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CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR   

September 2019                      47e JAARGANG  No 1 

 
Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op  

vrijdag 6 september 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  

❑ Rondvraag 

❑ Maandpuzzel 

❑ Gratis verloting 

❑ PAUZE 

 

❑ Veiling 154 Kavels 
 

 De zaal  is rolstoeltoegankelijk. 

 Roken is in het buurtcentrum verboden. 

 

 

Kopij voor het volgend nummer moet ivm. Vakantie al uiterlijk 

3 september  op de redactie zijn. 
 

De volgende ledenavonden zijn:  

6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december 
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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 ma. t/m vrij. 9.00-17.00 uur  @:  stefvisser@nvpv-alkmaar.nl 

 

REDACTIE KAASPOST: I. Visser 

:  072 533 3906 ma. 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. 



 4 

VAN DE VOORZITTER 
 

 

Het eerste evenement staat weer voor de deur. 

De vrijwilligers BBQ bij Manus. Ik verheug 

mij er op dat ik u weer mag zien en dat we lief 

en leed even met elkaar kunnen delen. Ik hoop 

op veel lief, maar ik weet dat er ook leed is. 

Datum: zaterdag 31 augustus 2019. Op dit 

moment is de stand van zaken 24 deelnemers. 

Bent u niet zeker dat u op de lijst staat, mail 

dan even naar Manus. Aanmelden kan als u op de één of andere wijze betrokken 

bent bij vrijwillig werk voor de vereniging. Zowel tijdens de maandelijkse 

bijeenkomsten als buiten deze avonden. 

Complimenten aan Jaap en Reijer voor het bij elkaar schrapen van meer dan 1000 

kavels voor de Grote Veiling van 19 oktober. Heb begrepen dat Reijer en Simon 

nog eens flink in hun eigen voorraad hebben gegraven. Ben zelf aanwezig 

geweest bij het uitleggen en stickeren van de kavels en het daaropvolgende 

verpakken in volgorde in verhuisdozen. 3 Uur werk met 6 man en dan geen 

stickers overhouden of kavels waar geen sticker op zit aantreffen. Ik beschouw 

dat als een mirakel. Dank weer aan Manus voor het gebruik maken van zijn 

bedrijfsruimte. 

Wilt u nog eens uw vrije tijd inventariseren en anders uw prioriteiten wellicht 

opnieuw stellen omdat u allemaal weet dat Ineke stopt met de Kaaspost en Stef 

stopt met het innemen van partijen en nalatenschappen. Het zijn tijdrovende 

bezigheden die ik niet even overgenomen zie worden op het laatste moment. 

Voor degenen die ik niet snel ga zien op 31/8 graag tot ziens op de 

verenigingsavond op 6 september 2019. 

 

Sip Wiebenga 
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GEZOCHT !!!!  

 
Zoals in juni al gemeld, ga ik binnenkort maar zeker aan het eind van dit 

verenigingsjaar stoppen als redacteur van de Kaaspost, ons verenigingsblad. 

 

Bent u een beetje handig met de computer en vindt u het leuk om op zoek te gaan 

naar artikeltjes die de lezers aanspreken dan bent u misschien wel de juiste 

persoon om mij op te volgen. 

Stuur mij een mailtje en ik maak een afspraak met u om het werk toe te lichten. 

 

Ik kan me voorstellen dat er onder onze leden veel mensen zijn die van zichzelf 

weten of denken te weten dat zij niet handig genoeg met de computer zijn om een 

clubblad te maken maar mogelijk heeft u wel een zoon, dochter of kleinkind die 

wel zo handig is en die het leuk vindt om voor de hobby van 

vader/moeder/opa/oma maandelijks wat tijd te investeren om zo’n clubblad te 

maken. 

Onze zoon heeft ook heel wat jaren zijn tijd in onze hobby gestoken met het 

maken en onderhouden van het Grote Veilingprogramma en onze eerste website, 

en geloof me, hij heeft echt niets met postzegels verzamelen. 

 

Ik zie uw e-mailtjes graag tegemoet op redactie@nvpv-alkmaar.nl 

Ineke Visser 

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 

 

mailto:redactie@nvpv-alkmaar.nl
http://www.pzhbert.nl/
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KAVELLIJST, veiling van vrijdag 6 september 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 Duitse Rijk 327A/330A                                   51,50  5,-- 

2 Duitse Rijk 479/481                                        30,--  3,-- 

3 Duitse Rijk 499A/507A                                  305,--    30,-- 

4 Duitse Rijk 540/543                                        38,--    4,-- 

5 Duitse Rijk 564                                                   8,-- 

6 Duitse Rijk 609/616                                        22,--       2,50 

7 Duitse Rijk 634/642                                        20,--    2,-- 

8 Duitse Rijk 648                                            80,--    8,-- 

9 Duitse Rijk 650 zegel , tab met plakker  18,--    2,-- 

10 Duitse Rijk 651/659                                        25,--       2,50 

11 Duitse Rijk 675/683                                        25,--      2,50 

12 Duitse Rijk 701                                            24,--    2,50 

13 Duitse Rijk 751/759                                        19,--    2,-- 

14 Duitse Rijk 831/842                                        22,--    2,--   

15 Duitse Rijk 831/842                                     20,--    2,--   

16 Duitse Rijk D155/D165,D162,-/- D158  30,--    3,--   

17 Berlijn 91/100, 97 korte tand                   45,--    4,--   

18 Bund 116                                               45,--    4,--   

19 Bund 315/319, Beethoven-zegels          50,--    4,--   

20 Bund 431/438, mt blok 3                       15,--    1,--   

21 Bayern 174/176 B                                     130,--    10,--   

22 Herzogth. Holst. 8                                                   55,--       5,50 

23 Herzogth. Holst. 23                                                 75,--       7,50  

24 Oldenberg 6                                                   60,--    6,--   

25 Danzig 889                                               60,--    5,--   

26 Amerik. Zone 49-1                                              300,--    15,--   

27 Amerik. Zone 77/96                                          16,50      1,50 

28 Duitse Rijk Luchtpost 1912 1-11-111  -  115,--    10,--   

29 Duitse Rijk 569/570                                     20,--    2,--   

30 Duitse Rijk 743                                            36,--       3,50  

31 Duitse Rijk 750                                            30,--    3,--   

32 Berlijn 15 met keurstempel                    35,--    3,50  

33 Berlijn 17 met keurstempel                    200,--    15,--   

34 Berlijn 63 met keurstempel                    65,--       6,50  
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35 Berlijn 66 met keurstempel                 70,--    7,--   

36 Berlijn 67 met keurstempel                    50,--    5,--   

37 Baden 50/52                                            110,--    11,--   

38 Rheinland-Pfalz 49/50                                         22,--       2,50  

39 Saarland 314/318                                      37,50   4,--   

40 Saarland 338/342                                      29,10   3,--   

41 Nederland EDB's 1/31, in Lindner album      5,--   

42 Nederland EDB's 1/23, met veel dubbele      5,--   

43 Nederland 21 PTT-mapjes 1-25 Importa alb.      5,--   

44 Ned.Ant./Sur. FDC's ± 40 stuks      5,--   

45 Diversen Spec. Cat. NVPH 2010      1,--   

46 Wereld/Ned.? Map poststukken, o.a. 1e vluchten       2,--   

47 Europa Insteekboek      3,--   

48 Europa Insteekboek      2,--   

49 Europa Insteekboek      2,--   

50 Oost Europa Insteekboek      1,--   

51 Azië/Indonesië Insteekboek+Australië/N-Zeeland      3,--   

52 N + Z Amerika Insteekboek      2,--   

53 Afrika Insteekboek      1,--   

54 Diversen 2 lege oude albums      1,--   

55 Nederland Doos FDC's E39-E362      5,--   

56 Nederland 5x EDK's 1/8      1,--   

57 Nederland V1904-07-08-19 Jaarcoll. 2000 33,75     2,--   

58 Nederland 15Kindbl.1150-64-71-1214+1201      5,--   

59 Nederland EDB's 1/50      5,--   

60 Nederland Bankbiljetten      2,--   

61 Motief Insteekboek paarden      2,--   

62 Wereld Doos      1,--   

63 Nederland Jaarsets 1980/1991                   5,--    3,--   

64 Nederland Jaarsets 1980/1991  5,--    3,--   

65 Wereld 2 Insteekalbums      1,--   

66 Diversen 3 Davo albums      1,--   

67 Diversen 2 Davo albums + boek      1,--   

68 DDR Blok 19                                             7,--   

69 DDR Map blokken                                75,--    7,--   

70 Wereld Ringband brieven kaarten      1,--   

71 Wereld Insteekboek sport      1,--   

72 Duitsland Insteekboek      1,--   

73 Nederland Davo album FDC      1,--   

74 Wereld Insteekboek      1,--   
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75 Europa Insteekboek      1,--   

76 Frankrijk Insteekboek + wereld      1,--   

77 Oost Europa Insteekboek      1,--   

78 Wereld 2 Insteekboeken      1,--   

79 Europa Album FDC euro      1,--   

80 Griekenland Insteekboekje      1,--   

81 Zwitserland Insteekboek      1,--   

82 Zwitserland Insteekboek      5,--   

83 Engeland Album      1,--   

84 Europa Insteekboek      1,--   

85 GB gebieden Insteekboek      1,--   

86 Nieuw Zeeland Insteekboek      1,--   

87 Frankrijk Insteekboek      1,--   

88 Polen Insteekboek      1,--   

89 Rusland Insteekboek      1,--   

90 Duitsland Album      3,--   

91 Duitsland Album      1,--   

92 DDR Davo album      8,--   

93 Duitse gebieden Insteekboek      2,--   

94 Nederland Davo album veel €      3,--   

95 Nederland Album deel I      3,--   

96 Nederland Album deel III luxe      2,--   

97 Nederland Album deel IV luxe      4,--   

98 Duitsland Insteekboek                                  15,--   

99 Duitsland Kaartenbak veel                           15,--   

100 Duitsland Album                                              2,--   

101 Duitsland Album 1949/2004                            12,--   

102 Duitsland Album 1977/2000                        20,--   

103 Indonesië Insteekboek      1,--   

104 Indonesië Insteekboek      2,--   

105 Australië Insteekboek      3,--   

106 Rusland Insteekboekje      1,--   

107 DDR Album      1,--   

108 Scandinavië Insteekboek      1,--   

109 UN/VN 2 Albums FDC      1,--   

110 Luxemburg Boekje 1948/1952                        662,--    15,--   

111 Diversen Blanco bladen Davo      1,--   

112 Vaticaan Boek 1984                                    2,--   

113 Diversen Davo album Berlijn luxe      5,--   

114 CEPT Album 1981                       /      2,--   
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115 UN 2 Albums      1,--   

116 Diversen Davo album Zwitserland      1,--   

117 Italië Insteekboekje blokken van 4        1,--   

118 Tsjechoslowak. Insteekboek      1,--   

119 Spanje Insteekboek      1,--   

120 Portugal Insteekboek      1,--   

121 Polen Insteekboek      1,--   

122 Oostenrijk Insteekboek      1,--   

123 Joegoslavië Insteekboek      1,--   

124 Duitse Rijk Blok 10                                         130,--    13,--   

125 Duitse Rijk Blok 8                                           30,--    4,--   

126 Duitse Rijk Blok 11                                         60,--    6,--   

127 Duitse Rijk Blok 7                                                  1,50  

128 Duitse Rijk Blok 1 nadruk                                  10,--   

129 Duitse Rijk 743 + 747                                     57,--    6,--   

130 Braunschweig 18-19-20                                -  214,--    15,--   

131 Hamburg 14                                             ()  75,--       7,50  

132 Hannover 4                                                   100,--    10,--   

133 Helgoland 6                                                240,--    20,--   

134 Norddeuts.bund 7/11                                              170,--    15,--   

135 Oldenburg 18A                                              60,--    6,--   

136 Sachsen 3 en 4                                            27,--       2,50  

137 Geall. Bezetting 911/934                                        75,--       7,50  

138 Geall. Bezetting Blok 12 B                                     25,--    3,--   

139 Geall. Bezetting 943/962                                        140,--    14,--   

140 Franse Zone 1/13                                              250,--    25,--   

141 Baden 37                                                 10,--    10,--   

142 Baden 38                                                 38,--       3,50  

143 Württemberg 37                                                 130,--    13,--   

144 Geall. Bezetting 108/110?                                      45,--       4,50  

145 Danzig 94                                                 40,--    4,--   

146 Duitse Rijk Dienst 94                                      36,--       3,50  

147 Zwitserland 129                                               110,--    11,--   

148 Zwitserland 169                                            40,--    4,--   

149 Zwitserland 174                                               75,--       7,50  

150 Nederland Davo 2 1960/1986                        5,--   

151 Nederland 96/98                                            130,--    8,--   

152 Suriname 9 Blokken 1976-1980  75,--    2,--   

153 Nederland 14 PZB 1983-1999                   92,--    3,--   

154 Nederland 12 Series 1923-1959                    110,--    3,--   
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De Kinderpostzegels van 12-11-1951 naar 

foto’s van Cas Oorthuys en dan met name 

NVPH nr.: 575 
 

 

Een jongetje uit Egmond aan Zee over de gehele wereld 

bekend.  

          

Er was eens een jongen die woonde aan de zee. 

Hij woonde in Egmond aan Zee, dicht bij de vuurtoren. 

Deze jongen: Andries Zwart, wist niet dat hij, liever 

gezegd zijn foto, nog eens over heel de wereld verspreid 

zou worden…   en toch is dat gebeurd.  

 

De kop van de Alkmaarsche Courant van eind 1951 schreef het ook al.   

 

   

In de zomer logeerde in Egmond aan Zee de bekende fotograaf Cas Oorthuys, die 

toen reeds zijn vakkundige blikken liet gaan over de kinderen die hij zo hier en 

daar zag. In Egmond aan Zee zei hij plotseling:   Dáár is-ie!   Dàt is het jochie 

waarnaar we zoeken.  Hij nodigde Andries uit voor een plaatje, waaraan de 

jongen natuurlijk graag voldeed. Andries werd in verschillende houdingen en met 

allerlei gelaats-uitdrukkingen gefotografeerd. 

Pas veel later kwam het bericht dat Andries op de kinderpostzegel stond en dat 

zijn gezicht nu over de hele wereld zou worden gezien en dat hij naar Amsterdam 

mocht komen om zèlf zijn postzegels te verkopen aan meneer Neher, de directeur-

generaal van de PTT, aan zijn moeder en vele anderen en  dat in het bijzijn van 

burgemeester Niele, de meester van zijn klas, de heer Banning en de 

bovenmeester, de heer Gorter.  Dat was in Amsterdam, in de Vierde-Openbare-

Lagere-Montessorischool, waar de andere vier kinderen, die op de 

kinderpostzegels afgebeeld zijn, op school zaten waaronder de dochter van Cas 

Oorthuys. 

En overal, zowel in Egmond, in Amerika, als in waar dan ook zal men nu het 

gezicht van het jongetje uit Egmond aan Zee zien.  

 

 

Er kwamen vele verzoeken bij Andries binnen om op de maximumkaart met zijn 

postzegel ook een handtekening te zetten.  Eén van de verzoeken was van Fred 

Korotkin uit Minneapolis, Amerika. Op zijn brief staat hij naast Eisenhower 

    



 13 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn er nog leden op onze club die de kaarten sparen en ook hun best doen om er 

een handtekening van de persoon erop te krijgen? Dat was toentertijd een rage en 

waar zijn die gebleven ? 

Ik hou me aanbevolen voor de dubbele postzegels van Andries Zwart, het 

vissersjongetje uit Egmond aan Zee.  Ben dan vooral benieuwd naar de 

afstempeling. 

Cock Groot uit Egmond aan Zee, 4 juni 2019 

 

 

 

 

GEEN KOOPJESTAFEL IN SEPTEMBER 
 

Omdat Stef en ik vanaf 6 september met vakantie zijn zal er op de eerste 

verenigingsavond geen koopjestafel zijn. 

In oktober hoop ik weer een heleboel leuke dingen voor u mee te nemen. 

Ineke Visser 
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NVPV Alkmaar >> “Wereldclub” 
 

Sinds korte tijd kunnen we zeggen dat onze vereniging wereldwijd bekend is, we 

hebben nu zelfs een lid in Brazilië. 

Dit lid is een vriend van Andy van Tilburg, onze ledenadministrateur, en is via 

Andy lid geworden, hieronder leest u, in een vertaling (vanuit het Engels) van 

Andy, zijn beweegredenen om lid te worden. 

 

 

Beste mede-clubgenoten van NVPV Alkmaar, 

 

Hierbij doe ik jullie de groeten vanuit Sao Paulo, Brazilië en ik wil het 

bestuur bedanken dat zij mij heeft toegelaten tot jullie vereniging. 

 

Ik ben een Ier, woonachtig in Brazilië en heb een speciale interesse in de 

filatelie van de Republiek Moldavië. Ja, het is een vreemde combinatie van 

landen en er zit een lang verhaal achter, maar ik zal je er nu niet mee 

vervelen! 

 

Zoals de meesten van u zullen weten, deelt mijn goede vriend en uw 

gewaardeerde mede-lid Andy van Tilburg mijn speciale interesse in 

Moldavische postzegels. Andy is een echte filatelist. Hij is gepassioneerd 

op dit gebied en heeft waarschijnlijk de allerbeste verzameling 

Moldavische postzegels ter wereld samengesteld. Hij nodigde me uit om lid 

te worden van NVPV Alkmaar, zodat we samen een plan kunnen 

ontwikkelen om deel te nemen aan filatelistische tentoonstellingen, zowel 

in Nederland als in heel Europa. In november neemt Andy deel aan zijn 

allereerste wedstrijdtentoonstelling op POSTEX 2019 in Apeldoorn. Ik 

weet zeker dat we hem allemaal veel succes wensen! 

 

Daarna hebben we ambitieuze plannen om te exposeren in veel Europese 

steden, onder de vlag van Nederland en in naam van NVPV Alkmaar. 

Maar ons primaire doel is om meer deelname van filatelisten aan 

internationale tentoonstellingen te stimuleren en filatelie in het algemeen 

te promoten. 

 

Ik stuur een uitnodiging aan alle leden van NVPV Alkmaar om de website 

van IMPS, de International Moldovan Philatelic Society, te bezoeken op 
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 http://www.moldovastamps.org>  en om de prachtige en fascinerende 

postzegels van dit weinig bekende land te ontdekken. U bent allemaal 

uitgenodigd om gratis lid te worden van IMPS en onze maandelijkse 

nieuwsbrief te ontvangen. 

 

Veel plezier met verzamelen! 

Met vriendelijke groet, 

Niall Murphy 

 

 

 

 

PUZZELOPLOSSING JUNI 2019 

 
De puzzel uit het juniblad was een beetje een “neppertje”. Er waren meerdere 

goede oplossingen mogelijk, we hadden dan ook veel “goede” oplossingen. 

 

 

 

 

 

 

KALENDER 2019 
 

   

31 augustus:     Vrijwilligers barbecue 

  7 oktober:      Voorlopige jaarcijfers gereed voor 

                                                     het bestuur 

14 oktober:      Controle kascommissie 

18 oktober:     Kijkavond Grote Veiling 

19 oktober:     Grote Veiling 

  1 november:   Algemene Leden Vergadering 

10 november:   Najaarsbeurs 

 

 

 

 



 16 

Speciale postzegels voor moedige honden:  

 
 Eerder gaf Engeland een serie postzegels uit over honden die in allerlei 

werksituaties werden gebruikt onder de naam “working dogs”, nu is ook in 

de USA een velletje uitgebracht over “werkhonden”. 
De United States Postal Service gaf op 1 augustus 2019 een serie geldig blijvende 

zegels uit  om daarmee de ‘Nation’s brave and loyal military working dogs’ – de 

moedige en trouwe militaire werk-honden  van het land – te eren. Op de zegels 

afgebeeld een viertal rassen van honden die veel worden gebruikt voor inzet in de 

strijdkrachten van de USA, de Duitse herder, Labrador retriever, Mechelse herder 

en de Nederlandse herder. De honden zijn afgebeeld op een beeld van een witte 

ster op een blauwe of rode achtergrond, waarmee de nationale kleuren van de 

Amerikaanse vlag worden weergegeven.   

 
Militaire honden hebben in de Amerikaanse strijdkrachten gediend sinds de eerste 

Wereldoorlog, en ongeveer 2.300 militaire werkhonden doen nu wereldwijd 

dienst bij verschillende inzetten. De honden voeren vaak gevaarlijke taken uit 

naast de militairen, vaak met hun speurzin en het uitvoeren  van zoek- en 

reddingsopdrachten vaak  in de frontlinies. Amerikaanse oorlogshonden hebben 

ook hun eigen gedenkteken in de Amerikaanse staat New Jersey, in Holmdel. Dit 

memorial werd oorspronkelijk gebouwd om te herinneren aan de honden die in 

Vietnam dienden, is het nu bedoeld als ereteken voor alle honden die gediend 

hebben.  Ze zijn hiermee behandeld op dezelfde manier als een militair, in elk 

opzicht, vorm en manier. Aldus de American Humane Association. 
Bron: KNBF nieuwsbrief sept.2019 
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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 5 

september vóór 20.00 uur binnen is. Daarna zijn wij met vakantie. 

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

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

 

Een woordzoeker krijgt u deze maand voorgeschoteld met nog een beetje 

vakantiepret. 

Van de niet gebruikte letters kunt u een zin maken, die helaas niet de prijs is van 

deze maand. 
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EEN BIJZONDERE BRIEFKAART 
 
Deze briefkaart is gemaakt om het 50 jarig bestaan van de postzegelvereeniging 

Breda te vieren op 21 november 1943, midden in de bezettingstijd dus. 

Tijdens de Duitse bezetting was het niet toegestaan om afbeeldingen van het 

Koningshuis te vertonen evenmin als de Nederlandsche leeuw of iets dat ook 

maar met oranje, een verwijzing naar ons koningshuis dus, te maken had. 

Op deze briefkaart zie je een Nederlandse Leeuw en een oranjekleurige band  met 

daarin de tekst  

“UW PIJLEN VASTGEBONDEN HOUDT EN ’T SAEM EENDRACHTIG 

ZIJT”. 

De postzegel op de kaart is uit de serie Germaanse symbolen. Het was ook niet 

toegestaan om geperforeerde zegels te gebruiken, de postzegel op deze briefkaart 

is echter wel degelijk een geperforeerd met de perforatie “P.Z.V. 50”. De 

perforatie is door en door op de briefkaart. 

 

Was het een stil protest tegen de bezetting van Nederland en is dit door de 

Duitsers onopgemerkt gebleven of heeft het nog consequenties gehad voor de 

jarige postzegelvereniging? 

 

Als u het weet horen we het graag. 

 

De briefkaart is 

eigendom van dhr. 

Frits van Looy, in 

oktober zal ik de 

kaart meenemen naar 

de verenigingsavond 

zodat u hem in het 

echt kunt zien. 
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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. 

Heeft u nog ergens zo’n leuk winkelwagenmuntje gevonden en doet u er 

verder niets mee? Mij maakt u er erg blij mee. Mag van alles zijn, Van 

goede doelen of winkelbedrijven maar ze zijn ook uitgegeven door 

diverse banken, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven. 

M. Schotten tel. 072 589 7107 
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