
 1 

 



 2 

CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR   

December 2019                      47e JAARGANG  No 4 

 
Wij nodigen u uit voor onze Verenigingsavond  op  

vrijdag 6 december 2019  

in de toneelzaal van “de Rekere 2.0”,  

Drechterwaard 16, 1824 EX  Alkmaar, zaal open 19.00 uur. 

 
 

 

AGENDA: 
❑ 19.00 uur  “SVP NIET VROEGER”: bekijken van de aangeboden 

kavels. 

❑ 20.00 uur: Opening en mededelingen  

❑ Notulen verenigingsavond november 

❑ Rondvraag 

❑ Maandpuzzel 

❑ Gratis verloting 

❑ PAUZE 

 

❑ Veiling 150 Kavels 
 

 De zaal  is rolstoeltoegankelijk. 

 Roken is in het buurtcentrum verboden. 

 

 

Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 

10 december  op de redactie zijn. 
 

De volgende ledenavonden zijn:  

6 december, 

en in 2020  

3 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni 
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NVPV – AFDELING  ALKMAAR 
 

 

 

 

 

VOORZITTER: Sip (S.E.) Wiebenga (ad interim) 

:  072 506 5351/0653 296 350 

@:   se.wiebenga@gmail.com 

 

SECRETARIS:  VACANT 

: Voorzitter neemt waar 
 

@: 

PENNINGMEESTER: Cock (C.N.J.) Groot 

:  

@:  cockgroot@outlook.com 

 
ALGEMEEN BESTUURSLID: Manus (M.)van Tol 

 :  0611 340 399   

@:  manusvantol1@hotmail.com 

 

LEDENADMINISTRATEUR: A. van Tilburg 

:  072- 561 7903 @: andyvantilburg@hotmail.nl 

 

RONDZENDING: B. Bruggenkamp 

  072 561 1458 @: bbruggenkamp@outlook.com 

 

MAANDVEILINGSAMENSTELLING: S. Bijpost 

:   0647 153 136 @: snjbijpost@outlook.com 

GROTE VEILING: J. Cohen en Reijer de Regt 

:  0299 671 791, @: jcohen02@hetnet.nl 

:  072 533 7863, @: rade.regt@gmail.com 

 

INNAME en BEHEER van NALATENSCHAPPEN EN PARTIJEN:  

S.H. en I. Visser  

:  072 533 3906 di. t/m vrij. 9.00-17.00 uur  @:  stef.visser@planet.nl 

REDACTIE KAASPOST: I. Visser 

:  072 533 3906 di. t/m do. 9.30-12.30 uur 

Voorkeur per mail>>  @:  stef.visser@planet.nl 

 

 

 

NVPV ALKMAAR 
 

  :   www.nvpv-alkmaar.nl    @:  ?????? 
Tijdens de verenigingsavonden op vrijdagavond zijn de bestuursleden mobiel 

bereikbaar  

 

 

Bank  

NL90 INGB 0005 5426 29 

tnv NVPV Alkmaar 

te Alkmaar.  
S.v.p. duidelijke vermelding van 

de reden van uw betaling, bv. 

rondzending, contributie, enz. 
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VAN DE VOORZITTER 
 

 

We zijn weer prettig druk geweest. Eerst de 

Grote Veiling, met meer omzet en meer 

verkochte kavels. Ook goed voor de club, meer 

inkomsten voor de vereniging. Daarna de 

Najaarsbeurs met tevreden bezoekers en 

tevreden handelaren. Er past dus zeker een 

woord van waardering voor de mannen die de 

GV en de beurs hebben georganiseerd. 

Chapeau! We moeten wel oppassen dat we niet wennen aan het feit dat het 

allemaal goed gaat. Er is altijd ruimte voor verbetering natuurlijk maar ik ben zeer 

tevreden. Ook de kwaliteit van de veiling en het gebodene op de beurs heeft mij 

aangesproken. 

Inmiddels heeft zich iemand gemeld als reserve voor de kascommissie  

2019/2020. Ook een zorg minder. 

Volgend jaar zal de veilingkar weer worden getrokken door Jaap. Zijn, maar ook 

onze wens, om meer tijd in de winter te kunnen besteden aan de veiling heeft 

geleid tot een verandering van veilingmaand. Die zal worden gehouden op de 

zaterdag van het weekend dat we anders zouden besteden aan de 

maandbijeenkomst. Die maand is april 2021. We moeten dus 1,5 jaar geduld 

hebben tot de volgende veiling. Nog even voor de duidelijkheid: de 

maandbijeenkomst vervalt dan in april. 

We sluiten af met de mededeling dat volgend jaar de contributie omlaag gaat met 

€10. Inmiddels hebben we weer wat financiële ruimte om de leden mee te laten 

profiteren. 

Graag vraag ik u mee te blijven denken over onze PR, contacten met de pers, 

schijven van stukjes, ledenwerving enz. 

Met groet , Sip Wiebenga  
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Verslag van  de bijeenkomst op 1 november 2019 van de 

NVPV Alkmaar in gebouw De Rekere te Alkmaar, tevens 

Algemene Leden Vergadering (ALV) over het afgelopen 

boekjaar, 2018/2019. 
 
Aanwezig 50 leden en het gehele bestuur 

 

1. Vanaf 19.00 uur kunnen de leden de 153 kavels inkijken om een 

biedselectie te maken. 

2. De voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur en heet iedereen welkom 

op de ALV. 

3. Mededelingen 

3.1. Terugblik op de Grote Veiling. Geslaagd en weer veel werk voor 

onze vrijwilligers. Hogere opbrengst verkopen en datzelfde geldt voor 

het voordelig saldo. Tevens meer kavels verkocht. Bedankt Jaap, 

Reijer en Manus. Er zijn 2 kavels missend, waarschijnlijk per ongeluk 

meegenomen door ophalers van gekochte kavels. Wie heeft te veel 

gekregen? 

3.2. Vooruitblik op de Najaarsbeurs op zondag 10 november. Nico en 

Cees hebben het stevig in handen. Volle bak aan verkopers en graag 

ook aan kopers. Kom, kijk en koop. Ook worden de resterende kavels 

van de GV aangeboden voor de inzetprijs. 

Postzegelhandel 

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 

 

http://www.pzhbert.nl/
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3.3. Abonnement op postzegels PostNL als vereniging. Voordelig voor de 

vereniging tegen dezelfde kosten voor de leden. Distributie op de 

verenigingsavond. Vooralsnog geen grote belangstelling. Melden bij 

Cock. 

3.4. Ton Kreeft meldt dat op 28 december door drie verenigingen uit NH 

een bus is gehuurd om naar Barneveld te gaan, tentoonstelling en 

beurs. Wie mee wil, melden bij Ton. Er kunnen kosten aan zijn 

verbonden. 

4. Verslag verenigingsavond september 2019 

4.1. Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

5. Verslag van de verenigingsavond oktober 2019 

5.1. Er is een opmerking van Tom van Waveren dat in het praatje over de 

nieuwe catalogus van NL en Overzee dit jaar (niet die van volgend 

jaar) voorzien is  van  een bijlage over FDC’s NA. 

6. Jaarverslag 2018/2019 

6.1. Gaarne staande de ons ontvallen leden C.A. Louw en H.A. Thesingh 

herdenken. Zo geschiedde. 

6.2. De jubilarissen worden genoemd in het jaarverslag. Verder wordt er 

geen aandacht aan besteed. 

6.3. Alle georganiseerde evenementen  hebben het afgelopen jaar, naast 

welbevinden voor de leden, ook geld opgebracht voor de vereniging. 

6.4. Dank aan alle vrijwilligers voor hun onmisbare inzet en we hopen dat 

we nog heel lang gebruik mogen maken van jullie inzet. 

6.5. Zorg over besturen van de vereniging in de toekomst en over de 

toekomst van het verenigingsblad. 

7. Financiële verslag van het afgelopen verenigingsjaar 

7.1. De voorzitter geeft het woord aan Jan Nachbar van de Kascommissie. 

Jan leest de brief voor en de voorzitter verzoekt de leden hun vragen 

te stellen, zie de rondvraag. 

7.2. Jan Nachbar en Jaap Cohen bedankt voor jullie inzet, volgend jaar 

bestaat de Kascommissie uit de Heren Cohen en Krijgsman. Op de 

vraag wie reserve wil zijn voor volgend jaar steekt (nog) niemand zijn 

vinger op. 

7.3. Het ziet er nu naar uit dat het lidmaatschapsgeld voor de vereniging 

volgend jaar geringer kan zijn. Gedacht wordt aan minimaal €5 

minder, mogelijk €10. 

7.4. De Vz vraagt de leden decharge aan het bestuur te verlenen cf. de 

aanbeveling van de Kascommissie. Het applaus zegt genoeg. 

8. Bestuursverkiezing 

8.1. De Penningmeester is aftredend en stelt zich herkiesbaar. 

8.2. Met applaus wordt Cock herbenoemd. 
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9. Rondvraag 

9.1. Er wordt gebruik gemaakt van de rondvraag. De eerste is Ineke 

Visser. De samenvoeging van post 600 en 610 vorig jaar levert het 

bedrag op dit jaar (eigen vermogen en resultaat vorig jaar) dat voor 

dit jaar in de boeken staat. 

9.2. Tiny Keysper stelt een vraag over 4200, contributie bond. Vorig jaar 

is niets betaald. Dan dit jaar dubbel. 

9.3. De bijeenkomst van december 2019 is Ineke afwezig. Dan geen 

koopjestafel. 

10. Maandpuzzel 

10.1 Uit 9 goede inzendingen wordt Irene Bas als gelukkige gekozen 

proficiat. 

11. Gratis verloting 

11.1 De geluksvogels zijn achtereenvolgens nr 8 W. Meijer, nr 3 Ad van 

Berkel, nr 30 Tiny Keysper, nr 42 Tom van Waveren, nr 6 Evert 

Oosterhuis. 

12. Na de pauze veilt Ad van Berkel de 153 kavels in een sneltreinvaart. 

Dank Ad 

13. Om 22.00 uur wordt opgeruimd en verlaat iedereen de zaal. Nadat is 

afgerekend natuurlijk. 

Uw verslaglegger Sip Wiebenga 

 
 

 

E-mail adressen niet te bereiken 
 

Bij het klaarmaken van deze Kaaspost hebben we gemerkt dat de e-mail adressen  

die eindigen op @nvpv-alkmaar.nl niet te bereiken zijn. Momenteel is nog niet 

duidelijk waar dit probleem zit. 

Wilt u de vereniging/redactie bereiken doe dit dan niet via de genoemde email-

adressen. 

De redactie kunt u per email bereiken op stef.visser@planet.nl 
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KAVELLIJST, veiling van vrijdag 6 december 2019 
Schriftelijke of telefonische biedingen bij Sip Wiebenga (gegevens:  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 Leuchtturm album 1944/1989      25,--   

2 Nederland Leuchtturm album 1990/2000      10,--   

3 Diversen Leuchtturm leeg 2000/2005      5,--   

4 Indonesië Map vellen                                    1,--   

5 Duitsland Insteekboek      1,--   

6 Duitse gebieden Insteekboek      2,--   

7 Wereld 5 Insteekboeken motief      1,--   

8 Baltische staten Insteekboek      3,--   

9 Wereld Doos wo RZB insteekboek      1,--   

10 Japan Insteekboek      2,--   

11 Duitse gebieden Brieven      5,--   

12 NOG Insteekboek      2,--   

13 Guyana Insteekboek      3,--   

14 Engeland Insteekboek                        /      2,--   

15 Berlijn Insteekboek      4,--   

16 Duitse gebieden Insteekboek      12,--   

17 Duitse gebieden Insteekboek      4,--   

18 DDR Albumbladen      3,--   

19 Spanje/wereld Insteekboekje      2,--   

20 Europa/wereld Doos      3,--   

21 Sowjet zone  156X/161X                                  70,--    7,--   

22 Franse zone 1/13                                           22,--       2,50 

23 Franse zone Württemberg 37                         130,--    13,--   

24 Saarland 168/170                                     110,--    10,--   

25 Duitse Rijk 1                                                   120,--    10,--   

26 Duitse Rijk 5                                                   20,--       1,50  

27 Duitse Rijk 6 met keur                                    120,--    12,--   

28 Duitse Rijk 546/547 met randstuk               85,--    8,--   

29 Duitse Rijk 802B                                             100,--    10,--   

30 Hamburg 12                                                 120,--    10,--   

31 Hamburg 16                                                 25,--    2,--   

32 Hannover 9 en 10                                          55,--    4,--   

33 Hannover 14/15                                           55,50  5,--   
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34 Heligoland 7    2e keus                               ()  260,--    5,--   

35 Heligoland 8                                                70,--    7,--   

36 Oldenberg 2                                                   35,--    3,--   

37 Preussen 1/4                                                120,--    10,--   

38 Preussen 5                                                   90,--   7,50 

39 Sachsen 8/11                                              55,--    5,--   

40 Schleswig-Hols. 6                                                   75,--    5,--   

41 Nederland Davo album deel 2 veel       10,--   

42 Nederland FDC album      1,--   

43 Nederland Album                                           3,--   

44 Nederland Insteekboek      1,--   

45 Nederland Insteekboek oud                    /      10,--   

46 Nederland Insteekboekje oud                            3,--   

47 Wereld Doos      4,--   

48 Motief Insteekboek treinen      3,--   

49 Motief Insteekboek vlinders      2,--   

50 Nederland Dik insteekboek      2,--   

51 Zwitserland Insteekboek      5,--   

52 Europa  Insteekboek      1,--   

53 Duitsland Insteekboek      1,--   

54 Duitsland Insteekboek                                  8,--   

55 Europa/wereld Doosje      3,--   

56 Cuba Insteekboek      2,--   

57 Wereld 2 Insteekboeken      1,--   

58 GB gebieden Insteekboek      1,--   

59 Oostenrijk Insteekboekje      1,--   

60 Hongarije Insteekboekje      2,--   

61 Azië Dik insteekboek      12,--   

62 San Marino Insteekboek iets Vaticaan      1,--   

63 Italië Insteekboek veldelen                    1,--   

64 Indonesië Insteekboek blokken                     2,--   

65 Wereld Bak      4,--   

66 Diversen FDC album      1,--   

67 Nederland V886/V888                               75,--   7,50  

68 Ned. en OG Album automaatboekjes               15,--   

69 DDR Ringband 1978/1990                    25,--   

70 USA Insteekboekje      2,--   

71 USA Davo album oud      50,--   

72 Duitse Rijk KaBe album                  //      35,--   

73 Europa/wereld Insteekboek wo blokken               2,--   
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74 Europa Insteekboek veel       3,--   

75 Europa Ringband brieven+blokken Indon.      2,--   

76 Oostenrijk Doos bundels      1,--   

77 Spanje Doos bundels      1,--   

78 Zwitserland Doos bundels      3,--   

79 Zweden Losse zegels      1,--   

80 België Blikje oude zegels      3,--   

81 Duitsland Blikje oude zegels      2,--   

82 Turkije Losse zegels      5,--   

83 Franse gebieden Losse zegels      1,--   

84 Wereld Insteekkaarten      2,--   

85 China Losse zegels      2,--   

86 Wereld Insteekkaarten      2,--   

87 Griekenland Losse zegels      1,--   

88 Finland Losse zegels      1,--   

89 Wereld Doos      10,--   

90 Polen 3465 en 66 compleet vel          12,--    2,--   

91 Polen Blok 8                                           45,--    7,--   

92 Motief Insteekkaarten voetbal       /      2,--   

93 USA Albumpje brieven      1,--   

94 UN/VN Vlaggen vellen                             2,--   

95 Rusland Insteekkaarten      2,--   

96 Polen Insteekkaart blokken                    1,--   

97 Nederland Insteekboek      1,--   

98 Nederland FDC album wo oudere      3,--   

99 Nederland FDC album oud      5,--   

100 Ned. en OG Ringband      1,--   

101 Nederland Insteekboek      1,--   

102 Nederland Album  hoog   30,--   

103 Nederland Insteekboek veel   hoog   10,--   

104 Nederland Insteekboek veel       2,--   

105 Ned. en Indon. Ringband oud                    /      5,--   

106 Nederland Automaatstrook 010 kopstaand      1,--   

107 Nederland Insteekboekje veel       1,--   

108 Nederland 35 blok van 4 Utrecht  20,--    4,--   

109 Nederland Insteekboek      2,--   

110 Aruba FDC      5,--   

111 Duitsland Dik insteekboek      5,--   

112 Duitsland 139/140                                        160,--    10,--   

113 Duitsland 141/142                                        100,--    7,--   
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114 Duitsland Dik insteekboek veel €                     10,--   

115 Motief Insteekboek blokken      1,--   

116 België Insteekboek      2,--   

117 Oost-Europa Insteekboek      1,--   

118 Oost-Europa Ringband wo Rusland       3,--   

119 Nederland Insteekbladen modern                      3,--   

120 CEPT Kistje FDC + zegels      3,--   

121 Wereld Doos      1,--   

122 Nederland Insteekboekje wo legioen blokken      8,--   

123 Nederland Bladen automaatboekjes      4,--   

124 Nederland V1487 december '91                 10,--   2,50  

125 Nederland V1878/1887 felicitatie '00           10,--   2,50  

126 Nederland V1894/1903 rijksmuseum '00      15,--   3,50  

127 Nederland V1909/1918 sail '00                     15,--   3,50  

128 Nederland V2285/2294 Fabritius '04         11,--   2,50  

129 Nederland V2325/2334 kunst '05              9,--    2,--   

130 Nederland 2441 bedreigde dieren '06        9,--    2,--   

131 Nederland V2553 ?                                    8,--    2,--   

132 Nederland V2272/2281 kon. fam. '04        10,--   2,50  

133 Nederland V2905/2908 Albert Heijn '12   14,--   3,50  

134 Ned. Antillen 1042                                         6,50  1,50  

135 Duitse Rijk 717/21, 724/25, 728/29                50,--    12,--   

136 Indonesië Davo album                       /  80,--    10,--   

137 Indonesië Davo album                       /  20,--    5,--   

138 Indonesië Holland album                   /  60,--    10,--   

139 NOG Insteekboek      4,--   

140 NOG Insteekboek      5,--   

141 Duitse Rijk Rondzendboekje      2,--   

142 Duitsland Album      3,--   

143 Italië Insteekboek      2,--   

144 Europa Ringband      2,--   

145 Wereld 3 Insteekboeken      2,--   

146 Wereld 6 Insteekboekjes      4,--   

147 Duitsland 462/466                                     650,--    25,--   

148 Wereld Doosje      2,--   

149 Nederland 114/20 -/- 16 - 18 + 119A + 20A  63,--    5,--   

150 CEPT Davo album      1,--   

 

 



 13 

TERUGBLIK OP ONZE NAJAARSBEURS 2019 

 

Onze Najaarsbeurs op 10 november was zeer geslaagd. 

Met 16 handelaren/standhouders, 4 tafels voor de niet verkochte kavels van 

de op 19 oktober gehouden Grote Veiling  en 6 tafels voor Wim Koopman 

met zijn expositie “100 jaar KLM” was de toneelzaal van de Rekere 2.0 

meer dan vol. 

Huishandelaar Bert Huisenga kon helaas niet aanwezig zijn op deze beurs. 

Voor ruiltafels was geen plaats en ook was er geen plaats voor een 

handelaar die via “Filatelie” op onze beurs was geattendeerd. 

De opbouwers onder leiding van organisator Nico Louter hadden de zaal 

nog niet helemaal ingericht toen Simon Bijpost als eerste standhouder met 

zijn kratten vol stockboeken de toneelzaal betrad. 

Maar toen voorzitter (en standhouder) Sip Wiebenga om 10 uur de 

Najaarsbeurs opende stond alles en iedereen gereed om de bezoekers te 

ontvangen. En dat waren er heel wat die er voor zorgden dat de 

standhouders om ongeveer 15.30 uur met een tevreden gevoel hun 

handelswaar weer inpakten. 

Stef Visser adviseerde van 11.00 – 14.00 uur een aantal bezoekers over een 

eventuele verkoop van hun verzameling. 

De Voorjaarsbeurs is op zondag 15 maart 2020. Hopelijk wordt deze net 

zo’n succes als de Najaarsbeurs op 10 november. 

 

Kees van Zoonen, mede-organisator van de beurzen 

 

 

 

 

Geen Koopjestafel in december 
 

Omdat ik nu al weet dat ik op 5 december door Sinterklaas meegenomen 

word naar Spanje om te werken in de pepernotenfabriek zal er op de 

verenigingsavond van 6 december geen koopjestafel zijn. 

Ik hoop dat ik voor de Kerst weer naar Nederland mag dan ben ik tijdens 

de januari verenigingsavond weer met een goed gevulde koopjestafel 

aanwezig. 
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Prijsverhoging 

 
Het is ongetwijfeld al tot u doorgedrongen maar de prijs van de postzegels gaat 

opnieuw omhoog. Maar…. We mogen nog blij zijn want PostNL mocht van 

overheidswege 16,4 % verhogen, dat zou neerkomen op een tarief van € 1,03 voor 

een brief van 20 gram maar ze doen maar 4,6 % en daarom hoeven we maar 

 € 0,91 te betalen, dat valt toch weer alles mee hé? 

Vergeleken met het buitenland doen we het nog niet zo verkeerd. In België betaal 

je momenteel voor een brief € 0,95 die mag dan wel tot 50 gram wegen en in 

Frankrijk betaal je tot 20 gram € 1,05. Duitsland is nog steeds goedkoop mits het 

een kleine enveloppe (standaard briefenveloppe) is tot 20 gram € 0,55. 

 

Heeft u in het verleden al dan niet expres meer postzegels gekocht dan u nodig 

had dan leverde u dat een aardig rendement op. 

Nico Louter stuurde me een stukje uit de Volkskrant van 2 november. Daarin 

vertelt een dame dat ze in 2010 per abuis 2 rolletjes postzegels met een 1 had 

besteld bij PostNl. De waarde van de 1 was toen € 0,44 dat betekende dat ze in 9 

jaar een rendement van 7,5% per jaar had en dat terwijl de inflatie nooit boven de 

3% was geweest. Als je alles van te voren wist …..;) 

 

 

 

PUZZELOPLOSSING November 2019 

 

m e t d t p s a s b e a e t s 

e r a r u i a c t e u r r a p 

g e n u b e r h a u p t o p a 

a c t i e f i l m r e s p ij t 

f o e f j e b a a t n i e t s 

o u t l e t o m l a a g d o p 

o p n i e u w e l b a l a m a 

n e t s p i l l e n k o m e n 
 

 

 

 



 16 

 

 

 



 17 

 PUZZELRUBRIEK 
 

Uw oplossing kunt u sturen aan: Redactie Kaaspost, Dokter 

Heringastraat 13, 1841 GG  Stompetoren of per mail aan: 

stef.visser@planet.nl. Zorg dat uw oplossing uiterlijk 4 december 

vóór 12.00 uur binnen is, daarna kan hij niet meer doorgestuurd 

worden omdat ik dan op vakantie ben.  

Ook kunt u de oplossing op de verenigingsavond van 6 december bij de 

bestuurstafel inleveren, zorg dat u het wel voor 19.30 uur doet. 

Deze maand een Filippine puzzel. Vul de goede woorden in aan de hand van de 

omschrijving. Heeft u een hokje ingevuld met een cijfertje dan kunt u alle gelijke 

cijfertjes invullen met de gelijke letters. 

Op de grijze balk komt de oplossing van deze puzzel. 
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Decemberzegels 2019 

 
Misschien heeft u ze al in huis, misschien gaat u ze nog wel kopen, de voordelige 

decemberzegels van 2019.  

 

Het postzegelvel Decemberzegels 2019 bestaat uit 20 postzegels in 10 

verschillende ontwerpuitvoeringen met het speciale decembertarief van 0,82 euro 

per postzegel in de periode 4 november 2019 t/m 3 januari 2020. Illustrator Lieke 

van der Vorst uit Eindhoven is de ontwerpster. 

De balpen- en kleurpotloodillustratie van een speels opgewekte, bontgekleurde 

parade met tien personages (6 mensen & 4 dieren) loopt in optocht door een 

winters landschap op een besneeuwde weg met op de achtergrond een donkere 

hemel met niet al te veel sneeuwvlokken (Lieke: “In Nederland sneeuwt het 

meestal licht”) en sterren. Ertussen bevinden zich nog bomen, struiken (met rode 

bessen, zegels 7 & 8), heuvels en bergen (besneeuwd op zegel 3). 
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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 ten alle tijden onder 

voorbehoud, het bestuur  is vrij om een advertentie te 

weigeren. Opgave voor een advertentie kunt u doen bij 

Ineke Visser, zie voor contactgegevens pag. 2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting “DE 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 postzegels, 

briefwisseling met een vaste correspondent en door uitgifte van het blad  “De 

Postzegelvriend”. 

U kunt ons ondersteunen met bijdragen, donaties, alle soorten postzegels of als 

vrijwillig(st)er. Inlichtingen B. Buis,  

Tel. 072-561 4285, e-mail: b.buis4@gmail.com  

 

 

 

 

Hier had uw gratis advertentie kunnen 

staan 

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) Verder ben ik ook geïnteresseerd in sluitzegels met 

reclame, belastingzegels en zegels met firma-perforaties.  

Tel. 072 533 78 63 
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