Coronakorting / Corona discount
English follows
In een paar weken tijd is de wereld compleet veranderd door het coronavirus (COVID-19).
Ik hoop dat u deze tijd goed doorkomt en bovenal dat u gezond blijft!
Het postzegelseizoen is abrupt beëindigd en voorlopig is het devies vooral zoveel mogelijk
binnenblijven.
Alle bijeenkomsten, dus ook op postzegelgebied, zijn in ieder geval tot 1 juni uit den boze.
Het zal u niet ontgaan zijn dat - ook bij gebrek aan sportnieuws - de kranten vol staan met tips van
hoe de dagen thuis door te komen nu en de komende maanden.
Wij - als postzegelverzamelaars - mogen ons gelukkig prijzen dat wij ons natuurlijk niet zullen
vervelen!
Eindelijk kunnen wij eens die dozen die er 'al jaren' staan uitzoeken en sorteren. De collectie
bijwerken, tentoonstellingsbladen maken of artikelen schrijven.
Uw vakbladen blijven komen en u heeft wellicht meer tijd om meer artikelen te lezen.
Nee, vervelen doen wij ons niet!
En nu u toch goede voornemens heeft, doe ik wat in de aanbieding.
Alle verpakkingen poststukkenhoesjes (veilig, weekmakervrij polypropeen) van 200 of 1.000 stuks
nu met 15% korting tot 1 juni 2020. Dit geldt tevens voor de zuur- en weekmakervrije albumbladen
en albumhoezen.
128 X 175mm, 40μ: € 26,00 nu: € 22,10/200, € 102 nu: € 86,70/1000
150 x 194mm, 40μ: € 38,60 nu: € 32,81/200, € 129 nu: € 109,65/1000
304 x 225mm, 50μ: € 30,00 nu: € 25,50/100, € 240 nu: € 204/1000
Albumbladen lichtgrijs, A4 geschikt voor inkjet en laserprinter. Bedrukt met zeer fijn raster: € 0,50
nu: € 0,43/pag., € 0,43 nu: € 0,37/pag. per 100p, € 0,40 nu: € 34/pag. per 500p.
Verzendkosten extra.
René Hillesum Filatelie
Postbus 7
3330 AA Zwijndrecht
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******************************************************************
In a few weeks time the world has changed by the corona virus (COVID-19).
I hope you get through this time well and above all that you stay healthy!

The stamp season has ended abruptly and for the time being the motto has been to stay inside as
much as possible.
All meetings, including in the stamp area, are in any case prohibited until 1 June.
You will have noticed that - even in the absence of sports news - the newspapers are full of tips on
how to get through the days at home now and the coming months.
We - as stamp collectors - may be lucky that we will of course not be bored!
Finally we can select and sort those boxes that have been there 'for years'. Update the collection,
create exhibition sheets or write articles.
Your journals keep coming and you may have more time to read more articles.
No, we are not bored!
And now that you have good intentions, I will do something on offer.
All packages of cover pockets (safe, plasticiser-free polypropylene) of 200 or 1,000 pieces now with
a 15% discount until 1 June 2020. This also applies to the acid and plasticiser-free album sheets
and album covers.
128 X 175mm, 40μ: € 26,00 now: € 22,10/200, € 102 now: € 86,70/1000
150 x 194mm, 40μ: € 38,60 now: € 32,81/200, € 129 now: € 109,65/1000
304 x 225mm, 50μ: € 30,00 now: € 25,50/100, € 240 now: € 204/1000
Album pages light grey, A4 suitable for inkjet and laser printer. Pre-printed with a very light raster:
€ 0,50 now: € 0,43/page, € 0,43 now: € 0,37/page per 100p, € 0,40 now: € 34/page per 500pages.
Shipment extra.
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