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HET PAALHUIS 
41 Jaargang nr. 396 november 2022    Verschijnt 9 x per jaar 

 

BIJEENKOMSTEN IN AMSTERDAM-ZUID-OOST 

Plaats: SPORTHAL GAASPERDAM 

Ravenswaaipad 5,  1106 AW Amsterdam Z-O 

Telefoonnr: 020-6977222 

tom-tom adres: Parkhof 100 

   

 
 
 
 
 

De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdagavond van de 
maand.  
De zaal is open om 19.30 en de bijeenkomst begint om 20.00 uur. 
 

Data:                   10 november 

                            08 december Bingo 
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Van de voorzitter 
 
              Meteen maar met de deur in huis vallen: met excuses naar Wil 
en Kees de Vries: jullie zijn geen 50 maar 60 jaar getrouwd. Hoe kan ik 
zo dom zijn die vergissing te maken! Gelukkig is een van jullie motto’  
om het met elkaar zo lang uit te houden de humor: ik hoop daarom, 
dat je er een beetje behoorlijk besmuikt om hebt kunnen lachen 
(gniffelen was ook goed). Van harte gefeliciteerd met het 60 jarige 
huwelijksjubileum: hieperdepiep hoera!! 3x. Ik hoop, dat jullie er nog 
vele gelukkige jaren aan mogen toevoegen. 
         En dan nu naar de orde van de dag. Leden die geen automatische 
contributie-afdracht via de bank hebben, dienen hun contributie à         
€ 30,00 zelf vóór 1 december te hebben voldaan, anders vervalt hun 
abonnement op het filatelieblad. De ledengegevens moeten namelijk 
door de vereniging dan al zijn door gegeven naar de uitgeverij. Bij 
snelle voldoening van de contributie kan het abonnement hersteld 
worden, maar vervalt helaas het eerste nummer van 2023. Kortom: 
voldoe! 
           Denk ook nog aan de Grote Club Aktie. DE loten zijn à € 3,00 bij 

Riky te bestellen via het bekende bank nummer ( zie binnenkant kaft); 

je sponsort daarmee meteen jouw  favorietste filatelievereniging. 

           Er heeft niemand veilingmateriaal geleverd aan de 
veilingcommissaris. Daardoor is er deze bijeenkomst geen veiling. Heel 
jammer, natuurlijk. Ik vraag jullie eens je dubbelen, restanten  en 
anderszins te doorzoeken, of er items bij zijn, die je via de 
clubveiling(en) wilt verkopen. Ik ben in vol verwachtende spanning. 
Zoals ik ook ben naar iedereen,die op 10 november de clubavond komt 
bezoeken. Tot dan!                                               Hans van Santen 
 
 
Verslag van de bijeenkomst van 8 september 2022. 
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De avond leek te beginnen als alle andere avonden: van af 19.00 uur 
druppelden de leden binnen met als eerste – natuurlijk – Joop Malij. 
Riky was ook lekker vroeg en al bezig haar tafeltje in te richten. Hans 
kwam de veiling neerleggen. Kortom: heel gewoon. Om 20.00 uur de 
opening…..Die werd hevig verstoord: Karel Hurks kwam binnen. Hij was 
te laat, doordat zijn busje heel Amsterdam en delen van Zuidoost had 
doorkruist en hem bijna vergeten was bij de sporthal te bevrijden. 
Ontstemd en gehaast enterde hij de bijeenkomst: hij had nog veel te 
regelen met boeken, waaruit men gratis zegels   mocht halen en 
andere waaruit men zegels voor een habbecrats kon kopen. Nou 
ja….daarna konden we weer verder. En laat ik eerlijk zijn, het stoorde 
allerminst, want het was een leuke onderbreking van de opening, die 
daarna meteen was begonnen. Dus geen gewone start. De rest van de 
avond verliep zoals we gewend zijn: de tombola en de veiling. Het was 
weer heel gezellig met de twaalf aanwezige leden. Je begrijpt niet, dat 
er niet meer leden zo een gezellige postzegelavond willen. Opnieuw 
een oproep om meeraanwezige leden. Kom je nu wel? 
Mooi, tot de 10e november. 

                                                                                                 Hans van Santen 




