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CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR   

                    Juni 2021                      48e JAARGANG  No 5 

 

 

Agenda 

 

Vrijdag       3 sept bijeenkomst in De Rekere 

Vrijdag      5 nov. ALV De Rekere 

Zondag      14 nov. Najaarsbeurs 

Veranderingen mogelijk en u blijft op de hoogte via de volgende 

Kaaspost. 
   

Juli en augustus geen clubavond 

 

Vrijdag     3 september 

Vrijdag     1 oktober 

Vrijdag     5 november 

Vrijdag     1 december 
 

   De zaal is rolstoeltoegankelijk. 

 Roken is in het buurtcentrum verboden. 

            Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 

            14 augustus op de redactie zijn. 

 

Kijklocatie: Rekere, Drechterwaard 16 te Alkmaar. 
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NVPV ALKMAAR www.nvpv-alkmaar.nl 

Tijdens de verenigingsavond kunnen de bestuursleden de telefoon niet aannemen. 

Bellen kan tot 20.00 uur. 

VOORZITTER: Sip (S.E.) Wiebenga (ad interim) 

:  072 506 5351/0653 296 350 @: se.wiebenga@gmail.com 

SECRETARIS: VACANT 

: Voorzitter neemt waar 

PENNINGMEESTER: Cock (C.N.J.) Groot 

:     @: cockgroot@outlook.com 

ALGEMEEN BESTUURSLID: Manus (M.) van Tol 

  :  06 11 340 399   @: manusvantol1@hotmail.com 

ALGEMEEN BESTUURSLID: Ireen Bas 

: 06 57 239 424       @: verhuur@bastweewielers.nl 

LEDENADMINISTRATEUR: A. van Tilburg 

:  072- 561 7903   @: andyvantilburg@hotmail.nl 

RONDZENDING: B. Bruggenkamp 

  072 561 1458   @: bbruggenkamp@outlook.com 

 MAANDVEILINGSAMENSTELLING: S. Bijpost 

 :   0647 153 136   @: snjbijpost@outlook.com 

GROTE VEILING: J. Cohen en Reijer de Regt 

:  0299 671 791  @: jcohen02@hetnet.nl 

:  072 533 7863  @: rade.regt@gmail.com 

INNAME en BEHEER van NALATENSCHAPPEN EN PARTIJEN:  

Vacant (via bestuur) 

 

 REDACTIE KAASPOST: W. (Wil) Reemst    

 :  072-5070377   @:  wil.reemst@hotmail.nl 

BANK 

NL90 INGB 0005 5426 29 t.n.v. NVPV Alkmaar te Alkmaar.  

S.v.p. duidelijke vermelding van de reden van uw betaling, bv. rondzending, 

contributie, enz. 

mailto:jcohen02@hetnet.nl
mailto:wil.reemst@hotmail.nl
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            Van de voorzitter juni 2021  

Het einde van het seizoen is daar en we kunnen wel zeggen dat het een 
veelbewogen seizoen is geweest. We hebben letterlijk één fysieke 
bijeenkomst gehad, namelijk die in september 2020. Verder is het allemaal 
schriftelijk gegaan. Ik heb wel het gevoel dat we contact hebben gehouden en 
dat werd gestimuleerd door positieve berichten van de leden uit onze club. 
Blij dat we de Grote Veiling hebben gehouden. Inclusief de naverkoop is 80% 
verkocht en dat is een mooi resultaat. De inhoud van de ingezonden stukken 
voor de veiling vond ik goed, al zijn er een stuk of vier klachten gekomen van 
mensen die niet tevreden waren. Die kavels zijn teruggekomen en de kopers 
hebben hun geld teruggekregen. Kavels van tevoren bekijken is essentieel. 
Ook beantwoordden enige kavels niet aan de eisen die je mag stellen aan 
inzendingen. Daar ga je dan als organisator over nadenken of dat te 
voorkomen is. Vrijwilligerswerk en tijdsdruk vormen dan toch ingrediënten 
die maken dat ik denk dat bij 1000 kavels het niet mogelijk is dat je ieder 
kavel gaat beoordelen met de catalogus erbij en dat je ook vertrouwen mag 
hebben in de inzenders. Kortom, nooit zal iedereen tevreden zijn, maar de 
variatie en het algemene gehalte waren goed. Ik realiseer mij dat het een 
persoonlijke visie is. 
 
De maandveilingen hebben het ook goed gedaan. De belangstelling was 
tanende naarmate het seizoen vorderde. Dat heeft mede geleid tot het 
cancelen van de juni veiling. Ook hier weer de constatering dat inhoudelijk de 
maandveilingen de toets der kritiek ruimschoots kunnen weerstaan. 
 
De rondzending is inmiddels beëindigd al zullen nog niet alle dozen zijn 
ingeleverd. Tom van Waveren heeft zich kranig geweerd ondanks het feit dat 
zijn handen nog niet helemaal doen wat hij van ze verwacht. Dat 
verbeterproces loopt en zal zeker tot verdere genezing leiden. Graag weer uw 
aandacht voor de vervanging van Tom en Bert om onze rondzending te 
kunnen laten voortbestaan. 
Het is een serieus punt, want als de beide heren zeggen dat het nu genoeg is 
geweest staat bij het ontbreken van vervangers de rondzending stil. Het is 
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niet zo dat iedereen geschikt is voor het werk. Rekenwerk, nauwgezetheid, 
puzzelen bij wie het ontbrekende stempeltje past, hoort er allemaal bij. Bert 
en Tom kunnen u precies vertellen hoeveel tijd erin gaat zitten.  
 
Beurzen zijn niet gehouden dit jaar. Fysiek was dat niet mogelijk door Corona. 
Mijn verwachting is dat de najaarsbeurs weer als vanouds kan worden 
georganiseerd, al wil ik ook niet te veel optimisme uitstralen, dat is wel het 
lering trekken uit het afgelopen seizoen. 
 
Aandacht voor onze vrijwilligers op de jaarlijkse BBQ gaan we ook niet nu 
vastleggen. Het is iets dat we te goed houden. In september kan het ook nog. 
In de Kaaspost van begin september kunnen we daar duidelijker over zijn, al 
of niet in combinatie met een jubileumviering voor alle leden. 
Vanzelfsprekend houdt dat ook verband met de stand van Corona. 
Ben zelf wel benieuwd of het handen schudden en een zoen en knuffel er 
ooit weer in komen. Ken flink wat mensen die het wel prima vinden zoals het 
nu is. 
Tot slot, alle vrijwilligers bedankt. Jullie hebben topprestaties geleverd in een 
lastige tijd en ook zo nu en dan twijfels gehad of we verstandig bezig waren. 
Als bestuur zijn wij blij met jullie. 
Hoop dat we allemaal een mooie zomer krijgen. Op het moment dat ik dit 
stukje schrijf is het nog wat regenachtig en te koud voor de tijd van het jaar. 
Maar het komt goed. 
Hou je goed en blijf gezond. 
Hartelijke groet, Sip Wiebenga 
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Evalueren Grote Veiling van april 2021, 

Dat het voor onze grote postzegelclub van belang is dat er 1x per jaar een 

grote veiling wordt georganiseerd dat begrijpt eenieder. Je kan er je overtollige 

verzamelspullen kwijt en nalatenschappen laten veilen. Jaap die veel werk 

heeft aan deze veilingen gaf aan het liever in het voorjaar te houden. Het 

kwam met de corona vorig jaar niet eens slecht uit want vele andere veilingen 

gingen niet door en werden afgelast. We begonnen rustig en hadden eind 2020 

nog niet eens veel reacties. Toen kwamen plots enkele nalatenschappen die we 

met zijn allen hebben uit verkaveld.  

Leuke collecties en losse zegels werden laag ingezet want op de openbare 

veiling gaan deze normaal gesproken altijd flink omhoog. Heel veel werk 

werd verricht door vele vrijwilligers in korte tijd. Net toen alles op de rails 

stond, kwam als donderslag bij heldere hemel het bericht dat de kijkdagen niet 

door mochten gaan! Wat moesten we? Afblazen en weer alles opnieuw doen? 

We besloten zonder kijkdagen de gok te wagen en iedereen moest” blind” 

bieden en vertrouwen op een redelijke inzetprijs en omschrijving.  

De meeste van ons zijn uiteindelijk zeker niet ontevreden van wat ze hebben 

gekocht. Ik heb zelf ook een aantal kavels aan kunnen schaffen en er waren er 

diverse bij die ik absoluut nooit had gekocht. Maar ook wel een aantal 

koopjes. Zoiets moet je dan maar door elkaar zien. Het bijzondere is dat 

normaal rond de 70% wordt verkocht, maar nu 80%! Dus dat is voor de club 

toch een aardig resultaat.  

Sip heeft een aantal malen de vele vrijwilligers bedankt, maar zelf stond hij als 

de kaptein op zijn schip en heeft hij ons vakkundig door deze zware storm 

geloodst. Sip zonder jouw inzet om eenieder te verbinden zouden we 

zigzaggend de haven zijn binnengelopen met veel averij. Maar ook Jaap, Bert 

en Cock waren onmisbaar! Ook Wil en Ireen, Manus en Roy. Maar ook de 

rondbrengers van de boekjes die veel geld besparen voor de club! Er zijn er 

nog meer en je mag niemand vergeten, daarom zoals Sip al zei iedereen 

bedankt voor de hulp. Zoals het nu is gegaan zeg ik nooit meer! De meeste 

overgebleven kavels zullen nog dit jaar voor de helft van de vorige inzet 

worden geveild. Nu eerst voor iedereen een fijne zomer en rust na al deze 

commotie!  Sip nogmaals namens ons allemaal HARTELIJK 

bedankt!      Groet Reijer 
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Coronatijd 

In deze periode kon veel niet meer doorgang vinden! Maar hoe vullen we dan 

onze tijd? 

De hele dag kruiswoordpuzzels of legpuzzels maken verveelt ook. Ik had een 

ingeving. 

Ik bel Simon en vraag of hij iets voor mij te doen had. Dat had hij wel. Een 

van zijn beroemde kisten moest gereorganiseerd worden, te weten Zuid-

Amerika.  Nou zei Simon daar kan je de hele winter wel mee voort. 

Die 2 grote boeken die moeten helemaal leeg en in de andere boeken worden 

opgenomen. 

Dus met veel moeite aan deze klus begonnen. Ik dacht dat mijn aardrijkskunde 

goed was. 

Ik leerde een heleboel nieuwe landen in Zuid-Amerika kennen. Zoals Polen, 

Canada, Australië, Bangladesch en nog veel meer landen. Vooral landen die 

volgens mij in Afrika liggen.  Of is hier toch iets mis.  

Toch maar aan de herschikking van de boeken begonnen. Ik kwam dezelfde 

zegels van een land soms wel in 8 of nog meer boeken tegen. Dus mijn idee 

om dezelfde zegels in 1 boek te stoppen kon niet. 

Gelukkig hebben wij een grote tafel en kon ik per land uit alle boeken de 

zegels per land eruit zoeken. Simon had er ook een paar lege insteekboeken bij 

gedaan en kon ik alles er netjes op volgorde per land in doen. Maar helaas! Bij 

het opzoeken van de zegels van een volgend land kwamen er weer zegels 

tevoorschijn van landen die ik al af had. Uiteindelijk is het toch gelukt om alle 

zegels in het goede boek te plaatsen. 

Tegen kerst had ik het klaar, Simon dolblij en ik? Ga maar weer legpuzzels 

maken veel makkelijker! 

Groetjes, 

Henk (van de Braak) 

tel. 072 5611340    Voor als er nog vragen zijn. 

 

Gezocht 

Sectiehoofd voor Heerhugowaard e.o. De werkzaamheden omvatten het 

uitzetten en controleren van 2 dozen per maand. En het omruilen van 

deze dozen bij het hoofd Rondzending. Tijdsduur ca. 3 tot 4 uur per 

maand seizoen duurt 9 maanden. Aanmelding bij B Bruggenkamp. Tel 

072- 5611458 



 

7 

Vriendenpagina 

De vriendenpagina is bedoeld voor u, leden van onze vereniging. Op 

deze pagina kunt u gratis uw advertentie kwijt. Plaatsing van de 

advertenties blijft ten alle tijden onder voorbehoud, het bestuur is vrij 

om een advertentie te weigeren. Opgave voor een advertentie kunt u 

doen bij Wil Reemst. Zie voor contactgegevens pag. 2. 

Gezocht: Winkelwagen-reclame-muntjes, ze zijn er in metaal en plastic 

en worden vaak als promotieartikel weggegeven. Heeft u een dergelijk 

muntje en gebruikt u het niet? U maakt mij er blij mee. Mees Schotten 

Tel 0725897107 

GEVRAAGD: koop of ruil, oude ansichtkaarten/foto’s tot 1965 van 

dorp/stad/fantasie/filmster/militair/vliegtuigen en sport. Ook Nederlandse en 

Duitse eurozegels v.a.2002, gestempeld of postfris (ook zonder gom) Tevens 

interesse in sluitzegels met reclame (geen TBC) ook belasting en firma 

perforatiezegels tel.072 5337863 email: rade.regt@gmail.com  

  PERFINS (PERForated INitials) 

We weten allemaal dat dit postzegels zijn met gaatjes. Uitgegeven door 

bedrijven die de postzegels met hun initialen perforeerde dit om diefstal tegen 

te gaan. Ik kom geregeld op een veilingsite aanbiedingen tegen en ben 

zodoende deze PERFINS gaan sparen. 

Misschien heeft u er een aantal, of dubbel zodat we kunnen ruilen. 

Ik neem graag mijn boek mee om samen eens te kijken of ervoor beiden iets 

tussen zit. 

Cock Groot, e-mail: cockgroot@outlook.com 

                             

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 donaties, alle soorten postzegels of als 

vrijwillig(st)er. Inlichtingen B. Buis postzegels, briefwisseling met een 

vaste correspondent en door uitgifte van het blad “De Postzegelvriend”. 

U kunt ons ondersteunen met bijdragen. 
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Puzzel   ANAGRAMMOGRAM 
Vorm woorden door de gegeven letters door elkaar te husselen. Tip: begin 
met enkele kortere woorden 
         

      
  
HORIZONTAAL  
1 Liever ´n deling 8 Gele dijk 9 Rot ai 10 D´r ara 11 Stuiter 12 St. Cher 13 
Tanker  16 Te vroeg  18 Mr. Aal 20 Tulen 21 Rot pret  22 Ons machtig ros.  
VERTICAAL  
1 Adder 2 Schade in gaten 3 Drilvet 4 Ulrike 5 Reset 6 Starende trien 7 Enge 
tor 12 Gul gras 14 Gaar ´m na 15 Pronte 17 Verte 19 Acht ´M 
 

Uw oplossing kunt u mailen aan: verhuur@bastweewielers.nl  

Of wil.reemst@hotmail.nl 

Goede oplossing door Henk Pielage , Arie van Driel en J.A Nanne 

 Oplossing 1ste rij 2353 , 2de rij 3316, 3de rij 4540, 4de rij 4234. 

mailto:verhuur@bastweewielers.nl
mailto:wil.reemst@hotmail.nl

