Beste mensen Dear people
SCR bestaat nu bijna 50 jaar en zo lang heb ik al
gehandeld in country & bluegrass muziek op LP’s,
later ook CD’s, singles, DVD’s en soms boeken.
Aanvankelijk op kleine schaal naast mijn gewone
werk, sinds 1997 als beroep.
Op 1 augustus jl. werd ik getroffen door een
hersen-infarct (beroerte). Als vaste klant heb je
een berichtje gehad, zodat je wist dat een volgende lijst niet gegarandeerd was, net zo min als
een eventuele verschijningsdatum. Mijn hartelijke
dank voor de vele hartelijke reacties die ik van
jullie heb gekregen! Ik heb wel gemerkt dat velen
van jullie ook in de leeftijdsfase zitten waarin
vergelijkbare ouderdoms-aandoeningen niet
zeldzaam zijn...

SCR has existed now for almost 50 years, in which
I have been buying and selling country & bluegrass
music on LP’s, later also CD’s, singles, DVD’s and
some books. Initially this was a spare time thing
besides my day job, but since 1997 a full time
business.
On August 1, 2020, I suffered a stroke. As a
regular customer you have received a note about
this, so you knew that there was no guarantee a
new list would come, nor when this eventually was
to be expected. My sincere thanks for the many
very nice reactions I have received from you! I
could not help noticing that many of you are in the
same age group and are no strangers to all kinds
of health-issues connected to growing old...

Gelukkig was mijn infarct een betrekkelijk milde
versie en ben ik inmiddels voor een groot deel
weer de oude. Ik werk wat langzamer, maak
waarschijnlijk wat meer typ-fouten, maar verder
lukt het allemaal heel aardig, denk ik. Het is niet
onmogelijk dat de verwerking van de auction na
de sluitingsdatum ook iets langer gaat duren. Dat
moet sowieso nauwkeurig gebeuren, vandaar!
Wel heeft het me aan het denken gezet. Ik hoop de
komende jaren nog wel door te gaan met mijn
handel, maar ooit houdt het op. Misschien wel
goed om daar al vast rekening mee te houden...
Mijn voorraad iets afslanken en niet meer al te
woest inkopen, dat ligt voor de hand.
Deze nieuwe auction lijst is nog ongeveer even
groot als de vorige, maar toekomstigen uitgaven
zullen waarschijnlijk wat kleiner uitvallen. Hoe dat
wordt, weet ik nog niet precies... je merkt het
vanzelf als het zover is.

I am very happy that my stroke was a relatively
mild one, and that I have recovered quite well.
I am working a little slower, make a few more
mistakes typing, but in general things seem to go
nicely, I think. Possibly the work after the deadline
date of the auction will take a little more time, too.
I will need to avoid any mistakes, if I can!
All this has made me think however. I hope to
carry on with my business in the years to come,
but no doubt at one point it will end. Maybe a
good thing to keep that in mind... Diminishing my
stock, and not buying too many new collections,
seems to make good sense.
This new auction list still is about the same size as
the previous one, but in the future I think they
may be smaller. How this will turn out, I do not yet
know... you will notice when the time comes.

Clearances sale
On the first three pages you will find quite a large
sale. Many hundreds of LP’s and CD’s are for sale
at € 1 per item. Sometimes I only have one copy of
an artist/band, but in many cases I have a number
of different ones, a few or a lot.
If you want to take advantage, here a few hints:
Y you choos for instance number 6111
Bluegrass, 6123 Eddy Arnold... Y
Y I will send to you what I have, at € 1 per item Y
Y if there are more people interested, I will
divide them Y
Y if you wish, you may give a maximum number
of items, like 25 x 6111 or 10 x 6123 etc. Y
Y the LP’s and CD’s in the sale are those of
which I have (too) many, or have been in this or
previous auctions and were not sold Y
Y if you wish, for instance you may list the
Arnold LP’s you already have, so I will not send
those to you Y

Opruimingsverkoop
Op de eerste drie pagina’s vind je een flinke
opruimings-aanbieding. Vele honderden LP’s en
CD’s worden aangeboden voor € 1 per stuk. Soms
heb ik er maar één van een artiest/groep, maar in
verreweg de meeste gevallen een aantal verschillende, soms zelfs erg veel.
Wil je hier toetasten, hier enkele hints:
Y Je kiest bv. nummer 6111 Bluegrass,
6123 Eddy Arnold... Y
Y Ik stuur je toe wat ik heb, à € 1 per stuk Y
Y Zijn er meer liefhebbers, dan verdeel ik ze Y
Y Als je wilt kun je een maximum aantal
aangeven, bv. 25 x 6111 of 10 x 6123 enz. Y
Y De LP’s en CD’s van de opruiming zijn
exemplaren waar ik (te) veel van heb, of die in
deze of vorige auctions niet zijn verkocht Y
Y Als je wilt kun je vermelden welke LP’s van bv.
Arnold je al hebt, zodat ik je die niet toestuur Y

The rest of the list is just like the previous ones.
One change is that the minimum bid of € 5 per
CD for this time has been lowered to € 3. If this
will lead to many more sales, it may stay at that
level.

De rest van de lijst is vergelijkbaar met de vorige.
Eén verschil is dat het minimumbod van € 5 per
CD deze keer is verlaagd naar € 3. Als dat er toe
leidt dat ik er veel meer van verkoop, blijft dat zo.
Veel plezier met SCR Auction 120!
Ik zie je reacties graag verschijnen.

Lots of fun with SCR Auction 120!
I am looking forward to your reactions.
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