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Voorpagina’s inhuldiging Koning Willem Alexander op 30 april 2013 

 
De voorpagina van deze Au Courant toont de voorpagina‟s van dagbladen van 30 april, de 

achterpagina die van 1 mei 2013. Deze kranten werden verzameld door Louis Nierijnck en Paul Klein. 

____________________________________________________________________ 

 

C o l o f o n 

 

Au Courant 

 

Au Courant is het vier keer per jaar verschij- 

nende tijdschrift (ISSN: 0920-4180) voor de 

leden van de Vereniging van Kranten- en 

Tijdschriftenverzamelaars (afgekort: VKTV).  

Au Courant wordt toegezonden aan de leden in 

een geprinte versie en is ook online te zien (als 

pdf document en in html). Oudere jaargangen 

zijn ook voor niet-leden online te lezen.  

 

Redactie: Paul Klein en Gerard Raven. 

Daarnaast is Louis Nierijnck een trouwe 

inzender van artikelen.  

Redactieadres: Thierensweg 15, 1411 EW 

Naarden, tel. 035-5389607, e-mail: 

redactie@vktv.nl 

 

Foto‟s in dit nummer zijn van de auteur zelf, 

tenzij anders vermeld. 

 

 

VKTV 
 

Het lidmaatschap van de VKTV wordt 

verkregen door € 20,00 per jaar over te maken 

op rekening 3853388 (IBAN-nr van de 

rekening: NL03INGB0003853388; BIC-nr 

van de bank: INGBNL2A) t.n.v. VKTV te 

Heerhugowaard. 

 

De vereniging werd opgericht op 21 september 

1985; een notariële acte volgde op 17 

november 1988. De vereniging heeft sinds 

1997 een website: www.vktv.nl 

Het bestuur van de VKTV wordt gevormd 

door: 

Arie Schouten, penningmeester 

Paul Klein, secretaris en (web-)redacteur 

Anton Breuker, public relations 

 

De volgende verzamelbeurzen in Voorthuizen 

(zalencentrum ‟t Trefpunt, Roelenengweg 25, 

3781 BA) vinden plaats op zaterdagochtenden 

7 september en 9 november 2013.

________________________________________________________________________________ 

 

Extreem in Eexterzandvoort – op 

bezoek bij Geert Seffinga 

 

U wist toch dat in het grensgebied van 

Groningen, Friesland en Drenthe de bakermat 

van de VKTV ligt? Uw redacteur is hier eens 

gaan rondkijken en heeft een bezoek gebracht 

aan Eexterzandvoort, nog geen 4 kilometer 

verwijderd van Gieterveen, de toenmalige 

woonplaats van wijlen Koos Kaspers, die 

destijds het initiatief nam om ons, kranten- en 

tijdschriftenverzamelaars, met elkaar in 

contact te brengen. Een paar tientallen 

kilometers naar het westen woont nog steeds 

ons lid Sieger Brouwer, VKTV-lid nr. 2. 

Eexterzandvoort, echter, is de woonplaats van 

Geert Seffinga en zijn vrouw Addy, gelegen 

aan gene zijde van de Hondsrug (geldt niet 

voor nog twee VKTV-leden, voor wie het 

„deze zijde‟ moet zijn), in de bosrijke 

gemeente Aa en Hunze, genoemd naar de twee 

riviertjes ter weerszijden van de Hondsrug.  

 

Drie keer terug in de tijd 

 

Voor geologen is dit een interessant gebied, 

waar 100.000 jaar geleden de Hondsrug werd 

gevormd. Aan de oostkant van deze zandrug 

daalt het landschap plotseling 20 meter. Dan 

bevinden we ons in de vallei van de Hunze en 

even buiten het dorp ligt op een ruim perceel 

de prachtig verbouwde boerderij van de 

Seffinga‟s. Alleen al de oprijlaan op het eigen 

erf is van een zodanige lengte, dat je er vooral 

niet halverwege zonder benzine moet komen te 

staan! 

 

We moeten nog heel veel verder terug in de 

tijd om bij Geerts specialisme te geraken. Hij 
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