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CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR   

November 2019                      47e JAARGANG  No 3 

 
Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond en tevens Algemene Leden 

Vergadering op  

vrijdag 1 november 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 september en oktober 

❑ Jaarverslag 

❑ Financiën verenigingsjaar 2018/2019 

❑ Bestuursverkiezing 

❑ Rondvraag 

❑ Maandpuzzel 

❑ Gratis verloting 

❑ PAUZE 

 

❑ Veiling 153 Kavels 
 

 De zaal  is rolstoeltoegankelijk. 

 Roken is in het buurtcentrum verboden. 

 

 

Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 

18 november  op de redactie zijn. 
 

De volgende ledenavonden zijn:  

 1 november en 6 december, 

en in 2020 (onder voorbehoud) 

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 

: 0651 203 501 

@:  c.groot@ggz-nhn.nl 

 
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  @:  stefvisser@nvpv-alkmaar.nl 

 

REDACTIE KAASPOST: I. Visser 

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

Voorkeur per mail>>  @:  redactie@nvpv-alkmaar.nl 

 

 

NVPV ALKMAAR 
 

  :   www.nvpv-alkmaar.nl    @:  info@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 
 

 

Beste vrienden en vriendinnen, 

 

Drukke tijd. Als ik dit opschrijf moet de Grote 

Veiling nog plaats vinden. Hoop dat alles naar 

wens is verlopen en dat u ook een paar leuke 

aankopen heeft kunnen doen. Ik was wel 

enthousiast over de inhoud van de veiling, maar 

dat ligt voor iedereen anders. Het is maar net 

wat je verzamelt. 

De ALV op 1 november staat voor de deur en ook op dit moment zitten we in het 

proces van interne afstemming, kascontrole en presentatie naar de leden. Want 

jullie besluiten over de goedkeuring natuurlijk. 

Postzegels van PostNL kunnen collectief door de vereniging voor jullie worden 

besteld. Als een vereniging daartoe bereid is, krijgen wij een kleine vergoeding en 

de prijs voor jullie blijft hetzelfde. 

Laat eens weten aan het bestuur of u dat een goed plan vindt. 

In de laatste bestuursvergadering hebben we gesproken over het vieren van 

jubilea na het tijdperk van de landelijke NVPV. We hebben nog eens gekeken 

naar de administratie en de financiële consequenties. We hebben besloten om het 

te laten zoals het nu is. We doen dus niets aan jubilea in de toekomst. 

Ook beginnen we ons voor te bereiden op het tijdperk Kaaspost na Ineke Visser. 

Als er geen liefhebbers zijn om dat over te nemen, voorzien we een grotere rol 

voor het internet. De maandveiling, van de voorzitter, kalender, bijdragen van 

leden, annonces, bereikbaarheidsgegevens enz. kunnen er moeiteloos op. Geen 

advertenties en geen clubblad meer. Ook daar graag uw commentaar op. 

Nu even positief afsluiten want het moet geen moppercolumn worden. De 

Najaarsbeurs is in handen en we voorzien een volle bak aan tafeltjes. Dank aan 

Nico en Cees. 

Tot 1 november 

 

Uw voorzitter 

Sip Wiebenga 
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Verslag van de maandelijkse bijeenkomst van de NVPV 

Alkmaar van vrijdag 6 september en 4 oktober 2019 in de 

Rekere te Alkmaar. 

 
Verslag van de bijeenkomst van vrijdag 6 september 2019 te Alkmaar in 

gebouw de Rekere 

Er zijn 50 leden aanwezig. 

Namens het bestuur zijn voorzitter (Vz) en penningmeester (Pm) aanwezig 
1. Vanaf 19.00 liggen 154 kavels ter inzage. 
2. Vz opent de bijeenkomst te 20.00 uur. 
3. Mededelingen 

3.1. Blij dat jullie er weer zijn en gezond terug van vakantie. De reflectie 
die er bijhoort is dat twee van onze leden/vrijwilligers hun 
echtgenote zijn verloren, Nico en Tom. Van harte gecondoleerd en 
hoop dat een arm om hun schouder hen ook verder helpt en de 
vereniging hen afleiding biedt. 

3.2. Dit verslag vindt u niet terug in de volgende Kaaspost omdat Ineke 
en Stef op vakantie zijn en de Kaaspost van oktober inmiddels bij de 
drukker ligt. Het verslag wordt wel in de Kaaspost van november 
gepubliceerd. 

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. Er liggen bij de inschrijftafel diverse catalogi en boekjes die gratis 
zijn. Wat blijft liggen gaat naar het oud papier. 

3.4. Op zaterdag 14 september is er open huis van het KNBF 
Bondsbureau, Nieuwe Schaft 23 in Houten, 11.30-15.30 uur. U krijgt 
een herinnering aan deze dag en een presentje van PostNL. Verder 
kunt u allerlei verzamelbenodigdheden aanschaffen. In maandblad 
Filatelie staat de uitnodiging op blz. 446. Aanbeveling! 

3.5. De GV ligt op koers. Nog eens benadrukt dat ruim 1000 kavels een 
hele toer is om bij elkaar te krijgen. Inmiddels ligt de catalogus ook 
bij de drukker en komt bij de volgende Kaaspost bij u. Ter 
voorkoming van onnodige porto kosten moeten zo veel  mogelijk 
catalogi worden rondgebracht.  Ook in Maandblad Filatelie bij de 
kleine annonces een aankondiging van onze GV. Dank aan Reijer. 

3.6. De vrijwilligersbijeenkomst is op 31 augustus geweest en bijzonder 
geslaagd. Gezellig en lekker van de BBQ genoten. Je zou zo 
vrijwilliger worden. 

4. Rondvraag 
4.1. Er zijn geen vragen. 

5. De maandpuzzel levert als winnaar Sip Wiebenga op uit 13 goede 
inzendingen. 

6. De gratis verloting levert de volgende winnaars op: 12, Nico Louter; 22, 
Cock Groot; 17 Frits van Looij; 14, Nic Mulder, allen gefeliciteerd. 

7. Na de pauze gaat Ad van Berkel van start met het veilen van 154 kavels. 
Als gewoonlijk snel en nauwkeurig. Dank aan Ad. 

8. Wij gaan huiswaarts om 21.25 uur na onze schulden te hebben betaald of 
geregeld. Duitsland-Nederland wacht en belooft niet veel goeds bij een 
1-0 achterstand, maar u weet wat het is geworden. 

Uw verslaglegger Sip Wiebenga 

 
 
Verslag van de bijeenkomst van vrijdag 4 oktober. 

Aanwezig ongeveer 50 leden en het voltallige bestuur. 

 

1. De leden kunnen de kavels inzien vanaf 19.00 uur. 

2. Voorzitter opent de bijeenkomst te 20.03 uur. 

3. Mededelingen 

3.1. De Grote Veiling is op koers. De catalogus staat op de Website en de 

leden hebben hem in bezit. Voorts is de catalogus naar vaste 

bezoekers gestuurd. De surveillance is ook geregeld. Op vrijdagavond 
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zijn dat Henk, Wim, Martin en Reijer en op Zaterdag zijn dat Henk, 

Ben en Reijer. Sip is er ook en kan invallen indien nodig. Dank aan 

alle betrokkenen. 

3.2. De Najaarsbeurs nadert, en Nico en Cees hebben het in handen. 

3.3. De cijfers van het afgelopen verenigingsjaar zijn in wording en het 

ziet er goed uit met de financiën. 1 November 2019 hebben we ALV. 

3.4. Door een samenloop van omstandigheden is het verslag van de laatste 

bijeenkomst niet opgenomen in de Kaaspost. Dat trekken we recht de 

volgende keer. 

3.5. Tom van Waveren krijgt het woord over de nieuwste catalogus van de 

NVPH. In grote lijnen is 99% hetzelfde als in 2018. In ieder geval is 

voor de frankeerzegels van voor  2010 alles ongewijzigd. Daarna gaat 

alles in stapjes omhoog. In de laatste 9 jaar zijn de prijzen van nieuwe 

zegels met een factor 2 gestegen, daarmee gaan de prijzen van nieuwe 

zegels ook omhoog. De oudere PZB zijn ongeveer 15% in prijs 

gestegen. Datzelfde geldt voor de oudere Prestige boekjes. Ook de 

oudere Portzegels gaan 10% omhoog, dat zijn de lichtblauwe. Dienst 

en Telegram gaan dezelfde weg, al geldt dat alleen voor PF. FDC oud 

stijgt ook in waarde, ook zo’n 10% 

Van Ned.Indië gaan ook de oudste zegels in prijs omhoog dit geldt 

ook voor de Portzegels van alle Overzeese Koninkrijksdelen. 

Volgend jaar komt er een extra katern over de oudere FDC’s N.A. en 

iets over SANDD omdat de laatste gegeten wordt door PostNL. 

Dank aan Tom voor deze leerzame uitleg en enige aanwezigen 

bestellen nog een drankje vanwege hun vermogensgroei. 

4. Het gepubliceerde verslag van juni 2019 wordt zonder vragen of 

opmerkingen vastgesteld. 

5. Rondvraag. Geen van de leden heeft een vraag of opmerking. 

6. De oplossing van de maandpuzzel kent 2 mogelijkheden, er zijn 16 goede 

oplossingen. De gelukkige winnaar is Mees Schotten 

7. De verloting kent de volgende winnaars: 13 Paul Warren, 10 Henk v.d. 

Braak, 9 M. van Houten, 3 Hr. Vrasdonk, 34 Hr. Fernandez. 

8. Na de pauze veilt Ad van Berkel 170 kavels. Dank aan Ad die dat als 

vanouds weer goed doet. 

9. Om 21.30 uur gaat het licht uit in de zaal. Want iedereen heeft zijn 

schulden geregeld of betaald. 
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CONTRIBUTIE 2020 
 

Vergeet u niet om uw contributie te voldoen?? 

De penningmeester ziet uw bijdrage aan de 

vereniging graag vóór 15 november op de 

rekening. 

 

Beëindiging lidmaatschap 
Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap van de vereniging willen beëindigen doet u 

dit dan op tijd. 

Uw lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december en opzeggingen 

dient u schriftelijk of per email vóór 1 december bij de ledenadministratie te doen. 

De contributie voor 2020 niet betalen wordt niet als opzegging beschouwd. 

 

 

 

 

***************************************************************** 

 

Algemene Ledenvergadering  
 

Jaarverslag van de Nederlandse Vereniging van Postzegel 

Verzamelaars Alkmaar over het Jaar 2018/2019 
 

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

Het ledental van de vereniging is licht teruggelopen naar 149 leden. Het is 

een zorgelijke ontwikkeling dat landelijk het aantal verzamelaars en 

daarmee het aantal leden van Postzegelverenigingen afneemt en dat deze 

trend ook waarneembaar is in onze vereniging. 

In het afgelopen verenigingsjaar zijn ons twee leden ontvallen, de heren 

C.A. Louw en H.A. Thesingh. 

 

8 leden vieren een jubileum binnen de vereniging 

Dhr H.J.M. Caarls, 50 jaar 

Mw T. Blaauw-Bakker, 40 jaar 

Mw Y. de Hoop-Spaan, 40 jaar 

Dhr A.J. Pronk, 40 jaar 
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Dhr H. Hofman, 25 jaar 

Dhr G.A.M. Van der Hoorn, 25 jaar 

Dhr. M. Schotten, 25 jaar 

Dhr W.H. Koopman, 25 jaar 

 

De activiteiten van de vereniging ten behoeve van de leden, rondzending, 

maandveilingen, maandbijeenkomsten, Grote Veiling en Voor- en 

Najaarsbeurs dragen bij aan het welbevinden van onze leden. Vier van de 

activiteiten dragen ook nog eens bij aan het financiële resultaat van de 

vereniging. Iedere activiteit wordt geleid door een groep vrijwilligers die 

een goede routine opbouwen of al opgebouwd hebben. Zij zorgen voor een 

vlekkeloze organisatie met de hand op de knip om ook de financiële positie 

van de vereniging te versterken. 

 

Al het werk binnen de vereniging gebeurt op vrijwillige basis. Enerzijds 

hebben alle leden een vorm van eigen belang dat de vereniging 

functioneert, anderzijds zijn we allen gehecht aan bepaalde evenementen 

die een dosis menskracht vereisen, waarop incidenteel een beroep wordt 

gedaan. Die evenementen moeten wel worden georganiseerd en daar zijn 

extra krachten voor nodig. De bereidheid om werk ten behoeve van de 

vereniging te verrichten neemt af. Uiteraard komt het ook door een 

afnemend ledental en de aanwezigheid van slechts 20% van het aantal 

leden op de verenigingsavonden. 80% is onbereikbaar voor het bestuur van 

de vereniging. Zij krijgen echter wel mee via het clubblad de “Kaaspost” 

dat er inzet wordt gevraagd. 

 

De Kaaspost is een uitstekend blad met daarin o.a. de maandveiling waar 

altijd veel belangstelling voor is. De redactie houdt er aan het einde van het 

lopende seizoen mee op en het is nu te voorzien dat er geen opvolger komt. 

Het zou kunnen zijn dat alle wetenswaardigheden en de maandveiling 

alleen op internet zijn te vinden en dat gaat voor enige mensen een 

behoorlijke belemmering opleveren. Niet iedereen heeft toegang tot 

internet. Uitbesteden aan een commerciële club betekent een aanslag op 

financiële positie en dat wil ook niemand. Het bestuur wikt en weegt. 

 

Het bestuur bestaat uit drie mensen waarbij de voorzitter ook de 

secretariaatsaangelegenheden waarneemt. De financiën worden 

gezamenlijk door een tweemanschap gedaan onder verantwoordelijkheid 
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van de penningmeester. De financiële huishouding van een 

Postzegelvereniging is gecompliceerd en verdient aanhoudend toezicht en 

aandacht. 

Het bestuur heeft 14 keer vergaderd en is uiteraard aanwezig op de 

maandelijkse bijeenkomst. Dat vindt plaats op de eerste vrijdag van de 

maand in de maanden september tot en met juni. 

 

Namens het bestuur van NVPV-Alkmaar,  

Sip Wiebenga, voorzitter 

 

Financieel Jaarverslag  

 
Evenals voorgaande jaren zullen de financiële stukken voor de Jaarvergadering, 

voor de leden van de vereniging, los bij deze Kaaspost worden geleverd. 

 

Bestuursverkiezing 

 
Volgens onderstaand schema, zou dit jaar de penningmeester van de vereniging 

aftredend zijn. Cock Groot heeft zich herkiesbaar gesteld. 

Mocht u een bestuursfunctie ambiëren, de secretarisplaats in al lange tijd onbezet, 

meldt u zich bij de voorzitter voor info.. 

 

Schema van aftreden 

  

  2019 2020 2021 2022 2023 

Voorzitter 
 

X 
  

X 

Secretaris 
  

X 
  

Penningmeester X 
  

X 
 

Algm.bestuurslid 
 

X 
  

X 
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Verslag Kascommissie 
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KAVELLIJST, veiling van vrijdag 1 november 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 Roemenië Insteekboek wo B zegels      2,--   

2 Nederland Map jaar 1991/1995                     2,--   

3 Nederland Map jaar 1996/1998                     1,--   

4 Nederland Insteekboek stempels      1,--   

5 Diversen Ringband      1,--   

6 Engeland Insteekboek      1,--   

7 Hongarije Album en wereld thema      1,--   

8 Diversen 2 Victoria albums      2,--   

9 Roemenië Ringband album      1,--   

10 Diversen KaBe CEPT bladen      1,--   

11 Diversen KaBe album Oostenrijk      1,--   

12 Denemarken Ringband      1,--   

13 Nederland Insteekboek puntstempels      1,--   

14 Nederland Insteekboek      1,--   

15 Nederland Insteekboek euro                              2,--   

16 Joegoslavië Insteekalbum wo betere      2,--   

17 Nederland Album      1,--   

18 Nederland FDC album      2,--   

19 Nederland Davo album                                  2,--   

20 Nederland Davo album                                      1,--   

21 Liechtenstein Insteekboek      1,--   

22 Tsjechoslow. Insteekboek      1,--   

23 Roemenië Dik insteekboek      3,--   

24 Diversen Dik insteekboek      3,--   

25 Nederland Davo album automaatboekjes      10,--   

26 België Dik insteekboek      5,--   

27 Polen Insteekboek wo blokken      1,--   

28 Noorwegen Insteekboekje                                10,--   

29 Diversen Album insteekbladen      1,--   

30 Wereld Doos wo rondzendboekjes      1,--   

31 Nederland Doos kantoorpost      1,--   

32 Diversen Dik insteekboek      4,--   

33 Nederland Ringband      1,--   
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34 Nederland Dik insteekboek + 3 jaarsets        4,--   

35 Nederland Davo album deel I      1,--   

36 Nederland Davo album deel III      1,--   

37 Nederland Davo album deel IV      5,--   

38 Nederland Davo album FDC en blokken       2,--   

39 Nederland Insteekboek      2,--   

40 Europa Bak wo blokken      2,--   

41 Wereld Doos      5,--   

42 USA 7 Rondzendboekjes      3,--   

43 Wereld Doosje      3,--   

44 Malta Insteekboekje  Gibraltar      1,--   

45 Diversen Winkelboek      2,--   

46 Ned. Indië Blik      1,--   

47 Ned. Indië, Ned. Doosje      1,--   

48 NOG en Nederl. Insteekboekje  hoog   4,--   

49 NOG Insteekboekje      2,--   

50 Ned. Indië Insteekboekje      1,--   

51 NOG Insteekboek      1,--   

52 NOG en Nederl. Album      1,--   

53 Nederland Doos kantoorpost      2,--   

54 Wereld Insteekboek wo       2,--   

55 Armenië Insteekboek veel bl. wo sport       5,--   

56 Diversen 2 Davo albums blanco bladen      2,--   

57 Japan/wereld Album      2,--   

58 Diversen Ringband album      1,--   

59 Duitse Rijk Blok 7                                           16,--    2,--   

60 Duitse Rijk Blok 11                                         60,--    7,--   

61 Duitse Rijk 330 A                                           45,--    4,--   

62 Duitse Rijk Dienst 65 Bochum                       600,--    70,--   

63 Am./Britse zone 108/110                                        45,--    3,--   

64 Duitse Rijk 274 + 276                                     31,--    3,--   

65 Berlijn 88/90                                         30,--    3,--   

66 Griekenland Insteekalbum      1,--   

67 Frankrijk Insteekalbum      1,--   

68 Vaticaan/Finl. Insteekalbum      1,--   

69 NOG Kist      3,--   

70 Wereld Insteekboek      1,--   

71 NOG Insteekboek      2,--   

72 NOG en Ned. Insteekboek      2,--   

73 Diversen 8 Rondzendboekjes, restw. ±180,-      6,--   
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74 Nederland FDC E22  25,--       1,50  

75 Nederland FDC E27 Europa '56  50,--       2,50  

76 Nederland FDC E26   37,50  2,--   

77 Nederland FDC E28  45,--    2,--   

78 Nederland FDC E31   17,50   1,--   

79 Nederland FDC E33  30,--       1,50  

80 Nederland FDC E34  30,--       1,50  

81 Nederland 7 13½ kl. g. punt 1 (Alkmaar)        1,50  

82 Nederland 16 1½ ct wapen (roze)                 95,--    5,--   

83 Nederland 18 2½ ct (l.o. iets rond)                90,--    2,--   

84 Nederland 537 10 gld en face                        20,--    1,--   

85 Nederland zéér oude ansicht met kleinrondst.      1,--   

86 Nederland 2 écht gel. kaarten stadsp.Alkmaar      1,--   

87 Diversen NVPH catalogus 2019 (z.g.a.n.)      7,--   

88 Nederland Vel 10x0,44 pers. z. "Dokwerker"        4,50  

89 Nederland 73 Puntst. op div. wrdn wo betere      5,--   

90 Nederland 5 Oude bankbiljetten         1,50  

91 Diversen Oude muntcatalogus Nederland       1,--   

92 Nederland 2 Originele oude FDC's uit 1948      2,--   

93 Diversen Catalogus België + geb.      1,--   

94 Diversen Boek Ned. Indië poststempels      5,--   

95 Engeland 2 Zegels 1897      1,--   

96 Ned./wereld Doos      8,--   

97 USA 5 Rondzendboekjes      2,--   

98 Wereld Doos rondzendboekjes      5,--   

99 Kanaal eilanden Losse zegels      1,--   

100 Suriname Rondzendboekje      2,--   

101 GB gebieden 3 Rondzendboekjes      3,--   

102 Roemenië 2 Rondzendboekjes      3,--   

103 Frankrijk Insteekboek      3,--   

104 DDR Album      3,--   

105 Berlijn Album      25,--   

106 Baltische staten Album      5,--   

107 Diversen Album blanco bladen      1,--   

108 Wereld/USA Insteekboek blokken                     3,--   

109 Europa Insteekboek veel       4,--   

110 Duitse gebieden Insteekboek engros      1,--   

111 DDR Blok 13                                    80,--     8,--   

112 Duitse gebieden Nichtambtl./Privaten bl. IIB     50,--    5,--   

113 Sowjet zone Blok 3A () en B  Thüringen  90,--    10,--   
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114 Duitse gebieden Insteekboekje      10,--   

115 DDR Insteekboek                                  2,--   

116 NOG Rondzendboekje      3,--   

117 Diversen Doos stroken blanco      1,--   

118 Ned./Frankrijk Insteekboek                                  1,--   

119 Europa Insteekboek wo blokkn //      8,--   

120 India/Bulgarije Insteekboek      1,--   

121 Hong-Kong Insteekboek veel       2,--   

122 Korea Ringband blokken      2,--   

123 Engeland Insteekboek      4,--   

124 Engeland Davo album                                      2,--   

125 Engeland Davo album                                      3,--   

126 USA Doos      1,--   

127 USA Davo album      6,--   

128 USA Davo album      8,--   

129 Nederland 1e dagbladen 1/31      1,--   

130 Nederland 1e dagbladen 1/23      1,--   

131 Diversen Catalogus Nederland 2010      1,--   

132 Azië Insteekboek      1,--   

133 Nederland Veldelen + blokken 1e dagkaarten      1,--   

134 Nederland 1e dagbladen 1/50      1,--   

135 DDR Blok 19                                             5,--   

136 Nederland 96/98                                            130,--    5,--   

137 Nederland 12 series 1923-1959      1,--   

138 DDR Veldelen      1,--   

139 Japan Insteekboek      3,--   

140 Motief Insteekboek honkbal      1,--   

141 Motief Insteekboek vlinders      2,--   

142 Afrika/wereld Insteekboek      2,--   

143 Japan Insteekboek      3,--   

144 Canda Insteekboek      2,--   

145 Berlijn Insteekboek      4,--   

146 Wereld Doos insteekboeken      2,--   

147 Duitsland Insteekboek veel blokken      5,--   

148 Ned. Indië Davo album                                      5,--   

149 Japan Insteekboek      1,--   

150 Aruba Insteekboek                                  8,--   

151 Wereld/Europa Insteekbladen albumbladen      1,--   

152 USA Insteekboek iets       3,--   

153 GB gebieden Insteekboekje                //      2,--   
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NAJAARSBEURS 2019 
 

Daar moet je beslist heen !~ 

 

Na onze Grote Veiling op zaterdag 19 oktober en Postex (1 – 3 november) 

een derde evenement van formaat in korte tijd : de Najaarsbeurs  op 10 

november. 

Ongeveer 15 handelaren/standhouders hebben toegezegd op onze 

traditionele Najaarsbeurs voor postzegels, ansichtkaarten, munten en 

filatelistische benodigdheden aanwezig te zullen zijn. 

Ons lid Wim Koopman laat op vijf kaders zijn verzameling “KLM 100 

jaar” zien. 

Met de tafels voor de handelaren/standhouders, de koopjestafels en de 

expositie van Wim Koopman is de zaal zeer goed gevuld, maar biedt 

voldoende plaats voor de bezoekers die hopelijk in groten getale aanwezig 

zullen zijn. 

De beurs begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. 

Uiteraard is de toegang gratis en aan de bar kan men terecht voor eten en 

drinken. 

Voor info even contact opnemen met organisator Nico Louter (tel. 06-

14931087). 

Tot zondag 10 november ! 

 

 

 

PUZZELOPLOSSING Oktober2019 

 

3 Goede oplossingen werden gevonden door één lucifertje te verleggen. 

Van het sommetje kon je maken:   8+4-3=9 

             8-4+5=9  

             9-4+3=8  
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PUZZELRUBRIEK  
  

Uw oplossing kunt u sturen aan: Redactie Kaaspost, Dokter 

Heringastraat 13, 1841 GG  Stompetoren of per mail aan: 

redactie@nvpv-alkmaar.nl. Zorg dat uw oplossing uiterlijk  

1 november vóór 12.00 uur binnen is.  

Ook kunt u de oplossing op de verenigingsavond van 1 november bij de 

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

 

Veel plezier met deze doorloper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

De Postzegelshow van het jaar! 
 
Een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin. Met 

een actief kijk-doe- programma met onder andere: 

Jeugdfilatelie, handelarenstands, PostNL, Dag van de Postzegel, promotiestands 

van gespecialiseerde filatelisten verenigingen, tentoonstelling, postzegelbergen, 

gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels en nog veel meer. 

Praktische informatie 

• vrijdag 01 november van 10.00 tot 17.00 uur 

• zaterdag 02 november van 10.00 tot 17.00 uur 

• zondag 03 november van 11.00 tot 16.00 uur 

• Toegangsprijs bedraagt € 5,00 per persoon, de jeugd t/m 17 jaar heeft 

gratis toegang. Op vertoon van de ledenpas van de KNBF wordt een 

korting verleend van € 1,00. 

 

Postex is in: 

Omnisport Apeldoorn 

De Voorwaarts 55 ,7321 MA Apeldoorn 

 

 
 

KALENDER 2019 
   

  1 november:  Algemene Leden Vergadering 

1/3 november: Postex Apeldoorn (zie boven)    

10 november:  Najaarsbeurs 

 

 

 

 

https://www.postex.nl/
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VERDWENEN LANDEN VAN DE WERELD 
Boek van Bjorn Berge 

 

Deze maand: 

Helgoland/Heligoland 1807 – 1952 
 

De twee kleine eilanden die Helgoland  (het Heilige Land) 

vormen liggen 70 kilometer voor de Duitse westkust en zijn 

waarschijnlijk de overgebleven restanten van een grote eilandenrijk. De Noordzee 

heeft er onophoudelijk heel kleine stukjes van af geknaagd – en af en toe hele 

happen – zoals in 1720 toen een zeer krachtige storm Helgoland voorgoed in 

tweeën deelde, Het kleinste deel eindigde als een pure zandbank op kalksteen het 

andere deel ging verder als een rank, rood zandstenen rots massief tegen de 

golven vanuit het noordwesten, 1 vierkante kilometer groot. 60 meter hoog en met 

een paar plukken gras op de hoogste punt. 

Helgoland lijkt op het eerste gezicht vrij waardeloos maar vanwege de ligging op 

de route van het binnenvaren naar de machtige Hanzesteden en een aantal van de 

grote Duitse rivieren waren de eilanden steeds strategisch aantrekkelijk. 

Eerst werd het gebruikt als een basis voor piraten, later voor visserij en 

loodswezen voor de Duitse bocht. 

Door de eeuwen heen was Helgoland door Denemarken en verschillende Duitse 

coalities bezet geweest. In 1807 werd het zonder verzet ingenomen door de 

Engelsen nadat Denemarken een alliantie had gesloten met Napoleon. 

Voor de Britten was het een belangrijk punt voor het contact en de 

handelsverbindingen met het Europese continent en werd tegelijkertijd een 

spionagecentrum tegen Napoleons leger, dat langzamerhand de hele kuststrook 

aan de overkant had ingenomen. 

In 1850 geeft een Engelse officiersdochter het boek Heligoland uit gebaseerd op 

de herinneringen aan haar jeugd op het eiland in de jaren rond 1820. Het boek 

beschrijft de geborgen jeugd op het eiland met goede leefomstandigheden voor 

officieren-families die hun eigen kleine huizen hadden met bedienden en een kok. 

De postboot bracht vers vlees voor twee maaltijden per week en meel, 

havervlokken, erwten, rijst en rum. Bovendien konden ze rijkelijk beschikken 

over exotische waren. Veel van de vroegere loodsen waren begonnen met het 

smokkelen van Britse koloniale waren naar Duitsland en nog heerlijker Duitse 

producten de andere kant op. 

Er zijn twee dorpen op het hoofdeiland: Oberland op de bergkam in het westen en 

Unterland op de lager gelegen zandvlakte in de richting van de haven in het 

zuidoosten. 

De weg tussen de twee dorpen was een steile trap waarop de mannen ontspannen 

met het roken van sigaren en contact met elkaar. De vrouwen lopen op een drafje 
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de trap op en af met emmers water en broodmanden of op weg naar de geiten en 

schapen om te melken die verderop op het op het plateau in het westen grazen.  

De vrouwen dragen lange scharlakenrode rokken en de mannen kleden zich in 

extra grove stof, zo ruim genaaid dat de broeken eruitzien als onderrokken. 

 

De tijd van de Napoleontische oorlogen werd een welvarende tijd voor de 

eilandbewoners maar nadat het Verdrag van Kiel was gesloten in 1814 stagneerde 

het smokkelen. Toen de laatste Britse soldaten het eiland verlieten in 1821 

kwam er ook een abrupt einde aan de handel, de pakhuizen raakten leeg en de 

kooplieden vertrokken. 

Een paar van de bewoners die niet wilden verhuizen kwamen op het idee om op 

toerisme in te zetten. Reeds enkele jaren daarvoor had het Britse leger vastgesteld 

dat zwemmen/baden in koud, zout water het meest geneeskrachtige was wat je 

maar kon bedenken. Al in 1826 was het eiland vol in trek als kuuroord en als 

badplaats voor de kapitaal krachtige middenklasse uit Engeland, Pruisen, Polen en 

Rusland. 

 

Tijdens de politieke verhoudingen die Europa in de 19e eeuw domineerden, 

verloor het eiland geleidelijk zijn betekenis voor de Britten. 

Toch was dit de periode dat Heligoland zijn eigen postzegels kreeg. Zoals 

gebruikelijk in Britse bezittingen werd koningin Victoria als motief gebruikt. 

Het is wel bijzonder voor die tijd dat de postzegels tweekleuring werden, iets wat 

zowel extra arbeidshandelingen als exceptionele nauwkeurigheid vereist – en 

altijd in rood en groen op wit papier. “Groen is het land, rood zijn de rotsen en wit 

is het zand, zo zijn de kleuren van Helgoland” Daarbij werd Victoria’s hoofd in 

reliëf gedrukt. Dit werd bereikt doordat het papier op een ondergrond van leer 

werd gelegd terwijl tegelijkertijd de drukplaat met extra gewicht naar beneden 

wordt gedrukt. 

Het eerste type van 1867 is met de porto aangegeven in Engelse schilling. Na 

1875 wordt dit veranderd in de Duitse pfennig, wat iets zegt over de geleidelijke 

toenadering tot het Duitse vaste land. 

Als in een monopoly-spel besloten de Engelsen in 1890 om Helgoland aan 

Duitsland aan te bieden in ruil voor het eiland Zanzibar voor de kust van Oost 

Afrika. De Duitsers accepteerden en vereenvoudigden de naam onmiddellijk tot 

Helgoland – zonder de i in het Engelse Heligoland. Ze legden een marinebasis aan 

die van grote betekenis zou worden in zowel de Eerste als de Tweede 

Wereldoorlog. In de laatste fase van WO II werd alles vernietigd tijdens een 

Britse luchtaanval. Na de oorlog nemen de Britten het eiland opnieuw over en in 

1952 worden de eilanden weer aan Duitsland teruggegeven, ze zijn dan totaal 

ontdaan van historische sporen op hier en daar een bomkrater na. 
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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  

 

 

 

DRINGEND GEZOCHT 

1)    Bestuurslid (secretaris) voor toelichting op de taak zal de 

voorzitter u graag voorlichten. 

2)    Redactielid, deze produceert het verenigingsblad De Kaaspost, 

en draagt zorg voor de verspreiding hiervan. 

3)  Iemand voor inname en beheer van nalatenschappen en partijen 

inclusief de financiële verantwoording naar en onderhouden 

van contacten met de inbrengers. 

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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