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CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR   

Oktober 2021                      48e JAARGANG  No 7 

 

. 

Wij nodigen u uit voor onze  verenigingsmiddag op vrijdag 3 

december 2021 in de toneelzaal van “de Rekere “ 

Drechterwaard 16 1824 EX Alkmaar, zaal open 14.00 uur 

 

AGENDA: 
14.00 uur “SVP NIET VROEGER’ bekijken van de aangeboden kavels. 

 Met inachtneming van de anderhalve meter afstand regel. 

15.00 uur: opening 

1 Mededelingen en afscheid nemen 

2 Verslag bijeenkomst 5 november 2021 

3 Rondvraag 

4 Maandpuzzel 

5 Gratis verloting 

6 Pauze 

7 Veiling 156 kavels 

8 Sluiting 17.00 uur 

 

 De zaal  is rolstoeltoegankelijk. 

 Roken is in het buurtcentrum verboden. 

            Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 

                        14 januari 2022 op de redactie zijn. 

Locatie: Rekere, Drechterwaard 16 te Alkmaar. 
 

 

De volgende ledenavonden zijn: 
 

7 januari, 4 februari, 4 maart, 6 mei, 3 juni, 2022 

Beurs 20 maart,  

Grote veiling 16 april. 

 

Veranderingen zijn mogelijk. U wordt daar over in de Kaaspost 

geïnformeerd. 
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December 2021 van de voorzitter Kaaspost 
 

VdVz December 2021 

 

Van de voorzitter december 2021 

 

Ahoi Postzegelvrienden, 

Wat jammer van de najaarsbeurs. Een berg werk voor Nico en je zou 

zeggen dat als het niet doorgaat je dan minder werk hebt. Ik denk dat het 

tegendeel het geval is. Ook de zorg dat je iedereen of in ieder geval zo veel 

mogelijk mensen bereikt, geeft je pijn in het hoofd. We voelden ruim voor 

de persconferentie van de MP aan dat het niet wenselijk zou zijn de beurs 

door te laten gaan en hebben daarom het besluit genomen. Als of de handel 

of de bezoekers of beide categorieën afhaken doe je alles voor niets. 

Vooralsnog gaat de bijeenkomst van 3 december gewoon door. De Rekere 

gaat er ook voor, maar dan wel op vrijdagmiddag, zoals op de eerste blz. 

staat. Houd rekening met handen wassen, lopend en staand een mondkapje 

en voldoende afstand tot de anderen. Verder controleren we de QR code 

aan de deur van onze zaal.  

Leo is fijn bezig. Alle distributiecentra zijn van rondzenddozen  voorzien 

met verse waar en Leo zal zelf jullie in de toekomst informeren over 

veranderingen. De eerste dozen zijn al weer retour bij Leo en hij vraagt 

ook weer om nieuwe boekjes. Een grotere omloopsnelheid betekent meer 

zegels in roulatie en meer omzet. Goed voor de vereniging en goed voor de 

inzenders van boekjes. Binnen het bestuur is samen met Leo over een paar 

punten gesproken. De handtekeningenkaart blijft. Als er ooit een doos 

zoekraakt willen we graag de route van de doos of dozen achterhalen waar 

het is misgegaan. Je begrijpt dat de verzekering alleen betaalt als wij er 

alles aan hebben gedaan om diefstal te voorkomen. De handtekening is ook 

om zeker te stellen dat de doos niet tijdelijk in de vuilnisbak wordt gelegd 

als de geadresseerde toevallig even niet thuis is. 

Leo brengt zo veel kennis en contacten met zich mee dat we hem hebben 

gevraagd de bestuursvergaderingen bij te wonen en goed mogelijk dat we 
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hem volgend jaar aan jullie voorstellen als nieuw bestuurslid. Daarmee zou 

het aantal bestuursleden weer op het gewenste peil komen. 

Ook hebben we gesproken over boekjaar, financieel jaar, verenigingsjaar, 

kalenderjaar, contributie jaar en er zijn echt meer te vinden. We hebben 

afgesproken om het verenigingsjaar, dat is de naam in de toekomst, te 

hanteren. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus 

het daaropvolgende jaar. U betaalt ook contributie over dat jaar. Heeft u 

dat nog niet gedaan, dan gaarne. De scherpslijper denkt, leuk ze stelen een 

half jaar van mij. Die heeft gelijk. Daar staat tegenover dat u op hetzelfde 

moment mag betalen als u nu doet. Liefst wel iets eerder natuurlijk. 

Uiteraard gaan we de statuten aanpassen als er toch een verandering moet 

komen. 

Jaap is al weer druk met de grote veiling (GV). Lever uw spullen op tijd in 

en ga ook op zoek naar rustende verzamelingen die eindelijk weer eens in 

beweging moeten komen. Ik ga zelf zo een contact aanboren. Overigens 

gaat dat om iemand die al veel bij ons heeft gekocht en naar eigen zeggen 

er niets mee doet. Wellicht moet je dan betalen voor opslag       . Denk aan 

de kwaliteit en aan de pricing. 10% van de cataloguswaarde is 

tegenwoordig een gebruikelijke inzet.  

 

Hoop jullie te zien! Nog een keer: vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur kunt 

u kavels inzien en de veiling zal ongeveer 16.00 uur  plaats vinden. 

 

Sip Wiebenga 

 

Verslag van de leden bijeenkomst van de NVPV Alkmaar op 5 

november in De Rekere te Alkmaar 
 

1. De leden kunnen de kavels inkijken vanaf 19.00 uur 
1.1. De voorzitter opent de bijeenkomst om 20.00 uur 
1.2. Mededingen 
1.3. Recent een bericht gelezen in de Alkmaarsche Krant dat De Rekere 

volgend jaar wordt gesloopt en er huizen/appartementen worden 
gebouwd. Zo ver is het nog niet. Kan ook nog veel langer duren. 
Verwacht wordt dat andere ruimte voor ons  wordt gezocht en/of 
aangeboden. Daar is nog tijd genoeg voor. Een verandering kan ook 
een verbetering zijn. Als het moet zijn we ook in staat om zelf een 
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andere locatie te zoeken. Te denken valt aan leegstaande gebouwen, 
kerken, scholen, een ander buurthuis. Komt tijd, komt raad. 

1.4. Graag Leo Nolten even voorstellen. Hij gaat tot ons groot genoegen 
de Rondzending runnen. Hij doet dat vanuit huis en het bestuur gaat 
daar maandagavond naar kijken. Dan is er tevens 
bestuursvergadering. Leo vertelt zelf over zijn plannen en heeft de 
dozen voor de sectiehoofden al meegenomen. Dit is boven 
verwachting. Leo gaat stapsgewijs verder automatiseren en gaat het 
proces naar zijn idee dan ook naar zijn hand zetten. Leo gaat zelf het 
transport van dozen voor zijn rekening nemen, dus personen die met 
een vervoersprobleem zitten, kunnen Leo bellen. Blijft natuurlijk 
welkom dat we zelf in de auto naar Warmenhuizen stappen. 

1.5. Tom van Waveren zal tijdens de bijeenkomst op 3 december zijn 
bevindingen vertellen over de nieuwe NL catalogus en hij heeft ook 
een overzicht gemaakt van de ontwikkelingen van de laatste jaren. 

1.6. De najaarsbeurs gaat vooralsnog door. Rekening houden met het 
tonen van de QR code. Iemand graag als vrijwilliger checken bij de 
deur. 1,5 meter afstand houden, handen wassen of reinigen met gel.  
Zegt het voort, zeg het voort en vooral, kom er gezellig bij. De beurs 
is genoemd in Filatelie en staat hopelijk in de krant. 

1.7. Vz werd gewezen op de verwarring die kan ontstaan over de tekst in 
het verslag van vorige maand over verenigingsjaar of boekjaar en 
contributiejaar of kalenderjaar. Voor de duidelijkheid: het 
verenigingsjaar/boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 
augustus en het contributiejaar/kalenderjaar loopt van 1 januari tot 
1 januari. Het bestuur zal zich nader beraden of dat niet 
gemakkelijker kan worden opgelost voorafgaande aan een eventuele 
statutenwijziging. Tom gaf weer zijn waardevolle commentaar en 
was behulpzaam bij de bovenstaande tekst. 

2. Verslag van de bijeenkomst van 1 oktober 2021 
2.1. Geen vragen of opmerkingen. 

3. Rondvraag, graag alleen vragen buiten die over het jaarverslag 
3.1. Bestuurslid Ireen Bas vraagt een ieder zijn of haar mailadres door te 

geven voorzover dat nog niet is gedaan. Het verhoogt de 
bereikbaarheid, mede in verband met mogelijke afzeggingen van 
evenementen in Coronotijd. 

4. Maandpuzzel 
4.1. Er waren 12   goede inzendingen. De gelukkige is Henk Pielage. Niet 

aanwezig, maar zijn prijs blijft bewaard.  
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5. Gratis verloting 
5.1. De gelukkigen zijn 32 Ineke Visser, 4 Joop Hoogenboom, 25 Evert 

Oosterhuis, 30 J. Lamers, 22. Tiny Keijsper. 
6. Pauze 
7. De veiling wordt met verve door Bert Huisenga tot een goed einde 

gebracht, 152 kavels vinden hun weg naar een nieuwe eigenaar of een 
oude bekende. Dank aan Bert voor een voortvarende afwikkeling. 

8. 10.00 uur. Het licht gaat uit en we gaan de verworvenheden thuis in een 
album steken of gewoon slapen. 

 

 

Verslag Ledenvergadering  

 

Algemene Ledenvergadering 5 november 2021 

1. De voorzitter opent de ALV te 20.18 uur. 
2. Herdenking overledenen. Staande, voorzover mogelijk, worden de leden 

die zijn overleden herdacht. Het gaat om de heren Van Balen, Mensinga, 
Dolsma, Vrasdonk, Van der Weijde, Krijgsman en Vijver. 

3. Het jaaroverzicht; naast droevige plichten zijn er ook mooie berichten, een 
25- jarig jubileum voor de heer Eppinga en een 40-jarig jubileum voor 
mevr. Binnendijks en de heren Hoogenboom en Riekwel. Allen 
gefeliciteerd. We zijn, blijkt weer, een krimpende vereniging. Het 
afgelopen jaar was een gek jaar, dat heeft alles met Corona te maken. 
Weinig vergaderd, veel met de mail gedaan of met de telefoon. Minder 
bijeenkomsten en veilingen, maar wel een succesvolle GV. 80% verkocht. 

4. De contributie gaat naar 11€ vanaf 15€. 
5. Rooster van aftreden 

5.1. Manus van Tol is aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld. 
Applaus, ondanks dat hij het niet hoort, want hij is er deze keer niet. 

6. Jaarcijfers met toelichting 
Alleen de cijfers die een vraag oproepen worden behandeld; V&W,4300 

kosten clubavonden, hoger in verband met hogere huur, er is discussie 

gaande met De Rekere. Verder zijn veel bedragen lager dan vorig jaar 

omdat er minder is uitgegeven op clubavonden, ze waren geringer in 

aantal, een schriftelijke GV, minder koopjestafel dus minder inkomsten 

uit verkoop. 

7. Verklaring Kascommissie 
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7.1. Allereerst past het om de heren Dirk Meiners en Paul Warren te 
bedanken voor hun bereidheid de kas te controleren en de financiën 
te bespreken met de penningmeester. De schriftelijke verklaring van 
de heren ligt klaar en kan worden ingezien. Bovendien zal de 
verklaring worden gepubliceerd bij het verslag van deze vergadering. 
Paul leest de brief voor die beide heren hebben gemaakt. 

8. Rondvraag 
8.1. Ineke Visser vraagt of het wel verstandig is om een BBQ te 

organiseren als jubileum Evenement. Veel mensen op leeftijd willen 
dat niet meer. Vz belooft dit in de bestuursvergadering op te nemen 
met het bestuur. Wellicht is reservering helemaal niet nodig. 

8.2. Kees Lambrechts vraagt of de leden die al een hoge contributie 
hebben betaald ook restitutie krijgen. Vanzelfsprekend ja, dat gaat 
gebeuren 

9. Decharge bestuur 
9.1. De leden verklaren zich akkoord het bestuur te dechargeren voor het 

gevoerde beleid. 
10. Het bestuur verleent de penningmeester décharge voor zijn gevoerde 

administratie. 
11. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering te 20.40 

uur. 

 

Voortter                                        Penningmeester 
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KAVELLIJST, veiling 3 december 2021   
Schriftelijke of telefonische biedingen bij Sip Wiebenga (contactgegevens:  zie 

blz. 2) 

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

gom of nagegomd,   = gebruikt. Insteekboeken en albums die onder diversen 

worden aangeboden bevatten tenzij expliciet vermeld, geen zegels. 
 

No Land Omschrijving C.W. Inzet 

1 Nederland Davo album Luxe PZB  5,-- 

2 Nederland Album PTT-mapjes  2,-- 

3 Nederland Album PTT-mapjes  3,-- 

4 Nederland Davo album Luxe deel 1  25,-- 

5 Nederland Davo album Luxe deel 2  10,-- 

6 Nederland Davo album Luxe deel 3  10,-- 

7 Nederland 2 Insteekboeken  2,-- 

8 Nederland Insteekboek automaatboekjes  10,-- 

9 NOG Insteekboek  10,-- 

10 Nederland Doosje wo insteekkaarten  2,-- 

11 Afrika Insteekboekje  1,-- 

12 Griekenland Insteekboekje wo   2,-- 

13 Nederland Doosje automaatboekjes           8,-- 

14 Wereld Blik wo Nederland  2,-- 

15 Wereld Doos veel zegels  1,-- 

16 Indonesië Insteekboek  1,-- 

17 Indonesië 2 Insteekboeken  2,-- 

18 Singapore Insteekboek  2,-- 

19 Rusland Ringband wo blokken van 4  2,-- 

20 Motief Insteekboek schepen  3,-- 

21 Curaçao 89/99                                           50,-- 5,-- 

22 Curaçao 126/137                                       70,-- 7,-- 

23 Curaçao 126/137 (137 T14)                      55,50 5,50 

24 Curaçao 138/140                                    8,-- 1,-- 

25 Curaçao 141/152                                       60,-- 6,-- 

26 Curaçao 153/157                              / 33,-- 2,-- 

27 Curaçao 168/177                                       24,-- 2,-- 

28 Curaçao 185/194                              / 78,-- 7,-- 

29 Curaçao 185/194                                       39,50 3,50 
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30 Curaçao 195                                              40,-- 3,-- 

31 Curaçao 200/205                                    20,-- 2,50 

32 Curaçao 200/205                                       14,-- 1,50 

33 Curaçao LP 2                                             22,50 2,-- 

34 Curaçao LP 4/16                                        30,-- 3,-- 

35 Curaçao LP 4/16 (-/- LP 15)                     18,50 1,50 

36 Curaçao LP 17                                           20,-- 2,-- 

37 Curaçao LP 26/40 (2 zegls met gebrekje) 80,-- 5,-- 

38 Curaçao LP 41  / 42 / 44  40,-- 3,50 

39 Curaçao 71/72a                                         40,-- 6,-- 

40 Curaçao 82/88                                           45,-- 4,50 

41 Nederland Misdrukken  3,-- 

42 Nederland Plaatfouten 4x 70,-- 5,-- 

43 Liechtenstein 45A, 46B, 49B 45,-- 3,-- 

44 Duitse Rijk Plaatfout 608 II 260,-- 10,-- 

45 Duitse Rijk Foutdruk 5 pf op 15 pf 850,-- 40,-- 

46 Griekenland Blok 9 20,-- 1,50 

47 Liechtenstein M. 135 100,-- 7,-- 

48 Bolivia 1899                                            45,-- 1,-- 

49 Montevideo M. 5 550,-- 10,-- 

50 Zuid Korea 4 kaarten                          /() 195,-- 10,-- 

51 Portugal Rode Kruis 1924  5,-- 

52 België M. 77 1905 25,-- 2,-- 

53 Luxemburg M. 555/57 1956 240,-- 18,-- 

54 Zwitserland 681/82 1959 40,-- 2,-- 

55 Servië/Joegosl. 1941/42 33,-- 3,-- 

56 Berlijn/BRD Rolzegels  2,-- 

57 Eng. Kol. Aden, South Arabia  4,-- 

58 Frankrijk Oud opdruk  5,-- 

59 Saargebied 102 + 103 24,-- 2,50 

60 Hongkong M. 245 1969 25,-- 2,50 

61 Diversen Poststukken  1,-- 

62 Nederland Oude briefk. Stempels  5,-- 

63 Nederland FDC's  2,-- 

64 Zwitserland Schaubek album                           10,-- 

65 Zweden Insteekalbum  7,-- 

66 Zweden Insteekalbum                     /  7,-- 
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67 Zweden Insteekalbum  5,-- 

68 Zweden Insteekalbum  7,-- 

69 Zweden Insteekalbum  5,-- 

70 Diversen 2 oude fotoalbums  1,-- 

71 Nederland Portzegels  2,-- 

72 Nederland King album  5,-- 

73 Wereld Vogels  2,-- 

74 Oostenrijk Insteekalbum  5,-- 

75 Zweden Schaubek album  10,-- 

76 Nederland Persoonlijkheid zegels  4,-- 

77 Europa Doos zegels  7,-- 

78 Finland 2 wapen 1856, prachtexpl.          1.000,- 100,-- 

79 Finland 5 Bx wapen 1866, prachtexpl.    380,-- 38,-- 

80 Finland 161 opdruk "Zeppelin"               250,-- 25,-- 

81 Denemarken 4 zeer lichte gomvouw                350,-- 30,-- 

82 Zweden 481 D0/D4, paar                / 45,-- 4,-- 

83 Noorwegen 5                                                  40,-- 4,-- 

84 Curaçao 3C + 9C                                   () 20,-- 2,-- 

85 Curaçao 10D                                             25,-- 2,50 

86 Curaçao 4H                                               25,-- 2,50 

87 Curaçao 18                                             () 22,50 2,-- 

88 Curaçao 24                                             20,-- 2,-- 

89 Curaçao 69B + 70B                               () 55,-- 5,50 

90 Curaçao 92/95, 93 is ()                          24,-- 2,-- 

91 Curaçao LP 45/52                                  24,-- 2,50 

92 Curaçao LP 53/60                                      16,-- 1,50 

93 Curaçao LP 61/68                                      16,-- 1,50 

94 Curaçao LP 69/81                                      20,-- 2,-- 

95 Curaçao LP 82/83                                      20,-- 2,-- 

96 Curaçao P 21/30 T 12½                             22,-- 2,-- 

97 Curaçao P 44/60                                        19,-- 1,50 

98 Spanje/Portugal Insteekboek wo wereld  8,-- 

99 Nederland Insteekboek  1,-- 

100 Duitse gebieden Insteekboek  10,-- 

101 Engeland Insteekboek  5,-- 

102 Zwitserland Insteekboek + Turkije  4,-- 

103 Nederland Insteekboek  1,-- 
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104 Azië/wereld Insteekboek  5,-- 

105 Nederland 13/14 - 16/18, 14 (), div.kwal.  12,50 

106 Diversen Davo Luxe supplement Ned. 2006  3,-- 

107 Diversen Davo Luxe supplement Ned. 2007  2,-- 

108 Diversen Davo Luxe supplement Ned. 2008  2,50 

109 Diversen Davo Luxe supplement Ned. 2009  3,50 

110 Diversen Davos Luxe alle bl. Ned. 2001/'12  6,-- 

111 Diversen NVPH Spec. Cat. Ned. 2015  1,-- 

112 Diversen NVPH Spec. Cat. Ned. 2018  2,-- 

113 Nederland PB 22 met versneden kaft  1,50 

114 Nederland FDC 459-584 (28 st.) hoge cat.w.  10,-- 

115 Nederland FDC 144a (blok) 20,-- 2,-- 

116 Nederland FDC 153a (blok) 35,-- 2,50 

117 Malta Europa '98, 2 compl. vel x10  1,-- 

118 Nederland Dik stockboek '85/'14 (24 bladen)  6,-- 

119 Nederland P 1 met puntst. 1 (Alkmaar) 22,50 2,50 

120 Nederland BD 19 (2021) (BlauwDruk)  1,-- 

121 Diversen Davo LX suppl. incl.Ano's Ned'05  3,-- 

122 Nederland Stockbk mst Euro kerstz. in aant.  1,-- 

123 Nederland Stapel 'voor 't kind' kaarten ± 50  1,-- 

124 Nederland BK 1 (BrandKast)                       100,-- 10,-- 

125 Nederland E 34 getypt, iets getint 30,-- 1,-- 

126 USA Album  1,-- 

127 Tsjechoslowak. Album  1,-- 

128 Scandinavië Album  1,-- 

129 Engeland Album  1,-- 

130 Nederland Album  4,-- 

131 Duitsland Album  2,-- 

132 Israël Albumpje  1,-- 

133 Ned. + OG Albumpje  1,-- 

134 Danzig + Saar Doosje  1,-- 

135 Engeland Doos onafgeweekt  1,-- 

136 Italië + diversen Ordner  2,-- 

137 Engeland GBR 1387/91                          5,-- 1,-- 

138 Guernsey GBR 218/21 553/56                8,-- 1,-- 

139 Israël Munten op zegel                         30,-- 1,-- 

140 Nederland 9 FDC                                         4,-- 1,-- 
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141 Nederland Kerstzegels 2005                     12,-- 3,-- 

142 Nederland Kerstzegels 2005                     12,-- 3,-- 

143 Nederland Kerstzegels 2000                     12,-- 3,-- 

144 Nederland Provinciezegels Noord-Holl.   12,-- 3,-- 

145 Zwitserland 48 bijzondere zegels                50,-- 10,-- 

146 Zwitserland 2 blokjes                                  10,-- 2,-- 

147 Duitse gebieden Insteekboek + Duitsland    /  3,-- 

148 Duitsland Insteekboek                        /  1,-- 

149 Duitse gebieden Insteekboek + veel landen /  2,-- 

150 Wereld Insteekboek + Europa        /  5,-- 

151 DDR Insteekboek                              3,-- 

152 Engeland Insteekboek                        /  2,-- 

153 Antillen Insteekboek                        /  3,-- 

154 Nederland Insteekboek                              5,-- 

155 België Insteekboek                        /  1,-- 

156 België Insteekboek                        /  1,-- 

 

                Bleekneusje in Denemarken 

Gedurende de oorlog woonden wij in Amsterdam west. De scholen waren 

gesloten en moesten wij, kinderen van 10 jaar, ons  zien te vermaken met 

vriendjes uit de straat. Eén van de dingen die wie deden was postzegels 

ruilen. Zo ontstond mijn verzameling Nederland. Wij maakten er ook de 

hongerwinter mee. September 1945 gingen we weer naar school. Daar 

kwam ook de schoolzuster. Zij noteerde ook de kinderen die veel te mager 

waren. Dat had tot gevolg dat ik op 2 april 1946 met heel veel andere 

kinderen per trein naar Denemarken werd gebracht om aan te sterken. Ik 

kwam terecht op een boerderij in Noord Jutland, vlak bij het stadje 

Holstebro. Mijn pleegmoeder had al gauw door dat ik postzegels 

verzamelde  Zij haalde al haar bewaarde brieven tevoorschijn en ik mocht 

de postzegels eraf halen. Dat was de basis voor mijn collectie Denemarken. 

Ik ben altijd in Denemarken blijven komen. Elke keer dat we er weer 

kwamen lag er een envelop klaar met postzegels die mijn pleegmoeder en 

haar zuster verzameld hadden. Na het overlijden is het contact met 

Denemarken helaas verwaterd. Dat heeft tot gevolg dat vanaf 2002 mijn 

gestempelde collectie Denemarken nogal wat gaten vertoont. 

Wij kan mij helpen aan gestempelde Deense postzegels vanaf circa 2000?  

Alvast mijn dank hier voor. M v.g Henk van de Braak 
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De postzegelprijs voor brieven in Nederland verandert volgend jaar 
niet en blijft net als in 2021 € 0,96. De basistarieven voor het 
versturen van brieven in Nederland en van Nederland naar het 
buitenland, veranderen niet in 2022.Dit is het gevolg van de 
positieve bijdrage van zowel de Sandd postvolumes als van de 
incidentele volumestijging van de consumentenpost in 2020 als 
gevolg van de coronapandemie. Het niet veranderen van de 
basistarieven in 2022 sluit ook aan bij de recent gewijzigde 
Postregeling, die een gematigde tariefontwikkeling in de jaren 
daarop mogelijk maakt. 

Meer informatie op https://www.postnl.nl/over-postnl/pers-

nieuws/persberichten/2021/postzegelprijs-blijft-in-2022-gelijk.html 
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Puzzel; De overgebleven letters vormen een woord 

 

Streep deze woorden weg 

Aanhang, Binding, Bloedbad, Boor, Brie, Dochter, Eenheid, Familie, Feestdagen, 

Geel, Gekibbel, Gezin, Grootvader, Huiselijk, Leeg, Normen, Oei, Praten, Pret, 

Puber, Televisie, Zorg, Zussen. 

 
Uw oplossing kunt u sturen naar Ireen Bas, Voorstraat 75 1931 AH Egmond aan 
Zee E-mail verhuur@bastweewielers.nl  Ook kunt u de oplossing op de 
verenigingsavond bij de bestuurstafel inleveren. Zorg dat u dat wel voor 19.30 
uur doet. 
================================================================== 

mailto:verhuur@bastweewielers.nl
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

            

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Voor de  rubriek Vraag en Aanbod de ontbrekende catalogusnummers  

Mijn ontbrekende nummers zijn: 

1676, 1702 t/m 05 Blok, 1713a, 1719, 1749 t/m 52, 1760, 1782b, zonder 

tab. 1782b met tab,  

1821, 1826, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, alle met tab.1841,1855,1923, 

1926b,1930, 

1957, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, alle met 

tab.1968a.1968b,1969a,1969b,1973f 

Heeft U 1 van deze zegels of velletjes voor mij? 

Mail dan naar henkvandebraak@gemail.com 

 

 
 

 

Postzegelhandel 

 

 

         Op de clubavonden aanwezig 

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 

 

mailto:henkvandebraak@gemail.com
http://www.pzhbert.nl/
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Vriendenpagina 

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 pag. 2. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting “DE POSTZEGELVRIEND” stelt zich ten doel langdurig  

 

 

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 als vrijwillig(st)er. Inlichtingen B. Buis 

postzegels, briefwisseling met een vaste correspondent en door uitgifte van  

het blad  “De Postzegelvriend”. U kunt ons ondersteunen met bijdragen, 

. 

Gevraagd. 
Wie heeft er voor mij catalogi van Canada. Liefst niet ouder dan het jaar 

2000. Ik ben veel postzegels aan het inpakken voor de postzegelvriend. Het 

is mogelijk om bij mij onafgeweekte zegels of zegels die we al heel veel op 

voorraad hebben in te leveren. Dan pak ik alles in en breng het naar de 

postzegelvriend. Alvast bedankt. 

Groeten Ireen Bas. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


