CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR
December 2020
47e JAARGANG No 10
Wij nodigen u uit voor onze Verenigingsavond op 5 februari 2021
in de toneelzaal van “de Rekere 2.0”,
Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar, zaal open 19.00 uur.

De zaal is rolstoeltoegankelijk,
verboden

Roken is in het buurtcentrum

NIEUWE DATA:
Vrijdag
Zondag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag

5 februari ALV
21 maart Voorjaarsbeurs
9 april , bekijken veilingstukken.
10 april grote veiling
7 mei naverkoop grote veiling

Vrijdag
Zondag

5 november ALV
14 november najaarsbeurs

Agenda clubavonden
Vrijdag 5 maart
Vrijdag 7 mei
Vrijdag 4 juni
Juli en augustus geen club
Vrijdag 3 september
Vrijdag 1 oktober
Vrijdag 5 november
Vrijdag 1 december
Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk
10 januari 2021 op de redactie zijn.

NVPV ALKMAAR
: www.nvpv-alkmaar.nl
Tijdens de verenigingsavonden op vrijdagavond zijn de bestuursleden mobiel
bereikbaar
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Bestuur
VOORZITTER: Sip (S.E.) Wiebenga (ad interim)
: 072 506 5351/0653 296 350
Bank
@: se.wiebenga@gmail.com

NL90 INGB 0005 5426 29
t.n.v. NVPV Alkmaar
SECRETARIS: VACANT
te Alkmaar.
: Voorzitter neemt waar
S.v.p. duidelijke vermelding van
de reden van uw betaling, bv.
rondzending, contributie, enz.
PENNINGMEESTER: Cock (C.N.J.) Groot

: 0621 605391
@: 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:
Vacant (via bestuur):
REDACTIE KAASPOST: W. (Wil) Reemst
: 0628507140
Voorkeur per mail>> @: wil@reemst.eu of
wil.reemst@hotmail.nl
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VAN DE VOORZITTER
Van de voorzitter decemberuitgave 2020
van de Kaaspost
Beste Leden,
Hoop dat jullie allemaal nog gezond zijn en
de beperkte Lock Down goed zijn
doorgekomen. Mijn ervaring, ook die van
anderen overigens, is dat het verzamelen van postzegels een goede hulp
is bij het doorkomen van te veel vrije tijd. Van dat laatste heb ik weinig
last trouwens. Huis, tuin en (klein)kinderen houden mij ook nogal bezig.
De januaribijeenkomst (8/1) gaat niet door. Het bestuur meent dat gezien
het verloop van COVID-19 het niet waarschijnlijk is dat de maatregelen
van de overheid worden versoepeld. Partner De Rekere is dezelfde
mening toegedaan. We richten ons daarom op vrijdag 5 februari 2021.
Dat is dan tevens ALV.
Om de afhandeling van de ALV snel te laten verlopen verzoek ik de vragen
over het jaarverslag die u heeft per mail, of als dat niet anders kan per
telefoon, te communiceren met penningmeester Cock.
Cock dank ik voor het maken van weer een goed jaarverslag. De
bevindingen van de Kascommissie zijn ook afgedrukt. Enige improvisatie is
nodig geweest omdat alles per mail is uitgewisseld. Dank aan de
samenstellers van de Kaaspost Wil en Ireen.
Graag uw aandacht voor de kalender, de data zijn afgestemd met De
Rekere. De Grote Veiling zit in de opbouwfase. Eigenlijk was de
inzendingstermijn al gesloten op het moment dat u dit leest, maar onze
samenstellers Jaap en Reijer kunnen nog kavels plaatsen tot medio
januari. Doe je best!!
Als we bijeen kunnen komen op 5 februari vraag ik uw medewerking voor
een strikte naleving van de regels, thuis blijven als u zich niet lekker voelt,
afstand, handen ontsmetten, in de elleboog hoesten en niezen en evt.
mondkapjes. Het draaiboek met plattegrond van Nico blijft van kracht.
Het ging jl. september mis bij het bekijken van kavels in de barruimte.
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Met de dagelijkse leiding van De Rekere zijn afspraken gemaakt over de
opslag van kavels GV en maandelijkse veiling, tegen betaling natuurlijk.
Het geeft veel voordelen. Alles dicht bij de plek waar we onze
verenigingsactiviteiten houden. Één van de voormalige kleedkamers bij de
sportzaal is ons toegewezen en de sleutel is in ons bezit en bij de
beheerder. Toegang alleen tijdens de openingsuren van De Rekere.
Overigens is ons ook meegedeeld dat het contract van De Rekere met de
eigenaren loopt tot medio 2022. Vanaf dan is ons voortbestaan binnen het
gebouw onzeker, maar dat neemt niet weg dat we wellicht nog wel 20 jaar
kunnen blijven. Alsof we dan nog druk zijn met postzegels
. Volgens
Filatelie wel een deugdzame en leerzame hobby (citaat van heel lang geleden
maar volgens mij nog actueel)
Helaas zijn de leden Dolsma en Mensinga ons ontvallen, zij zullen worden
herdacht in november 2021.
Hoop jullie in februari 2021 weer te zien.
Hou je goed, Sip Wiebenga
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Aan: de leden van de NVPV Alkmaar
Datum:23 oktober
Onderwerp: kascontrole 2OI9 / 2020
Geachte leden,
Samen met de Heer Krijgsman heb ik de financiële verantwoording
gecontroleerd van de NVPV Alkmaar over het boekjaar 2019/2020.
Als eerste willen wij graag melden dat de financiële verantwoording er
verzorgd en professioneel uitzíet. Een degelijk en overzichtelijk
boekhoudprogramma helpt daarbij. Hulde aan de penningmeester.
Wij hebben twee opmerkingen
L. De tweede rekening van de NVPV Alkmaar is, evenals vorig jaar
geconstateerd, nog steeds niet opgeheven. Zo worden onnodig kosten
gemaakt.
2. Er zijn dubbele betalingen gedaan aan inzenders van boekjes t.b.v. de
rondzending. Voorts is verzuimd 10% commissie in te houden van de laatste
betalingen aan inzenders. Dit dient zo spoedig als mogelijk is teruggevraagd
te worden. Tenslotte dient er meer betalingsdiscipline te komen.
De verantwoording geeft een getrouw beeld van wat de vereniging doet en
waar de inkomsten voor de vereniging precies zitten.
Desgevraagd heeft het bestuur, bij monde van de voorzitter, toegezegd de
gemelde opmerkingen ter harte te nemen en nog dit jaar te zorgen voor het
opheffen van de nu overbodige rekening, het terugvragen van het te veel
betaalde geld aan inzenders van rondzendboekjes en het in de toekomst
op tijd betalen van schulden aan inzenders.
Wij stellen u voor om het bestuur décharge te verlenen voor het financieel
beheer van de vereniging.
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Bijeenkomst van de NVPV Alkmaar op 4 september 2020 in gebouw
De Rekere in Alkmaar
Bestuur: aanwezig behalve Cock Groot met kennisgeving
Leden: 30 leden aanwezig
De zaal en de kijktafels voor de kavels kennen een aparte opstelling in
verband met COVID-19. Er wordt zo veel als mogelijk 1,5 meter
afstand van elkaar gehouden.
1. 19.00 uur zaal open voor de leden en voor kijken naar kavels.
2. 20.00 uur: voorzitter opent de bijeenkomst
3. Mededelingen
3.1. Welkom aan allen en blij dat u er bent. Blijkbaar gezond en dat is
ook fijn.
3.2. Met de Kaaspost is alles misgegaan wat maar mis kon gaan. Vz
neemt zich dat zelf kwalijk want de Dames die er mee bezig zijn
geweest hebben hun best gedaan. Het had beter begeleid moeten
worden. Te veel kavels opgenomen, ingezonden stukken niet geplaatst,
geen agenda, puzzel die niet klopt. De volgende keer beter. We blijven
onze uiterste best doen. Nogmaals we zijn blij met Wil en Ireen.
3.3. Denk aan de Corona maatregelen. Ook willen we graag dat u
geregistreerd bent. Vooral bij de kijktafels voor de kavels. Het gaat
daar niet altijd goed. Ook aandacht hiervoor de volgende keer.
3.4. Geen vrijwilligersbijeenkomst dit jaar, volgend jaar weer eind
augustus.
3.5. Geen viering jubileum dit jaar. Ook verschuiven naar 2021.
3.6. Wel een najaarsbeurs, zondag 8 november 2020. Nico en Kees
gaan aan de slag
3.7. Bert Bruggenkamp en Tom van Waveren stoppen met de
Rondzending na dit seizoen. Liefhebbers gevraagd.
3.8. Ireen Bas in het Bestuur. Welkom. Ireen meldt dat de advertenties
in de Kaaspost zijn verwijderd. Heeft iemand een idee voor een
adverteerder, meldt het.
3.9. Grote veiling, formulieren beschikbaar. U kunt inleveren bij Jaap
en/of Reijer
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4. Verslag van de laatste vergadering, 7 februari 2020
4.1. Geen op- of aanmerkingen
5. Rondvraag
5.1. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
6. De maandpuzzels zijn gewonnen door Arie van Driel en Jaap Cohen
7. Gratis verloting.
7.1. De prijzen zijn gewonnen door resp. Martin van der Horst, Peter
Kooi, Manus van Tol, Kees van Zoonen, Reijer de Regt.
8. Na de pauze worden 200 kavels geveild door Ad van Berkel. Als
vanouds, bedankt Ad.
9. Het licht gaat uit om 21.30 uur.
Uw verslaglegger Sip Wiebenga

Jaarverslag van de NVPV Alkmaar over 2019/2020
Het jaarverslag bestrijkt 1 september 2019 tot en met 31 augustus
2020.
Dit verslag is zeer beïnvloed door het Coronavirus wat ook het
volgende jaarverslag sterk zal beïnvloeden.
De leden: op 1 september 2019 is het ledental 149 en op 31 augustus
2020 is het ledental 141.
6 leden van de vereniging zijn ons ontvallen, te weten: de Heren
Joosten, Caarls, Grifhorst, Ruiter, Kuipers, en van Houten. Oud-lid de
Heer Berghorst is ook overleden.
Zij worden herdacht op de Algemene Ledenvergadering op 6
november 2020 (naar nu valt te voorzien). 5 Leden hebben opgezegd.
3 Nieuwe leden hebben zich aangemeld.
Op de maandelijkse bijeenkomst waren gemiddeld 45 leden aanwezig,
4 á 5 handelaren en het bestuur.
Jubilea zijn zeer het vermelden waard: 25 jaar lid zijn Nico Cremer,
Piet van Diepen en Tiny Keijsper-Bakker.
40 jaar lid zijn de Heren Blijleven, Botman, Douma, Kries, Nachbar
en Van der Weijde.
50 jaar lid is de Heer Stap.
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Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd.
Bestuur: augustus 2020 is het bestuur uitgebreid tot vier mensen.
Toegetreden is Mevr. Ireen Bas per augustus 2020. Zij heeft binnen
het bestuur de portefeuille Kaaspost en Website.
Het bestuur heeft 6 keer vergaderd. Dit is weinig vanwege COVID-19.
De bestuursleden houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen
binnen de vereniging per mail en per telefoon. Enige bestuursleden
dienen extra voorzichtig te zijn in verband met besmettingsgevaar.
Clubblad de Kaaspost is 7 keer verschenen, ook weinig, met ook als
oorzaak COVID-19. De redactie van de Kaaspost is overgegaan van
Ineke Visser naar Wil Reemst. Met hulp van Ireen Bas wordt op de
oude weg doorgegaan. Het heeft bijna een jaar geduurd voordat zich
een liefhebber aandiende, maar gelukkig is het nu voor elkaar. Alle
dames bedankt voor hun inzet.
Het ledenbestand is behoorlijk compleet geraakt door de toevoeging
van vele, tot nu toe onbekende, e-mailadressen.
De service aan de leden met betrekking tot rondzending, beurzen en
Grote Veiling zijn gehandhaafd op hetzelfde hoge niveau, al is de
rondzending tijdelijk stopgezet geweest en is ook de voorjaarsbeurs
geschrapt vanwege COVID-19.
De bijeenkomsten en gemeenschappelijke activiteiten in gebouw De
Rekere 2.0 zijn ook onderhevig aan Corona maatregelen vanuit de
exploitatie van het gebouw. Tot op heden heeft dat de club niet
gehinderd omdat de belangen parallel liepen.
Uw verslaglegger, Sip Wiebenga, voorzitter
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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

Aden
Aden is een stad in de republiek Jemen. Het is tevens een
natuurlijke haven. Aden heeft een bevolking van ongeveer
590.000 inwoners (2005). Aden was de hoofdstad van ZuidJemen tot de hereniging met Noord-Jemen. Nadien werd het tot
vrijhandelszone verklaard.
De kolonie Aden (Engels: Colony of Aden) was een Britse kolonie
rond de stad Aden in het zuiden van het Arabisch schiereiland.
De kolonie bestond van 1937 tot 1963.
Na het verlies van de Suezkanaalzone in 1956 werd Aden de
belangrijkste Britse militaire basis in de regio.
Voor 1937 werd het gebied bestuurd als een onderdeel van BritsIndië. In 1963 gaven de Britten direct koloniaal bestuur op en
werd de kolonie onder de naam Staat Aden een deelstaat van de
Zuid-Arabische Federatie, een Brits protectoraat.

Britse overheersing
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Op 19 januari 1839 zette de Britse Oost-Indische Compagnie
Engelse mariniers af in Aden om een halt toe te roepen aan
aanvallen door piraten tegen de Britse handelsvloot die naar
India voer. De haven ligt strategisch ten opzichte van de
vroegere
Britse
bezittingen
Suezkanaalzo
ne, Bombay
en Zanzibar.
Aden bleef
onder Britse
heerschappij
tot 1967.
Aden werd als
onderdeel van
India bestuurd
tot 1937, toen
het een
Kroonkolonie
van Groot-Brittannië werd. De positie van Aden maakte de plaats
ook belangrijk als overslagpunt van post tussen gebieden in de
Indische Oceaan en Europa. Een geregelde postdienst bestond

vanaf 15 juni 1839, hoewel een postmeester pas benoemd werd
in 1857. Aden gebruikte in eerste instantie postzegels van BritsIndië tot het een kroonkolonie werd in 1937. Hoewel op de
zegels van Brits-Indië geen extra aanduiding stond dat het Aden
betrof, kunnen de zegels worden herkend aan het poststempel
met nummer 124 dat aan het postkantoor van Aden was
toegewezen. Pas toen het gebied een eigen kroonkolonie
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vormde, werd op de postzegels "Aden" vermeld.
1937: (Michel nr. 1)
1939: (Michel nr. 21)
1964: (Michel nr. 86)
Onder Engels bestuur heeft Aden 87 postzegels uitgegeven.
Aden stond bekend om zijn postzegels met boten erop.
In 1939 verscheen een nieuwe postzegeluitgave met een
afbeelding van koning George VI. Hiermee waren de sultans van
Seiyun en Hadramaut het niet eens. Hun gebieden stonden
onder "bescherming" van het Verenigd Koninkrijk vanaf 1880. In
1942 werden door de Engelse regering postzegels uitgegeven
met de aanvullende inscripties Kathiri State of Seiyun en Qu'aiti
State of Shihr and Mukalla (later: Qu'aiti State in Hadramaut),
met de portretten van de respectievelijke sultans. Beide series
waren geldig in heel Aden.
Nadat Aden lid was geworden van de Zuid-Arabische Federatie,
werd op 31 maart 1965 de uitgifte van de Aden-postzegels
beëindigd. De Aden-postzegels in shillingvaluta verloren
aanvankelijk hun postale geldigheid niet en konden worden
opgebruikt.
Na de Britse terugtrekking in 1967 brak er een kortstondige
burgeroorlog uit waarin de sultans werden verdreven. In 1969
kwamen marxistische elementen aan de macht in Aden, waarna
Aden onderdeel werd van de Democratische Volksrepubliek
Jemen. Ook nu is er een conflict in het land, waarbij het volk
tegen de machthebbers is, vanwege slecht bestuur, vriendjes
politiek en corruptie. Volgens de Verenigde Staten speelt zich in
Jemen de grootste humanitaire crisis ter wereld af. Al ruim drie
jaar is het land in oorlog, 2 miljoen Jemenieten zijn op de vlucht
in eigen land en een hongersnood dreigt voor 14 miljoen
mensen, dat is de helft van de bevolking.
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Voorbeeld : De dokter stuurde het meisje direct naar huis omdat ze zich
ziek voelde O, wat……….9 = Wassenaar
Welk dorp of stad hoort hier ingevuld te worden?
Friesland
1 De meeste herten lagen rustig in het gras. Ik zag maar één
………. (11) letters.
2 Toen bleek dat zijn baard vals was, Zei het kind …….(4 en 10)
3 Ik vertrouw die nieuwe dokter nog niet zo. Ik denk dat ik nog
naar de ………(6)
4 De burgemeester van Ameland ging op bezoek bij de ……….(5)
Drenthe
Een……….(11) is beter dan een vuile rivier.
Noord-Holland
1 Op een varkenshuid zit haar, maar op een palingvel
zit……….(8)
2 Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een tijd met…….(9)
3 Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar het is
spannender als ik met………..(11)
4 Anna trouwde kasteelheer Hugo. Het hele volk was het er mee
eens, want Anna was ………..(13)
Utrecht
1 Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij ………(7)
2 Als mij fiets kapot is,……..(5)
Zuid-Holland
1 Er zijn veel wegen die naar Rome ………(6)
2 De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij
door zijn …………(10)
3 Bij nood moet de kapitein de bel op het……….(11)

4 Weg met die suikerpot! Ik hoef mijn thee niet ………….(10)
5 Zijn al die planken even lang? Ik weet het niet. Ik heb er pas
…….(11)
Zeeland
1 Ze hoeft slechts even in de zon te zitten en (9)
Gelderland
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1 Na die hevige vechtpartij in de herberg vond de waardin bij
thuiskomst een …………(9)
2 Hij kan slecht een bal vangen, maar het scheelde nu weinig of
hij ………..(6)
Succes!!!
PUZZELRUBRIEK
Uw oplossing kunt u sturen aan: Redactie Kaaspost,
of per mail aan: verhuur@bastweewielers.nl of
wil@reemst.eu
Zorg dat uw oplossing uiterlijk 6 januari vóór 12.00
uur binnen is.
Ook kunt u de oplossing op de verenigingsavond van 8 januari
bij de bestuurstafel inleveren, zorg dat u het wel voor 19.30 uur
doet.
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
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