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Orderlijst

De Rank vergaderlocatie 1964-1983

POSTZEGELVERENIGING - “ONDER DE LOUPE” – NOORDWIJK.
AANMELDINGSFORMULIER - Gaarne invullen met blokletters.

Naam

:………………………………………………………… M / V

Voornaam

:………………………………………………………………….

Adres

:………………………………………………………………….

Postcode

:………………………………………………………………….

Woonplaats

:………………………………………………………………….

Telefoon

:………………………………………………………………….

Postzegelvereniging “ONDER DE LOUPE” NOORDWIJK.
Opgericht 30 november 1951.

Seizoen 2018 / 2019

:………………………………………………………………….

Email Adres

:………………………………………………………………….

Ik kies voor:
*Lidmaatschap A :

*Lidmaatschap C:

€ 40,60

€ 20,00

Lidmaatschap C + Maandblad Filatelie
Postzegel Koerier + Veiling Catalogus

........
........
........

Secretaris a.i.

J.M.M. Ooms
‘s Gravendamseweg 20A
2211 WK Noordwijkerhout

Penningmeester:

W.A. Peters
penningmeester@onderdeloupe.nl
Brittenhuis 91
Telefoon - 0252 - 37 .74.80
2211 VW Noordwijkerhout

Rondzendverkeer:

Q..A.M. van den Berg
Leidsevaart 160
2211 WD Noordwijkerhout

Veilingmeester:

J.M.M. Ooms
S Gravendamseweg 20A
2211 WK Noordwijkerhout

Algemene Zaken

J. van der Niet
Duinkant 74
2203 NL Noordwijk

Webmaster:

E.A.R. Bakker
e
2 Loosterweg 150
2182 CM Hillegom

Lidmaatschap C + Postzegel Koerier
Veiling Catalogus

*Lidmaatschap D:
.€ 15,00 Lidmaatschap
*( doorhalen wat niet van toepassing is )

September 2018

Voorzitter:

Geboortedatum :………………………………………………………………….
Iban nummer

Nummer 1

secretaris@onderdeloupe.nl
Telefoon - 0252 - 37.36.32

Telefoon - 0252 – 37.25.37
veilingmeester@onderdeloupe.nl
Telefoon - 0252 - 37.36.32

Telefoon - 071 – 36.15.774
webmaster@onderdeloupe.nl
Telefoon - 0252 – 51.98.83

Ik wil WEL / NIET deelnemen aan het rondzend verkeer,

Internet Website www.onderdeloupe.nl

Ik wil WEL / NIET vermeld worden in de algemene ledenlijst

Lid 215 Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: V 40448364.

Verzamelgebied:

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

Inzenden aan:
W.A. Peters
Brittenhuis 91
2211 VW Noordwijkerhout.

Datum: …………………………….

ING rekening NL 36 INGB 0000 6565 47 ten name van
Penningmeester P.V. “Onder de Loupe” Noordwijk.
Telefoon Trefpunt: 071 – 36 41 028

Handtekening: ……………………..
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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit voor de clubbijeenkomst van onze vereniging op
maandag 10 september 2018 in het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee.

Aanvang bijeenkomst:
Zaal open:
Agenda:

20.15 uur
19.30 uur

1. Opening door …..

Orderlijst voor de veiling van
PV “Onder de LOUPE” Noordwijk van 10 september 2018.
Opdracht:
Ondergetekende geeft veilingmeester J.M.M. Ooms opdracht voor hem
te trachten, zo billijk mogelijk, doch hoogstens tegen de aangegeven
limietprijzen de hieronder genoemde kavels te kopen.
Ingevolge de verkoopvoorwaarden wordt de toeslagprijs verhoogd
met 5% veilingprovisie.
Naam:

…………………………………………………

Adres:

…………………………………………………

3. Notulen en ingekomen stukken.

PC en Plaats:

…………………………………………………

4. Rondvraag.

Kavel:

Bod:

Kavel

Bod:

5. Contributie 2019

……..

……..

……..

……..

6. Hoe nu verder?

……..

……..

……..

……..

7. Doe eens een gooi.

……..

……..

……..

……..

8. Pauze.

……..

……..

……..

……..

9. Uitslag puzzels.

……..

……..

……..

……..

10. Verloting.

……..

……..

……..

……..

11. Veiling.

……..

……..

……..

……..

12. Sluiting.

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

2. Stilte moment.

Jeroen Ooms, secretaris a.i.

In te zender aan:
Volgende bijeenkomst; maandag 8 oktober 2018.
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Handtekening:

De veilingcommissie van
PV ”Onder de Loupe” Noordwijk
p/a s-Gravendanseweg 20 A
2211 WK Noortdwijkerhout

……………………………..
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Gevraagd - Aangeboden

In memoriam

Gevraagd:

Willem Arensthorst

Voorzitter en vice voorzitter van een leuke postzegelvereniging en wel de onze.
Secretaris en assistent van een leuke postzegelvereniging en wel de onze.
Webmaster en assistent van een leuke postzegelvereniging en wel de onze.

Afgelopen 2 juli kregen we het verschrikkelijke nieuws dat onze voorzitter
Willem Arentshorst plotseling was overleden.
Onze vereniging zonder Willem, het boegbeeld van de club, is eigenlijk niet
voor te stellen.

Redacteur PK en 2 redacteur van een leuke postzegelvereniging en wel de onze

Willem is lid geworden van onze vereniging in 1971.

Lid van de veiling commissie van onze vereniging

Al snel ging hij het bestuur in om daar niet meer uit te gaan.
Als secretaris en redacteur PK, en jarenlang de (mede) initiator achter de
grote veilingen, om in 1995 voorzitter te worden naast het redacteurschap
en lid van de grote veilingcommissie, functies die hij niet meer los liet.

e

Postzegel-ansichtkaarten voor Kerk in Aktie, alles is welkom.
Marcel van der Zalm, Boekhorstlaan 190 2215 BL Voorhout.
Telefoon: 0252 - 21.43.56
Te Koop gevraagd: MAMMOET insteekboek van Importa,
nieuw of zeker in goede staat.
Atie de Wit.- atiefugers@gmail.com
Perfins van Engeland vòòr de Machin periode.
Ruilen voor Engeland of andere landen met of zonder perfin.
H.Lemmers. Telefoon: 0252 – 23.05.96

Alles en iedereen kwam bij hem samen.
Op het Breloftpark was het een komen en gaan van inzenders, kopers en kijkers
voor en na de maandelijkse- en jaarlijkse grote veiling.
Als er iets was, Willem regelde het wel. Niet voor niets is hij erelid gemaakt om
deze tomeloze inzet te waarderen.
Tekenend is het beeld van Willem aan de keukentafel uitzoekend, catalogiserend.
knippend en plakkend naast stapels dozen en albums het jaar rond.
5 maanden per jaar stonden de kavels van de grote veiling overal in huis.

Aangeboden:
Aantekenstrookjes: zowel Nederland als Buitenland
Piet Lever.
Email: pleverpk55@gmail.com of telefoon 071 – 51.73.571
Pak ruitjespapier (nog 450 vel)
Formaat DAVO album
Elly van der Vin. Telefoon: 070 – 51.18.845
Wilt U ook iets vragen of aanbieden?
Een mailtje naar de penningmeester is voldoende.
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Willem was bij uitstek een netwerker en verbinder, kende iedereen bij naam en was
een aimabel man.
Hij heeft de vereniging gemaakt tot wat het nu is, iets wat niet of nauwelijks te
evenaren zal zijn.
Willem bedankt voor alles.
Hij ruste in vrede.
Jeroen Ooms.
3
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4
Mededelingen
Zoals U ziet een iets ander PK tijdelijk, totdat wij onze zaken op orde hebben.
Wie ook wat in de PK wil schrijven kan zijn copy inleveren of sturen
voorlopig naar de penningmeester Wil Peters.

De Voorschotense Postzegelhandel
Wij vragen of u via de email info@vph-wph.nl of per telefoon : 071 – 56.19.264
wilt melden welke gebieden wij op maandag 10 september 2018 mee naar
Noordwijk zullen nemen.
Wij zien uw berichten graag tegemoet.
Ina en Cor Verlooij.

Verenigingsparkeerkaarten
Voor parkeren tijdens activiteiten van onze vereniging zijn er nog steeds
verenigingsparkeerkaarten beschikbaar.
Voor € 0,50 kunt u 3 uur parkeren!
Kaarten zijn verkrijgbaar op de verenigingsavond bij Wil Peters.
Mededeling Rondzendverkeer
Ik ben op zoek naar een rondzending met postzegelboekjes.
In de sectie van Willem circuleerden diverse rondzendingen.
Helaas kan ik niet vaststellen waar de laatste rondzending is gebleven.
Ik doe hierbij een oproep; als u de rondzending in uw bezit heeft met mij telefonisch
contact op te nemen ( telefoon 0252 – 37.53.37 of mobiel 06 – 53.65.71.63).
Ik zal er dan persoonlijk zorg voor dragen dat de rondzending bij u wordt opgehaald.
U kan ook de rondzending op de verenigingsavond meenemen en afgeven.
Ik wil u bij voorbaat danken voor uw medewerking.
Rondzendverkeer PV “Onder de Loupe”
Quirinus van den Berg. Hoofd rondzendverkeer
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