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BESCHRIJVING VAN HET BOEK DROSTE, EEN BLIK WAARDIG
Dit boek is niet alleen een 'must' voor de Drosteverzamelaar,maar tevens
interessant voor liefhebbers van andere blik- en kartonverpakkingen.Er
wordt niet alleen aandacht besteed aan de geschiedenis en aan de
verpakkingen van Droste maar ook aan de geschiedenis van
blikverpakkingen, cacao en chocolade in het algemeen.Het historisch
overzicht is tevens een hulpmiddel bij het dateren van verpakkingen, in het
bijzonder bij die van Droste.In deze uitgave ligt het accent op verpakkingen
en anderereclame-uitingen die Droste in de eerste honderd jaar van haar
bestaan op de markt heeft gebracht. Ook de rol die ontwerpers daarbij
hebben gespeeld is niet vergeten.Al vele jaren verzamelt Job Koens
verpakkingen en andere reclame-uitingen van Droste.Collega verzamelaars
moedigden hem aan een overzicht te maken van de cacaoverpakkingen uit
de eerste 100 jaar.Een selectie van andere verpakkingen en
reclamemateriaal van Droste maakt eveneens deel uit van dit lees- kijk- en
verzamelboek.
DROSTE, EEN BLIK WAARDIG (GEBONDEN) | JOB GERARDUS KOENS
| BOEK | BRUNA.NL
Dit boek is niet alleen een 'must' voor de Drosteverzamelaar, maar tevens
interessant voor liefhebbers van andere blik- en kartonverpakkingen. Er
wordt... Droste, een blik waardig (hardcover). Dit boek is niet alleen een
'must' voor de Drosteverzamelaar,maar tevens interessant voor liefhebbers
van andere blik- en. Dit boek is niet alleen een 'must' voor de
Drosteverzamelaar, maar tevens interessant voor liefhebbers van andere
blik- en kartonverpakkingen. Er wordt niet alleen. 'Droste, een blik waardig'
door Job Koens - Onze prijs: €32,50 - Op werkdagen voor 21:00 uur besteld,
volgende dag in huis Na tientallen jaren zijn verzameling te hebben
opgebouwd en onderzoekswerk te hebben gedaan naar de verpakkingen,
achtergronden en reclame-uitingen van zijn favoriete. Dit boek is niet alleen
een 'must' voor de Droste-verzamelaar, maar tevens interessant voor
liefhebbers van andere blik- en kartonverpakkingen. Er wordt niet alleen.
Droste, een blik waardig (Boek, Eerste druk) door Job Koens Taal:
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Nederlands Uitgave: [Rotterdam], 2017 ISBN: 978-94-918725-1-8 Dit boek is
niet alleen een 'must' voor de Drosteverzamelaar, maar tevens interessant
voor liefhebbers van andere blik- en kartonverpakkingen. Er wordt niet
alleen. Droste, een blik waardig | ISBN 9789491872518 direct en eenvoudig
te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands)
boeken. Doe het eens anders. Ik noem het zelf de Droste-blik, afgeleid van
het Droste-effect: het visuele effect dat ontstaat als een plaatje zich steeds
herhaalt en steeds. Droste, een blik waardig: Dit boek is niet alleen een
'must' voor de Drosteverzamelaar, maar tevens interessant voor liefhebbers
van andere blik- en kartonve... Aangeboden een blik, merk droste cacao
haarlem. Blik heeft gebruiksporen,binnenkant corosie stipjes. Afbeelding 2
meisjes, mooie oude... deco. Vind blik droste op Marktplaats.nl - Voor
iedereen een voordeel. Als u een orderbevestiging heeft,. Leuk groot oud
blik van Droste cacao Haarlem van 1 kg cacaopoeder met scharnierend
deksel. Formaat: 10 x 10 x h 18,5 cm. Sindsdiens is de naam Droste
uitgegroeid tot een wereldberoemd, oer-Hollands handelsmerk,. Droste, een
blik waardig. 32,50. Verkoop door Calbona Uitgeverij.
BOL.COM | DROSTE, EEN BLIK WAARDIG | 9789491872518 | JOB
GERARDUS KOENS
Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'geen blik waardig gunnen',
met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken. Verzamelen van
blikken, hoe kom je er op? Een korte introductie is wel op zijn plaats. Ik ben
Yvonne Bakker, woon in Haarlem en ben sinds jaar en dag fervent Droste.
Vertalingen in context van "nog geen blik waardig" in Nederlands-Engels van
Reverso Context: Ik probeer hem al een uur te versieren, maar hij keurt me
nog geen blik. Zie beschrijving op pagina 168 in het beschikbare boek
"Droste, een blik waardig". conditie: zie afbeeldingen: afmetingen: circa 12,7
x 6,6 x 6,6 cm: status: beschikbaar: Zeldzame cacaoverpakking voor de
export naar Frankrijk uit 1905-1914 met afbeelding van de
Droste-verpleegster (Rood Kruisje) en de treincoupe. Het blik heeft een. Een
blik Drostechocoladepastilles. Droste, voluit Droste B.V. Vaassen, is een in
1890 in Haarlem opgerichte Nederlandse chocoladeproducent. U vindt een
antwoord op veelgestelde vragen op www.catawiki.nl/help.. Droste
cacaopoeder blik Afbeeldingen. Grotere foto Grotere foto Grotere foto.
Verkopers. Droste blik "Verpleegster Cacao" 1988. Nog niet in een zoeklijst.
In verzameling van: 4x Goede staat Goede staat:-Anton-Puntje2016.
qq-707tu. siebrechtabak. Hij wilde het niet accepteren. Hij gaf me geen blik
waardig.". "Hij gaf me geen blik waardig", "hij liep gewoon een enorm rondje
om me heen." Een mooi meisje zoals jij zo me geen blik waardig hebben
gekeurd. Droste, een blik waardig... 16 oktober 2017 Graag wil ik u allen bij
deze informeren over een aanstaand persmoment met betrekking tot het
merk Droste. "iemand geen blik waardig. bijstand en bijstand ten behoeve
van huisvesting teneinde al diegenen die niet over voldoende middelen
beschikken een waardig. Chocolade fabrikant Droste B.V. geeft informatie
over het uitgebreide assortiment, de geschiedenis van chocola en heeft een
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chocolade e-shop Museum Het Behouden Blik deed dit niet en zo is hun
grote collectie. Douwe Egberts en Droste.. Het Behouden Blik: een blik
waardig. Prijzen.
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