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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. 
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                   CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR   

                   februari 2023  50 ste JAARGANG  No 2 

                www.NVPV-alkmaar.nl 

                Bank nr NL90 INGB 0005542629 

. 

Wij nodigen u uit voor de verenigingsavond op vrijdag 3 februari 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 6 januari 2023  

3. Mededelingen  

4 .Maandpuzzel  

5. Rondvraag 

6. Gratis verloting  

7. Pauze 

8. Veiling 158 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: 

Vrijdag 3 februari en  3 maart.  

Zondag 19 maart voorjaarsbeurs 

Zaterdag 15 april grote veiling. 

Vrijdag 12 mei,  Vrijdag 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 februari 2023 
 

Beste Postzegelvrienden, 

De kop is weer van het jaar af. Dank voor jullie komst in 

januari en voor jullie kooplust. Ik had zo maar het idee dat er 

minder retouren waren dan de laatste tijd gebruikelijk. 

De twee komende evenementen, de voorjaarsbeurs op zondag 

19 maart en de grote veiling op zaterdag 15 april zijn nu aanstaande. Schrijf de 

data in de agenda. Belangrijk dat u meedoet. 

Het is heel plezierig dat we nu de opslag ook in Overdie hebben. We krijgen alle 

medewerking van de leiding en ik ben ook erg gelukkig met de houding van de 

mensen van het Centrum. Opgewekt en prettig in de omgang. 

Regelmatig krijg ik per mail de verenigingsbladen van andere verenigingen. Die 

stuur ik door aan een kleine 20 leden van onze vereniging van wie ik weet dat ze 

zijn geïnteresseerd. Het zou best kunnen dat er meer leden zijn die dat wel willen. 

Dan hoor ik dat graag. Zijn het er een paar, dan zal ik ze bijvoegen, zijn het er 

veel dan kunnen we erover denken om alle leden die bladen digitaal toe te sturen. 

Hoop jullie te zien op vrijdag 3 februari. 

Met groet, Sip Wiebenga 

 

VOORJAARSBEURS : mag je niet missen ! 

 

Een evenement om naar uit te kijken : onze traditionele Voorjaarsbeurs op 

zondag 19 maart a.s. 

De Najaarsbeurs op 13 november van het vorige jaar was een groot succes. 

De organisatoren doen hun best om van de Voorjaarsbeurs een (nog groter) 

succes te maken. 

Een aantal handelaren/standhouders heeft al te kennen gegeven ook op de 

Voorjaarsbeurs aanwezig te zullen zijn. 

Door middel van publiciteit zullen de organisatoren de verzamelaars van 

postzegels, ansichtkaarten en munten op onze beurs attent maken. 

Uiteraard wordt ook van de kant van onze eigen leden een grote opkomst 

verwacht. 

Dus : tot zondag 19 maart ! 
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Verslag van de bijeenkomst van 6 januari 2023  

4 van de 5 bestuursleden aanwezig 

37 leden aanwezig 

 

Vanaf 19.00 uur liggen de kavels ter inzage 

1. 20.00 uur opent Sip de bijeenkomst. Helaas is ons lid Rick van Looij 

overleden. Dapper dat moeder Van Looij hier aanwezig is. Namens de 

vereniging van harte gecondoleerd. 

2. Het verslag van de bijeenkomst van 2 december is aan de orde. Reijer vraagt 

hoe het met de verzekering zit van de opslag en het transport van zegels. Sip 

verzekert dat de verzekering goed geregeld is, zowel opslag als transport. Op 

de vraag van Ineke of dat ook geldt voor transport ver buiten onze eigen 

regio, kan ook bevestigend worden geantwoord. 

3. Mededelingen. 3.1. De Grote Veiling loopt naar wens. Heden is het inzenden 

van kavels gesloten. Ruim 1000 kavels is mooi. Allen bedankt, met name 

Jaap en Reijer. De Noord-Hollandse heeft ruim een maand eerder zijn veiling. 

Niet zo lekker voor ons, maar we gaan niets veranderen. 3.2. We hebben een 

opslag in de opslag van het Wijkcentrum Overdie. Daartoe is een schot met 

toegangsdeur gemaakt door aannemingsbedrijf Nico, Leo en Piet zonder 

arbeidsloon in rekening te brengen😅. 3.2. Eerder dan de GV hebben we de 

voorjaarsbeurs op de rol staan. 19 maart is het zo ver. Nico en Cees staan in 

de startblokken om te mailen, te schrijven, aan te kondigen, reserveringen te 

maken enz. Waar zij hulp nodig hebben gaan zij ons ook vragen 

4. De maandpuzzel oplossing is 4. Er waren 3 goede inzendingen. De gelukkige 

winnaar is Dhr. Lamers 

5. De gratis verloting levert de volgende mazzelaars op: 29 Ad van Berkel, 12 

Piet Blom, 21 Nico Mulder, 2 Aad van de Nes en 1 Sip Wiebenga. 

6. Rondvraag: hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

7. Pauze 

8. Bert brengt 166 kavels aan de man/vrouw. Dank Bert 

9. Ongeveer 21.30 uur sluit de zaal en gaat (bijna) iedereen huiswaarts met een 

dunne beurs en volle tas. 

Uw verslaglegger, Sip Wiebenga 
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KAVELLIJST, veiling 3 februari  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 Duitsland Insteekboek met zegels                         1,-- 

2 Europa Insteekboek met zegels                         1,-- 

3 Duitsland Insteekboek met zegels                         1,-- 

4 Duitsland Insteekboek met zegels                         2,-- 

5 Hongarije/Bulg. Insteekboek met zegels                         1,-- 

6 Filipijnen Insteekboek met zegels                         1,-- 

7 Finland Insteekboek met zegels                         1,-- 

8 Italië Insteekboek met zegels                         2,-- 

9 USA Insteekboek met zegels                         1,-- 

10 Hongarije/Bulg. Insteekboek met zegels                         1,-- 

11 Roem./Tsjechië Insteekboek met zegels                         1,-- 

12 Tsjechië Insteekboek met zegels                         1,-- 

13 Hongarije Insteekboek met zegels                         1,-- 

14 Hongarije/Roem Insteekboek met zegels                         1,-- 

15 USA Insteekboek met zegels                         1,-- 

16 Spanje Insteekboek met zegels                         1,-- 

17 Indonesië Insteekboek met zegels                         1,-- 

18 Tsjechië/Roem. Insteekboek met zegels                         1,-- 

19 DDR Insteekboek met zegels                         1,-- 

20 Portugese kol. Insteekboek met zegels                         1,-- 

21 Azië Insteekboek met zegels  1,-- 

22 Hongarije Insteekboek met zegels  2,-- 

23 Griekenland Insteekboek met zegels  1,-- 

24 Oost Europa Bladen met zegels  1,-- 

25 Nederland Album met EDB  1,-- 

26 Rusland/Azië Insteekboek met zegels  1,-- 
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27 Rusland/Azië Insteekboek met zegels  1,-- 

28 Tsjechië Insteekboek met zegels  1,-- 

29 Zuid-Afrika Insteekboek met zegels  1,-- 

30 Zuid-Afrika Insteekboek met zegels  1,-- 

31 Spanje Insteekboek met zegels  1,-- 

32 Hongarije Insteekboek met zegels  1,-- 

33 Joegoslavië Insteekboek met zegels  1,-- 

34 Bulgarije Insteekboek met zegels  3,-- 

35 Wereld Insteekboek met zegels  1,-- 

36 Zuid-Afrika Insteekboek met zegels  1,-- 

37 Roemenië Insteekboek met zegels  1,-- 

38 Zuid-Amerika Insteekboek met zegels  1,-- 

39 Oost Europa Insteekboek met zegels  2,-- 

40 Australië/België Insteekboek met zegels  1,-- 

41 Bulgarije Insteekboek met zegels  2,-- 

42 Duitsland Insteekboek met zegels  1,-- 

43 Ned. Indië Insteekboek met zegels  1,-- 

44 Nederland Insteekboek met zegels  1,-- 

45 Nederland Insteekboek met zegels  2,-- 

46 Frankrijk Insteekboek met zegels  1,-- 

47 Wereld Insteekboek met zegels  1,-- 

48 Nederland Insteekboek met zegels  2,-- 

49 Frankrijk Insteekboek met zegels  2,-- 

50 Nederland Insteekboek met zegels  1,-- 

51 Frankrijk Insteekboek met zegels  1,-- 

52 Nederland Insteekboek met zegels  1,-- 

53 België Insteekboek met zegels  1,-- 

54 Nederland Insteekboek met zegels  1,-- 

55 Wereld Insteekboek met zegels  1,-- 

56 Oostenrijk Insteekboek met zegels  1,-- 

57 Wereld Insteekboek met zegels  2,-- 

58 België/Frankrijk Insteekboek met zegels  1,-- 

59 Nederland Insteekboek met zegels  1,-- 

60 Hongarije Insteekboek met zegels  1,-- 
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61 Diversen Leeg album  1,-- 

62 Europa Insteekboek met zegels  1,-- 

63 Wereld Insteekboek met zegels  1,-- 

64 Wereld Insteekboek met zegels  1,-- 

65 Polen Insteekboek met zegels  1,-- 

66 Hongarije Insteekboek met zegels  1,-- 

67 DDR Insteekboek met zegels  2,-- 

68 Polen Insteekboek met zegels  1,-- 

69 Wereld Insteekboek met zegels  1,-- 

70 Nederland Album met FDC's en kaarten  1,-- 

71 Roemenië Insteekboek met zegels  1,-- 

72 Oost Europa Insteekboek met zegels  1,-- 

73 USA Insteekboek met zegels  1,-- 

74 Wereld Oud Schwaneberger album  1,-- 

75 Ned. + OG Davo album  5,-- 

76 Wereld Insteekboek met zegels  1,-- 

77 Diversen Oud album voor ansichten/foto's  1,-- 

78 Nederland Vanaf 1852, met no 1 en 2  5,-- 

79 Europa En iets Suriname  2,-- 

80 Ned. Ant./Sur. In Importa  4,-- 

81 Stadspost Ca. 400 in stockboek  4,-- 

82 Nederland Stockboek  2,50 

83 Indonesië In vel van 50/100                      2,-- 

84 Ind./Cur./Ned. Port  1,50 

85 Diversen Stockboek herdenkingsz./reclame  4,-- 

86 Den./Zw./Polen Stockboek  2,50 

87 Nederland Importa (nieuw) + enkele zegels  1,-- 

88 Diversen Davos 20 blanco Luxe dikke bl.  4,-- 

89 Alkmaar Oude ansicht kleinrond Koedijk  2,-- 

90 Alkmaar Oude foto ansicht 1934  2,-- 

91 Nederland 1, 2, 3                                          240,-- 5,-- 

92 Nederland 98, 1 gld 1913                             25,-- 2,-- 

93 Nederland 2246/2247B L fosfor 40,-- 3,-- 

94 Nederland Blokken van 4                          1,-- 
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95 Nederland 2x 12,75 zilveren zegel 2000  1,-- 

96 Nederland Boekje                                      1,-- 

97 Spanje Oude zegels  3,-- 

98 Motief Sprookjes  3,-- 

99 Motief Schilderijen  4,-- 

100 Motief Kunst (blokken)  5,-- 

101 Motief Bloemen  5,-- 

102 Motief Klederdracht uniformen  3,-- 

103 Diversen 2x cat. Duitsland 2002/2003 1993  1,-- 

104 Duitse Rijk 5                                                  20,-- 2,-- 

105 Duitse Rijk 184                                              26,-- 2,50 

106 Engeland 141                                              80,-- 5,-- 

107 Luxemburg 6a                                                 25,-- 2,50 

108 Luxemburg 10 op briefstuk                          250,-- 25,-- 

109 Luxemburg 13                                                17,-- 1,50 

110 Luxemburg 17 a en c 18 19                            30,-- 3,-- 

111 Luxemburg 43a                                               10,-- 1,-- 

112 Luxemburg 44b                                              30,-- 3,-- 

113 Bayern Port 4-5                                       35,-- 3,50 

114 DDR 386A                                           30,-- 3,-- 

115 DDR 392A                                           30,-- 3,-- 

116 Luxemburg 248                                              50,-- 5,-- 

117 Luxemburg 342 paar                                      50,-- 5,-- 

118 Luxemburg 483                                              50,-- 5,-- 

119 Luxemburg 575/580 met randstuk              15,-- 1,50 

120 Luxemburg Dienst 28-11                                50,-- 5,-- 

121 Japan 6559/6568                                15,-- 1,50 

122 Liechtenstein 734                                           24,-- 2,-- 

123 Nederland 2065/2076                                   11,-- 1,-- 

124 Nederland FDC E 25a beschreven 65,-- 5,-- 

125 Nederland FDC E 34 beschreven 30,-- 2,-- 

126 Nederland FDC E 49 en E 54 beschreven 22,50 1,-- 

127 Indonesië 351/361, div. kwal.           / 345,-- 15,-- 

128 Indonesië 383/38.                                        310,60 15,-- 



9 

 

9 

 

129 Duitse gebieden Fläm. legion (België) I-III-IV     45,-- 5,-- 

130 Ned. Indië P 41/48                                    36,-- 4,-- 

131 Ned. Indië P 53/65                                    18,50 2,-- 

132 Ned. Nw Guinea 22/24                                           45,-- 2,50 

133 IJsland 3 insteekkaarten tot 2007             2,-- 

134 Wereld Doos  1,-- 

135 Wereld Doos wo modern Luxemburg  1,-- 

136 Suriname 130/136, 135 dun                        30,-- 2,-- 

137 Suriname 179/182                                       12,80 1,-- 

138 Nederland 313/317                                    48,-- 7,-- 

139 Nederland 356d                                         35,-- 4,-- 

140 Nederland 518/526 - 529 - 531                 55,50 7,-- 

141 Nederland V 886/888                                60,-- 8,-- 

142 Suriname P 17/32 -/- 29                              37,50 4,-- 

143 Suriname P 2 - 4 - 8                                    41,50 4,-- 

144 Oostenrijk 48 persoonl. zegels, veel sport     4,-- 

145 Portugal/wereld Insteekboek  2,-- 

146 Roemenië Insteekboek  2,-- 

147 Port. geb./werld Insteekboek  2,-- 

148 Ned. Indië Insteekbladen  1,-- 

149 Caribisch Ned. Insteekboek veel pers. zegels   10,-- 

150 GB gebieden Davo album  1,-- 

151 Duitse Rijk Davo album  8,-- 

152 UN Insteekboek                      / hoog 12,-- 

153 Ned. Indië Insteekboek brieven  10,-- 

154 Zweden Insteekbladen                            2,-- 

155 Duitsland Insteekbladen blokken                 2,-- 

156 Ned. Indië 345/346                                       115,-- 10,-- 

157 Indonesië 360                                              38,45 6,-- 

158 Arabische staten Insteekboek  1,-- 
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28 december 2022, 18:59 uur - Randy Koo De omgekeerde vlag 

 

We kunnen er niet omheen. Als ik in de polder fiets of loop zie ik veel 

omgekeerde Nederlandse vlaggen, zelfs bij de rotonde vlak voor mijn bushalte. 

Wat is de betekenis van de omgekeerde vlag voor de boeren? Wat is de 

oorspronkelijke betekenis van de omgekeerde vlag? En bestaat de omgekeerde 

Nederlandse vlag als postzegel? We gaan op onderzoek naar antwoorden op 

deze vragen. Reist u mee in ‘vlaggenland’?  

Historisch gebruik 

Het omkeren van de vlag werd vanaf de 16e eeuw in de scheepvaart gebruikt om 

aan te geven dat een schip in nood was. Op zee gold dit als een bekend 

noodsignaal. Het gaf een signaal aan andere schepen dat er hulp nodig was. 

Communicatie tussen schepen onderling uit dezelfde vloot was destijds nog bijna 

onmogelijk en vlaggensignalen waren dan ook gebruikelijk. Het op de kop hijsen 

van de Nederlandse vlag kon bijvoorbeeld betekenen dat er een man overboord 

was. Zo is in het schilderij Man overboord tijdens een eskaderreis naar de 

Middellandse Zee uit 1846 van Louis Meijer een omgekeerde vlag te zien. 

 

Nederland (2016): Mooi 

Nederland – 

Arnemuiden.  

Boerenprotest 

In 2022 wordt de 

omgekeerde Nederlandse 

vlag gebruikt als symbool 

tegen de overheid, vooral sinds de boerenprotesten en corona-demonstraties. 

https://www.postzegelblog.nl/author/randy-koo/
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Ook ten tijde van de protestbeweging van de gele hesjes waren er al 

omgekeerde vlaggen te zien. Het symbool zou ingezet worden om aan te geven 

dat men het niet eens is hoe het volk behandeld wordt in het land. Van oudsher 

zou het rood in de vlag het volk symboliseren, het wit de kerk en het blauw de 

adel of elite. Met het omdraaien 

van de vlag zou worden 

aangegeven dat de elite boven 

het volk zou staan en dus niet 

naar het volk zou luisteren. 

Wetenschappelijk is echter 

bewezen dat dit een foutieve 

interpretatie is. 

Nederland (1972): 400 jaar Nederlandse vlag (20ct en 25ct, als doorloper). 

Het rood, wit, blauw van de vlag zou niet voor kerk, volk 

en vaderland staan, maar hoogstwaarschijnlijk refereren 

aan een al in de 16e eeuws bekende, en ook door de 

opstandelingen gebruikte, Hollandse vlag, waarbij het 

rood afkomstig is van de leeuw in het Hollandse wapen 

en het wit en blauw van het Beierse Huis, dat een aantal 

graven van Holland leverde. 

Op het omkeren van de vlag als protestactie kwam ook 

kritiek van niet-wetenschappelijke zijde. Zo is volgens Marco Kroon, drager van 

de Militaire Willems-Orde, het gebruik van 

de omgekeerde vlag ‘een directe 

belediging voor de duizenden militairen, 

burgers, agenten, brandweermannen en 

alle anderen die in dienst van de Staat der 

Nederlanden het allerhoogste offer 

hebben gebracht’. 

Ook het Nationaal Comité Veteranendag 

is niet te spreken over het gebruik van de 
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omgekeerde Nederlandse vlaggen. Het comité stelt dat de blauw-wit-rode 

vlaggen voelen ‘als een belediging van allen die – soms het hoogste – offer 

brachten voor ons land’. 

Terwijl blauw-wit-rood aanvankelijk vooral te zien was in gebieden met veel 

boeren die worden getroffen door stikstofbeleid, kreeg het symbool een steeds 

bredere betekenis: anti-overheid, anti-kabinet, anti-vaccinaties, anti-WK Qatar 

etc etc.  

Boek Blauw Wit Rood (2022) van Karel Smouter 

Hoe hangt de Nederlandse vlag erbij? NRC-Journalist Karel Smouter volgde 

vanuit zijn standplaats Deventer vanaf het prille begin de boerenopstand die het 

land blauw-wit-rood kleurde. Hij 

zag van dichtbij hoe de uitspraak 

van Kamerlid Tjeerd de Groot 

(D66) in september 2019 insloeg 

als een bom op het Nederlandse 

platteland, hoe bij steeds meer 

boerderijen een omgekeerde vlag 

werd gehesen en hoe Caroline van 

der Plas (BBB) haar eerste stappen 

op het campagnepad zette. 

In Blauw wit rood laat hij zien dat het stikstofprotest een opflakkering is van een 

veenbrand die al langer in Nederland smeult. Hij beschrijft drie grote kwesties 

die voor de brandhaarden zorgen: van wie is Nederland? Van wie is het 

landschap? En: van wie is de microfoon? 

Maar bovenal gaat hij op zoek naar bluswater: hoe 

overbruggen we de verschillen tussen somewheres en 

anywheres, boeren en boswachters, conservatieven en 

progressieven? Want achter de stikstofhorizon wachten 

nieuwe uitdagingen, zoals de kwaliteit van het Nederlandse 

water, de energietransitie en, ten diepste, de ruimte in 
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Nederland om te kunnen wonen, leven en werken. En als we niet opletten zijn 

we straks duurzaam, maar niet langer een samenleving.  

Omgekeerde vlag (blauw-wit-rood) bestaat 

De vlag van Joegoslavië is bij de stichting van het land 

aangenomen. Joegoslavië bestond tussen 1918 en 

1991, waarvan tot 1929 onder de naam Koninkrijk der 

Serviërs, Kroaten en Slovenen. 

De basis van de vlag is een horizontale blauw-wit-

rode driekleur. Gedurende 

het bestaan van 

Joegoslavië hebben er 

verscheidene emblemen 

op de vlag gestaan, 

waaronder het koninklijk wapen en (vanaf 1945) de 

Partizanenster.  

In 1941 werd het land door de Asmogendheden bezet, 

waarna het werd opgesplitst over verschillende staten. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd Joegoslavië een 

socialistische republiek, die tot het uiteenvallen van 

het land in 1992 bestond. De vlag had dezelfde 

driekleur als de vlag van het voormalige koninkrijk, 

maar nu in een hoogte-breedteverhouding 1:2 en met 

de Partizanenster in het midden. In 1992 werd de Federale Republiek Joegoslavië 

de opvolger van het land onder de oude vlag van het koninkrijk, tot het land in 

2003 werd omgevormd tot een federale staat onder de naam Servië en 

Montenegro, onder dezelfde driekleur maar in een hoogte-breedteverhouding 

1:2. Uiteindelijk splitste dit land zich in twee onafhankelijke staten: Servië en 

Montenegro. Servië behield de pan-Slavische kleuren in de vlag. Montenegro 

koos voor een ander design van de vlag. 
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Puzzel januari 2023  SUDOKU De donkere vakjes bevatten nummers die je 

onder in kunt vullen tot een getal..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 januari puzzel is: 

 acht=4  zes =3  twaalf =6 en tien =4 letters en dus geen 5 

mailto:Verhuur@Bastweewielers.nl
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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 weer.. 

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

 

Bericht over de grote veiling 15 april 2023 in Alkmaar 

 

Bericht van de grote veiling organisatoren, De inname van kavels voor de 

grote veiling is gesloten. We hebben een record aantal kavels mogen 

ontvangen waaronder mooie partijen en zeldzame duurdere zegels van vele 

landen, welke gretig aftrek zullen vinden, gezien de lage inzetprijzen. Jaap 

is druk bezig met alles in de computer te zetten, daarna volgt het stickeren, 

op volgorde zetten en drukwerk verzorgen. Vele verzamelaars en 

verenigingen zullen hiervan een uitdraai krijgen. Op 15 april 2023 zal alles 

worden geveild! Meestal vooraf gaand op 14 april is een kijkavond en in de 

ochtend op 15 april. We verwachten een grote opkomst want er zijn 

ongeveer 1000 kavels met van alles wat. Een verzoek van de 

veilingcommissie is of jullie de kartonnetjes waarin de kavels zijn verpakt 

willen bewaren voor hergebruik en eventueel  willen inleveren. 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 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.!! 
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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 

 

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 
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