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De coronacrisis is er nog, maar wij mogen weer samen komen.
Na een periode van bijna 6 maanden kunnen we weer bij elkaar komen, maar onder strikte voorwaarden.
We zullen ons aan de RIVM regels moeten houden, dus:
- bij verkoudheid, benauwdheid thuis blijven,
- bij koorts thuis blijven.
- houdt afstand.
Wij hebben e.e.a met de Swan besproken en zij gaan de zaal indelen
zoals dat volgens de regels mag.
We kunnen dan met de zelfde hoeveelheid leden in de zaal.
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat een aantal leden nog steeds
moeite hebben om ergens anders naar toe te gaan. Hier hebben we
begrip voor.
We zullen 9 september zien hoe er door de leden wordt gereageerd
op de opstelling van de zaal en wij kijken natuurlijk ook naar de opkomst.
Wij als bestuur hebben er alle vertrouwen in en hopen jullie op
9 september weer te kunnen ontmoeten.
Het bestuur,
Sjoerd Munniksma

Brandpunt 66 - 1705 SK Heerhugowaard 072 - 5710949
info@johangriffioen.nl

www.johangriffioen.nl
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In memoriam
WIL BOEREN
Woensdag 29 juli kregen we van Frits Klijn het bericht dat Wil Boeren
ernstig ziek was.
Zij waren daar ’s middags nog op bezoek geweest om afscheid te nemen.
We schrokken hier natuurlijk erg van en hebben nog een bloemstukje
laten bezorgen.
Vrijdag morgen kregen we het bericht dat hij die nacht was overleden.
Wil is 83 jaar geworden.
Woensdag 5 augustus is Wil gecremeerd.
Vanuit de vereniging ben ik naar de crematie geweest.
Doordat zijn zoon als jeugdlid begon met het verzamelen van postzegels is Wil op een gegeven moment ook gaan verzamelen. Naast postzegels was hun liefde ook honden en dus werd de verzameling van honden op postzegels opgezet. Daarnaast was Wil een trouwe klant op onze bijeenkomsten en nam altijd actief deel aan de rondzending.
Toen ca 15 jaar geleden Jan Tesselaar stopte als veilingmeester heeft
Wil dit op zich genomen.
Na de verhuizing naar Alkmaar is hij dit blijven doen.
Hij deed dit met veel plezier.
Helaas is dit nu voorbij.
Wij wensen zijn vrouw Leni en de kinderen en kleinkinderen sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.
Namens de leden,
Sjoerd Munniksma
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OP ROEP
Nog niet van alle leden is het meest recente telefoonnummer en
e-mail adres bekend.
Daarom doet het bestuur een oproep om uw telefoonnummer en emailadres door de te geven aan onze secretaris en penningmeester.
(ljfolkers41@gmail.com en j.beelen@quicknet.nl)
Juist in deze lastige tijden is het van belang dat het bestuur via de
digitale weg of telefonisch met haar leden kan communiceren. Daarom is het belangrijk om over actuele informatie te beschikken. Dan
kunnen we eventuele ontwikkeling met betrekking tot onze vereniging tijdig aan u doorgeven.
Dus allemaal even een mailtje of briefje naar de secretaris en/of penningmeester.
Dank voor de medewerking.
Het bestuur,
Fam.Loman.
Het is nog niet helemaal duidelijk of Willem en Rita aanwezig zullen zijn. Er lopen enkele afspraken door elkaar heen, vandaar. Ze
doen hun best om te komen.
Postzegelen in Coronatijd
Na een aantal maanden leren omgaan met het Covid 19
(Coronavirus), lijkt de tijd aangebroken dat we weer voorzichtig onze hobby kunnen gaan uitvoeren.
Het bestuur heeft overleg gehad met de Swan en onze zaal is in ieder
geval voor onze ledenavonden Coronaproef. De opstelling is anders. Zo is de zaal ingedeeld met blokken van twee tafels en vier
stoelen, elk twee aan de kopse kant. U wordt dringend verzocht
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Hier geen stoelen bij te zetten of de stoelen te verplaatsen. Ook is het
beslist NIET de bedoeling dat er met de tafels wordt geschoven. Dit
om de 1,5 mtr te kunnen garanderen.
Bij binnenkomst dient de aanwezigheidslijst te worden ingevuld met
uw naam EN telefoonnummer. Verder staat er een flesje met ontsmettingsreiniger. De horecaondernemers zijn verplicht deze lijsten bij te
houden.
Samen met de Swan zoeken we nog een goede oplossing voor de ruilmiddag en de ruilbeurs eind oktober.
Dit keer geen veiling. Dit als gevolg van het plotseling overlijden van
onze veilingmeester Wil Boeren. Het bestuur heeft even tijd nodig om
het één en ander weer in goede banen te leiden. Hierdoor wordt de
veiling die voor april gepland stond verschoven naar de ledenavond
van oktober.
Verder komt u enkele herhalingen van verslagen tegen, die we in het
aprilnummer hadden opgenomen. Maar door het plotseling stopzetten
van de activiteiten, is er geen mogelijkheid geweest hier op te reageren, vandaar.
Adrie Struijs, redacteur
Verslag van de bijeenkomst van 12 februari 2020
27 leden tekenden de presentielijst. Allereerst vroeg onze voorzitter
Sjoerd 1 minuut stilte in acht te nemen om de heren T. Gravestijn en
H. Betlem te gedenken. De heer Gravestijn was lid sinds 1993 en altijd duidelijk aanwezig en de heer Betlem was lid vanaf 1980 en een
stillere bezoeker van onze bijeenkomsten. We zullen hen beiden missen.
Deze keer won Lous de prijs voor haar aanwezigheid. De oplossing
van de puzzel werd door de leden ingeleverd en de heer Bont kreeg
de prijs hiervoor. Als er meerdere inzendingen zijn dan wordt er geloot. De grote loterij verliep wat chaotisch. De hoofdprijs bleef liggen en na wat geleur bleek de heer Klaver toch het lootje voor deze
prijs te hebben.
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De veiling verliep zoals altijd geanimeerd. 55 kavels gingen met de
nieuwe eigenaars naar huis.
Het was de eerste keer dat we om 19.30 uur begonnen en er waren al
heel wat leden op deze tijd aanwezig. Ik geloof dat het wel aansloeg,
dus we gaan nog even zo door.
Lous (secr.)
Verslag van de bijeenkomst van 11 maart 2020
26 leden hebben de aanwezigheidlijst getekend deze avond.
Ook hun gades waren aanwezig. Het was onze jaarvergadering.
Het officiële gedeelte was in 20 minuten afgehandeld zodat we
konden overgaan op een kop koffie met wat lekkers. Na de pauze was het tijd voor de bingo met een drankje en een hapje. Zoals altijd weer een gezellige boel. Het officiële verslag staat elders in dit blad.
Groetjes
Lous

Verslag Jaarvergadering 11 maart 2020
Aanwezig: F. Klijn, T. Groen, T. Bijster, D. Kampen, S. Roelofsen, G.
Brugman, J. Nanne, J.v.d. Berg, R.. Loman, S. Munniksma, J. Beelen,
C. van Egmond, A. Struijs, A. Klaver, J. Vrolijk, F. Bont, W. Haisma, A. Teelker, K. Vijverberg, A. Zwaanswijk, A. Verdonk, L. Folkers en alle partners die aan de uitnodiging gehoor hebben gegeven.
Afbericht: W.Boeren en H.Pol.
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1. Opening
Onder het genot van een kop koffie met gebak opent de voorzitter de
vergadering met iedereen en vooral de partners welkom te heten..
2.
Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
Busreis Essen 14 mei 2020.
Punt 7 van de agenda vervalt.
3.
Notulen Jaarvergadering 2019
Geen op- of aanmerkingen.
4.
Jaaroverzicht secretaris
Wordt goedgekeurd.
N.a.v.: Voorstel Ton Groen: kan de aanwezigheidsprijs vervangen
worden voor een bon waarmee men iets in de veiling kan kopen? Nu
krijg je vaak een prijs waar je niets aan hebt. In de eerstvolgende
maandelijkse bijeenkomst zal dit besproken worden.
5.
Financieel overzicht en begroting
Op de vraag hoe het komt dat we vorige keer een verlies op de begroting hadden van € 1000,00 en nu een winst van € 300,00? De penningmeester legt uit dat een begroting voor een deel natte-vingerwerk is en dat we op safe gaan zitten. Zo wordt bijvoorbeeld het Provinciaal Veilinghuis niet meegenomen in de begroting. De opbrengst
is ondergebracht in de Verkoop Zegels. Ad Klaver geeft een compliment voor de goede financiële verslaglegging. Ziet er heel verzorgd
uit.
6
Kascontrolecommissie
Deze is uitgevoerd door G. Brugman en C. Filmer. De heer Brugman
deed het woord en zei:”Sorry, we hebben weer geen fout kunnen ontdekken. John, Bedankt.”
7.
Décharge penningmeester
Dit punt is vervallen. De penningmeester is lid van het bestuur.
8.
Jaarverslag Jeugd
Goedgekeurd. We hebben officieel geen jeugd meer. Ons enige lid is
18 jaar geworden.
9.
Jaarverslag Rondzending
Goedgekeurd.
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10. Jaarverslag Veiling
Goedgekeurd.
Ton Groen had een mail gestuurd een enkele aanmerkingen over
de veiling.
De voorzitter legt uit dat iedereen wel eens een foutje maakt. Met
name als er wat rumoer in de zaal is. Dat moeten we gewoon accepteren. Over het algemeen loopt de veiling goed.
Hiermee sluiten we dit punt af.
11. Jaarverslag Stuiverboeken
Goedgekeurd.
12. Jaarverslag nalatenschapcommissie
Goed.
13. Decharge voor het gehele bestuur.
Hier ging men ook mee akkoord.
14. Vaststelling contributie 2020
De contributie voor 2021 blijft onveranderd. Applaus.
15. Bestuursverkiezing
Dit jaar was Sjoerd Munniksma aftredend. Er waren geen kandidaten om zijn functie over te nemen zodat het bestuurgewoon in zijn
huidige bezetting doorgaat.
16. Verkiezing Kascontrolecommissie.
G. Brugman treedt nu af en Cor. Filmer en Wim. Bosch gaan door
met als reservelid Ad Klaver.
17. Commissie Nalatenschappen
De leden gaan steeds in tweetallen op pad. In 2019 totaal 18 keer.
Niet alleen voor leden die overleden zijn maar ook voor stoppers.
Wim Haisma vraagt hoe het zit met de deskundigheid binnen de
vereniging. De leden van de vereniging weten er behoorlijk wat van
en voor de munten kunnen zij een beroep doen op o.a. Willem Loman.
18. Rondvraag.
Voorzitter: We zijn blij dat Frits Klijn er weer is.
Ad Klaver: Bedankt het bestuur voor alle fijne verenigingsavonden.
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Adrie Struijs: Voorstel wedstrijd:
Een wedstrijd. Men maakt een soort tentoonstellingskadertje van 2 tot 6
A-4tjes over een onderwerp wat niet jouw onderwerp is. Iedereen mag
mee doen en je mag ook een introducé mee laten doen. We starten in
mei en de uiterlijke inzenddatum is dan januari 2021. Op de jaarvergadering kan dan de uitkomst bekend gemaakt worden. Alles is vrij. Er
wordt alleen gekeken of het boeit en er worden geen dure filatelistische
stukken gevraagd. Doel is om onder de mensen te brengen dat postzegels verzamelen leuk is. Er is belangstelling onder de aanwezigen zodat
er nu in het volgende blad een uitwerking van dit idee komt.
Diet Van Egmond: Vindt het een leuk idee en heeft een plan wat veel
“afvalzegels” kost. Dus als iemand haar daar aan kan helpen zou zij
daar erg blij mee zijn.
19. Sluiting
Hierna waren we toe aan een drankje met een hapje ,
Na een pauze gingen we over tot een bingo waar zoals altijd veel gelachen werd.
29 maart 2020
Lous Folkers
secretaris
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Stuiverboeken.
Normaal zouden de stuiverboeken in mei door de eigenaren opgehaald zijn, om ze in de zomer aan te vullen dan wel te vervangen.
Dit keer loopt het anders door de Corona. We gaan het nu even anders doen.
Lous is op onze aankomende ledenavond niet aanwezig, maar andere bestuursleden nemen haar taak voor de avond over.
Stuiverboeken ophalen.
Wij vragen de eigenaren die hun boeken willen ophalen, dit direct
bij binnenkomst te melden. We gaan ervan uit dat u uw lijstje meeneemt, zodat we dat kunnen verwerken.
Stuiverboeken inleveren
Het is september, dus kunnen er ook weer boeken worden ingeleverd. Wacht daarmee even tot het wat rustiger is aan de bestuurstafel, zodat niet alles door elkaar loopt.
Uitnemen van zegels
Natuurlijk is het mogelijk uit de aanwezige boeken weer zegels uit te
nemen. Noteer de aantallen en het boeknummer op een papiertje,
wacht tot dat het rustig aan de bestuurstafel is en kom dan afrekenen.
VOOR ALLEN GELDT:
HOUDT AFSTAND EN GA NIET TE DICHT BIJ ELKAAR
STAAN ALS U BIJ DE BESTUURSTAFEL BENT. U KOMT ALLEMAAL AAN DE BEURT.
Adrie Struijs,
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Puzzel
En dit is even
de laatste puzzel!
Als ik weer wat leuks vind, meld ik me wel weer. Oplossingen inleveren aan de bestuurstafel op
9 SEPTEMBER of via de mail naar onze secretaris. Onder de goede oplossingen wordt weer een prijsje verloot.
Welke plaatsnamen worden hier bedoeld?
1. Mannetjeseenden
2. Poezenbuurt
3. Gebedsplaats voor edelen
4. Oversteek voor pieren
5. IJverig tussen bergen
6. Turfland van vogeltjes
7. Herman in de war
8. Vuil
9. Ze is't
10. Eenvoudig stuk land
11. Angstig stadsdeel
Doe je best!
Lous
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ONDERLINGE VERENIGINGS WEDSTRIJD
Enkele leden stelden voor om een wedstrijd te gaan organiseren
voor onze leden. Met de vraag dit uit te werken. Dat is inmiddels
gebeurd en het voorstel is op de Algemene Ledenvergadering van
11 maart jl aangenomen.
Doelstelling:
Saamhorigheid bevorderen;
Eens verder kijken dan alleen naar de eigen verzamelgebieden;
Aantrekken nieuwe leden.
Het wedstrijdreglement is als volgt:
Een soort tentoonstellingskader ( tt kader) , met een aantal bladen
(A4 formaat), minimaal twee en maximaal zes bladen. Andere opties zijn ook mogelijk, zoals kunstwerkjes ed. Als de postzegels
maar de hoofdmoot vormen;
Het onderwerp mag men zelf uitzoeken. Uitgangspunt is wel dat
leden die al een tentoonstellingskader hebben, nu een ander onderwerp kiezen (verbreding gezichtsveld filatelie)
Het aantal filatelistische elementen is niet aan een minimum gebonden en het gebruik van materiaal uit alle landen is toegestaan; (lage
drempel)
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Elk deelnemend lid mag een introducé uitnodigen om mee te
doen;
Een jury bepaalt de winnaars, nr. 1-2-3
De jury bestaat uit drie onafhankelijke leden.
Er worden drie prijzen beschikbaar gesteld en voor elke deelnemer
is er een attentie.
Er is een coördinator; (wordt na de zomer bekend gemaakt wie dit
is)We starten nu en de kaders dienen op de eerste ledenavond 2021
te worden ingeleverd bij de coördinator’
Winnaars worden op de algemene ledenvergadering in maart 2021
bekend gemaakt., Dan zullen alle inzendingen opgesteld worden;
Deelname is gratis;
Opgave middels in dit blad gedrukt “Deelnemingsformulier” .
Graag op 9 september as op de ledenavond inleveren.
Opgave kan ook via de mail naar de secretaris of redacteur;
Onvoorziene zaken worden door de juryleden opgelost.
Adrie Struijs
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Opgericht 27 november 1972, Koninklijk goedgekeurd d.d. 11 april 1973
K.v.K. Alkmaar: 40634424, Aangesloten bij de KNBF. Nr. 109

2020
DEELNEMINGSFORMULIER
Naam en voornaam

:

Lidnummer
Introducé

:
:

Neemt deel aan de onderlinge filatelistische wedstrijd van
postzegelvereniging Heerhugowaard eo.
Mijn kader krijgt als titel:
Heerhugowaard,

september 2020,

Handtekening,
Dit formulier inleveren bij de secretaris of redacteur.

16

In de aanbieding
1864 Koning Willem III
Catalogusnr.: 6
Cat.waarde: €120,—
Vaste prijs: € 21,50

1867-1868 koning Willem III
Catalogusnr. 11
Cat. waarde € 125,—
Vaste prijs € 21,50
1923 25 jarig regeringsjubileum
Catalogusnr. : 131 met plakker
Cat.waarde : € 250,—
Vaste prijs: € 45,—
1931-1933 Koningin Wilhelmina
Catalogus nr.: 236-237 met plakker
Cat. waarde: €180,—
Vaste prijs: € 32,50
1951 Zeemeeuw
Catalogusnr.: LP12
Cat.waarde: €125,—
Vaste prijs: € 21,50
Heeft u interesse, kom op de ledenbijeenkomst of meld het bij het
bestuur, tot uiterlijk 21.00 uur.
Indien er meerdere liefhebbers zijn, wordt er geloot.
Het bestuur.
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JEUGDPAGINA

Beste

postzegelverzamelaar.

Na deze lange tijd van postzegelen, zonder ledenavond, is best lastig om de draad weer op te pakken. Je miste de contacten en daardoor ook weer een ruilmogelijkheid.
Maar we gaan nu weer beginnen, welliswaar met een aangepaste
indeling in de zaal, maar dat moet lukken.
De volgende ledenavond is op woensdag 9 SEPTEMBER We
beginnen om 19.00 uur.
Tot dan,
Adrie Struijs.
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Torenmolen 10 1703 PN Heerhugowaard Tel. 072 5740900
Openingstijden: Di t/m Vr 09.00-12.00 uur en 13.30-18.00 uur. Za 09.00-13.00 uur.

