INHOUD JAARGANG EIGEN PERK 1996
Artikelen
Abrahamse, C.M. & Schuyt, A. van der, Hilversum, het Olympisch dorp van 1928. 116-123 (96/3)
Baas, C., Onderduikers in het Raadhuis. 76-80 (96/2)
Bergeijk, H. van, Het Hilversum van Dudok. Van toen naar nu. 39 (96/1)
Gruijl, P.J. de, Grepen uit de geschiedenis van het gemeentelijk
sportpark. 62-69 (96/2)
Hertog, A. den, Revolutie en Restauratie, het dorpsbestuur van
Hilversum tijdens de Bataafse Republiek. 163-181 (96/4)
Hovenkamp, H.A.R., Sporen van de Luftwaffe in het Raadhuis.
70-75 (96/2)
Otten, W., Paul Krüger en een Hilversumse dominee. 28-31 (96/1)
Pelgrim, E.J., Industrie in het Rode Dorp. 10-27 (96/1)
Pelgrim, E.J., Een electriciteitscentrale aan de Jonkerweg. 147162 (96/4)
Timmer, P.J.J.M., James de Rijk, kunstschilder in Hilversum
(deel 1) 51-61 (96/2)
Timmer, P.J.J.M., James de Rijk, kunstschilder in Hilversum
(deel 2) 99-115 (96/3)
Voort, Harry van der, De vroege jaren van de Boerderij van Houtman. 128-129 (96/3)
Westermann-Van der Steen, L.J., De begraafplaats ’Gedenkt te
Sterven’. 124-127 (96/3)
Artikelen binnenstad
De Binnenstad door H.W. Lammers 39 (96/1)
Onduidelijke besluitvorming rond de Torenstraat door R. Leen-

NEDERLAND 1e emissie
zeer uitgebreid voorradig
op plaatnummers, kleuren
en stempels.

NEDERLAND
PUNTSTEMPELS
uitgebreide voorraad met
vele betere en lastige
stempels.

NEDERLAND vanaf 1852
gebruikt en ongebruikt
vrijwel compleet leverbaar,
ook grote voorraad
postfrisse zegels.

OVERZEESE RIJKSDELEN uitgebreide
voorraad met vele betere
en zeldzame zegels en
series.
Wij beoordelen betere en zeldzame zegels GRATIS voor
u op kwaliteit en echtheid.

ders 39-41 (96/1)
Een Beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad door R. Leenders
41-43 (96/1)
NSF-terrein: schoorsteen en radiogebouw behouden door R.
Leenders 43-44 (96/1)
Boekbespreking
Jan Willem Verkaik, De moord op graaf Floris V. (E.J. Pelgrim)
86-89 (96/2)
J. Poort-van Eeden, Toen ik zo oud was... Verhalen over Hilversum tussen de twee wereldoorlogen. (C.M. Abrahamse) 134135 (96/3)
R.P. de Graaf, Oorlog om Holland 1000-1375. (W.J. Dral) 135137 (96/3)
Freunde des Staedtischen Museums Haus Koekkoek Kleve e.V.,
Barend Cornelis Koekkoek. (A. van der Schuyt) 187 (96/4)
Terugblik
Beelden in Hilversum (ledenavond 28-11-95) 32 (96/1)
Het kasteel van de Heren van Amstel (ledenavond 23-01-96) 32
(96/1)
Gedeporteerd naar Bramsche (ledenavond 26-03-96) 81 (96/2)
Nieuwbouw in historisch perspectief van de binnenstad. (ledenavond 23-04-96) 130 (96/3)
De Westindiëwijk en het KNP gebouw. (ledenavond 28-05-96)
130-131 (96/3)
Hilversum, Pas Op! (ledenavond 24-09-96). 182 (96/4)
Molens in en rond Hilversum (ledenavond 22-10-96) 182 (96/4)

NEDERLAND KLEINNEDERLAND
RONDSTEMPELS zeer uit- verschillende tandingen en
gebreid voorradig met vele typen gewone en portzegels,
betere en zeldzame stempels, uitgebreide voorraad w.b. veveel in luxe kwaliteit.
le lastige ex.
EUROPESE LANDEN,
ENGELSE KOL., U.S.A.
met name de oudere zegels
uitgebreid voorradig.

MOTIEFZEGELS grote
voorraad bloemen, dieren,
ruimtevaart, sport, enz.
meest voor 1975.

Wij zijn geïnteresseerd om grote verzamelingen of betere
losse zegels te kopen.

Bij verkoop via veilingen kunt u gebruik maken van onze vakkennis bij het verkavelen van uw verzameling, waardoor
voor u een zo hoog mogelijke opbrengst verkregen wordt; de bemiddelingskosten zijn voor u slechts 5% van het
verkoopbedrag.
Filatelistische benodigdheden zoals:
albums --- insteekboeken --- catalogi --- loupes --- hawidstroken --- pincetten --- enz.
Verzamel postzegels --- verzamel klassieke zegels
*** = postfris zonder plakker
cert = certificaat
** = ongebruikt met gom
lp = luchtpost
* = ongebruikt zonder gom
Nederland en OR
o = gebruikt
volgens cat. NVPH
Uitsluitend prima kwaliteit
De prijzen zijn incl. BTW
31 69 710
Leveringsvoorwaarden
31 06 80 581 Aankopen boven ƒ200,- franco. Betaling binnen 8 dagen, ons onLoosdrecht bekende kopers levering tegen 2 referenties, of bij vooruitbetaling.

Winkel geopend dinsdag, donderdag en
zaterdag 9.00-17.00 uur.
Geen koopavond
Parkeerruimte aanwezig
Girorekening
Bankrekeningnummer
Rabobank
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POSTZEGELHANDEL

M. VAN DEN HEUVEL B.V.
* inkoop - verkoop - taxatie
* bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen
* beleggingsadviezen
Winkel Langestraat 59c
1211 GW Hilversum

Telefoon 035-6212931
b.g.g. 035-5821927
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