb kunnen afbeelden. Maar
het bereik van de lens was
enorm. De diameter van de lens,
57 millimeter, heb ik op het
postzegelvel aangegeven.”
De tegenstelling tussen klein en groot
kwam Grootens ook tegen in de
ontwikkeling van de radiotelescoop.
“Bijzonder interessant vind ik dat de
afzonderlijke apparaten – zeg maar de
ontvangers – steeds kleiner worden,
maar het netwerk steeds groter. Dit

vindt zijn voorlopig hoogtepunt in het
project LOFAR. Het is wonderlijk om te
bedenken dat wij als Nederlanders en
Europeanen in feite in dit instrument
rondlopen.” Op de tweede postzegel
heeft Grootens de locaties van de
antennes van LOFAR afgebeeld, met de
centrale locatie in Exloo (Drenthe) als
middelpunt.

KL EU RGEB RU I K
Bij het samenwerkingsverband PostEurop zijn 48 Europese postbedrijven
aangesloten, waaronder TNT Post. Ieder land is in de gelegenheid een
eigen invulling te geven aan het onderwerp. Ontwerper Joost Grootens
deed dit voor Nederland. In zijn ontwerp heeft hij ingenieus gebruik-

Christiaan Huygens was de eerste
grote Nederlandse sterrenkundige.
Van Huygens is een lens bewaard
gebleven, mogelijk van de telescoop
waarmee hij Titan ontdekte. Deze lens
ligt in het Utrechts Universitair

gemaakt van een beperkt aantal kleuren. “Naast zwart pas ik een oranje
toe dat in de huisstijl van TNT Post wordt gebruikt. Het blauw is de kleur
van het Priority-logo. In de postzegel met de telescooplens heb ik de
aanduiding Nederland afgebeeld in goud op een witte ondergrond, een
verwijzing naar de Nederlandse Gouden Eeuw waarin Huygens leefde.
Op de LOFAR-postzegel staat Nederland in witte letters op een blauwe
ondergrond (kleuren EU), waardoor de tekst hier minder makkelijk leesbaar is. Dit is een verwijzing naar de omvang van LOFAR, die het tot een
Europese aangelegenheid maakt, waarin Nederland als het ware opgaat.”
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Nieuwe uitgiften
Zomerpostzegels 2009
7 april 2009
De Zomerpostzegels 2009 staan in
het teken van ‘Vergeet-ze-niet‘, de
naam van een meerjarige campagne
van het Nationaal Ouderenfonds.
Een belangrijke uitdaging van deze
bijzondere opdracht was om geen
gebruik te maken van clichés over
ouderen, aldus Edgar Smaling en
Carlo Elias van bureau Smel, samen
verantwoordelijk voor het ontwerp
van de Zomerpostzegels 2009.
Smaling en Elias kwamen uiteindelijk
op de metafoor van de contact-

V E RG E E T- Z E - N I ET
De volledige opbrengst van de
zogenoemde bijslag van 22 eurocent
op iedere Zomerpostzegel komt ten
goede aan het Nationaal Ouderenfonds. Dit is de nieuwe naam van
het Nationaal Fonds Ouderenhulp.

advertentie. “We kozen voor een
campagneachtige benadering, met
zes miniposters – de postzegels – die
spontane voorbeelden tonen van een
goed contact tussen ouderen,
jongeren en maatschappij. De posters
nodigen iedereen uit om op een
andere manier naar ouderen te
kijken, om zo hopelijk tot de
ontdekking te komen dat ouderen
eigenlijk niet heel veel anders zijn
dan jongeren.”

Elias: “Bij de
postzegel ‘Jong
geleerd oud
gedaan’ bijvoorbeeld, hebben
we een jong
meisje afgebeeld
in plaats van een
oudere. Het
beeld sluit aan
bij het bedankje
n
van de leerlingen

“Wij wilden iets anders dan

aan de lerares,
die alweer 40

bijvoorbeeld het bekende potje
schaak tussen oud en jong – hoewel
daar natuurlijk op zich niets mis mee
is. Wij zochten naar een dynamischer,
meer eigentijdse oplossing, die ervan
uitgaat dat een goed contact tussen
ouderen en jongeren eigenlijk
vanzelfsprekend is – of zou kunnen
zijn.”

Het Nationaal Ouderenfonds zet
zich in voor kwetsbare ouderen in

LET ’S TWIST AGAI N!

Nederland en richt zich daarbij op

Iedere postzegel heeft een
aansprekende kopregel die naar
een korte tekst leidt. Die heeft
de kenmerken van een contactadvertentie, en begint bijvoorbeeld
met een voornaam en – tussen
haakjes – de leeftijd. Ook bevat
de tekst opvallende afkortingen,
zoals ‘zkt’ en ‘lvnslstg type’. Iedere
tekst wordt ondersteund door een
toegankelijk en overtuigend beeld
dat mensen op een leuke manier
aan het denken zet. Smaling en

de bestrijding van eenzaamheid.
Dit doet zij door middel van
diensten en activiteiten, zoals de
BoodschappenPlusBus. Hiermee
kunnen ouderen er weer op uit
trekken. Een ander voorbeeld is de
ComputerPlusBus, waarmee sociale
contacten en zelfredzaamheid van
ouderen wordt bevorderd door ze
kennis te laten maken met de
computer en het internet. Jaarlijks
op 1 oktober organiseert het

jaar balletles geeft. Bovendien leggen
we hiermee meteen de verbinding
tussen jong en oud.” Op de postzegel
‘Let’s twist again!’ blaast een man
op zijn trompet een Gouwe Ouwe.
Dat ouderen van tegenwoordig ook
‘bij de tijd’ zijn, is te zien op de
postzegel ‘Chatten?’. Daar laat oma de
Jong (71) met een stralende glimlach
haar diploma internet zien, dat zij
zojuist heeft behaald. Op weer een
andere postzegel zoekt Corrie (75)
een penvriend(in). Hier gebruiken
Smaling en Elias heel toepasselijk de
kop ‘Vergeet me niet‘. Ook worden de
activiteiten van het Nationaal
Ouderenfonds aangeprezen. De
BoodschappenPlusBus komt namelijk
voorbij onder de kop: ‘Er-op-uit!’ Zo
worden ouderen en jongeren op ieder
postzegel op een ludieke en toegankelijke manier aangesproken.

Ouderenfonds de Vergeet-ze-niet
Dag; een dag waarop aandacht
wordt gevraagd voor eenzaamheid
onder ouderen. De Zomerpostzegels
zijn te koop via de reguliere
verkooppunten van
TNT Post en
www.zomerzegels.nl
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Postzegeluitgiften eerste helft 2009
Ook 2009 wordt weer een verzameljaar om u op te verheugen. Op deze pagina
kunt u zien welke uitgiften u in het eerste halfjaar van 2009 kunt verwachten.
Jaarcollectie

Jaarcollectie

Prestige-

Postzegel-

Eerstedag-

Mooi

Themaboek

postzegels

postzegel-

boekjes

mapjes

enveloppen

Nederland

velletjes

2 januari

• 10 voor Nederland
• 5 voor Europa

€ 0,77

€ 3,85

€ 3,94
(Internationaal)

10 januari

10 maart

• 5 voor buiten Europa

€ 0,95

€ 4,75

• Beatrix standard Europe

€ 0,74

€ 3,70

• Lees mee

€ 5,28

€ 9,95

€ 3,12
(Internationaal)

€ 3,14

€ 4,04

€ 3,14

€ 4,04

• Persoonlijke
Postzegels 2009 (I): Golf

€ 0,44

€ 4,40

€ 2,26

€ 1,84

€ 0,44

€ 4,40

€ 2,26

€ 1,84

• Persoonlijke Postzegels
2009 (II): 125 jaar NVPV

10 maart

7 april

• Mooi Nederland 2009 - Tilburg

€ 2,20

€ 2,20

• Mooi Nederland 2009 - Assen

€ 2,20

€ 2,20

• Europapostzegels 2009:
Nederlandse Sterrenkunde
• Zomerpostzegels 2009

28 april

€ 1,54

€ 7,70

€ 3,96

€ 3,58

€ 2,94

€ 4,46

€ 5,36

€ 24,95

• Mooi Nederland 2009 Roosendaal

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,20

• Mooi Nederland 2009 Oosterhout
• Drie generaties koninginnen

12 mei

• Jubileumpostzegels 2009

€ 7,00

€ 2,20

€ 9,95

€ 4,40

€ 7,00

€ 8,40

€ 2,26

€ 3,60

(5 versch. mapjes)

16 juni

• Mooi Nederland 2009 - Delfzijl

€ 2,20

€ 2,20

• Mooi Nederland 2009 verzamelvel

€ 2,20

€ 9,95

€ 2,70

€ 3,60

Onder voorbehoud van wijzigingen
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De Stelling
Persoonlijke Postzegels hor
het ofﬁciële
“Persoonlijke Postzegels hebben
met postale noodzaak niets meer
te maken”, vindt Philip Levert,
gepensioneerd ingenieur en verwoed
verzamelaar van landenpostzegels.
“Ik ben bedroefd over de enorme
stroom ‘plakplaatjes’ die de markt
overspoelen. Dat is echt iets van de
laatste jaren. Niet voor niets houdt
mijn verzameling op bij de jaren ’50
en in één geval, de West-Europese
landen, bij de jaren ’80. In mijn jeugd
spaarden we sigarenbandjes. Het
leuke was, dat die bandjes allemaal
bij een specifiek sigarenmerk
hoorden, zoals Ritmeester. Toen
kwamen drukkerijen op het idee om
fancy sigarenbandjes te drukken
waar nooit een echte sigaar bij had
gehoord. Met postzegels gaat het
in sneltreinvaart die richting op.”

Al voegt hij er meteen aan toe dat de
jongeren daar natuurlijk anders over
denken en een heel ander referentiekader hebben. “Voor de ouderen,
zoals ik, is het onbegrijpelijk hoe
het zo heeft kunnen gebeuren dat
postzegels, die ooit echt waardepapieren waren, zo in papier, inkt en
drukwerk zijn achteruitgegaan. Een
kennis van mij heeft van dezelfde
uitgifte een aantal postzegels naast
elkaar gelegd en zag de ene na de
andere onregelmatigheid.

Wat me ook stoort, is dat de meeste
postzegels geen doel meer dienen. In
mijn tijd stonden op Zomerpostzegels
de portretten van verdienstelijke
Nederlanders. Op Kinderzegels vond
je treffende beelden terug van de
wereld van het kind. Kom daar nu
eens om: provinciezegels met molens
De heer Levert volgt recente uitgiften en gemalen. Wat moet je daar nu
niet meer, omdat de hoogtijdagen
mee? Dan kun je toch net zo goed
van postzegels voorbij zouden zijn.
prentbriefkaarten kopen?”

Zeventig jaar na zijn eerst verzamelde
postzegel kan de heer Levert nog
evenveel enthousiasme opbrengen
voor zijn hobby. “Gisteren nog heb ik
via e-mail twee luchtpostbrieven uit
Zwitserland gekocht. Mijn passie is
om een land compleet te krijgen en
daar alles over te weten te komen.
In mijn albums schrijf ik bij veel
postzegelseries een toelichtende
tekst. Daarvoor raadpleeg ik de
geschiedenisboeken uit mijn eigen
bibliotheek. Over Persoonlijke
Postzegels valt niets te vertellen.”

Wel mee eens

<<<

De vorige keer:
Gestempelde postzegels hebben
meerwaarde in mijn verzameling
Een greep uit uw reacties:
Toine Mens: “De stelling dat een postzegel
echt gelopen moet zijn, vind ik onzin. Je
kunt op een postkantoor immers ook de
postzegel laten stempelen. Wil je postzegels
verzamelen die echt gelopen zijn, dan zul je
ze op een envelop moeten verzamelen.”
Henk en Sonja Staring: “Aan beide kanten

12

van het verhaal zit wel een kern van
waarheid, maar een gelopen postzegel zoals
Dirk Sluis erover praat boeit ons meer.
Anderzijds hebben ongestempelde
postzegels met of zonder roltandingen vooral oude, dure, moeilijk aan te komen
postzegels - ook hun charme.”
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De heer H.A.C. Kamphuisen:
“Mijn voorkeur gaat sterk
uit naar postzegels met
een leesbare stempeling.
‘Gelopen’ zegels
vertellen mij een
geschiedenis. Voor
veel verzamelaars
gaat het misschien
vooral om een
mooie afbeelding
maar ik behoor
tot de groep
‘romantici’ die antiek
zeer waarderen.”

26-02-2009 15:58:47

De Stelling

oren niet in
e uitgifteprogramma thuis
“Ze horen er juist wel in”, aldus
Johan Schaminée. “Persoonlijke
Postzegels zijn een niet meer
uit de filatelie weg te denken en
filatelistisch zeer interessante
nieuwe ontwikkeling. Persoonlijke
Postzegels geven de filatelie een
21e-eeuwse actualiteit, openen zeer
veel nieuwe mogelijkheden om te
verzamelen en trekken ook enorm
veel nieuwe verzamelaars aan.

Zo kunnen meerdere verschillende
typen Persoonlijke Postzegels met
een internetapplicatie via TNT Post
in samenwerking met de firma Lijnco
worden vervaardigd. Daarnaast
kunnen op 3 locaties in Nederland
(TNT winkels te Nijmegen, Rotterdam
en Den Haag) met speciale automaten
ook nog Persoonlijke Postzegels
worden vervaardigd van een ander
type met een OKI printer.

KOPPOSITI E

Internationaal is Nederland samen
met Oostenrijk een van de meest
vooruitlopende en toonaangevende
landen op het gebied van
Persoonlijke Postzegels, met name
ook waar het de variëteit van
Persoonlijke Postzegels betreft.

Niet mee eens

D RU KVA R IA NTEN

Persoonlijke Postzegels leveren een
enorme veelheid aan onderwerpen
en thema’s op die een welkome
aanvulling kunnen zijn voor veel
thematische verzamelingen. Ook
zijn Persoonlijke Postzegels te
benaderen als een verzamelgebied op zichzelf met een zeer
groot aantal deelgebieden.

Bovendien mogen de Persoonlijke
Postzegels in een collectie Nederland
niet ontbreken, gelet op de diverse
varianten in druktechniek en
drukwijze van de basisvellen in
combinatie met de verschillende
printtechnieken gebruikt voor de
afbeeldingen.”
KOU DWATERVR EES

Schaminée zegt: “Helaas moet
worden vastgesteld dat zowel de
NVPH blijkens de jaarlijks uitgegeven
catalogus als de KNBF middels een
aanpassing van het tentoonstellingsreglement de Persoonlijke Postzegels
in een verdomhoekje trachten te
plaatsen. Zulks is geheel onterecht en
zet grote aantallen verzamelaars op
het verkeerde been. Zowel vanuit
ﬁlatelistisch oogpunt (druktechnieken,
printertechnieken, papiersoorten e.d.)
als vanuit de optiek van het bereiken
van een groter (verzamelaars)
publiek slaan beide organisaties met
hun benadering de plank volledig
mis. In plaats van dankbaar mee te
liften op de marketinginspanningen
van TNT Post wordt voor vele
enthousiaste filatelisten, maar ook
veel potentiële nieuwe verzamelaars
en klanten voor de handel de deur
voor de neus dichtgegooid.”

EENS OF ON EENS?
Wat is uw mening? Laat het ons weten! Reacties op de stelling
kunnen worden gestuurd naar: TNT Post, Stelling Collect, AA 1378,
Postbus 30250, 2500 GG Den Haag, of naar stellingcollect@tntpost.nl
Alle reacties worden verzameld en een selectie daaruit wordt in de
volgende Collect gepubliceerd.
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Mijn postzegel & ik

Honderden postzegels
tegelijk koopt Marie-Cécile
Moerdijk (80). Niet om te
verzamelen, maar altijd
om de mooiste èn meest
geschikte postzegel op elk
poststuk te kunnen plakken.
De veelzijdige artieste hecht
daar veel waarde aan: “Soms
schrijf ik op de envelop:
mooie postzegel hè?”

Marie-Cécile Moerdijk:

‘Een postzegel is het bloemetje op de envelop’

M

Marie-Cécile Moerdijk geniet al jaren
internationale bekendheid als
zangeres, dichteres en schrijfster. Ze
zong onder meer volksliedjes in 23
talen en trad van 1960 tot 1990
regelmatig op voor radio en televisie.
Ook nu nog is zij zeer actief. Zo is ze
stadsdichter van het Belgische
Lommel-kolonie. Ook schrijft ze nog
volop en treedt ze regelmatig op in
haar thuistheater, met conferences,
voordracht en zang.
“Laatst was hier een gezelschap, dat
op het punt stond huiswaarts te
keren. Ik liep mee naar buiten, zodat
ik meteen mijn brievenbus kon legen.
Zoals altijd was die goed gevuld. De
dame naast mij was verrast dat ik
zóveel post kreeg. Zij ontving bijna
nooit wat. Ik nam haar mee terug
naar binnen en stopte twee
postzegels in haar hand, met de
boodschap: verstuur hiermee twee
brieven naar zieke of eenzame
mensen, dan krijg je er vast ook
twee terug!”
“Een brief is geweldig aantrekkelijk”,
vindt ze. “E-mails staan alleen maar
vol technische letters, die zijn
zielloos. Maar een brief, met een

postzegel erop, dat is zo mooi! Ik
stuur ook veel kaarten, naar mensen
die wel wat aandacht kunnen
gebruiken. Overigens koop ik die
kaarten nooit, maar hergebruik ze.
Het gaat niet om de kaart, maar om
het groetje.”
SPEC IA AL U ITGEZOC HT

De zangeres/dichteres vindt
postzegels heel belangrijk. “Ik ben
ermee opgegroeid. Mijn vader had als
kind een prachtige verzameling, met
enkele van de allereerste postzegels
ter wereld. Om lid te kunnen worden
van de schaakclub op de kostschool
waar hij zat, heeft hij zijn collectie
echter ingeruild. Zijn hele leven heeft
hij daar spijt van gehad.” Zelf gebruikt
ze uitsluitend mooie postzegels. “Ik
wil dat het opvalt. Je laat zo zien dat
je moeite hebt gedaan. Je hebt ‘m
speciaal uitgezocht, en er aandacht
aan besteed. Een postzegel is het
bloemetje op de envelop.”
Marie-Cécile houdt van grote
postzegels. Favoriet is de Mooi
Nederland-serie. “Ik heb eens 200
velletjes tegelijk besteld bij de
Collect Club. Prachtig zijn ze, en

zo veelzeggend! Ze vallen echt op
door hun mooie kleuren!” Onlangs
bestelde ze ook 25 vellen Persoonlijke
Decemberzegels (100 jaar KNBLO-NL).
“Zo idyllisch, die wandelende mensen
tussen de bomen. Erg mooi. Ik hou
van bomen. In mijn vroegste jeugdherinneringen hoor ik het geruis van
het populierenbos bij mijn ouderlijk
huis. Mijn vader had die populieren
voor mijn moeder geplant, als
bruidscadeau.”
Sportpostzegels zal ze niet snel
gebruiken. “Ik ben geen sportmens.
Maar ik maak uitzonderingen. Zo
werd ik eens uitgenodigd voor het WK
Biljarten. Ik sloot toen vriendschap
met één van de wereldberoemde
biljarters daar. Toen er een biljartpostzegel uitkwam, heb ik die naar
hem toe gestuurd. En dan is er
nog mijn kleindochter Miek van
Geenhuizen. Zij won deze zomer
tijdens de Olympische Spelen in
Peking een gouden hockey-medaille.
Als verrassing heb ik toen een
Persoonlijke Postzegel laten maken.
Een prachtig exemplaar, met haar
beeltenis en natuurlijk de gouden
medaille!”
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Puzzel

Voor 5 winnaars:
Het boek ‘Astronomie.nl –
Een Hollandse kijk op het heelal’
Bij deze getallenpuzzel moet u het diagram van 9 x 9
vakjes zodanig invullen dat op elke rij, in elke kolom
én in elk deelblokje van 3 x 3 de cijfers 1 tot en met 9
slechts één keer voorkomen. De puzzel heeft slechts
één unieke oplossing. Om mee te dingen naar de prijs
moet u de cijfers uit de gekleurde vakjes overbrengen
naar de gelijkgekleurde vakjes van de oplossingsbalk.
De cijfercombinatie die hier ontstaat, is de oplossing.

Schrijf de oplossing van deze Sudoku op
een briefkaart en stuur deze vóór
1 mei 2009 naar:
Puzzel Collect
Postbus 776
9700 AT Groningen

8 5
tekst en beeld
9 6

7
4 9
6

1 6
4
5
3 2

1
9

3 1
7
4
6 5

8
4 7
2

1 5
7 2

Oplossing Collect 58: 7 – 3 – 8 – 5 – 8
Dit zijn de 10 winnaars. Zij ontvangen
een luxe set kristallen wijnglazen
en de CD ‘Luister naar je ogen’:
M. Nelen, Roosendaal
A. Melkman, Abcoude
K. van Rheenen-Rutten, Poortugaal
B. van Wieren, Gieten
K. W. Zondervan, Goes
H. M. Paus, Hengelo
J. G. vd Ley, Oosthuizen
G. Stoker, Peize
l. vd Heuvel, Brouwers-Haven
J. van Breda-van Nuland, Heesch
R. de Lange, Rosmalen
J. Kruijver, Haarlem

Puzzelprijs
Onder de goede inzendingen van
de puzzel verloot TNT Post 5
exemplaren van het boek
‘Astronomie.nl – Een Hollandse
kijk op het heelal’ van Govert
Schilling. Dit prachtig verzorgde boek
behandelt de geschiedenis
van de Nederlandse astronomie
in tekst en beeld. Aanleiding
voor deze uitgave is de 400ste
geboortedag van de telescoop –
een Nederlandse uitvinding – en
het Jaar van de Sterrenkunde dat

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

in 2009 wordt ingeluid door de

De prijzen worden niet in geld uitgekeerd.

Verenigde Naties. Omvang 240

De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

pagina’s, uitgeverij Veen Magazines.
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Kort

nieuws
Beurspostzegels Antwerpen
Op 28 en 29 maart 2009 vindt de
Antwerpen Expo plaats. Voor deze
beurs brengt TNT Post een speciale
beurspostzegel uit. Ook brengen we
de prachtige Nederlandse postzegels
en andere postzegelproducten onder
de aandacht van de buitenlandse
verzamelaars. Uiteraard bent u als
Nederlandse verzamelaar ook van
harte welkom!

Persoonlijke Postzegel
op wereldtour
De Persoonlijke Postzegel biedt iedereen
de mogelijkheid via www.tntpost.nl zijn
eigen postzegels te maken. Menig
Nederlander heeft via deze weg al zijn
eigen unieke postzegel gemaakt. Zo ook
Het Hagenbeek-Verbond Holland. Dit is
een verbond van enthousiaste mensen
die als hobby genealogisch/historisch
onderzoek doet naar voorouders met de
naam von Hagenbeke/Hagenbe(e)ck/
Hagenbeek. Deze persoonlijk ingevulde
postzegel, waarop het familiewapen en
de burcht Hagenbeck stonden afgebeeld,
heeft de persoonlijke postzegel wereldwijde promotie gegeven. Zo gaat de
postzegel via poststukken van het
Hagenbeek Verbond de hele wereld over,
alwaar het concept van het maken van
je eigen postzegel met interesse werd
ontvangen. De Persoonlijke Postzegel
dook zelfs op in de Duitse pers.

Online Collect Club vernieuwd
Vanaf 1 maart is de website www.tntpost.nl/
collectclub vernieuwd. Voor u als klant is het
gebruiksvriendelijker. Ook zijn de producten
gemakkelijker en sneller te vinden en heeft elke nieuwe emissie vanaf nu
uitgebreide informatie in de vorm van Postzegelnieuws (PZN). PZN bevat alle
informatie over de postzegel, het ontwerp, het ontwerpbureau, de verkoop,
geldigheid, frankeerwaarde en technische uitgiften. Nieuw zijn de themapagina’s.
Hier zijn producten rondom 1 thema geclusterd. Neem snel een kijkje op de
vernieuwde site.

Nieuwe verkooppunten postzegelproducten
Vanaf 2009 tot 2012 verdwijnen de TNT Postkantoren langzaam uit ons straatbeeld. Echter, het aantal verkooppunten voor uw postzegeluitgiften en andere
postzegelproducten neemt toe. Met een brief, flyers en een raamposter op het
TNT Postkantoor dat gaat sluiten, wordt u verwezen naar het dichtstbijzijnde
verkooppunt. Heeft uw verkooppunt niet de actuele uitgifte op voorraad, dan
bestellen ze deze graag voor u. Vragen? Bel de Klantenservice op (058) 233 33 33.

Agenda

1 3
1

4 - 5 APRIL

3

Weekend van de
Sterren, Amsterdam

Op 4 en 5 april vindt in het sciencecenter NEMO, Amsterdam, het Weekend
van de Sterren plaats. Dit is een grote
publieksmanifestatie waar jong en oud
op een verrassende wijze meer te weten
kunnen komen over sterrenkunde met lezingen, films, workshops,
meekijken met een echte telescoop en
nog veel meer. In dat weekend zijn ook
de Landelijke Sterrenkijkdagen 2009.
Voor meer informatie: www.e-nemo.nl

2
2

HET HELE JAAR DOOR
Publiekssterrenwachten

Wie niet naar NEMO kan komen, is
welkom op een van de vele publiekssterrenwachten die Nederland rijk
is. Verder zijn er het hele jaar door
lezingen, tentoonstellingen en
projecten voor het onderwijs.
Een actueel overzicht staat op
www.jaarvandesterrenkunde.nl

T/M 10 MEI
Realisme uit Leipzig,
Assen

De expositie Realisme uit Leipzig
biedt een overzicht van drie generaties
realistische kunstenaars uit Leipzig.
Voor meer informatie: Drents Museum,
Brink 1 in Assen,
telefoon (0592) 377 773
of www.drentsmuseum.nl

4
4

HET HELE JAAR DOOR
Diverse festiviteiten
in Tilburg

In 2009 bestaat Tilburg 200 jaar.
Er zijn daarom het hele jaar door
activiteiten en festiviteiten in de stad,
met als motto: Tilburg laat ‘t zien!
Op 29 maart is er in de binnenstad
het Draaiorgelfestival 2009
met twintig verschillende draaiorgels.
Programma op www.tilburg2009.nl

16
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Nederland kiest voor de paddenstoel
Wellicht heeft u gestemd op de mooiste postzegel van 2008. Winnend ontwerp
is het postzegelvel ‘100 jaar Nederlandse Mycologische Vereniging’ geworden.
Belangstellenden konden tot 5 januari zowel via internet als door het sturen
van een kaartje hun stem uitbrengen. Maar liefst 1 op de 4 stemmen werd
d via
de post uitgebracht.

Uitslag Mooiste postzegel van 2008
1. 100 jaar Nederlandse Mycologische Vereniging (27,2% van de stemmen))
2. Jubileumpostzegels 2008 (21%)
3. Twaalf maanden jarig! (8,8%)
4. Nederlandse Kabouters (5,9%)
5. Keuze van Nederland 2008 (5,1%)

2

3

4

1
5

Dat de ‘mycologische’ postzegel
winnaar is geworden, kwam niet als een
verrassing. Uit filatelistische kringen
waren al snel positieve geluiden te horen
over de kleurrijke postzegels. Op de 10
postzegels van € 0,44 staan vijf
verschillende paddenstoelen afgebeeld
die allemaal in Nederland voorkomen:
inktzwam, aardster, vliegenzwam,
nestzwam en inktviszwam. De winnaars
hebben inmiddels het Jaarboek
Nederlandse Postzegels ontvangen.

Jubileumpostzegels 2009
009

ST E U N
LEN
E DOE
GOED

Op 12 mei 2009 komen de
Jubileumpostzegels 2009 uit. Ditt jaar zijn ze
gewijd aan vijf jubilerende goede doelen: KWF,
Vogelbescherming, Cordaid Mensen in Nood,
De Zonnebloem en SOS-Kinderdorpen. Om de goede
doelen te ondersteunen, verkoopt TNT Post het
Jubileumpostzegelvel tezamen met 5 prachtige
wenskaarten in een pakketje voor slechts € 5,50 per
pakketje. Van dit pakket komt € 1,10 ten goede aan
deze organisaties. De unieke wenskaarten zijn te
koop vanaf 12 mei 2009 bij o.a. Postkantoor, Collect
Club en via de online winkel op www.tntpost.nl

Filateliebeurs Essen
Van 6 tot 10 mei wordt voor de 19e keer de
Internationale Briefmarken Messe in Essen gehouden.
Op 17.000 m2 kunt u er terecht bij meer dan 100
vakhandelaren, veilinghuizen, uitgeverijen en (post)
agenschappen van over de hele wereld. Dat mag u
niet missen! De beurs is op woensdag, donderdag en
vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00, op zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00
uur. Het adres is: Messegelände Essen, Messehaus
Ost, Hallen 5, 9, 10-12 in Essen.
Zie ook www.briefmarkenmesse-essen.de

Aangepaste velrand 10 voor Nederland
Voor de liefhebbers! Het postzegelvel 10 voor Nederland 2008 heeft een
nieuwe velrand. Aangezien recent de internationale tarieven gewijzigd
zijn, is de tarieventabel op de velrand van dit postzegelvel aangepast.
Daarnaast is ook de tekst op de achterzijde van de Mailer 50 voor
Nederland 2008 gewijzigd. Beide postzegelvellen zijn geen nieuwe
emissies (het betreft immers slechts een aanpassing op de velrand),
maar ze zijn voor de liefhebber wel in beperkte oplage verkrijgbaar
bij Collect Club:
10 voor Nederland nieuwe velrand
bestelnummer 286701.NWT.
prijs € 4,40
Mailer 50 voor Nederland nieuwe velrand
bestelnummer 287701.NWT.
prijs € 22,00
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Collect 59_17 17

20-02-2009 15:51:41

advertentie

Telefonisch bestellen:

033-2982353

VOORDEEL AANBIEDINGEN VAN EDEL COLLECTIES

Een grote wijnkist vol met
interessante postzegels!

or
van € 250,- vo

99,
-

Een teakhouten wijnkist… niet met wijn, maar bomvol met interessante en veel betere postzegels!

NIEUW !

De komende avonden heeft u gezellig werk: lekker de postzegels uitzoeken, snuffelen in deze grote
partij, zegels sorteren en bij elkaar leggen en
in uw eigen verzameling doen!
In elke kist vindt u duizenden en duizenden
schitterende postzegels!
Gigantisch veel interessante postzegels:
motiefzegels, bijzondere uitgiften, gelegenheidsuitgiften, oude historische zegels, toeslagzegels, jubileumzegels, etc. etc.
Veel duurdere zegels en series met hoge
cataloguswaarden.
Een pracht partij om van te genieten.
En nu voor een extra lage prijs.
Want de normale winkelprijs voor een
dergelijke partij ligt al gauw op
€ 250,- .

NU ALS STUNTVERKOOP
VOOR SLECHTS € 99,- !
Levering geschiedt op volgorde van
binnenkomst van uw bestelling.
Op = op.
Reageer dus zo snel mogelijk.
Stuur uw bestelbon op
of bel 033-2982353

vol met
Grote kist tjok
duizenden
duizenden en
postzegels!

“Kies voor een levende zee!”

Vanwege de uiterst lage prijs maximaal 1 kist per klant

Het officiële WWF Postzegelvel van
de Nederlandse Antillen
cataloguswaarde € 33,tijdelijk slechts € 12,50

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

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, 3740 WG Bunschoten
Collect 59

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




1 x Grote wijnkist vol postzegels van € 250,- voor € 99,........
........ x Nederlandse Antillen ”Koralen” WWF Postzegelvel met gratis extra’s

voor slechts € 12,50
Naam:

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

hr/mw

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

In het kader van de campagne “Kies
voor een levende zee!” van het Wereld
Natuur Fonds is door de Nederlandse
Antillen (in samenwerking met WWF)
het wondermooie postzegelvel
“Koralen” uitgegeven.
Dit bijzondere postzegelvel bestaat uit 8
postzegels met op elke postzegel een
van de prachtige koralen die in de zee
rond de Antillen te vinden zijn. Met het
presentatieblad en de reuzen-klemstrook. Prijs slechts € 12,50.
Postzegelvel is verkleind afgebeeld.

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik:

 via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b. uw bank- of giro rekeningnr invullen)
 met de bijgesloten acceptgiro-kaart (+ 0,45 euro voor bankkosten)
Bank/Gironummer.
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Service
Colofon
Collect nr. 59/voorjaar 2009
is een uitgave van
Koninklijke TNT Post BV
Redactie Collect

Een kijkje achter
de schermen…

Kamer AA 1378
Postbus 30250
2500 GG Den Haag

Wat is de rol van het magazijn?
“Wij houden de voorraden op orde van alle

Adreswijzigingen, bestellingen

filatelistische producten uit Collect, zodat ze

en abonnementen

snel leverbaar zijn. Je vindt bij ons dus enorme

TNT Post Collect Club

hoeveelheden postzegels, postzegelmapjes,

Postbus 30051

verzamelbladen en albums, pincetten, loepen

9700 RN Groningen

en abonnementsproducten. Ook stellen wij

Telefoon: (050) 586 12 34

producten samen, zoals de abonnementen van

Fax: (050) 586 31 11
Internet: www.tntpost.nl

de prestigeboekjes. Wij verzamelen dan alle
benodigde producten en maken er pakketjes van.

Uitgever

We werken hier met vier vaste krachten en

Koninklijke TNT Post BV

gemiddeld drie uitzendkrachten.”

Piektijden?
Redactie en productie

“De kerstperiode is hier heel druk, wat natuurlijk

Sanoma Uitgevers

voor heel TNT Post geldt. Het hoogtepunt bij ons

Custom Publishing

ligt al in november, als de voorbereiding van de

Vormgeving
IM VormCommunicatie, Den Haag

Naam: Igor Brader
Functie: Voorraadbeheerder
Waar: TNT Post-magazijn, Groningen
Sinds: 2002

verzendingen van start gaat. Ook juni en juli zijn
topmaanden. Dat is namelijk de periode dat de
halfjaarlijkse uitgifte van de abonnementen de deur uitgaat.”

Fotograﬁe

Leukste aan je werk?

Hollandse Hoogte: cover

“De afwisseling. Ik weet nooit van tevoren hoe een dag zal verlopen. Elk kwartier of

De Beeldredaktie: pag. 3, 6, 12, 13 en 19

half uur is er wel iets wat opgelost moet worden. Verder werken we met een hele

Paul Gerritsen: pag. 14

leuke groep mensen, en hebben we mooie producten.”

Ben je zelf ook filatelist?
“Ik vind sommige postzegels heel mooi en interessant, maar ik heb er eerlijk gezegd
Alle aanbiedingen gelden tot het

weinig binding mee. Misschien is dat maar goed ook. Zo kan ik op mijn werk nooit in

verschijnen van de volgende Collect.

de verleiding komen om zelf heel veel bestellingen te plaatsen.”

Hierbij geldt wel: op = op.

Gekste voorval?

Alle genoemde prijzen en gegevens

“We krijgen hier ook retourzendingen binnen, en daar zat een keer een jas bij die echt

zijn onder voorbehoud van zet- en

niet bij ons vandaan kwam. Ook stond er een keer een klant voor de deur, die iets wilde

drukfouten.

bestellen. Dat gaat helaas niet; daar hebben we juist het Customer Care Center voor!”

De producent heeft ernaar gestreefd de
auteursrechten van de illustraties volgens
de wettelijke bepalingen te regelen.
Wie meent nog zekere rechten te kunnen

Zó bestelt u!

de eerste vier nummers van Collect

Er zijn vier manieren om de producten van de Collect Club te bestellen:
via de online winkel op www.tntpost.nl;
met de bestelkaart;
telefonisch, onze Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur via (050) 586 12 34;
u kunt uw bestelling faxen naar (050) 586 31 11.

kosteloos toegezonden. Hierna wordt het

Bereikbaarheid

gratis abonnement verlengd bij

Voor adres- of abonnementswijzigingen kunt u zich wenden tot TNT Post Collect Club, Postbus 30051,
9700 RN Groningen. Voor overige vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met onze
Klantenservice: op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur via (050) 586 12 34.

doen gelden, wordt verzocht zich tot de
producent te wenden.
Nieuwe leden van de Collect Club krijgen

bestellingen boven de € 25,00 per jaar.
Bij een lagere besteding kunt u het
abonnement verlengen voor € 10,00
per jaar.
Losse verkoopprijs: € 2,50.
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Geldigheid
Aanbiedingen in Collect blijven geldig tot de volgende Collect verschijnt, tenzij anders vermeld.
Echter: op = op. Reageer dus snel op onze aanbiedingen.
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Shop

Shop

Persoonlijke
Postzegels 2009 (I):
Golf

Postzegelvel Persoonlijke
Postzegels 2009 (I): Golf
€ 4,40
bestelnummer 290261

Postzegelmapje nr. 390
Persoonlijke Postzegels 2009 (I): Golf

Eerstedagenvelop nr. 583
Persoonlijke Postzegels 2009 (I): Golf

€ 2,26
bestelnummer 290280

€ 1,84
bestelnummer 290250

Persoonlijke
Postzegels 2009 (II):
125 jaar NVPV

Postzegelvel Persoonlijke
PV
Postzegels 2009 (II): 125 jaar NVPV
€ 4,40
bestelnummer 290262

Postzegelmapje nr. 391
Persoonlijke Postzegels 2009 (II):
125 jaar NVPV
€ 2,26
bestelnummer 290281

Eerstedagenvelop nr. 584
Persoonlijke Postzegels 2009 (II): 125 jaar NVPV
€ 1,84
bestelnummer 290251

20
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N i e u w e u i t g i ft e n
Mooi Nederland 2009
Postzegelvel
Mooi Nederland 2009: Assen
€ 2,20
bestelnummer 290361

Postzegelvel
Mooi Nederland 2009: Tilburg
€ 2,20
bestelnummer 290362

Europapostzegels 2009:
Nederlandse Sterrenkunde

Postzegelvel Europapostzegels 2009:
Nederlandse Sterrenkunde
€ 7,70
bestelnummer 290461

Postzegelmapje nr. 392
Europapostzegels 2009:
Nederlandse Sterrenkunde
€ 3,58
bestelnummer 290480

Eerstedagenvelop nr. 585
Europapostzegels 2009:
Nederlandse Sterrenkunde

Themaboek Nederlandse
Sterrenkunde

€ 2,94
bestelnummer 290457

€ 24,95
bestelnummer 692901

21
21

Collect 59_21 21

23-02-2009 15:22:53

Shop

N i e u w e u i t g i ft e n
Zomerpostzegels 2009

Postzegelvel
Zomerpostzegels 2009
€ 3,96
bestelnummer 290560

Eerstedagenvelop nr. 586
Zomerpostzegels 2009

Postzegelmapje nr. 393
Zomerpostzegels 2009

€ 5,36
bestelnummer 290557

€ 4,46
bestelnummer 290580

Port Betaald

Set Port Betaald
Waterschappen

Eerstedagenvelop Port Betaald
nr. 12 Waterschappen

€ 2,30
bestelnummer 699057

€ 3,75
bestelnummer 699058

Postzegels 5 voor Nederland
op creditcard-formaat
€ 2,20
bestelnummer 296701
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Bestel voor 30 april voor meer dan € 75,00 en ontvang een digitale camera GRATIS! Zie ook pagina 2
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P e r s o o n l i j ke P r o d u c t e n

Bestellen tot 30 april 2009
Persoonlijk
Postzegelboekje PSV

Persoonlijk
Postzegelboekje Ajax

Persoonlijk
Postzegelboekje Feyenoord

€ 9,95
bestelnummer 697016

€ 9,95
bestelnummer 697007

€ 9,95
bestelnummer 697009

Persoonlijk Postzegelboekje
BZN
€ 9,95
bestelnummer 697232

Persoonlijk Postzegelboekje
Vrije Universiteit
€ 9,95
bestelnummer 697231

Persoonlijk Postzegelboekje
Totally Spies
€ 9,95
bestelnummer 697243

Persoonlijk Postzegelboekje
YinYangYo!
€ 9,95
bestelnummer 697244

Persoonlijk Postzegelboekje
Herman van Veen
€ 9,95
bestelnummer 697404

Persoonlijk Postzegelboekje
101 Dalmatiërs
€ 9,95
bestelnummer 698036

Persoonlijk Postzegelboekje
100 jaar Feyenoord
€ 9,95
bestelnummer 697405

Persoonlijk Postzegelboekje
Frans Bauer
€ 9,95
bestelnummer 698035

postzegelboekje

Persoonlijk Postzegelboekje
Club van Sinterklaas
Postzegels

deel 3
Postzegelboekje CVS.indd 1

€ 9,95
bestelnummer 697242

8/16/07 1:13:51 PM

Persoonlijk Postzegelboekje
Vogelbescherming
Meer vogels in uw tuin
VBN zegelboekje druk.indd 1

28-09-2007 13:41:24

€ 9,95
bestelnummer 697286

Persoonlijk Postzegelboekje
Nederlandse Hartstichting
€ 9,95
bestelnummer 698033

Persoonlijk postzegelboekje
Majoor Bosshardt
€ 9,95
bestelnummer 698034

23
23

Collect 59_23 23

23-02-2009 12:39:40

Shop

ts

te

k
an

s!

Laa

P e r s o o n l i j ke P r o d u c t e n

Bestellen tot 30 april 2009
Boek Monsters in 3-D
€ 14,95
bestelnummer 696434

Nieuwe Persoonlijke Producten
Postzegelvel Dagpauwoog
Met gratis bewaarblad!
€ 4,40
bestelnummer 699032

Persoonlijk
ijk Postzegelboekje
Postzegelb
t
lboekj
kje
Joseph de Musical
€ 9,95
bestelnummer 698283

Nederland Schaatsland
Europese kampioenen in Thialf op postzegels
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EK-titel aan toe.

Persoonlijk Postzegelboekje
b kj
Nederland Schaatsland

Persoonlijk Postzegelboekje ESA (Engelstalig)
Verschijnt 16 april 2009!

€ 9,95
bestelnummer 698238

€ 9,95
bestelnummer 699060
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Shop

Recent verschenen

Postzegelvel
Decemberzegels 2008

Postzegelmapje nr. 386
Decemberzegels 2008

Jaarcollectie Nederlandse
Postzegels 2008

J
Jaarboek
b kN
Nederlandse
d l d
Postzegels 2008

€ 6,80
bestelnummer 281561

€ 3,90
bestelnummer 281580

€ 50,95
bestelnummer 280000

€ 62,50
bestelnummer 280020

Jaarcollectie Nederlandse
Postzegelvellen 2008

Jaarboek Nederlandse
Postzegels 2008 excl. postzegels

€ 64,95
bestelnummer 280069

€ 20,50
bestelnummer 698174

Postzegelvel
Kinderpostzegels 2008
€ 3,96
bestelnummer 281460

Postzegelmapje nr. 388
Prioritypostzegels voor
Europa en buiten Europa
Postzegelmapje nr. 385
Kinderpostzegels 2008

Postzegelvel
5 voor
Europa

Postzegelvel
5 voor buiten
Europa

€ 4,46
bestelnummer 281480

€ 3,85
€ 4,75
€ 3,70
bestelnr. 296702 bestelnr. 296703 bestelnr. 293101

Postzegelvel Persoonlijke
Decemberzegels 2008
€ 3,40
bestelnummer 281563

Postzegelvel
Beatrix
standard Europe

€ 3,94
bestelnummer 296780

Postzegelmapje nr. 389a
Lees mee

Postzegelmapje nr. 389b
Lees mee

€ 3,14
bestelnummer 290180

€ 3,14
bestelnummer 290181

N

180 jaar brailleschrift

Postzegelmapje nr. 387
Persoonlijke
Decemberzegels 2008
€ 1,86
bestelnummer 281581
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Postzegelvel Lees mee

Prestigeboekje
i b kj nr. 23 Lees mee

€ 5,28
bestelnummer 290161

€ 9,95
bestelnummer 290111
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Shop

Buitenlandse Jaarcollecties

Jaarcollectie België 2008
€ 96,75
bestelnummer BE2800

Jaarboek België 2008

Jaarcollectie
Noorwegen 2008

€ 77,75
bestelnummer BE2801

€ 58,75
bestelnr. NO2800

Jaarboek
Noorwegen 2008
€ 60,50
bestelnummer NO2801

Jaarboek Denemarken
2008
€ 60,75
bestelnummer DK2801

Jaarcollectie
Postzegelboekjes
Noorwegen 2008
€ 47,50
bestelnr. NO2802

Jaarcollectie Finland 2008
€ 53,50
bestelnummer FI2800

Jaarcollectie
Groenland 2008
€ 68,75
bestelnummer GL2800

26
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Jaarcollectie Nederlandse Antillen 2008
Jaarboek Canada 2008
Jaarcollectie Denemarken 2008
Jaarcollectie Faerøer Eilanden 2008
Jaarboek Faerøer Eilanden 2008
Jaarboek Finland 2008
Jaarcollectie Ierland 2008
Jaarcollectie Isle of Man 2008
Jaarboek Isle of Man 2008
Jaarcollectie Zwitserland 2008

Prijs

Bestelnr.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

AN2800
CA2800
DK2800
FO2800
FO2801
FI2801
IE2800
IO2800
IO2801
CH2800

86,50
45,00
50,50
45,00
52,00
66,75
41,75
63,50
66,50
42,00

Jaarboek
Ierland 2008

Jaarboek USA 2008

€ 71,50
bestelnummer IE2801

€ 56,75
bestelnummer US2800

Bestel nu en ontvang een handige Breintrainer GRATIS! Kijk voor meer informatie op pagina 2.
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Shop

Bewaarsystemen
Nieuwe albumbladen
Albumbladen
Grenzeloos
Nederland 2008
DAVO
€ 5,70
bestelnummer 642720

Zwart-wit albumbladen 2008
DAVO
€ 18,60
bestelnummer 642728

Geïllustreerd
Verzamelen 2008 DAVO

Albumbladen
Mooi Nederland 2008 DAVO

€ 16,30
bestelnummer 642725

€ 13,95
bestelnummer 642716

Geïllustreerd
Verzamelen 2008 TNT Post
€ 16,30
bestelnummer 642726

Geïllustreerd
Verzamelen 2008 velletjes DAVO
€ 12,75
bestelnummer 642727

Zwart-wit albumbladen 2008
velletjes DAVO
€ 23,00
bestelnummer 642730

Albumblad
Mooi Nederland
verzamelvel 2008 DAVO
€ 3,35
bestelnummer 642721

Zwart-wit albumbladen
Mooi Nederland 2008 DAVO

Albumbladen Nederland 2008
Leuchtturm

€ 7,60
bestelnummer 642729

€ 26,50
bestelnummer 642736

Nieuwe albums
Album Nederland
VI Luxe 2008 DAVO
€ 45,00
bestelnummer 642732

Geïllustreerd Verzamelen II 2008 DAVO
€ 45,00
bestelnummer 642731

Verzamelalbum
Mooi Nederland 2005-2008 DAVO
€ 75,00
bestelnummer 642717

Verzamelalbum
Grenzeloos Nederland DAVO
€ 36,00
bestelnummer 642719
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Album Nederland
Nederlan
nd
Velletjes II 2007
007
7-20 DAVO
2007-2008
nu inclusi
clusief 200
inclusief
2008
€ 60,00
bestelnummer 64
642733
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Shop

K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Nederland ongebruikt

Olympiade-zegels 1928
(nr. 212-219, ongebruikt)
€ 52,50
bestelnummer 696163

Topzegels
ongebruikt
Jubileumzegel 1913
(nr. 101, ongebruikt)
MET CERTIFICAAT
CERTIFICA
VAN ECHTHEID

€ 765,00
bestelnummer 699036

Koningin
i i Wilhelmina
ilh
1946
(nr. 346-349, ongebruikt)
€ 225,00
bestelnummer 696152

Roltanding
ongebruikt

Kinderzegels 1933 (nr. 261-264, ongebruikt)
€ 31,50
bestelnummer 697263

Cour de Justice 1940
(nr. d16-d19, ongebruikt)
€ 67,50
bestelnummer 696268

Prijs

Bestelnr.

€ 35,00
€ 295,00

699034
696164

€

Nederland ongebruikt
Jubileumzegels 1913 (nr. 90-96, ongebruikt)
Opruimingsuitgifte 1920 (nr. 104-105, ongebruikt)
Cijfer 1921-1922 (nr. 107-109, ongebruikt)
Opruimingsuitgifte 1923 (nr. 114-120, ongebruikt)
Jubileumzegels 1923 (nr. 121-129, ongebruikt)
Opruimingsuitgifte 1923 (nr. 132-133, ongebruikt)
Reddingwezen 1924 (nr. 139-140, ongebruikt)
Kinderzegels 1924 (nr. 141-143, ongebruikt)
Kinderzegels 1925 (nr. 166-168, ongebruikt)
Koningin Wilhelmina 1926-1939 (nr. 177-198, ongebruikt)
Rembrandt-zegels 1930 (nr. 229-231, ongebruikt)
Kinderzegels 1932 (nr. 248-251, ongebruikt)
Vredeszegel 1933 (nr. 256, ongebruikt)
Crisiszegels 1934 (nr. 265-266, ongebruikt)
Herdenkingszegels 1934 (nr. 267-268, ongebruikt)
Emma-zegel 1934 (nr. 269, ongebruikt)
Kinderzegels 1934 (nr. 270-273, ongebruikt)
Kinderzegels 1936 (nr. 289-292, ongebruikt)
Universiteit Utrecht 1936 (nr. 287-288, ongebruikt)
Zomerzegels 1937 (nr. 296-299, ongebruikt)
Kinderzegels 1937 (nr. 300-304, ongebruikt)
Zomerzegels 1939 (nr. 318-322, ongebruikt)
Willibrordus 1939 (nr. 323-324, ongebruikt)
Spoorwegjubileumzegels 1939 (nr. 325-326, ongebruikt)
Kinderzegels 1939 (nr. 327-331, ongebruikt)
Blokken legioenzegels 1942 (nr. 402b-403b, ongebruikt)
Portzegels 1907 overdruk De Ruyter (nr. p31-p43, ongebruikt)
Opdruk Armenwet 1913 (nr. d1-d8, ongebruikt)

62,50

697344

€ 24,75
€ 59,00
€ 62,50
€
9,00
€ 12,75
€
8,50
€ 230,00
€ 21,00
€ 31,50
€
8,50
€ 21,00
€ 22,50
€ 12,50
€ 29,50
€ 17,50
€
7,50
€ 12,75
€
9,75
€ 12,75
€
5,50
€
8,50
€
9,75
€ 95,00
€ 127,50
€ 175,00

697257
699035
696205
697346
697382
699052
699053
697067
697262
696211
695214
696214
697353
697385
697267
697266
696131
697386
697349
697269
697270
697201
697374
697248
698164

Prijs

Bestelnr.

€ 385,00
€ 195,00
€ 79,00
€ 29,50
€ 45,00
€ 45,00

696347
699054
699037
699038
699039
699040

Roltanding ongebruikt
Tweezijdige roltanding
1926-1927 (nr. r19-r31,
ongebruikt)

28

€ 132,50
bestelnummer 696349
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Tweezijdige roltanding 1925 (nr. r1-r18, ongebruikt)
Vierzijdige roltanding 1928 (nr. r33-r56, ongebruikt)
Tweezijdig hoekroltanding 1930 (nr. r57-r70, ongebruikt)
Kinderzegels 1930 tweezijdige hoekroltanding (nr. r86-r89, ong.)
Kinderzegels 1931 tweezijdige hoekroltanding (nr. r90-r93, ong.)
Kinderzegels 1932 tweezijdige hoekroltanding (nr. r94-r97, ong.)
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Shop

K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Nederland klassiek gebruikt

Koning Willem III
1852
(nr. 3, gebruikt)

Koning Willem III
1867-1868
(nr. 12, gebruikt)

€ 87,50
bestelnr. 691076

€ 140,00
bestelnr. 696440

Rijkswapen
1869-1871
(nr. 18, gebruikt)

Koning Willem III
1872-1888
(nr. 28, gebruikt)

€ 67,50
bestelnr. 696443

€ 35,00
bestelnr. 696326

Koning Willem III 1852 (nr. 1, gebruikt)
Koning Willem III 1852 (nr. 2, gebruikt)
Koning Willem III 1864 (nr. 4, gebruikt)
Koning Willem III 1864 (nr. 5, gebruikt)
Koning Willem III 1864 (nr. 6, gebruikt)
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 7-8, gebruikt)
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 9, gebruikt)
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 10, gebruikt)
Koning Willem III 1867-1868 (nr. 11, gebruikt)
Rijkswapen 1869-1871 (nr. 13-15, gebruikt)
Rijkswapen 1869-1871 (nr. 14, gebruikt)
Rijkswapen 1869-1871 (nr. 16, gebruikt)
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 20, gebruikt)
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 23-24, gebruikt)
Koning Willem III 1872-1888 (nr. 29, gebruikt)

Prijs

Bestelnr.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

24,50
19,50
13,50
7,00
75,00
5,50
24,00
19,00
95,00
5,50
67,50
75,00

691074
691075
696466
696112
696113
698133
696437
696438
696439
698165
696116
696441

€ 15,00

696323

€ 10,50
€ 110,00

699041
696327

Prijs

Bestelnr.

€ 112,50
€ 7,50
€ 22,50

699042
697362
697364

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,50
18,00
16,50
8,50
7,50
31,50
12,75
10,50
10,50
9,50

696450
695234
695229
697370
696128
699051
699043
699044
699045
696291

€ 169,00
€ 185,00

697255
698138

€ 115,00

697249

Nederland gebruikt

Tuberculose-zegels 1906
(nr. 84-86, gebruikt)
€ 52,50
bestelnummer 696204

Koninginnen 1934
(nr. 265-266 en 269, gebruikt)
€ 8,50
bestelnummer 698135

Prinses Wilhelmina 1891-1894 (nr. 34-44, gebruikt)
Hulpuitgifte 1919 (nr. 102-103, gebruikt)
Tooropzegels 1923 (nr. 134-135, gebruikt)
Koningin Wilhelmina 1931-1933
(nr. 236-237 gebruikt)
Kinderzegels 1933 (nr. 261-264, gebruikt)
Kinderzegels 1934 (nr. 270-273, gebruikt)
Luchtvaartfondszegel 1935 (nr. 278, gebruikt)
Zomerzegels 1936 (nr. 283-286, gebruikt)
Kerken in oorlogstijd 1950 (nr. 556-560, gebruikt)
Van Riebeeck-zegels 1952 (nr. 578-581, gebruikt)
Zomerzegels 1952 (nr. 583-587, gebruikt)
Zomerzegels 1957 (nr. 688-692, gebruikt)
Kinderzegels 1957 (nr. 702-706, gebruikt)
Luchtpostzegels Zeemeeuw 1951
(nr. lp12-lp13, gebruikt)
Opdruk Armenwet 1913 (nr. d1-d8, gebruikt)
Portzegels 1907 overdruk De Ruyter
(nr. p31-p43, gebruikt)

Kinderzegels 1935 (nr. 279-282, gebruikt)

Tentoonstellingszegels ITEP 1952 (nr. 592-595, gebruikt)

€ 9,00
bestelnummer 696221

€ 42,00
bestelnummer 696134

>>>
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U ontvangt uw producten binnen twee weken na ontvangst van uw bestelling.
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Shop

K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Topzegels postfris
Opruimingsuitgifte 1920
(nr. 104-105, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 675,00
bestelnummer 694582

Koningin Wilhelmina 1926-1936
(nr. 177-198, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 685,00
bestelnummer 697290

Koningin Wilhelmina Fotomontage
1931-1933 (nr. 236-237, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 475,00
bestelnummer 697180

Opdruk Armenwet 1913
(nr. d1-d8, postfris)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

€ 725,00
bestelnummer 699046

Nederland postfris

Spoorwegjubileumzegels 1939
(nr. 325-326, postfris)
Speciale aanbieding!
€ 19,50
bestelnummer 696141

Goudse Glazen 1931
(nr. 238-239, postfris)
€ 89,50
bestelnummer 697183

Universiteit
Utrecht 1936
(nr. 287-288, postfris)
Speciale aanbieding!
€ 14,75
bestelnummer 697190

Olympiade-zegels 1956
(nr. 676-680, postfris)
Speciale aanbieding!

30

€ 6,50
bestelnummer 695225
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Tooropzegels 1923
(nr. 134-135,
postfris)

Diverse voorstellingen 1923
(nr. 110-113, postfris)
Speciale aanbieding!

€ 89,50
bestelnummer 696462

€ 16,00
bestelnummer 695112

Cijfer 1899-1913 (nr. 50-55, postfris)
Koningin Wilhelmina 1923 ongetand (nr. 82-83, postfris)
De Ruyter-zegels 1907 (nr. 87-89, postfris)
Hulpuitgifte 1919 (nr. 102-103, postfris)
Tentoonstellingszegels 1924 (nr. 136-138, postfris)
Kinderzegels 1932 (nr. 248-251, postfris)
Vredeszegel 1933 (nr. 256, postfris)
Kinderzegels 1933 (nr. 261-264, postfris)
Crisiszegels 1934 (nr. 265-266, postfris)
Herdenkingszegels 1934 (nr. 267-268, postfris)
Kinderzegels 1936 (nr. 289-292, postfris)
Kinderzegels 1937 (nr. 300-304, postfris)
Zomerzegels 1939 (nr. 318-322, postfris)
Willibrordus 1939 (nr. 323-324, postfris)
Kinderzegels 1939 (nr. 327-331, postfris)
Bevrijdingszegels 1944-1946 (nr. 428-442, postfris)
Koningin Wilhelmina 1947-1948 (nr. 474-486, postfris)
Koningin Wilhelmina 1947-1948 (nr. 487-489, postfris)
Leidse Universiteit 1950 (nr. 561-562, postfris)
Kinderzegels 1951 (nr. 573-577, postfris)
Kinderzegels 1952 (nr. 596-600, postfris)
Koningin Juliana 1953-1967 (nr. 617-636, postfris)
Koningin Juliana 1954-1957 (nr. 637-640, postfris)
Kankerbestrijding 1955 (nr. 661-665, postfris)
Kinderzegels 1958 (nr. 715-719, postfris)
Zomerzegels 1959 (nr. 722-726, postfris)
Koningin Juliana fosfor 1967-1971
(nr. 465b+618b-634b, postfris)

Prijs

Bestelnr.

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

58,00
22,50
39,50
225,00
195,00
125,00
29,50
107,50
62,50
79,00
52,00
38,50
39,50
13,50
39,50
9,75
79,50
45,00
6,75
18,00
8,50
9,75
19,50
10,50
7,50
12,50

695132
697204
695111
699047
695100
695213
698142
695233
697184
697186
697191
699048
697082
695232
696126
695149
695219
697103
696182
696278
696280
695223
695224
698143
696292
695097

€

12,50

699049
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Shop

K l a s s i e ke p o s t z e g e l s
Eerstedagenveloppen
met adres

Postzegelboekjes

Postzegelboekje 8c
€ 29,75
bestelnummer 697174

Postzegelboekje 6b
Zomer 1955 (nr. E21)

Zomer 1953 (nr. E13)

€ 57,50
bestelnummer 695064

€ 112,50
bestelnummer 694238

€ 79,00
bestelnummer 697158

Prijs
Prijs

Bestelnr.

€ 1.100,00

693049

Zomer 1950 (nr. E1)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

Kerken 1950 (nr. E2)
MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID

Leidse Universiteit 1950 (nr. E3)
Kind 1950 (nr. E4)
Zomer 1951 (nr. E5)
Kind 1951 (nr. E6)
Van Riebeeck 1952 (nr. E7)
Mijnwerker 1952 (nr. E8)
Zomer 1952 (nr. E9)
100 Jaar postzegels 1952 (nr. E10)
Kind 1952 (nr. E11)
Watersnood 1953 (nr. E12)
Rode Kruis 1953 (nr. E14)
Kind 1953 (nr. E15)
Zomer 1954 (nr. E16)
Bonifatius 1954 (nr. E17)
Luchtvaart 1954 (nr. E18)
Kind 1954 (nr. E19)
Statuut 1954 (nr. E20)
Bevrijding 1955 (nr. E22)
Kankerbestrijding 1955 (nr. E23)
Kind 1955 (nr. E24)
Zomer 1956 (nr. 25)
Olympiade 1956 (nr. E26)
Europa 1956 (nr. E27)
Kind 1956 (nr. E28)
Jaargang 1957
Jaargang 1958
Jaargang 1959
Jaargang 1960
Jaargang 1961
Jaargang 1962
Jaargang 1963
Jaargang 1964
Jaargang 1965
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

525,00
285,00
290,00
257,50
180,00
112,50
80,00
117,50
69,00
90,00
9,75
57,50
70,00
80,00
40,00
30,00
42,50
22,50
19,50
39,50
39,50
45,00
21,00
27,00
27,50
78,00
34,50
39,50
42,50
25,00

€

29,50

€
€
€

36,50
29,75
13,50

694227
694228
694229
694230
694231
694232
694233
694234
694235
694236
694237
694239
694240
695054
695055
695056
695057
695061
695067
695068
695069
697327
697328
697329
697330
692232
692233
692234
692235
692236
692237
692238
692239
691352

Postzegelboekje 1
Postzegelboekje 2
Postzegelboekje 3
Postzegelboekje 3a
Postzegelboekje 4
Postzegelboekje 6a
Postzegelboekje 6c
Postzegelboekje 6d
Postzegelboekje 6e
Postzegelboekje 6eF
Postzegelboekje 6fFp
Postzegelboekje 6fFq
Postzegelboekje 7bF
Postzegelboekje 8a
Postzegelboekje 8b
Postzegelboekje 8aF
Postzegelboekje 8bF
Postzegelboekje 8cF
Postzegelboekje 9a
Postzegelboekje 9b
Postzegelboekje 9d
Postzegelboekje 9e
Postzegelboekje 9f
Postzegelboekje 9g
Postzegelboekje 9h
Postzegelboekje 9aF
Postzegelboekje 9cF
Postzegelboekje 9dF
Postzegelboekje 9eF
Postzegelboekje 9fF
Postzegelboekje 9gF
Postzegelboekje 9hF
Postzegelboekje 10a
Postzegelboekje 10aF
Postzegelboekje 10bF
Postzegelboekje 11aF
Postzegelboekje 11bF
Postzegelboekje 12
Postzegelboekje 13
Postzegelboekje 14a
Postzegelboekje 14b

Bestelnr.

€
€
€

7,00
9,00
3,00

697146
697147
697148

€

3,00

697150

€
3,00
€
5,00
€ 29,50
€ 29,50
€
7,50
€
3,00
€
5,00
€ 21,00
€
6,00
€
9,00
€
8,50
€
9,00
€ 14,50
€ 43,50
€
8,50
€ 110,00
€ 72,50
€ 54,00
€ 75,00
€ 21,00
€ 12,50
€
7,00
€ 42,50
€ 49,50
€ 97,50
€ 75,00
€ 19,50
€
6,00
€
7,00
€
7,00
€ 13,50
€
8,50
€
9,75
€ 14,50
€ 16,75
€
6,00
€
6,00

697152
697156
697159
697160
697161
697163
697165
697166
697170
697171
697173
697175
697177
697178
696234
696236
698151
696237
698152
696238
696239
696240
696241
698154
696242
696243
698158
696244
696245
696246
696247
696248
696250
698160
698161
698162
698163
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Assortiment
Nederland
Postzegels

Bestelnr. Prijs

Jaarcollectie Nederlandse Postzegels 2008
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2008
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2008 excl. pzs
10 voor Nederland 2008
Lees mee 2009
Zomerpostzegels 2009

280000
280020
698174
286701
290161
290560

€ 50,95
€ 62,50
€ 20,50
€ 4,40
€ 5,28
€ 3,96

280069
296702
296703
293101
290261
290262
290361
290362
290461

€ 64,95
€ 3,85
€ 4,75
€ 3,70
€ 4,40
€ 4,40
€ 2,20
€ 2,20
€ 7,70

Eerstedagenveloppen
Nr. 581 Internationaal
Nr. 582a 200 jaar Braille
Nr. 582b 200 jaar Braille
Nr. 583 Persoonlijke Postzegels 2009 (I): Golf
Nr. 584 Persoonlijke Postzegels 2009 (II):
125 jaar NVPV
Nr. 585 Europapostzegels 2009
Nr. 586 Zomerpostzegels 2009

Bestelnr. Prijs
296757
290150
290151
290250

€
€
€
€

3,12
4,04
4,04
1,84

290251
290457
290557

€ 1,84
€ 2,94
€ 5,36

Postzegelvelletjes
Jaarcollectie Nederlandse Postzegelvelletjes 2008
Vijf voor Europa
Vijf voor buiten Europa
Beatrix standard Europe
Persoonlijke Postzegels 2009 (I): Golf
Persoonlijke Postzegels 2009 (II): 125 jaar NVPV
Mooi Nederland 2009 - Assen
Mooi Nederland 2009 - Tilburg
Europapostzegels 2009

296780
290180
290181
290280

€
€
€
€

3,94
3,14
3,14
2,26

290281

€

2,26

290480
290580

€
€

3,58
4,46

280211
280311

€
€

9,95
9,95

280811

€

9,95

281211
290111

€
€

9,95
9,95

698283
698238
699060

€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95

692801
692802
692901

€ 24,95
€ 24,95
€ 24,95

Themaboeken

Cadeausets Mooi Nederland
Cadeauset Coevorden
Cadeauset Heusden
Cadeauset Zoetermeer

698110
698109
698111

€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95

696249
697001
697287

€ 4,95
€ 14,95
€ 2,95

Postwaardestukken
Voorgefrankeerde kaartenset Hanzesteden
Voorgefrankeerde kaartenset Bedreigde Dieren
Voorgefrankeerde kaartenset First 8

Prestigeboekjes
Nr. 19: Passie voor postzegels
Nr. 20: Mooi Nederland 2008
Nr. 21: Grenzeloos Nederland:
Nederlandse Antillen & Aruba
Nr. 22: 100 jaar Nederlandse
Mycologische Vereniging
Nr. 23 Lees mee

Joseph de Musical
Nederland Schaatsland
ESA (Engelstalig)

Vereniging Rembrandt
Kabouters en paddenstoelen
Nederlandse Sterrenkunde

Postzegelmapjes
Nr. 388 Prioritypostzegels voor Europa en
buiten Europa
Nr. 389a Lees mee
Nr. 389b Lees mee
Nr. 390 Persoonlijke Postzegels 2009 (I): Golf
Nr. 391 Persoonlijke Postzegels 2009 (II):
125 jaar NVPV
Nr. 392 Europapostzegels 2009:
Nederlandse Sterrenkunde
Nr. 393 Zomerpostzegels 2009

Persoonlijke Postzegelboekjes
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Assortiment
Voor meer producten zie www.tntpost.nl

Jaargangen
postzegels postfris

Bestelnr.

Prijs

Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang

694671
694672
694673
694674
694675
694676
694677
694678
694679
694680
694681
694118
694119
694120
694121
694122
693069
693070
693071
693072
693073
691220
692076
692077
692078
692079
692080
692081
692082
692083
692084
692085
692086
692087
692088
692089
692090
692091
692092
692093
692094
692095
692096
692097
692098
692099
692100
692101
692102
692103
692104
692105
692106
692107
692108
692109

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

1924*
1925*
1926*
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933*
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940*
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

In prijs verlaagd!

In prijs verlaagd!

In prijs verlaagd!

In prijs verlaagd!
In prijs verlaagd!

* tijdelijk niet leverbaar

53,00
20,50
38,00
99,00
215,00
125,00
127,50
199,00
335,00
320,00
265,00
295,00
135,00
94,50
93,75
110,25
52,00
20,25
9,75
3,70
15,75
1,95
12,50
16,00
24,70
73,50
155,00
52,50
142,50
54,00
52,00
52,00
115,00
54,00
35,00
36,50
42,50
14,50
26,75
21,25
9,00
29,50
11,50
24,50
16,75
22,50
33,50
26,25
24,50
24,50
24,50
14,00
14,50
13,50
12,50
11,50

Bestelnr.
Al deze jaargangen zijn in prijs verlaagd!
Jaargang 1980
692110
Jaargang 1981
692111
Jaargang 1982
692112
Jaargang 1983
692113
Jaargang 1984
692114
Jaargang 1985
692115
Jaargang 1986
692116
Jaargang 1987
692117
Jaargang 1988
692118
Jaargang 1989
692119
Jaargang 1990
692120
Jaargang 1991
692121
Jaargang 1992
692122
Jaargang 1993
692123
Jaargang 1994
692124
Jaargang 1995
691246
Jaargang 1996
691247
Jaargang 1997
691248
Jaargang 1998
691249
Jaargang 1999
691250
Jaargang 2000
692266
Jaargang 2001
693006
Jaargang 2002
694114
Jaargang 2003
695015
Jaargang 2004
696262
Jaargang 2005
697323

Prijs

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

16,00
14,50
12,50
12,50
12,50
17,50
19,00
19,50
18,50
19,75
22,50
22,50
27,50
32,50
34,00
37,50
40,00
27,50
49,00
49,50
59,50
80,00
68,00
69,50
68,00
57,50

postzegels gebruikt
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1942
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

693226
693227
693228
693229
693230
693231
693232
693233
693234
693235
693236
693237
693238
693239
693240
693241
693242
698172
694172
694173
694174
694175
694176
694177
694178
694179
694180
694181
694182
694183
694184
694185
694186

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

16,00
8,00
11,00
32,50
45,00
14,50
32,50
59,00
63,00
52,00
29,50
32,50
19,50
12,50
9,50
16,75
8,50
7,90
6,90
5,75
7,50
14,50
62,50
21,00
59,50
27,50
19,75
25,50
31,50
21,00
16,50
15,75
19,75
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Assortiment

Buitenland

Bewaarsystemen
Bestelnr.

Prijs

Nederlandse Antillen
Jaarcollectie 2008

AN2800

€ 86,50

België
Jaarcollectie 2008
Jaarboek 2008

BE2800
BE2801

€ 96,75
€ 77,75

Canada
Jaarboek 2008

CA2800

€ 45,00

Denemarken
Jaarcollectie 2008
Jaarboek 2008

DK2800
DK2801

€ 50,50
€ 60,75

Faerøer Eilanden
Jaarcollectie 2008
Jaarboek 2008

FO2800
FO2801

€ 45,00
€ 52,00

Finland
Jaarcollectie 2008
Jaarboek 2008

FI2800
FI2801

€ 53,50
€ 66,75

Groenland
Jaarcollectie 2008

GL2800

€ 68,75

Ierland
Jaarcollectie 2008
Jaarboek 2008

IE2800
IE2801

€ 41,75
€ 71,50

Isle of Man
Jaarcollectie 2008
Jaarboek 2008

IO2800
IO2801

€ 63,50
€ 66,50

Noorwegen
Jaarcollectie 2008
Jaarboek 2008
Postzegelboekjes 2008

NO2800
NO2801
NO2802

€ 58,75
€ 60,50
€ 47,50

USA
Jaarboek 2008

US2800

€ 56,75

Zwitserland
Jaarcollectie 2008

CH2800

€ 42,00

Bestelnr. Prijs
Albumbladen
Geïllustreerd Verzamelen 2007 TNT Post
Geïllustreerd Verzamelen 2008 TNT Post
Geïllustreerd Verzamelen 2007 DAVO
Geïllustreerd Verzamelen 2008 DAVO
Geïllustreerd Verzamelen 2008
velletjes DAVO
Zwart-wit albumbladen 2007 DAVO
Zwart-wit albumbladen 2008 DAVO
Zwart-wit albumbladen 2007 velletjes DAVO
Zwart-wit albumbladen 2008
velletjes DAVO
Albumbladen Mooi Nederland 2008
DAVO
Albumblad Mooi Nederland 2008
Verzamelvel DAVO
Albumblad Mooi Nederland 2007
Verzamelvel DAVO
Albumblad Mooi Nederland 2006
Verzamelvel DAVO
Albumblad Mooi Nederland 2005
Verzamelvel DAVO
Zwart-wit albumbladen
Mooi Nederland 2007 DAVO
Zwart-wit albumbladen
Mooi Nederland 2008 DAVO
Albumbladen Grenzeloos Nederland:
Nederlandse Antillen & Aruba
Albumbladen EK 2008 (1-4) DAVO
Albumblad EK 2008 5e blad DAVO
Albumbladen Nederland 2008 Leuchtturm
Albums TNT Post
Album Postzegelmapjes
Album Prestigeboekjes
20 zwarte insteekkaarten 1 x 180mm
20 zwarte insteekkaarten 2 x 95mm
20 zwarte insteekkaarten 4 x 50mm
Albums DAVO
Album Nederland I Luxe 1852-1944
Album Nederland II Luxe 1945-1969
Album Nederland III Luxe 1970-1989
Album Nederland IV Luxe 1990-1999
Album Nederland V Luxe 2000-2007
2000-2007
Album Nederland VI Luxe 2008
Geïllustreerd Verzamelen 2000-2007
2000-2007
Geïllustreerd Verzamelen II 2008
Verzamelalbum Mooi Nederland 2005-2008
Verzamelalbum Grenzeloos Nederland
Album Nederland Velletjes I 1993-2006
Album Nederland Velletjes II 2007- 2008
Album Eerstedagenveloppen
10 Extra opbergmappen
eerstedagenveloppen
Album Postzegelmapjes
10 Extra opbergmappen postzegelmapjes
Diversen
NVPH-catalogus 2009
NVPH-catalogus 2009 op DVD

642704
642726
642703
642725

€
€
€
€

16,30
16,30
16,30
16,30

642727
642702
642728
642701

€
€
€
€

12,75
18,60
18,60
27,40

642730

€ 23,00

642716

€ 13,95

642721

€

3,35

642724

€

3,35

642723

€

3,35

642722

€

3,35

642707

€ 12,00

642729

€

642720
642712
642714
642736

€ 5,70
€ 10,40
€ 3,35
€ 26,50

693188
693189
694309
694310
694311

€ 12,95
€ 12,95
€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95

640957
640958
640959
640954

€
€
€
€

642708
642732

€ 75,00
€ 45,00

642709
642731
642717
642719
642612
642733
640962

€
€
€
€
€
€
€

640990
640963
649891

€ 7,00
€ 29,00
€ 8,50

698180
698181

€ 24,90
€ 24,90

7,60

77,00
77,00
77,00
77,00

69,00
45,00
75,00
36,00
85,00
60,00
34,00
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TNT Post
Collect Club
Antwoordnummer 216
9700 VB Groningen
Nederland
9700VB216

TNT Post - Collect Club
Antwoordnummer 216
9700 VB Groningen
Nederland
9700VB216
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Buitenland
___ Jaarboek België
___ Jaarcollectie België
___ Jaarboek Canada
___ Jaarboek Denemarken
___ Jaarcollectie Denemarken
___ Jaarboek Faerøer
___ Jaarcollectie Faerøer
___ Jaarboek Finland
___ Jaarcollectie Finland
___ Jaarcollectie Groenland
___ Jaarboek Ierland
___ Jaarcollectie Ierland
___ Jaarboek Isle of Man
___ Jaarcollectie Isle of Man
___ Jaarcollectie Nederlandse Antillen
___ Jaarboek Noorwegen
___ Jaarcollectie Noorwegen
___ Jaarcollectie Postzegelboekjes Noorwegen
___ Jaarboek Verenigde Staten
___ Jaarcollectie Zwitserland

C59

U ontvangt eerst de uitgifte(n) van 2009.
Jaarcollecties, jaarboeken en albumbladen ontvangt u rond de jaarwisseling.
Alle andere producten ontvangt u eens
per halfjaar. Kijk op tntpost.nl voor de
algemene voorwaarden.

TNT Post, Collect Club, Postbus 30051, 9700 RN Groningen, The Netherlands.

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

Banknummer:

Voor de betaling van mijn abonnement ga ik akkoord met een doorlopende machtiging.

Bewaren
___ Albumbladen Geïllustreerd Verzamelen TNT Post
___ Albumbladen Geïllustreerd Verzamelen DAVO
___ Zwart-wit albumbladen postzegels DAVO
___ Zwart-wit albumbladen postzegelvelletjes DAVO
___ Albumbladen Leuchtturm-postzegels Nederland
___ Albumbladen Mooi Nederland

Boeken
___ Themaboek
___ Jaarboek Nederlandse Postzegels, met postzegels
___ Jaarboek Nederlandse Postzegels, zonder postzegels

Postzegelproducten
___ Prestigeboekjes
___ Postzegelmapjes
___ Eerstedagenveloppen
___ Beurspostzegels
___ Postwaardestukken

Postzegels
___ Jaarcollectie Nederlandse postzegels
___ Jaarcollectie Nederlandse postzegelvelletjes
___ Jaarcollectie Nederlandse Postzegelvelletjes exclusief lang
lopende postzegelvelletjes
___ Mooi Nederland

Ik neem met ingang van 1 januari 2009 een abonnement op:

Wilt u uw verzameling compleet houden?
Maar wel op uw gemak? Zonder kans een uitgave mis te lopen?
Word dan abonnee en vul deze kaart in.

Abonnement

2 jaar garantie digitale fotocamera
………...................................................................

699064
……………...................

€……............…

€……...............

1
……….............
Totaal:

2,95
€……...........

TNT Post, Collect Club, Postbus 30051, 9700 RN Groningen, The Netherlands.

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

Banknummer:

Voor betaling van mijn bestelling(en) ontvang ik een acceptgiro.
Ik ga akkoord met een doorlopende machtiging.

levertijden en tarieven.

buitenland gelden andere

C59

gebracht. Voor zendingen naar het

verwerkingskosten in rekening

minder dan € 15,00 worden € 2,50

ontvangst. Bij bestellingen van

twee weken thuis. U betaalt na

U ontvangt uw bestelling binnen

GRATIS
€……............…

1
……….............
39,95
€……...........

€……............…

(Sub)totaal: €……...............
€……...........

€……............…

€……............…

€……............…

€……............…

€……............…

€……...............

……….............

……….............

……….............

……….............

……….............

……….............

Bedrag

GRATIS
€……............…

€……...........

€……...........

€……...........

€……...........

€……...........

€……...........

……….............

1
……….............

14,95
€……...........
€……...........

Aantal

Prijs

Ik kom in aanmerking voor het premium puzzelcomputer breintrainer,
maar wil dit premium niet ontvangen.
Ik kom in aanmerking voor het premium digitale fotocamera,
maar wil dit premium niet ontvangen.

(ik bestel voor € 75 of meer en voor 30 april 2009)
………...................................................................

699063
……………...................

Gratis digitale fotocamera

………...................................................................

………...................................................................

……………...................
……………...................

………...................................................................

……………...................
………...................................................................

………...................................................................

……………...................

……………...................

………...................................................................

………...................................................................

……………...................

……………...................

Product

Gratis puzzelcomputer breintrainer
………...................................................................

bestelnummer

699062
……………...................

Ik wil graag de volgende producten bestellen (om ervoor te zorgen dat u de bestelling ontvangt die u
wenst, dient u altijd een bestelnummer in te vullen):

Bestellen

