
De Marinekalender 2022  

De Marinekalender 2022 ligt bij de drukkerij en zal 27 juli bij mij afgeleverd worden  

MAG IK EEN IEDER AANMOEDIGEN ER EEN TE KOPEN, Een mooie kalender die elk jaar weer de vele 
facetten van onze Koninklijke Marine op een wat andere manier laat zien en lezen  

Voor een redelijk prijs heeft U de kalender in uw bezit  

De winst gaat voor de volle 100% naar goede doelen die marine gerelateerd zijn 

Dit jaar gaat voor elk 500 euro naar  

 

De TRAKA van de Onderzeedienst 

Ex. Hr.Ms. Hoogeveen  

AMS 60 Bernisse en de MAHU  krijgen ook een bedrag  

Voor Fort Pannerden wordt een gedeelte gebruikt voor de aankoop van een schilderij uit de hand 
van de kunstenaar Joes Wanders   Voorstelling is Hr.Ms.Braga en het Fort in gevecht met de 
binnenvallende Duitse troepen in Mei 1940  

LAAT ONS DEZE STICHTINGEN EN ORGANISATIES STEUNEN  

https://marinekalender.nl/ 

De kalender zijn zeer de moeite waard om bewaard te worden als verzamelobject De prijs zal iets omhoog 
gaan door verhoogde portokosten en drukkosten niet leuk maar ik kan dit niet veranderen. Toch wil ik 
ondanks de verhoogde porto vast houden aan de zelf ontworpen zegels met de wapenschildjes, die zijn wie 
zo al duurder als de standaard zegels van postNL  

Er komt een abonnement systeem U kunt Ja of Nee beantwoorden als U het bestelformulier op de website 
van de Marinekalender invult U blijft net zolang abonnee totdat u het zelf weer gaat herroepen 

Als U besteld dan ook graag gelijk betalen U krijgt de kalender zodra deze van de drukker is, bij u 
thuis geleverd  

Ik heb dan ook een beter overzicht over het vaste aantal kalenders wat ik kan laten drukken PLUS dan een 
X aantal voor de vrije verkoop 

Verkoopprijs is  

13,00 euro inclusief verzenden  

9,00 euro bij afhalen  

 

Marine verjaardagkalender  

De Marine verjaardagkalender is ook nog te koop maar ook hiervan zijn de aantallen zeer beperkt en er 
wordt NIET nabesteld bij de drukker 

Verkoopprijs is  

12,75 euro inclusief verzenden  

8,75 euro bij afhalen  

 

Betaling doet u naar  

IBAN NL16INGB0001896470 

Op naam: J.H. Kaauw  

 

https://marinekalender.nl/ 

https://marinekalender.nl/


 

De navolgende stichtingen worden gesponsord van de winst marinekalender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


