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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 

 

Vice Voorzitter: Leo Nolten Tel 0651599086 /Leo.nolten@kpnmail.nl 

  

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 06-11105252 

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. 

http://www.nvpv/
mailto:se.wiebenga@gmail.com
mailto:manusvantol1@hotmail.com
mailto:verhuur@bastweewielers.nl
mailto:andyvantilburg@hotmail.nl
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mailto:snjbijpost@outlook.com
mailto:jcohen02@hetnet.nl
mailto:rade.regt@gmail.com
mailto:nicolouter@xs4All.nl
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                   CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR   

                   januari 2023  50 ste JAARGANG  No 1 

                www.NVPV-alkmaar.nl 

                Bank nr NL90 INGB 0005542629 

. 

Wij nodigen u uit voor de verenigingsavond op vrijdag 6 januari 2023  

in Wijkcentrum Overdie Maerlantstraat 8 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 2 december 2022  

3. Mededelingen  

4 .Maandpuzzel  

5. Rondvraag 

6. Gratis verloting  

7. Pauze 

8. Veiling 166 kavels   

9. 21.30 sluiten bijeenkomst 

 

 De zaal  is rolstoeltoegankelijk. 

 Roken is in het wijkcentrum verboden.     

Kopij voor het volgende Kaaspost uiterlijk 16 januari 2023 bij de 

redactie. 

De volgende ledenavonden zijn: 

6 januari, 3 februari, 3 maart.  

Zondag 19 maart voorjaarsbeurs 

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 

http://www.nvpv-alkmaar.nl/
mailto:jcohen02@hetnet.nl
mailto:rade.regt@gmail.com
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Van de Voorzitter december 2022 

 
Van de voorzitter januari 2023 
 
Beste mensen, 

 

Als jullie dit lezen is het nog vóór de Kerstdagen. Dus alle reden om jullie heel 

prettige dagen te wensen. 

 Hopelijk met familie en lekker eten en drinken en wat postzegels uitgestald op 

een tafel die nodig een plek in een album of boek nodig hebben. Zo ongeveer ziet 

mijn Kerst er uit. 

Verder natuurlijk een mooi en gezond 2023 gewenst. Het zou fijn zijn als het 

jullie brengt wat je er van verwacht. In ieder geval hoop ik jullie allen gezond 

weer terug te zien op vrijdag 6 januari. 

Graag de kavels die je een hele tijd wilde inleveren dan ook als uiterste datum 

inlevert bij Jaap, want dan kan de veiling voorbereiding worden voltooid.  

De week dat ik dit opschrijf hebben we met een paar man besteed aan het 

verkavelen van een erfenis van mensen die zich op de najaarsbeurs hadden 

gemeld. Dat leverde 91 mooie kavels op en Jaap zit op 850 kavels.  

Er kunnen dus nog kavels bij. 

Tussen Kerst en Oud en Nieuw willen we een afscheiding maken in een 

bergruimte van Wijkcentrum Overdie. Vanaf 1 januari huren we die ruimte. Dan 

kunnen Simon en Jaap hun spullen voor veilingen kwijt in onze eigen opslag. 

Bovendien kan al het materiaal voor beurzen en onze voorraad spullen ook 

worden opgeslagen in dezelfde ruimte. 

En dan is de voorjaarsbeurs ook weer in zicht. Volop leuke dingen in 2023. 

Mensen, voorzichtig aan op oudejaarsavond en blijf gezond, 

Sip wiebenga 
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Verslag van de bijeenkomst van de NVPV Alkmaar op vrijdag 2 
december 2022 in Wijkcentrum Overdie 
Het Bestuur is aanwezig, Leo gaat op tijd weg vanwege een afspraak, 
maar hij heeft 1000 kg aan rondzenddozen weggezet. Heb mijn pet 
afgenomen. 35 leden zijn aanwezig. 
 
1. De leden bekijken de kavels van de veiling vanaf 19.00 uur. 
2. Voorzitter Sip opent de bijeenkomst te 20.01 uur. 
3. Verslag van de bijeenkomst, tevens ALV, van vrijdag 4 november is 

aan de orde. Geen vragen of opmerkingen. 
4. Mededelingen 
4.1. Collect item over onze vereniging. Dank aan Piet. Mooi beeld van 
onze vereniging. Hoe loopt de aanmelding voor een voordelig 
abonnement op NL? We zijn met 5 voor een abonnement op Nederlandse 
zegels. Melden ij Piet Kuijmans. 
4.2. Terugblik op de Najaarsbeurs. Groot succes, Nico en Kees bedankt. 
4.3.  
5. Maandpuzzel.  4 Goede inzendingen en de gelukkige wordt Peter de 
Groot. 
6. Rondvraag  
6.1. Ad meldt dat de locatie Overdie hem prima bevalt, goed licht, goede 
koffie, aardige mensen. Dat laatste sluit aan bij ons soort (toevoeging Sip). 
Dank Ad. 
6.2. Mees wil graag de uitslag van de maandpuzzel in de Kaaspost. Ireen 
meldt dat het standaard procedure is, maar het recent vergeten is. 
6.3. Ireen meldt dat de Kaaspost kan worden verstuurd naar mensen die 
bereid zijn te betalen voor de kosten en evt. Verzending. Alles lijkt 
geregeld. 
Geen vragen of opmerkingen meer. 
7. Gratis verloting, de gelukkigen zijn achtereenvolgens Tiny Keijsper, Piet 
Kuijmans en Reijer de Regt. 
8. Pauze 
9. Ad veilt 150 kavels op krachtige wijze. Dank aan Ad 
10. Na betaling of de belofte dat snel te doen gaan we om 21.30 uur 
huiswaarts om de verworvenheden een plek te geven. 
Uw verslaglegger Sip 



5 

 

5 

 

Overleden. 

De heer Jaap de Graaff van de Dr. van Peltlaan 34 te Bergen NH 
is op 2 december 2022 is overleden. Hij was een verwoed 
verzamelaar. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe. 

Rondzendnieuws. 
Beste leden, hierbij het laatste nieuws wat betreft de rondzending. Op dit 

moment zit de groei er goed in. Tijdens het begin van het seizoen is 

Purmerend aangehaakt met maar liefst 6 secties, en tijdens de najaarsbeurs 

is ook de Snuffelaar uit Wieringenwerf aangehaakt. Dit houdt in dat we 

met 18 secties draaien. We krijgen veel ingezonden  boekjes vanuit 

Purmerend en onze eigen vereniging. De kwaliteit hiervan laat wel eens te 

wensen over, let hier aub op. Wat betreft nieuwe boekjes deze zijn te 

verkrijgen bij Bert Huizinga of bij mij . Kleine boekjes €0,75, grote 

boekjes €1,00. Let op na volgend seizoen willen we alleen nog boekjes van 

onze eigen vereniging toe laten, er is dus nog tijd genoeg om de oude 

boekjes op te maken. Doordat we met zoveel secties tegelijk draaien duurt 

het erg lang voordat een boekje uitgelopen is, daarvoor is het computer 

programma aangepast zodat we ieder jaar rond juni kunnen afrekenen. Ook 

zijn we bezig om voor de inzenders via de site te kunnen inloggen zodat ze 

altijd op de hoogte zijn van hun eigen spullen. Tot die tijd worden de 

overzichten door gemaild. Ook na die tijd voor degene die niet via de site 

willen. Wordt vervolgd. Uiteraard blijven we op zoek naar nieuwe 

inzenders. Dus als je maar even denkt dit lijkt me wel wat? Het is een 

leuke manier om je spullen aan de man (vrouw)  te brengen. Voor de gene 

die meedoen aan de rondzending, laat de doos niet onnodig lang staan maar 

breng deze zo gauw mogelijk naar de volgende op de lijst. Er is genoeg 

voorraad jullie bepalen zelf het tempo. Als iemand nog op of 

aanmerkingen – goede ideeën heeft schroom niet, laat het me weten. 

 

Ik wens jullie allemaal prettige feest dagen  vanuit Warmenhuizen. 

Gr Leo 
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Postzegels, treinen en suikerzakjes. 

U zult denken wat een rare titel. Ik leg het U uit. Na drie jaar corona 

mochten we weer vliegen. Dus wij naar onze zoon en schoondochter in 

Italië.( met de auto is voor ons als senioren veel te ver rijden.) Dan nu de 

verklaring van de drie trefwoorden in de titel. De familie aldaar in Italië. 

1: Ze hebben alle ontvangen postzegels voor mij bewaard. 

2: Ik heb een tijdje geleden gevraagd om postzegels met treinen. Namens 

de bekende van onze zoon moest ik de gevers hartelijk bedanken. Hij is er 

zeer blij mee. En natuurlijk hoopt hij dat wij nog meer voor hem hebben. 

3: Van onze schoondochter kreeg ik drie heel speciale suikerzakjes N.L. in 

hart vorm met plastic coating. Op deze zakjes staan in kleur drie 

verschillende kerstvoorstellingen, met op de achterzijde het postadres van 

de kerstman in Italië. 

Ik spaar geen suikerzakjes. Heeft U interesse meld U dan bij mij. 

P.S. Ik heb nu  een boterhamzakje vol met dubbele Italiaanse postzegels. 

Heel veel dubbele. Interesse? Neem contact met mij op. 

M.V.G. Henk van de braak Schouwstraat 35 Alkmaar tel. 072 5611340 
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KAVELLIJST, veiling 6 januari  2023   
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 Italië/Europa Doos afgeweekt  3,-- 

2 Europa Kantoorpost  1,-- 

3 Europa Kantoorpost  3,-- 

4 Australië/Eur. Kantoorpost  3,-- 

5 Nieuw Zeeland Kantoorpost iets Ned.  1,-- 

6 Zwitserland Kantoorpost  1,-- 

7 België Davo album  3,-- 

8 Duitsland Doos wo blokken  1,-- 

9 Italië Kantoorpost  1,-- 

10 Wereld Doos kantoorpost  3,-- 

11 Frankrijk Insteekboek modern  8,-- 

12 GB gebieden Insteekboek /Scandinavië  3,-- 

13 Duitsland Insteekboek / wo blokken  4,-- 

14 Frankrijk Insteekboek  5,-- 

15 Duitsland Insteekboek wo blokken  5,-- 

16 Duitsland Insteekboek  2,-- 

17 Europa/wereld Insteekboek  1,-- 

18 België Insteekboek  1,-- 

19 Frankrijk/Duitsl. Insteekboek  1,-- 

20 Suriname Insteekbladen  2,-- 

21 Japanse bez. Blok  3,-- 

22 Japanse bez. Insteekkaart 260,-- 25,-- 

23 Canada Insteekboek                                  10,-- 

24 Diversen Insteekboek leeg  2,-- 
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25 Spanje Bakje zegels  1,-- 

26 Spanje A1a/A1f                                   ()  2,50 

27 België Insteekboek   2,-- 

28 Duitse Rijk Feldpost 3                                    350,-- 10,-- 

29 Canada Blok met 910/921                    8,50 1,50 

30 Wereld Verrassings doos  1,-- 

31 Wereld Doos zegels  1,-- 

32 Europa Doos zegels + RZB's  2,-- 

33 Wereld Doos zegels  1,-- 

34 Duitsland Numisbladen + munten  1,-- 

35 Europa Doos zegels + RZB's  2,-- 

36 Diversen Verrassings doos  2,-- 

37 Duitsland Ordner voorgedrukte briefkaarten  2,-- 

38 Hongarije Map oude zegels  2,-- 

39 DDR Jaarset 1988                              2,-- 

40 DDR Jaarset 1988                                 2,-- 

41 Duitsland Jaarsets 1978 + 1981                2,-- 

42 Diversen Verrassings doos + RZB's  1,-- 

43 Diversen Verrassings doos  2,-- 

44 Diversen Doos vnl enveloppen  2,-- 

45 Australië Album  1,-- 

46 Europa Album met zegels  1,-- 

47 Engeland/Ierl. Album met zegels  2,-- 

48 Motief WWF dieren  2,-- 

49 DDR FDC's  1,-- 

50 Nederland Importa 1852/1974                   3,-- 

51 Nederland Stockboek                                    1,-- 

52 Ned./Duitsland Doos kantoorpost  2,-- 

53 Nederland Davo I 1852/1986                        3,-- 

54 Indonesië Boek vol, iets Riau + Ris   /  4,-- 

55 Nederland Stockboek 16 blz. ook euro         4,-- 

56 Nederland Veel                                   /  4,-- 

57 Ned. koloniën Restant in oud album                   2,50 

58 Ned. + koloniën Restant in oud album  3,-- 
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59 Diversen Davo ST suppl. In kleur 2004/'12  3,-- 

60 Diversen Davo blanco bladen 20 stuks  4,-- 

61 Ned./wereld + thema en euro  3,-- 

62  42 oude ansichten m bijz. stempel  2,-- 

63 Ned. Indië Mapje kantoorpost (stempels?)  3,-- 

64 Diversen 5 lege kleine insteekboekjes  1,-- 

65 Nederland Insteekboekje ook euro      /  2,-- 

66 Indonesië 1976/2001                          /  3,-- 

67 Ned./Suriname Wo Beatrix no's                        3,-- 

68 Nederland Insteekboekje met veldelen      2,-- 

69 Nederland Doosje afgeweekte zegels  1,-- 

70 Australië 4 blokken $10 1x                         2,-- 

71 België 3405/3414 + 3383/3394              24,-- 3,-- 

72 België 3383/3394  en  24,-- 3,-- 

73 België 3421/25 3455/3460 104               2,-- 

74 België Blok 99 2x blok 100                19,-- 2,-- 

75 Duitsland Insteekblad 15 blokken                3,-- 

76 Duitsland Insteekblad 17 blokken                2,-- 

77 Indonesië Insteekboek wo blokken           10,-- 

78 Duitsland Insteekboek Berlijn                  6,-- 

79 UN Insteekboek                              3,-- 

80 Rep. Suriname Insteekboek                              5,-- 

81 Nederland Album  1,-- 

82 NOG Album  2,-- 

83 Europa Insteekboek wo   1,-- 

84 Indonesië Album  1,-- 

85 NOG Album  1,-- 

86 Europa/NOG Insteekboek  1,-- 

87 Indonesië Ringband                                  2,-- 

88 Ned./NOG Insteekboekje                            1,-- 

89 Canada Doos wo RZB's  1,-- 

90 Diversen Cat. Nrd-Amerika I Michel '07/'08   3,-- 

91 Diversen Cat. Duitsland Michel 2012/'13   2,-- 

92 Diversen Cat. Afrika deel 4 en 5 Michel '02  4,-- 



10 

 

10 

 

93 Diversen Cat. Nederland 2021  3,-- 

94 Diversen Ka-be album Cristal  2,-- 

95 Israël Insteekboek blokken wo veel   10,-- 

96 Oost Europa Dik insteekboek  5,-- 

97 Nederland Insteekboek                              1,-- 

98 Motief Dik insteekboek wo blokken  4,-- 

99 Oostenrijk Insteekboekje  2,-- 

100 Europa Dik insteekboek  3,-- 

101 Duitsland Dik insteekboek  2,-- 

102 Oost Europa Insteekboek veel  wo blokken  3,-- 

103 Diversen 7 albums voor brieven  5,-- 

104 Luxemburg Insteekblad blok 16/18            32,-- 3,-- 

105 Ned./wereld Doosje wo modern blokkenNed  3,-- 

106 Europa Dik insteekboek  4,-- 

107 Griekenland Insteekboek wo €                      3,-- 

108 Wereld Insteekboek  1,-- 

109 Diversen Doosje catalogi wo China '08  1,-- 

110 Wereld Insteekboek  1,-- 

111 Wereld Insteekboek motief veel blokken  2,-- 

112 Rep. Congo 154b auto's                               35,-- 2,-- 

113 Europa Insteekboek veel   2,-- 

114 Nederland Insteekboek rolzegels        /  1,-- 

115 Oost Europa Insteekalbum  4,-- 

116 Nederland Insteekboekje combinaties  1,-- 

117 Europa Insteekboekje                //  1,-- 

118 Europa Insteekboekje                //  5,-- 

119 Nederland  Insteekboekje NS zegels  1,-- 

120 Chili 2 insteekboeken  3,-- 

121 Rusland/Azië Insteekboekje veel oud  2,-- 

122 Ned. Indië Dik insteekboek            //  8,-- 

123 Diversen 2 FDC albums  1,-- 

124 Tsjechoslow. Dik insteekboek  2,-- 

125 Tsjechoslow. Dik insteekboek  2,-- 

126 Franse geb. Insteekboek en albumbladen  3,-- 
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127 Zwitserland 3 RZB's  3,-- 

128 Engeland 4 RZB's  3,-- 

129 Scandinavië 3 RZB's  3,-- 

130 Nederland 6                                                   5,-- 

131 Wereld Doos  3,-- 

132 Ned./wereld Doos wo modern Nederland        3,-- 

133 Duitsl./wereld Doos  3,-- 

134 Wereld Doos wo modern Nederland        2,-- 

135 Wereld Doos wo Keniainsteekboeken  3,-- 

136 Wereld Doosje  5,-- 

137 Wereld Doos wo Nieuw Zeeland  1,-- 

138 Nederland Vellen + veldelen kerszegels 315,40 20,-- 

139 Ned. Antillen Stockbk zegels +1e dag//  15,-- 

140 Duitsland Alb. '49-'69 niet compl. //  10,-- 

141 Diversen DDR 1949-1976 album leeg  7,50 

142 Wereld Vellen postzegels                         5,-- 

143 Diversen Lindner album in cassette leeg  15,-- 

144 Nederland 1e dag van koningshuis en Ned.  3,-- 

145 Nederland FDC's Antillen                             2,-- 

146 Nederland Postzegelboekjes                     178,70 7,50 

147 Rep. Suriname Album 1.336,- 20,-- 

148 Europa Blokken                                   90,-- 3,50 

149 Bolivia Gestempeld 1899 45,-- 2,-- 

150 Oostblok Ongetand-getand 50,-- 2,-- 

151 Midden Oosten Luchtpost 20,-- 1,-- 

152 Fiume 50/60                                           100,-- 5,-- 

153 Joegosl./Servië Opdruk 24,-- 2,-- 

154 Oud Burma Engelse gebied  2,-- 

155 Dubai+Israël  100,-- 5,-- 

156 Madagaskar  35,-- 1,50 

157 Vaticaan  71,-- 2,50 

158 Luxemburg   1,50 

159 Spanje Luchtpost 2x 80,-- 3,50 

160 Europa 3 kaarten + blokken  4,-- 
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161 Europa Kaart + blok Zweden  2,50 

162 Europa 2x kaart + blok  2,50 

163 Europa 2x kaart + blok  2,-- 

164 Motief 12 blokken                                8,50 

165 Motief 15 mooie blokken  10,-- 

166 Motief Blokken & zegels  5,-- 

 

 Kasteel Hillenraad, boerenhoeve in Nuth en Thorn. 

Kasteel Hillenraad, gelegen aan de zuidkant van Swalmen in de 

gemeente Roermond (Limburg), is een vierkante waterburcht, 

oorspronkelijk uit de14e eeuw. 

Het kasteel ligt te midden van een landgoed nabij het dorp Boukoul. Het bestaat 

uit een om gracht hoofdgebouw met vier hoektorens, een voorburcht, enkele 

bijgebouwen en een kasteelpark. Het Kasteel is een beschermd rijksmonument 

sinds 1970. Het gehele complex bestaat uit een twintigtal afzonderlijke 

inschrijvingen in het rijksmonumentenregister, waaronder het hoofdgebouw, de 

bijgebouwen en een aantal elementen in het park. Het kasteel is niet voor 

publiek toegankelijk. 

Thorn  Tot de ontginning in de tiende eeuw was het 

gebied rond Thorn heel moerassig. Aan de rand van dit 

moeras liep de Romeinse heirbaan van Maastricht naar 

Nijmegen Onder de Fransen kreeg Thorn zwaar te lijden. 

Toen kreeg Thorn ook zijn kenmerkende witte kleur. 

Nadat de adellijke dames in 1794 gevlucht waren, 

voerden de Fransen een belasting in op basis van de omvang van de ramen. De 

arme bevolking, vaak wonend in grote panden, die voorheen hadden 

toebehoord aan rijke lieden, kon deze niet opbrengen. Om de hoogte van de 

belastingaanslag te beperken, metselde men de ramen dicht. Met het doel deze 

bouwsporen (“littekens van 

de armoede”) te verbergen, 
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werden de huizen wit gekalkt. 

Nuth  Een grote Limburgse gesloten Boerenhoeve te Nuth. Het boerderijtype van 

Zuid-Limburg met een grote binnenplaats omsloten door verschillende 

bedrijfsgebouwen. De enige verbinding met de buitenwereld bestaat uit één 

enorme toegangspoort.  

’t FakTuweeltje , auteur: Harry Raes 

 

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.!! 

Puzzel plezier 

 

http://www.nvpv-alkmaar.nl/
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Puzzel januari 2023  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. 

De oplossing van de december puzzel 13 

Kinderwens 

 

 

Bert Huisenga 

Postzegelhandel 
Zwaansvliet 13 
1462 NE Middenbeemster 

tel.   0299683587 

Email: pzh.bert@quicknet.nl Op clubavonden aanwezig 
Nieuwtjesdienst en levering van alle merken albums en catalogi. 

Inkoop, verkoop en taxaties. 

    WWW.PZHBERT.NL 
 

          

De koopjestafel van Ineke is er niet. Maar Ireen staat er met de 

postzegelvriend spullen. 

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

 

het blad  “De Postzegelvriend” uit. Inlichtingen bij 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 

Alvast een voorproef van de oude ansichtkaarten. 

Alkmaar in vroegere tijden.  

 

 

mailto:Verhuur@Bastweewielers.nl
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
http://www.pzhbert.nl/
mailto:Willem@Reemst.nl
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Bericht over de grote veiling 15 april 2023 in Alkmaar 

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, 
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 
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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 

 

 

 

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 
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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 wil.reemst@hotmail.nl 

 

 

 

Het bestuur wenst u allen fijne 

kerstdagen, een mooie jaarwisseling en 

een gezond 2023 toe. 
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