NIEUWSBRIEF PUNTSTEMPELS.NL (november 2022)
Veiling
Onze oktoberveiling eindigt morgen, 1 november. De eerste kavels lopen af om 10.30 uur en de laatste
rond 12.00 uur. Exacte eindtijden staan aangegeven onder de kavels.
Via onze website www.puntstempels.nl kunt u tot het laatste moment bieden, nadat u heeft ingelogd.
Heeft u nog geen klant-account, dan kunt u zich in het INLOGGEN-scherm eerst registreren.
Als u al een account heeft en uw wachtwoord bent vergeten, kunt u in datzelfde scherm een
wachtwoord-reset aanvragen. Komt u er niet uit, neem dan s.v.p. contact met ons op.
De novemberveiling gaat 4 november a.s. van start. Wat kunt u daarin verwachten?
Het is nog een beetje zoeken naar wat voor u interessant is. De praktijk zal dit moeten uitwijzen, maar
u kunt ook zelf suggesties aandragen via info@puntstempels.nl. Daar zal dan zoveel als mogelijk
rekening mee worden gehouden.
Volgende maand in elk geval opnieuw een aanbod van zegels op albumbladen, dan ook per kantoor.
Daarnaast losse zegels, vaak met hoge cataloguswaarde tegen zeer lage inzet, waaronder:

inzet € 1

inzet € 1

inzet € 1

inzet € 1

inzet € 1

inzet € 5

inzet € 5

Winkel
Ons aanbod van ruim 12.000 zegels wordt ook de komende maand voortdurend aangevuld met nieuwe
aanwinsten. Dat geldt ook voor de langstempels. Check dus regelmatig of er ook voor u iets tussen zit.
Praatje punt
Onlangs was ik op bezoek bij een ex-postzegelhandelaar. In ruste, met een knipoog naar het Engelse
gezegde “old soldiers never die". Een beetje bijpraten over het wel en wee in postzegelland. In de
gezellige woonkamer staat de tafel voor een groot raam met veel licht en zicht op een fraaie en met
zorg aangelegde tuin.
De kachel snort behaaglijk op die ene koude dag in oktober en op tafel ligt een opengeslagen
wereldalbum uit vervlogen tijden. Waarschijnlijk heeft dit album jaren in een boekenkast gestaan als
aandenken aan weleer, maar daar komt nu een eind aan op de ontleedtafel. Rondom het album liggen
stapeltjes uitgenomen zegels, gerangschikt naar soort, zoals perfins, stempels enz. Ook ligt er een
plukje flink beschadigde zegels, bestemd om de houtkachel mee aan te maken.
Verder vele oude naslagwerken en één opvallende nieuwe die er nogal gehavend uitziet. Het is de nvph
catalogus 2021-2022, ontdaan van z'n harde jasje en in twee stukken gedeeld. Volgens zijn baasje
omdat er vanwege de dikte niet goed mee te werken is en aldus zijn praktische oplossing daarvoor.
Een beetje zonde, dat wel…. of toch niet?
Reageren
Vindt u het leuk om te reageren, dan kan dat via info@puntstempels.nl. Reacties die ook voor andere
verzamelaars interessant kunnen zijn, worden dan in een volgende Nieuwsbrief – met eventueel
commentaar – opgenomen.
Stelt u geen prijs op toezending van onze Nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden via info@puntstempels.nl.

