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CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR   

Mei-Juni-Juli  2020                      47e JAARGANG  No 8 

 

In verband met de Corona een zomereditie van ons contactblad. Door de 

regels van de regering zijn er geen clubavonden deze tijd en hopen we 

jullie in september weer te zien in goede gezondheid in de Rekere 

Drechterwaard 16 te Alkmaar. 

 
 De zaal  is rolstoeltoegankelijk. 

 Roken is in het buurtcentrum verboden. 

 

• Blz 3 van de voorzitter 

• Blz 4 verslag bijeenkomst 6 maart 2020 

• Blz 5 Verslag Wereldreis Sip Wiebenga 

• Blz 8 overleden Hans Caarls 

• Blz 8 Post bezorgen in moeilijke omstandigheden 

• Blz 10 Puzzel 

• Blz 11 Even voorstellen 

• Blz 11 Kalender  

 

 

Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 

12 augustus  op de redactie zijn. 
 

De volgende ledenavonden zijn:  

 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december 

 

 Kalender 2020/2021 

 

Vrijdag  4 september aanvang inleveren kavels Grote Veiling 

Maandag  7 september bestuursvergadering voorlopige cijfers gereed 

Maandag  5 oktober controle Kascommissie 

Vrijdag  6 november ALV 

Zondag  8 november Najaarsbeurs 

Vrijdag  4 december sluiten inleveren kavels Grote Veiling 2021 

Zaterdag  3 april  2021 Grote Veiling 
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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 

 

 ALGEMEEN BESTUURSLID: Ireen Bas 
: 06-57239424 

@: verhuur@bastweewielers.nl 
 

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:  

Vacant (via bestuur):   

 

REDACTIE KAASPOST: W. (Wil) Reemst 

:  072-5070377 GSM 06 28507140  Voorkeur per mail>>  @:  wil@reemst.eu 

NVPV ALKMAAR 
 

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

bereikbaar  

 

 

Bank  

NL90 INGB 0005 5426 29 

t.n.v. 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 

 
. Bestemd voor de laatste Kaaspost seizoen 
2019/2020 
 
We beleven een vreemde tijd mensen en 
iedereen zou willen dat we weer onze gewone 
gang zouden kunnen gaan. 
Dan heb ik de eerste maand van de Lock Down 
niet eens meegemaakt want toen waren we 

nog op cruise. Hoe dat verlopen is kunt u lezen in een ander artikel. 
Hebben we alleen maar slecht nieuws? Integendeel! 
Ineke heeft  ruim op tijd te kennen gegeven dat einde dit postzegelseizoen zij het 
werk neerlegt om de Kaaspost vorm te geven en al het werk dat er bij komt 
kijken. Dat werk bestaat uit de tekstschrijvers achter de vodden zitten, artikelen 
redigeren, contacten met de drukker, verspreiden van de exemplaren naar de 
vrijwillige distributeurs, verzenden enz. Zeker niet uitputtend opgeschreven. 
Eerlijk gezegd had ik rekening gehouden met het einde van de Kaaspost, ware 
het niet dat Irene Bas mij meldde dat zij samen met Mevr. Wil Reemst de 
Kaaspost wil gaan runnen. Wil is de echtgenote van Willem, ons lid uit Egmond 
aan Zee. Binnenkort gaan de betrokkenen met elkaar in de clinch om tot een 
goede overdracht te komen. Bovendien heeft Irene Bas te kennen gegeven dat 
ze op ons verzoek tot het Bestuur wil toetreden. U kent Irene al van de veilingen, 
kijken, noteren, tellen en rekenen en van de rondzendingen. Dat laatste geldt 
voor de Egmonders. 
Past mij hier om Ineke te danken voor al het werk dat zij ten behoeve van de 
vereniging heeft gedaan en dan nu met name voor de Kaaspost. We komen daar 
nog op terug de eerste keer dat we elkaar zien. Maar vooralsnog een drie dubbel 
BEDANKT! 
Wanneer zien we elkaar weer? Voorlopig kunnen we ons richten op vrijdag 4 
september a.s. Dan moeten de voorspellingen ten aanzien van Corona natuurlijk 
wel uitkomen. Het programma voor het najaar blijft staan. De bijeenkomst met 
de vrijwilligers, de BBQ, wil ik verschuiven naar een later tijdstip in september. 
Tot slot spreek ik de hoop uit dat jullie goed door deze crisis zijn gekomen en dat 
we elkaar  op 4 september weer gezond en wel mogen zien. 
Uw voorzitter, Sip Wiebenga 
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Verslag van  de bijeenkomst op 6 maart 2020 van de NVPV Alkmaar in gebouw 

De Rekere te Alkmaar. 

 

Verslag bijeenkomst van 6-maart-2020 

Om 20.14 opent Manus van Tol de bijeenkomst doordat onze voorzitter de cruise 

rond de wereld aan het doen is en nu vaart van Darwin naar Indonesië.  Zoals het 

er naar uitziet zonder Corona. 

De opkomst is +/- 50 leden.  Kavel 142 is retour inzendster. 

Opmerking inzake het verslag van februari is dat bij de gratis verloting de naam 

van Frits van Looy verkeerd is geschreven. Bij deze de correctie.    Rondvraag: 

Simon Bijpost:  pincet gevonden 

Ineke Visser: Gehoord dat er opzeggingen komen als er geen Kaaspost komt. 

Doordat er (toen) geen opvolging zou zijn zou er geen Kaaspost meer komen en 

alles zou via de site van de vereniging gaan. Wel zou er dan een nieuwsbrief 

komen met een vermelding naar de site. 

Maandpuzzel:   De gelukkige is Mees Schotten met een mooi velletje van 

Rembrandt. 

Gratis verloting:  De vijf gelukkigen zijn: Wout Meyer, Gerard de Rooy, Martin 

v.d. Horst, Magda Feyen en Wim Koopman. 

Om 20.25 sluit Manus de vergadering en Ad van Berkel zorgt ervoor dat heel veel 

kopers met een blij gevoel naar huis gaan en dat de penningmeester ’s avonds kan 

uitrekenen wat de inzenders vergoed krijgen wat dan later weer door Manus 

uitbetaald gaat worden.  Een goede taakverdeling vind ik. 

Cock Groot, penningmeester 

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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Bert Huisenga 
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Verslag van de wereldreis met het cruise schip 
Columbus van begin januari tot begin mei 2020. 
 
De Columbus is een cruise schip dat gebouwd is in 1989 in St. Nazaire in Frankrijk 
voor P&O in het Verenigd Koninkrijk. In 2018 is het schip in het bezit gekomen 
van Cruise and Maritime Voyages (CMV). Deze maatschappij vaart met oudere 
schepen en kan waarschijnlijk daardoor reizen aantrekkelijk aanbieden door 
lagere financieringslasten. Tevoren hadden Marina en ik bedacht dat dan ook de 
faciliteiten aan boord minder zouden zijn. Het tegendeel was waar. Nooit zo’n 
voortreffelijk showteam gezien. Oekraïense dansers en danseressen en Engelse 
zangers en zangeressen. Verder verzorgden ze spel en sport aan boord. Er was 
een uitgebreide gym en de eerste helft van de trip kon ik schilderlessen volgen 
bij een uitstekende leraar. De lezingen aan boord, door professionele sprekers, 
hadden betrekking op de natuur onderweg en de plekken waar we aan wal 
zouden gaan. Verder waren er lezingen over zeegeschiedenis (populair) en 
vliegen. Goede kwaliteit. 
Men reist om iets te van de wereld te zien. Marina en ik wilden altijd al naar 
Japan. Marina is nooit in Japan geweest. Ik ben ooit drie weken in Tamano 

 
geweest bij de afbouw van een schip voor Nedlloyd. Het land en zijn inwoners 
fascineerden mij. Het idee was om eens drie weken naar Japan te gaan, een auto 
te huren en dan een reis langs hotelletjes te maken. De kosten zijn hoog voor 
een dergelijke reis en Marina ontdekte een aantrekkelijke wereldreis waarin 
Japan was opgenomen met verschillende havens. De beslissing was toen snel 
genomen. De reis gaf tevens de mogelijkheid om de piramides en koningssteden 
in Egypte, Petra in Jordanië en verschillende Stille Oceaan eilanden die we nog 
niet kenden te bezoeken.  
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Het eerste virus waar we mee te maken kregen was het NORO virus. Al gelijk bij 
inscheping. Patiënten waren gemiddeld één dag ziek en hadden milde klachten. 
Later gaf de scheepsarts toe dat het wellicht niet NORO was, maar een vorm van 
voedselvergiftiging (m.i. lastig te begrijpen gezien de hygiëne bij de 
voedselverstrekking) of onhygiënisch gedrag van passagiers. Overigens waren er 
maar weinig patiënten, het resultaat was wel dat bij alle ingangen naar 
restaurants en andere eetgelegenheden bemanning gereed stond om bezoekers 
van gel te voorzien. Dat bleef de gehele reis van kracht. 
 
De eerste tekenen van serieuze Corona maatregelen was dat we Tonga niet 
mochten binnenlopen. Tonga is een Stille Oceaan eiland en is een koninkrijk. De 
koning kun je in een supermarkt aantreffen en is aanraakbaar. Leek mij wel wat. 
Toen nog waren we aan boord overtuigd dat Corona een stevige griep was, met 
velen van jullie denk ik. Daarna ging het snel. Aan de Oostkust van Australië 
kwam het bericht dat Papua Nieuw Guinea, Japan, Korea en China van het lijstje 
werden geschrapt en dat daarvoor in de plaats Bali, Lombok, Surabaya, 
Semarang en Djakarta werden ingevoegd. Surabaya en Djakarta werden daarna 
ook geschrapt en Semarang werd onze laatste haven. Wel de Borobudur gezien. 
Dat was de bonus van de reis als het gaat om bezienswaardigheden. Reizend met 
drie bussen onder politiebegeleiding met een noodgang door Java. Eerst een 
Indonesische maaltijd, daarna een uitgebreide rondleiding in de Borobudur.  
Lopend op Bali en in Semarang hebben Marina en ik ons  

 
afgevraagd hoe je in die samenleving een virusgeval zou kunnen ontdekken, 
behandelen, isoleren, genezen enz. Gelukkig was, dachten we toen, het virus nog 
niet in Indonesië aangeland. 
Na vertrek uit Semarang werd duidelijk dat de eerste dode op Bali en ook in 
Semarang al was gevallen. We hebben dus geluk gehad. 
Aan boord hebben we meer dan een maand met bemanning en passagiers 
samengewoond en hebben zich geen ziektegevallen voorgedaan. Éénmaal 
overtuigd van de ernst van het virus hadden we wel wat last van een soort 
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schaamte dat wij vakantie konden vieren en jullie al in een vorm van isolatie 
leefden. Inmiddels zitten we in dezelfde isolatie en heb het gevoel dat we een 
soort post-cruise depressie hebben. Het is ook gek dat we elkaar een week 
geleden aan boord nog kusten ten afscheid en dat je nu je kleinkinderen op 
afstand moet houden. 
 
Het schip met Griekse eigenaar, Griekse kapitein en officieren, en mixed staff, 
heeft er alles aan gedaan om het idee te geven dat we er als bemanning en 
passagiers gezamenlijk in zaten en er het beste van moesten maken. Een 
duizendpoot van een cruise director, een alleskunner, heeft een groot aandeel 
daarin gehad. De man kon een kerkdienst leiden, las voor aan groepjes ouderen, 
had zelf twee shows aan boord met zang, cabaret en sketches, was speaker 
namens de kapitein als het Engels hem (de kapitein) te machtig werd, leidde de 
sloepenrol. De gehele dag was hij te horen om het programma toe te lichten. Als 
schoonzoon zou ik gek van hem worden overigens. Bij zijn afscheidspraatje voor 
vertrek van boord kon hij zijn emoties nauwelijks de baas. Begrijpelijk en goed 
dat er mensen zijn die bereid zijn om ver te gaan om het gevoel van koning klant  
te geven. 
 
De schepenwet meldt dat op een passagiersschip een dokter aan boord moet 
zijn. De maatschappijen besteden dat tegenwoordig uit aan een organisatie die 
dokter en personeel aan boord zet en zorgt voor de uitrusting. Ik maak mij sterk 
dat de maatschappijen geld krijgen voor deze uitbesteding. Je begrijpt het, de 
prijzen rijzen de pan uit. Een behandeling tegen een nare hoest, (geen Corona) 
die als paardenmiddel bekend staat gaat je GBP 4100,00 kosten. De verzekering 
betaalt zonder morren overigens. Het lijkt er op dat de medische organisatie 
baat heeft bij het verstrekken van zo veel mogelijk van deze behandelingen. 
Gelukkig zijn wij vrij gebleven van doktersbezoek. 
We hebben met verschillende passagiers een prima vriendschap gesloten o.a. 
met een oud Hoogovens medewerker en de oud voorzitter van de Raad voor de 
Scheepvaart. (RvdS is inmiddels ter ziele en opgenomen in de Raad voor de 
Veiligheid) 
We kijken terug op een onvergetelijke reis en hebben het prima gehad. 
Sip 
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Van Andy van Tilburg ontvingen wij een bericht dat op 7 maart jl. dhr. 
H.J.M.  (Hans) Caarls is overleden. 
Dhr. Caarls is, inmiddels lang geleden, bestuurslid geweest van de NVPV afd. 
Alkmaar. Hij was de ontwerper van het voorblad van onze Kaaspost. 
Samen met zijn vrouw Jenny  is hij destijds van grote betekenis geweest voor 
onze vereniging. Daar zijn wij ze heel dankbaar voor. 
Hans is altijd lid van onze afdeling (en nu vereniging) gebleven en zijn vrouw 
heeft ook een overlijdensbericht gestuurd. Wij wensen de familie heel veel 
sterkte toe in deze moeilijke periode. 
 
 

Post bezorgen in moeilijke omstandigheden: Canada is een groot 

land, op Rusland na het grootste land ter wereld. De ‘Canada Post Corporation’ 

met hoofdvestiging in Ottawa, heeft ongeveer 70.000 werkgevers en is daarmee 

één van de grootste werkgevers van het land. Elke dag worden rond de 40 

miljoen poststukken besteld, ook in de meest afgelegen oorden en plaatsen. En 

weten wij uit eigen ervaring dat postbezorging in afgelegen plaatsen – denkt u 

maar eens aan de post in de Biesbosch – vaak veel moeilijkheden oplevert, onze 

problemen vallen in het niet als we die 

vergelijken met de problemen die Canadese 

postbezorgers op hun aflever-routes 

tegenkomen. Gezien Canada's soms 

overweldigende landschappen en de vaak 

extreme weersomstandigheden, is voor het 

bezorgen van de post soms vindingrijkheid 

nodig. De Canadese Post gaf in 2011 ter 

gelegenheid van de 2011 Royal Philatelic Show, twee zegels uit met afbeeldingen 

van van de meer ongebruikelijke manieren van postbezorging. In de winter van 

1910, zorgde een gebroken telegraaf/telefoon-kabel voor een breuk in de 

communicatie tussen de mensen van de Magdalen eilanden, ten noorden van 

Cape Breton en het vasteland. Geconfronteerd met dit isolement, besloten de 

inwoners van de gemeenschap tot het optuigen van een groot vat, met een roer 

en zeil, gemarkeerd met de inscriptie "WINTER MAGDELEN MAIL." Na testen, om 

zeker  
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te zijn dat hun bijzondere schip waterdicht was, stapelden ze in het vat stalen 

dozen, gevuld met brieven, waaronder een uitleg van de situatie en de vraag aan 

de vinder om de brieven op de post te doen. Te water gelaten op 2 februari, 

werd het vat meer dan een week later gevonden in Port Hastings, Nova Scotia, 

door Murdoch McIssac, die de brieven heeft doorgestuurd zoals gevraagd. 

Voorafgaand aan de luchtpost, als deel van de veranderingen door de Eerste 

Wereldoorlog, was de enige betrouwbare methode van postbezorging in het 

noorden van Canada in de winter door hondensleden, een praktijk die bleef in 

meer afgelegen regio’s doorging tot het begin van de jaren 1960. Hondenrassen 

en slee-apparatuur varieerden, afhankelijk van het terrein, het klimaat en het 

tijdperk. Heden, ieder jaar in januari, vindt de ‘Gold Rush Trail Dog Sled Mail 

Run’plaats en kunnen brievenverzenders hun De Magdalena-eilanden (Frans: Îles 

de la Madeleine, Engels: Magdalen Islands) zijn een kleine eilandengroep in de 

Saint Lawrencebaai. De eilandengroep bestaat uit negen grotere eilanden. De 

Magdalena-eilanden hebben een totale oppervlakte van 205 km² en tellen zo’n 

13.000 inwoners. Ze behoren tot de Franstalige Canadese provincie Quebec, 

hoewel ze dichter liggen bij Prins Edwardeiland en Nova Scotia.. ©KNBF 2010 

www.knbf.nl Pagina 15 enveloppen laten afleveren door een hondenslee team 

via Canada Post. Het kunstwerk voor deze stempel werd onthuld tijdens de 

editie van het jaar 2011. Volgens Stamp Design Manager Liz Wong, "deze 

postzegels eren Canada Post's geschiedenis en 

verbeelden de rol van de postbezorging in de ontwikkeling van onze natie." 

 (Anna C. van der Maade – 180807)  
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De nieuwe puzzel voor de zomertijd 
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Uw oplossing kunt u sturen aan: Redactie Kaaspost, Ireen Bas Voorstraat  75 

1931 AH Egmond aan Zee. Zorg dat uw oplossing uiterlijk 2 september  vóór 

12.00 uur binnen is. 

Ook kunt u de oplossing op de verenigingsavond van 4 September bij de 

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

AFSCHEID 

 
Meer dan een jaar geleden heb 

ik laten weten dat ik aan het 

einde van het verenigingsjaar 

2019/2020, na 13 jaar, mijn 

werkzaamheden voor de Kaaspost wilde 

beëindigen. Lange tijd zag het er naar uit dat dit ook het einde 

van de Kaaspost zou betekenen. Ondanks dat ik dit heel jammer vond heb 

ik toch besloten om niet op mijn woorden terug te komen en hoopte steeds 

dat er nog een wondertje zou gebeuren. 

En zie…. Op de valreep kwam Irene Bas met de oplossing om samen met 

dorpsgenote  Mevr. Wil Reemst de schouders onder ons verenigingsblad te 

zetten en het voortbestaan van de Kaaspost te waarborgen. 

Ik ben hier heel erg blij mee want het ging me toch wel aan het hart dat ons 

blad zou verdwijnen. 

Irene is bekend met het reilen en zeilen in de vereniging en Wil is handig 

met de computer en niet onbekend met het in elkaar zetten van een 

“clubblad”, dus dat is een mooie combinatie en ik laat het werk dan ook 

met een gerust hart in hun handen overgaan. 

Deze “bijzondere” uitgave van de Kaaspost komt ook uit hun handen, ik 

ben alvast met “pensioen” gegaan. 

Wil en Irene ik wens jullie veel succes en plezier met het maken van de 

Kaaspost. 

Ineke Visser. 
 

Even voorstellen 

Na ruim 15 jaar hebben Ineke en haar man Stef Visser met veel liefde en 

inspanning zich ingezet voor onze club. Nu is de tijd daar dat zij het wat rustiger 

aan willen gaan doen en daar  hebben ze groot gelijk in. Zij hebben jarenlang het 

blad keurig verzorgd en verzonden, daarvoor nog zeker onze hartelijke dank. Wil 

Reemst en Irene Bas beide uit Egmond aan Zee vinden het een uitdaging om het 
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blad te continueren en gaan daar met enthousiasme mee aan de slag. Wil en Irene 

komen beide uit de detailhandel, Wil uit de drank en horeca en Irene uit de fietsen 

en aanverwante branche. Irene is al 9 jaar lid van de club en de man van Wil al 6 

jaar. Irene heeft ook voorgesteld om zitting te nemen in het bestuur en dat is zeer 

gewaardeerd. Wij doen ons best om alles zo goed mogelijk te maken en het blad 

voor de clubleden aantrekkelijk te houden. We gaan er voor!!!!!  

We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en dat er gezellige en leerzame  

kopij wordt aangedragen. We staan “overal” voor open. 

 

 

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 Wil 

Reemst, 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  

 
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, 

belasting-en firma -perforatiezegels. Tel 072 5337863 
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