IN VERBAND MET DE CORONA MAATREGELEN
KAN DE VERENIGINGSAVOND OP 10 JANUARI 2022
GEEN DOORGANG VINDEN.

Houd u de website www.onderdeloupe.nl in de gaten voor het
laatste nieuws

Zie verder

Van de voorzitter.
Uw voorzitter wenst u alle goeds en veel postzegels, maar ook onze
verenigingsbijeenkomsten in dit nieuwe jaar 2022. De laatste wens kan ik in
januari al niet waarmaken.
Door de lockdown en andere coronabeperkende maatregelen gaat de januari
bijeenkomst niet door.
Laten we hopen wel in februari maar ook daar kan ik nog niets van zeggen.
Houd u de website www.onderdeloupe.nl in de gaten onder het kopje laatste
nieuws!
Op de valreep van 2021 en 2022 was er ook nog droevig nieuws.
Theo Kret, een trouw lid op onze bijeenkomsten is 24 december na een ziekbed
overleden.
Ik, samen met Marcel van der Zalm hebben onze vereniging vertegenwoordigd
bij de eucharistieviering en bij het condoleren. De overlijdenskaart ligt op de
eerstkomende bijeenkomst op de bestuurstafel ter inzage.
Het is nog niet zeker of de familie Verlooij, onze winkelier voor filatelistische
materialen weer aanwezig is. Cor Verlooij heeft nog steeds nare bijwerkingen van
een maanden geleden doorgemaakte Corona-infectie. We wensen hem een
spoedig herstel toe.
Nog steeds geldt, aan de Bar van het Trefpunt kunt u alleen met de PIN
betalen, er is geen cash geld meer aanwezig.

Van de veilingmeester.
De beloofde 165 kavels veiling bij afslag van december 2021 verplaatsen we naar
de eerstvolgende bijeenkomst die we organiseren.
Weet u het nog? De kavelprijs gaat omlaag volgens een bepaalde afbouw. Wie
het eerst zijn bordje opsteekt is de koper. Bij 2 bordjes tegelijk gaat de prijs met
eenzelfde stap weer omhoog. LET OP; een kavel kan doordraaien als de door de
inzender bepaalde minimumprijs niet wordt gehaald.
Dus koopjesjagers sla uw slag. Dat wordt dit weer een veiling-spektakel.
Onlangs was ik nog bij mevrouw Corri Arentshorst om weer een krat met
filatelistisch materiaal op te halen om uit te kavelen. Ik trof onder andere enkele
dozen met onafgeweekte postzegels aan.
Corri heeft deze dozen met zegels geschonken aan de missie via Marcel van der
Zalm.
Namens hem en de missie hartelijke dank.

Van de penningmeester.
Het is nog niet bekend of we de komende vergadering weer de beschikking
hebben over de PIN-apparaat. Een en ander is afhankelijk van de aanwezigheid
van de heer en mevrouw Verlooij van wie wij het apparaat lenen. Neemt u
contant geld mee. U kunt ook achteraf betalen, op IBAN nummer
NL 93 INGB 0000 7715 33 het liefst binnen 3 dagen, uiterlijk een week omdat
we graag de inzenders willen uitbetalen. Onze ervaring is dat dit zeer trouw wordt
gedaan.
Alvast hartelijke dank.

Van de leden administratie
Wilt U alle wijzigingen in van het lidmaatschap zoals opzegging verhuizingen
wijzingen in lidmaatschap overlijden etc. voortaan doorgeven aan
Wil Peters – Brittenhuis 91 – 2211 V W Noordwijkerhout.
Telefoon: 0252- 377480

Parkeerkaarten
Voor parkeren tijdens activiteiten van onze vereniging in 2022 zijn er
parkeerkaarten.
Voor € 0,50 kunt u 3 uur parkeren vanaf tijdstip van aankomst!
Kaarten zijn verkrijgbaar op de verenigingsavond bij Andre van der Meer.
.

De Doos “opbrengst voor de club”.
Voor ieder die postzegels heeft en dit wil schenken aan de vereniging voor het
laatste veiling kavel (opbrengst voor de club) kan dit afgeven bij
Marcel van de Zalm

De Voorschotense - Wassenaarse Postzegelhandel
Wij vragen u via de email info@vph-wph.nl of per telefoon: 071 – 56.19.264
te willen melden welke gebieden wij op maandag 14 februari 2022 mee naar
Noordwijk zullen nemen.
Wij zien uw berichten graag tegemoet.
Ina en Cor Verlooij.

Gevraagd:
Gevraagd: Postzegel-Ansichtkaarten voor Kerk in Aktie, alles is welkom.
Marcel van der Zalm, Strausspark 6, 2216 E G Voorhout.
Telefoon: 0252 - 21.43.56
Gevraagd Bid prentjes voor mijn verzameling.
W. Nederstigt – Tel 0252 – 51.80.78
Gevraagd Postzegel Indonesië dienst Bayar port 6 - 7 (20+30 RP uit 1975)
Jan van Schie Telefoon 071 – 36.18.853
Gevraagd: FDC Europa Bosnië en Herzegovina Post Mostar 2000
De afgebeelde postzegel is M 58. Gaarne reactie naar Jos van den Burg,
tel 06-53.91.70.70 of email jos@vandenburg org

Wilt U ook iets vragen of aanbieden?
Een mailtje naar de voorzitter is voldoende.

POSTZEGELVERENIGING - “ONDER DE LOUPE” – NOORDWIJK.
AANMELDINGSFORMULIER

-

Gaarne invullen met blokletters.

Naam

:………………………………………………………… M / V

Voornaam

:………………………………………………………………….

Adres

:………………………………………………………………….

Postcode

:………………………………………………………………….

Woonplaats

:………………………………………………………………….

Telefoon

:………………………………………………………………….

Geboortedatum

:………………………………………………………………….

Iban nummer

:………………………………………………………………….

Email Adres

:………………………………………………………………….

* Lidmaatschap A : € 45,60

Lidmaatschap + Maandblad Filatelie
Postzegel Koerier

*Lidmaatschap C:

€ 25,00

Lidmaatschap + Postzegel Koerier

*Lidmaatschap D:

€ 20,00

Lidmaatschap

*( doorhalen wat niet van toepassing is )
Ik wil WEL / NIET deelnemen aan het rondzend verkeer,
Verzamelgebied:

…………………………..………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Inzenden aan:
Dhr. W.A. Peters
Brittenhuis 91
2211 V W Noordwijkerhout.

Datum: …………………………….
Handtekening: ……………………..

