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NVPV Alkmaar  
www.nvpv -alkmaar  Tijdens de verenigingsavond kunnen de 

bestuursleden de telefoon niet aannemen Bellen kan tot 20.00 uur. 

 

Voorzitter: Sip (S.E) Wiebenga Tel 072 5065351  

Email se.wiebenga@gmail.com 

 

Secretaris: vacant  Voorzitter neemt waar 

  

Penningmeester: Cock (C.N.J) Groot. Tel 0621605391  

Email penningmeester-NVPV@outlook.com 

 

Algemeen Bestuurslid: Manus (M) van Tol. Tel 0611340399  

Email manusvantol1@hotmail.com 

 

Algemeen Bestuurslid: Ireen Bas Tel 0657239424 

 Email verhuur@bastweewielers.nl 

 

Ledenadministratie: A.van Tilburg Tel 0725617903  

Email andyvantilburg@hotmail.nl 

 

Rondzending: Leo Nolten Tel 0651599086 Email leo.nolten@kpnmail.nl 

 

Maandveiling: S.Bijpost Tel 0647153136 Email snjbijpost@outlook.com 

 

Grote Veiling: J.Cohen Tel 0299671791 Email jcohen02@hetnet.nl   

en R de Regt Tel 0725337863 Email rade.regt@gmail.com 

 

Inname en Beheer van Nalatenschappen en partijen : via bestuur 

 

Beurzen beheer: Nico Louter Email nicolouter@xs4All.nl tel 0614931087 

Kees van Zoonen: Email cp.e.vanzoonen@gmail.com 

 

Redactie Kaaspost: W (Wil) Reemst  Tel 0725070377  GSM 0628507140   

Email: wil.reemst@hotmail.nl en Ireen Bas Zie hier boven. 
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                   CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR   

                   november 2022  49 ste JAARGANG  No 9 

                www.NVPV-alkmaar.nl 

. 

Wij nodigen u uit voor onze  verenigingsavond op vrijdag 4 november 

2022  in Wijkcentrum Overdie Maerlantstraat 8-10 Alkmaar, zaal open 

19.00 uur. 

Agenda 
1.  Vanaf 19.00 kavels voor de veiling bekijken. Niet eerder svp 
  Opening van de avond om 20.00 uur 
2. Verslag bijeenkomst 7 oktober 2022   
3. Algemene Ledenvergadering 
 3.1. Opening ALV 
 3.2. Gedenken overleden leden  
3.3. Jubilarissen  
3.4. Rooster van aftreden bestuursleden. Alle leden herkiesbaar  
3.5. Bestuur uitbreiding, Leo Nolten kandidaat. 
3.6. Jaarverslag, zie oktober Kaaspost 
3.7. Financieel jaarverslag 
3.8. Kascontrole, nieuwe commissie 2022/23  
3.9. Rondvraag  
3.10. Sluiten ALV   
4 . Maandpuzzel  
5. Gratis verloting  
6. Pauze 
7. Veiling 160 kavels   
8. 21.30 sluiten bijeenkomst 
 

   De zaal  is rolstoeltoegankelijk. 

 Roken is in het wijkcentrum verboden.     

Kopij voor het volgende Kaaspost uiterlijk 16 november 2022 bij de 

redactie. 
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De volgende ledenavonden zijn: 

Zondag 13 november najaarsbeurs. 

Vrijdag 2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart. 

Zaterdag 15 april grote veiling. 

Vrijdag 12 mei, 2 juni. 

 

Grote veiling inlichtingen bij  

Jaap Cohen :      E-mail jcohen02@hetnet.nl  Tel 0299671791 

Reijer de Regt : E-mail rade.regt@gmail.com Tel 0725337863 

 

 

In het december nummer meer over het Engelse koningshuis en zijn vele 
postzegels. 

mailto:jcohen02@hetnet.nl
mailto:rade.regt@gmail.com
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Van de Vice voorzitter november 2022 

Verslag van de bijeenkomst NVPV Alkmaar in 

wijkcentrum Overdie op 7 oktober 2022 

Er waren 43 leden aanwezig, Irene en Manus van het 

bestuur aanwezig, 
1. De vice Voorzitter  opent de vergadering om 

20.14. excuses dat we maar met 2 bestuursleden aanwezig waren. Wel 

even druk maar we konden verder. 

2. Mededelingen  

2.1 even voorstellen  mijnheer Van der Laan van het bestuur van de 

postzegelclub uit Hoorn, deze was met Ad van Berkel meegereden om 

eens bij onze vereniging te kijken. 

2.2 Veel reacties gehad over de nieuwe locatie, mooie zaal, goed verlicht en 

de koffie en de bediening is ook perfect.    

2.3 Irene heeft van heel veel leden e-mail adressen mogen ontvangen, dat is 

een goed teken. We  willen natuurlijk toch van ons orgaan de Kaaspost 

af. Veel mensen reageren nog wel dat de veilinglijst niet af te drukken is 

i.v.m. de benodigde printer. We hebben te kennen gegeven dat deze 

lijsten op de verenigingsavond aanwezig zal zijn. 

2.4 De nieuwe collect,  het blad van de Post.nl,  dit is exemplaar 112 in het 

nieuwe nummer zal de vereniging vernoemd worden. Het enige dat nog 

resteert is het nummer van de K.V.K. maar ik heb beloofd dat Cock dat 

aan Piet zal  doorgeven, Het is de bedoeling dat een persoon de 

bestelling gaat beheren en doorgeven. we gaan nog even kijken hoe we 

dat gaan organiseren. 

2.5  De voorzitter vermeld nog even dat mogen we weer een mooie gevulde 

grote veiling kunnen organiseren,  we mooi en uniek materiaal kunnen 

gebruiken 

2.6 Website is volop in beweging. ik hoop dat we daar binnenkort meer over 

kunnen vermelden 
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2.7 Op de beurs van november is het nog mogelijk om je als lid van de 

vereniging kan opgeven voor een of meerdere tafels. Dus als je wat te 

verkopen heb schrijf je in het is altijd een prachtig moment om je 

materiaal aan de man te brengen 

2.8 Ton van Waveren, heeft de nieuwe catalogus 2023 weer doorgespit en 

we konden weer genieten van de vele veranderingen die de post weer 

heeft doorgedrukt. Ton heeft beloofd een exemplaar van het door hem 

geconstateerde door te zenden naar de redactie zodat meerdere 

mensen van zijn betoog kunnen genieten.  

3 Rondvraag: daar werd geen gebruik van gemaakt 

4 Maandpuzzel: was kennelijk erg moeilijk, er waren maar 4 personen met de 

goede oplossing namelijk het woordje de werd twee keer gebruikt, Andy van 

Tilburg werd de winnaar  

5 De gratis verloting, dit keer waren er 6 prijzen te verdelen winnaar werden 

Ton Kreeft, Peter de Groot, Yda de Hoop, Sjaak Roelofs en Ad van Berkel. 

Gefeliciteerd allemaal 

6 Veiling: Ad van Berkel gaat weer aan de slag om de 151 kavels  weer een 

nieuwe eigenaar toe te eigenen. Onze dank weer aan Simon die weer een 

aardige veiling  had gecreëerd. 

7 Bedankt Ad van Berkel voor het goede verloop van de veiling. 

Sluiting: 0m 22.15 ging het licht weer uit en het is altijd weer mooi om de 

mensen te zien vertrekken met een glimlach op de mond met hun nieuwe 

materiaal. Aldus notulen gemaakt door Manus van Tol. 

Rooster van aftreden          Naam      Functie                                               Jaar van 
aftreden 

Sip Wiebenga Voorzitter 2022 

Cock Groot Penningmeester 2023 

Ireen Bas Bestuurslid/kaaspost 2024 

Manus van Tol Bestuurslid/tweede 
penningmeester 

2025 

-Sip Wiebenga is bereid om aan te blijven als voorzitter 
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-alle andere bestuursleden zijn ook bereid om aan te blijven 
-als Leo Nolten toetreedt (hij is bereid toe te treden) schaalt hij in voor aftreden 
in 2026. 
 

Van de voorzitter november 2022 

Beste postzegelvrienden en vriendinnen, 
Ons reisje naar de Faroe Islands, Groenland, Canada en IJsland zit er weer 
op en dan met volle kracht vooruit weer in de postzegels gedoken. Er zit 
nog wel een verhaaltje in over Newfoundland, St. John’s, over FDC’s, maar 
dat komt nog wel.  
Als ik dit schrijf hebben we dag er voor vergaderd over de cijfers van 
2021/22 en dan realiseer je weer dat het veel energie en tijd kost om het 
allemaal voor elkaar te krijgen. Dan doel ik in de eerste plaats op 
penningmeester Cock. Het gevoel bij alle bestuursleden is toch dat we 
samen, in goede harmonie, proberen om de vereniging draaiende te 
houden. Behalve het jaarverslag is november ook de maand van de 
najaarsbeurs. Nico en Kees zijn voortvarend aan het werk. Er komen zo 
veel standhouders dat er nu al met de ruimte wordt gewoekerd. Maar dat 
komt de leden ten goede.  
Kom dus alsjeblieft en neem de kinderen mee. Jaap wacht met spanning 
de inzendingen af voor de GV. Ook daarvoor geldt dat er een einddatum is 
voor inzendingen. Let op kwaliteit en hou de prijzen beperkt. 
Graag melden bij Ireen als je behoefte hebt aan een Kaaspost in 
drukvorm. We maken kopieën voor degenen die geen beschikking hebben 
over internet. Hopelijk kunnen we voorkomen dat we postzegels moeten 
plakken. Die zullen we in rekening moeten brengen. 
De rondzending wordt een paradepaardje. Leo werkt als een storm en 
inmiddels hebben ook Hoorn en Purmerend aansluiting.  
Samen sta je sterker wordt overleven makkelijker.  
Dank aan jullie allemaal, aan de leden, aan de vrijwilligers voor het 
afgelopen jaar. Tot 4 november, met groet, Sip Wiebenga 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 

Digitale toekomst 
Doordat er in de nabije toekomst overgegaan wordt op het digitale systeem 

van de Kaaspost, zou het heel fijn zijn als degene waar wij nog geen E-

mail adres van hebben het aan ons door willen geven. 

Graag u e-mail adres sturen naar de redactie: 

Ireen bas Verhuur@Bastweewielers.nl Tel 0657239424 of naar 

wil.reemst@hotmail.nl 

 

De Website 

Voor allen die weleens de Kaaspost niet hebben ontvangen of dat het zoek 

geraakt is heeft de NVPV Alkmaar altijd nog de website waar ook alles 

terug te vinden is. Ga naar www.nvpv-alkmaar.nl. Ook oudere stukken 

staan hier te lezen. Geniet ervan.!! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

KAVELLIJST, veiling 4 november  2022   
Schriftelijke of telefonische biedingen bij Sip Wiebenga (contactgegevens:  zie 

voorin de Kaaspost) 

= postfris,   = ongebruikt met gom en plakkerrest,   ()= ongebruikt zonder 

gom of nagegomd,   = gebruikt. Kavels die als diversen worden aangeboden 

bevatten geen zegels. 
 

No Land Omschrijving C.W. Inzet 

1 Spanje Luchtpost 1953                            45,--    3,--   

2 Spanje Luchtpost 1952                            30,--    2,--   

3 Frankrijk Yv. 306 x 20 op papier                16,--    2,--   

4 Frankrijk Kaartje diversen      2,--   

5 Frankrijk Yv. 156 Rode Kruis (vouw!)    300,--    5,--   

6 Engeland Nominaal, zonder gom      1,--   

7 Engelse geb. Tangier, enz.  152,--    9,--   

8 Frankrijk Spoorweg, enz.  80,--    10,--   

9 Nederland Mooi Nederland nr. 1 + 2             4,--   

10 Reich nr 149 + Kiautschou                    80,--    5,--   

mailto:Verhuur@Bastweewielers.nl
mailto:wil.reemst@hotmail.nl
http://www.nvpv-alkmaar.nl/
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11 Ierland Diverse zegels                              75,--    3,--   

12 Nederland Plaatfout 109 PM                         40,--    3,--   

13 Frankrijk 2 x serie uit 2022                              3,--   

14 Europa Diverse landen                              2,--   

15 Kanaal eilanden Diversen                                       2,--   

16 Gibraltar Diversen                                       3,--   

17 Finland Aland, IJsland, enz                       2,50  

18 Italië M. 99 1910                                   70,--    6,--   

19 Italië M. 187 1923                                 60,--    5,--   

20 Duitsland 121/122                                        100,--    10,--   

21 Duitsland 139/140                                        160,--    16,--   

22 Duitsland 143/146                                        140,--    14,--   

23 Duitsland 171/172                                        55,--    5,50  

24 Duitsland 222/225                                        45,--    4,50  

25 Turkije 1388/1390 met hoekstuk          25,--    2,50  

26 Zwitserland Insteekboek      2,--   

27 Italië 1129/30 met tussenstuk                85,--    8,50  

28 Am. zone 1-1X/1 bandaufdruk                      30,--   

29 Am. zone 1-1X/11 netzaufdruk                      50,--   

30 Indonesië 2888/2891                                 11,--    1,--   

31 DDR 2 st. 845/846 met tussenstuk        2,--   

32 DDR Blok 14                                     12,--    1,--   

33 Duitsland 506/510                                     15,--    1,50  

34 Zwitserland 2x 591/590 samendruk                 200,--    10,--   

35 Nederland  533 ongebruikt/plakker                52,50   5,--   

36 Nederland  274/277 ongebruikt                      50,--    5,--   

37 Duitsland 143/146                                        140,--    10,--   

38 Duitsland 156/159                                        100,--    8,--   

39 Duitsland 173/176                                        100,--    8,--   

40 Nederland  Davo a. va ‘68 incl. comb. /      2,--   

41 Nederland Davo album 1852/1967                    6,--   

42 Ned. kol.  Importa album                       /      2,50  

43 Indonesië Stockboek incl. Port      7,--   

44 Nederland Stockboek                                      4,--   
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45 Nederland Luxe Lindner, iets zegels      2,--   

46 Nederland Importa Luxe supplement      1,--   

47 Diversen Safe album voor postzegelboekjes      2,--   

48 Diversen Davo supplement 2001/2003      1,--   

49 Ned. Indië Oude brieven wo censuur      2,50  

50 Nederland Zilveren zegel aangetekend          8,--   

51 Nederland Zilveren zegel trein       4,--   

52 Nederland Legioenblok 402 B                      105,--    7,--   

53 Nederland Bergen Schoorl 10 oude ansichtk.      1,50  

54 Nederland Zilveren zegel 2009                         1,--   

55 Diversen Oud album met oude kaarten      5,--   

56 Nederland FDC 144a blok kinderzegels  20,--    1,--   

57 Nederland FDC 153a blok kinderzegels  35,--    1,--   

58 USA Eagle $10,75  1,--   

59 USA Randstuk met nummer 2x $2,00  1,--   

60 Nederland E12 FDC met adres  12,--    1,--   

61 Nederland E17 FDC met adres  55,--    5,--   

62 Nederland E18 FDC met adres  40,00   3,50  

63 Nederland E19 FDC met adres  65,--    6,--   

64 Nederland E20 FDC met adres  30,00   2,50  

65 Nederland E22 FDC met adres  25,--    2,--   

66 Nederland E23 FDC met adres  60,--    5,--   

67 Nederland E24 FDC met adres  60,--    5,--   

68 Nederland E26 FDC met adres  37,50   3,50  

69 Nederland E27 FDC met adres  50,--    4,--   

70 Nederland E28 FDC met adres  45,--    4,--   

71 Nederland E29 FDC met adres  40,--    3,--   

72 Nederland E30 FDC met adres  17,50   1,50  

73 Nederland E31 FDC met adres  17,50   1,50  

74 Nederland E32 FDC met adres  14,00   1,--   

75 Nederland E33 FDC met adres  30,--    2,50  

76 Nederland E36 FDC met adres  25,--    2,--   

77 Nederland E38 FDC met adres  25,--    2,--   

78 Nederland E40 FDC met adres  10,--    1,--   
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79 Nederland E37 FDC zonder adres  8,--    1,--   

80 Frankrijk Doos bundels      1,--   

81 Nederland Doos FDC's      2,--   

82 Nederland FDC album      2,--   

83 Nederland FDC album      2,--   

84 Nederland FDC album      2,--   

85 Nederland FDC album      2,--   

86 Nederland FDC album      2,--   

87 Nederland FDC album      1,--   

88 Nederland FDC album      1,--   

89 Nederland FDC album briefkaarten      1,--   

90 Nederland FDC album      1,--   

91 Nederland FDC album      1,--   

92 Wereld 2 albums met brieven      1,--   

93 Wereld Insteekboek vliegtuigen      5,--   

94 Wereld Insteekboek vogels      1,--   

95 Wereld Insteekboek sport      5,--   

96 Europa/Duitsl. Insteekboek      3,--   

97 USA Insteekboek      2,--   

98 Hongarije Insteekboek      2,--   

99 Oost Europa Insteekboek      1,--   

100 Indonesië Insteekboek      5,--   

101 Franse geb. Insteekboek      2,--   

102 Griekenland 3 insteekboeken      1,--   

103 Canada Doos + insteekboekje      2,--   

104 Duitsland Doosje      1,--   

105 Ned. + OG Doos      2,--   

106 Wereld Doosje      1,--   

107 Wereld 3 insteekboekjes      1,--   

108 Wereld Insteekboekje dieren      1,--   

109 Wereld Insteekboekje voetbal      1,--   

110 Wereld Insteekboekje schepen      1,--   

111 Wereld Insteekboekje ruimtevaart      1,--   

112 Wereld Insteekboekje Disney      5,--   
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113 Rep. Indonesia Album 1970/'83      5,--   

114 Ind., W.Indië Album       2,--   

115 Duitsl. + geb. Album       2,--   

116 Indonesië Album       1,--   

117 Rep. Indonesia Album       1,--   

118 Rep. Indonesia Album       1,--   

119 Ned. + OG Insteekboek      1,--   

120 Indonesië Insteekboek, ook oud Duitsland      1,--   

121 Diversen Supplement DDR 1978/'80      2,--   

122 Diversen Insteekboek wereld + Europa      1,--   

123 Ned. Antillen Insteekboek      1,--   

124 Duitsland Insteekboek 748/1218      1,--   

125 Roemenië 569/82                                           1,--   

126 Engeland 1387/91                                         1,--   

127 Guernsey 218/21 en 553/56                          1,--   

128 Israël  Munten op zegels                             1,--   

129 Diversen RZB 1930                                         1,--   

130 Alkmaar Herdenkingsz. 1573/1973            1,--   

131 Nederland  Davo luxe supplement 2005/'06       2,50  

132 Diversen Davo blanco bladen 20 stuks      4,--   

133 Spanje Spaanse burgeroorlog 3 bladen        2,--   

134 Perzië Jordanië, Irak, Syrië albumbl.          3,--   

135 San Marino Oude collectie op bladen                 2,--   

136 China Siam, Japan, Vietn., etc. alb.bl.       3,--   

137 India Ook Pakistan + staten albumbl.       2,--   

138 Turkije Op oude albumbladen                      2,50  

139 Nederland  Importa 1852/1983      5,--   

140 Nederland  Stockboek ook euro zegels      10,--   

141 Nederland  Stockboek        5,--   

142 Nederland  Davo 1990/2000                               4,--   

143 Nederland  Stockboek ook euro zegels      2,--   

144 Europa/Sur. Stockboek                                        3,--   

145 Scandinavië Stockboek ook Polen                       3,--   

146 Nieuw-Zeeland Stockboek ook Monaco      3,--   
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147 Nederland  Davo met zegels                               2,50  

148 Nederland  Bergen+Schoorl ansichtenvoor'40      2,--   

149 Nederland  Oude ansichten voor het kind      1,--   

150 Wereld FDC's en bijz. Enveloppen      4,--   

151 Nederland  6                                                   120,--    9,--   

152 Nederland  84/86                                             135,--    8,--   

153 Nederland  583/587 + 602/606 + 607/611 + 

637/640                              / 

     4,--   

154 Nederland  D9/D19 Cour de Justice               100,--    7,50  

155 Ned. Antillen FDC's 1 t/m 5  200,--    10,--   

156 Ned. Antillen 1957/1985 meest       12,--   

157 Wereld Insteekboek      4,--   

158 Wereld Insteekboek      2,--   

159 Nederland  Davo geïll. verz. 2000 tm 2013      20,--   

160 Nederland  Davo geïll. verz. 2000 tm '02 +'05      12,--   

 
Met dank aan Jurgen Lamers voor het samenstellen van de kavellijst, hij heeft Piet 

van Diepen gered op deze manier omdat Piet zijn hand niet kon gebruiken. Sterkte 

gewenst. 

 

DE NAJAARSBEURS 2022 : 

postzegels, munten en (Alkmaar op oude) ansichtkaarten 

 

Met nog even te gaan, hebben 12 standhouders/handelaren de organisatie 

laten weten tafels op de Najaarsbeurs te willen reserveren. 

Niet alleen voor postzegels, verzamelaccessoires, munten en ansichtkaarten 

kan men op de beurs terecht, maar ook voor een interessante 

tentoonstelling van ansichtkaarten van Oud Alkmaar. 

Bent u niet geïnteresseerd in postzegels, dan kunt u genieten 

van de prachtige collectie kaarten van oud Alkmaar.  
Uit de enorme  collectie van Alex de Jong heeft beursorganisator Nico 

Louter op 5 kaders een tentoonstelling gemaakt van 175 ansichtkaarten van 

Alkmaar uit de periode van ongeveer 1890 tot aan de Tweede 

Wereldoorlog. 
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De kaders zijn verdeeld over Alkmaar noord, zuid, oost, west en centrum. 

Ze laten een stad zien in al zijn diversiteit. 

Nico heeft alle ansichtkaarten van verklarende tekst voorzien. 

Leuk, interessant en veelal ook herkenbaar voor niet alleen Alkmaarders. 

Een duidelijke oude plattegrond van de binnenstad zorgt voor oriëntatie. 

De beurs die in het Wijkcentrum  Overdie, van Maerlantstraat 8-10 wordt 

gehouden begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Tussen 11.00 en 

13.00 uur kan men geadviseerd worden over de eventuele verkoop van een 

verzameling. 

Uiteraard is aan de innerlijke mens gedacht. Koffie, drankjes  en iets 

eetbaars is verkrijgbaar tegen redelijke prijzen. 

De toegang is gratis; bij het wijkcentrum is voldoende parkeergelegenheid. 

Een bezoek aan de Najaarsbeurs op zondag 13 november a.s. is beslist de 

moeite waard ! Kees van Zoonen en Nico Louter. 

 

 

 

Bericht over de grote veiling 15 april 2023 in Alkmaar 
Beste lezers, 
De eerste kavels voor de grote veiling worden al ingeleverd en dat is een goed 
teken! We streven naar 750 a 1000 kavels. Kijk allemaal wat een ander zou 
kunnen interesseren! Ook andere verenigingen en particulieren kijken mee of er 
aparte verzamel objecten bijzitten. Kijk nog eens in uw kasten, op zolder onder 
bed wat weg kan. Wat zoeken wij vooral: duurdere en betere zegels van alle 
landen (ook in minder mooie kwaliteit) vooral van Nederland en Koloniën, 
Duitsland, China, Engelse koloniën, ook misdrukken en afwijkingen, oude 
brieven,ansichtkaarten,munten,bankbiljetten,penningen,suikerzakjes, 
sigarenbandjes en alle andere platte verzamelobjecten. Wat willen we zeker 
NIET. Dozen met lege albums, boeken, catalogi.(zet daarvoor een annonce in de 
kaaspost en anders papierbak), ook geen boeken met zegels, mapjes, FDCs uit de 
periode 1960/2000. U weet zelf dat deze periode bijna niet wordt gezocht. Wel 
mogen verrassingsdozen worden ingeleverd ( max.10 kg).       Deze alleen 
inleveren begin januari 2023 op de laatste verenigingsavond, dan laat Jaap het 
meteen in het magazijn staan en hoeft er niet oneindig mee te sjouwen, inzet 25 
euro minimaal, maar zorg er voor dat er dan ook ruim voldoende waarde in zit, 
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zodat het zeker wordt geveild!! en stop er geen rommel in! We moeten het met 
z’n allen doen om er een succes van te maken. Het is veel werk en vooral voor 
Jaap. Vul de formulieren duidelijk leesbaar in en wees duidelijk om welke zegels 
het gaat, zet op iedere kavel het cijfer van het invulformulier. Niet voor niets 
haken vele veilingen af en blijven er maar een paar grote over. Het is voor ons 
allen de kans om overtollig materiaal op te ruimen en voor een ander lekker te 
snuffelen en te genieten van nieuwe aanwinsten om je verzameling te 
completeren. We verzoeken medewerking van jullie allemaal om er iets speciaals 
van te maken, maak reclame en neem nieuwe verzamelaars mee naar de 
veilingdag. Stel het niet uit want de “deadline” om in te leveren is de eerste 
verenigingsavond in jan. 2023.Alvast bedankt namens Jaap en Reijer 
----------------------------------------------------------- 

Bert Huisenga 
Zwaansvliet 13 
1462 NE Middenbeemster 

tel.   0299683587 

Email: pzh.bert@quicknet.nl 
Nieuwtjesdienst en levering van alle merken 

albums en catalogi. 

Inkoop, verkoop en taxaties. 

    WWW.PZHBERT.NL 
 

         Op de clubavonden aanwezig 

Postzegel handel 

 
De koopjestafel van Ineke is ook weer zoals altijd te bekijken. 

Wie weet zit er toch nog iets voor uw verzameling bij. 

 

De oplossing van de oktober puzzel stond in de openingszin. 

Vertel jij ons waar de de fout zit. 2 keer de in deze zin klopt niet. 

 

Puzzel november 2022 Puzzel voor de maand november veel succes!!!!! 

Graag je oplossing sturen naar Ireen E Mail Verhuur@Bastweewielers.nl Men kan 
het ook nog inleveren op de clubavond voor de opening bij Ireen. 

 

http://www.pzhbert.nl/
mailto:Verhuur@Bastweewielers.nl
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Waar is dit in Alkmaar? 

 

CONTRIBUTIE 

Bij deze het verzoek om de contributie ad € 11,00 weer over te maken op 

de bankrekening van onze postzegelclub en wel op:  NL90 INGB 

0005542629  

Indien u ook een abonnement heeft op het blad Filatelie dan graag € 26,00 

te samen met de contributie overmaken.                                                                                                    

BETALINGEN                                                                                                                      

De banken berekenen ons helaas voor iedere ontvangst kosten. Mijn 

verzoek is dan ook om betalingen samen te voegen. Dit geldt ook voor de 

rondzendingen.     Graag in de omschrijving duidelijk vermelden wat het 

betreft en bij de rondzendingen alleen de nummers die rechtsboven op het 

papier staat vermelden. Alvast mijn dank,  Cock Groot, penningmeester 
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De vriendenpagina is bedoeld voor u, leden van onze 

vereniging. Op deze pagina kunt u gratis uw advertentie 

kwijt. Plaatsing van de advertenties blijft te allen tijden 

onder voorbehoud, het bestuur  is vrij om een advertentie te 

weigeren. Opgave voor een advertentie kunt u doen bij Wil 

Reemst, zie voor contactgegevens voorblad binnenzijde. 
 

Gezocht: Winkelwagen-reclame-muntjes, ze zijn er in metaal en plastic en 

worden vaak als promotieartikel weggegeven. Heeft u een dergelijk muntje 

en gebruikt u het niet? U maakt mij er blij mee.                                      

Mees Schotten Tel 0725897107 

 

Gevraagd: koop of ruil, oude ansichtkaarten/foto s tot 1965 van 

dorp/stad/fantasie/filmster/militair/vliegtuigen/sport. 

Ook Nederlandse en Duitse eurozegels v.a.2002, gestempeld of postfris 

(ook zonder gom) Tevens interesse in sluitzegels met reclame, [geen 

tbc)belasting-en firma -perforatiezegels. Tel 072 5337863 

Email:rade.regt@gmail.com 

 

De Stichting Postzegelvriend stelt zich ten doel langdurig zieken en 

gehandicapte postzegelverzamelaars te helpen met het opbouwen en 

voortzetten van hun verzameling. Dit geschiedt o.a. door toezending van 

donaties, alle soorten postzegels of werken als vrijwillig(st)er. Er is een 

briefwisseling met een vaste correspondent en de stichting geeft  

het blad  “De Postzegelvriend” uit. Inlichtingen bij Ireen Bas. 

 

Ik wil graag alle mensen bedanken die zoveel postzegels en aanverwante 

albums gedoneerd hebben aan de postzegelvriend. U kunt ook de zegels 

doneren bij mij thuis. Bel dan even en we maken een afspraak. Alles is 

welkom en dan zorg ik dat het op de goede plaats terecht komt. 

Vriendelijke groeten Ireen Bas 

. 

Gevraagd: DAVO de Luxe POLEN albums omdat ik heel veel 

postzegels heb van dit land maar geen albums Wie kan mij helpen?. 

Willem Reemst Tel 0725070377 en E-mail Willem@Reemst.nl 

mailto:Willem@Reemst.nl
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Alvast een voorproef van de oude ansichtkaarten. 

Alkmaar in vroegere tijden.  
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Aantekeningen blad 

 


