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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:  14 oktober   Jaarvergadering
 11 november   
 09 december   Bingo

Van de penningmeester.

Beste leden,
Het verenigingsjaar loopt weer ten einde en gaat de lijst met namen van de 
leden, welke een automatische incasso hebben getekend, naar de bank;  het 
bedrag ad 
€ 30,00 zal in de derde maand van november van uw rekening worden 
afgeschreven.
Voor 1 december  vraagt de KNBF een opgave van de leden voor het 
verenigingsjaar 2022 én wij zijn hierover  contributie verschuldigd.
Mijn dringende vraag aan de leden, zonder automatische incasso, het bedrag 
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Verslag van de bijeenkomst van 9 september 2021.
O, wat was het fijn elkaar na zo’n lange tijd weer eens te zien en te horen; en te 
vernemen, dat de aanwezigen de “quarantaine” goed hebben doorstaan. De 
opkomst was negen leden  groot, er hadden zich drie leden bij de voorzitter 
afgemeld, van wie Karel  Hurks vertelde, dat hij pas uit het ziekenhuis was 
gekomen en zich nog niet sterk genoeg vond de reis naar Zuidoost aan te vangen.
Karel: beterschap! De avond begon als vanouds: de veiling werd zichtbaar 
gemaakt en de consumptiebonnen werden uitgedeeld en de loten verkocht. Na 
het welkomstwoord konden de leden losgaan, maar de voorzitter had toch weer 
mededelingen. De aanwezige bestuursleden hebben er zin in een nieuw 
verenigingsjaar de handen uit de mouwen te steken en hun zaakjes te 
behartigen. Gemeld was al, dat Kees de Vries zijn werkzaamheden voor de club 
moet staken; voor rayon 5 van de rondzendingen blijft hij nog het aanspreekpunt.
Kees: namens alle aanwezigen: hartelijk dank voor de vele jaren die je met zo 
veel inzet aan de club gewerkt hebt; we hopen, dat je nog veel plezier aan je 
hobby’s kunt besteden. Maar … zonder een derde bestuurslid is het voor de 
overige twee een bovenmatige klus alle besognes met plezier te blijven doen: we
zoeken een nieuw bestuurslid. Op de jaarvergadering van 14 oktober 
verwachten? we kandidaten (anders komt het eind in zicht). De stukken voor de 
jaarvergadering zijn op onze site te vinden. De Kascommissie wordt bij elkaar 
geroepen, zodat de cijfers op tijd bekeken zijn. N.a.v. de nieuwe wet op 
verenigingen moeten we t.z.t. aanpassingen doen in de HHR en de statuten. 
Indien het zover komt, worden de leden geraadpleegd en om akkoord gevraagd. 
Denk nog even aan de Grote Club Aktie: loten voor €3,00 bij Riky.  En, oh ja! De 
Postex is er op 15 en 16 oktober: waarschijnlijk heeft Gabriël er zijn “kamppost” 
verzameling tentoongesteld. Tot 14 oktober.   Hans van Santen      

Agenda 14   oktober
1. Opening
2. Herdenking van  overleden leden
3. Notulen van de ALV van 10-9-2020
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Bespreken van de jaarverslagen, staan in het aprilnummer
6. Verkiezing Kascommissie; Dhr N Bakker is aftredend
7. Verkiezing van het Bestuur. Dhr. H. van Santen is aftredend maar wel 

herkiesbaar en Dhr. K. de Vries heeft zich teruggetrokken uit het bestuur.
8. Contributie en bijdrage donateurs
9. Ontzetting uit lidmaatschap
10. Vaststelling begroting 2021

Samenwerking, Rondvraag en Sluitingover te maken en wel vóór 20 november, dat 
bespaart mij erg veel tijd.
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Veilinglijst 14 oktober 2021
Kavel omschrijving                                                                              0/x/xxx           kat.prijs         inzet

1 1973 Australië Antarc. Terr. Mi. 23 t/m 34. Hor. 
Paartjes met tussenstrook. Zeldzaam!

xxx Niet gemeld
€ 10,00

2 1970 Antgua-Barbuda. Mi. 230x-246 compleet xxx €  50,00 €  5,00

3 1963 Rep.du Guinée. Mi. 209, 210 xxx ? €  1,00

4 2009 Côte d’Ívoire. Blok met 9 verschillende uilen 0 ? €  1,00

5 1939 Roemenië. De blokken Mi. 6 en 8. 1 met 
vouwtje

xxx ? €  1,50

6 ’81, ‘06 Mi. 740-743; 1440-1443; en toch 9 vliegtuigen xxx € 13,50 €  1,50

7 ’85, ‘94 Ned Ptt herd. map.: Pakk.post; 400 jr: Brandaris xxx ? €  2,25

8 ’86, ‘93 Ned. 2 mapjes huishoudbeurs xxx ? €  2,25

9 ’89, ? Ned. 2 mapjes: A1 OPEN; Cassettepost xxx ? €  2,25

10 ’89, ‘92 Ned. 2 mapjes; A1 OPEN, andere zgls; Floriade xxx ? €  2,25

11 ’85, ? Ned. 2 mapjes: dag in andere wereld; Relatie xxx ? €  2,25

12 ,84, 86 Ned. 2 mapjes: 5e 12-distri.toern.; HuiHoubeurs o/xxx ? €  2,25

13 ?, ‘87 Ned. 2 mapjes: kijken, te lange info xxx/0x ? €  2,25

14 Oost Europa, meer dan 250 zegels, oud en nw 0 ? €  3,00

15 USA en VN USA, >>250 zegels, oud en nieuw 0 ? €  3,00

16 India > 500 zegels, oud en nieuw 0 ? €  5,00

17 India > 250 zegels, oud en nieuw 0 ? €  2,50

18 Thailand, > 250 zegels, van voor 2000 0 ? €  5,00

19 Recent Ned. 2 Krtn.en souv.velletje Wa en Max. xxx ? €  2,50

20 Als 19 €  2,50

21 Recent Ned. Postz.set (krtn+vel van 3zgls) speelgoed xxx ? €  3,25

22 Als 21 €  3,25

23 Recent Ned. Postz.set, sierraden xxx ? €  3,25

24 Als 23 €  3,25

25 Recent Ned. Postzegelset, Wapens xxx ? €  3,25

26 Als 25 €  3,25

27 Zuid- en Midden-Amerika. > 250 zegels 0 ? €  5,00

28 Zuid- en Midden-Amerika. > 500 zegels 0 ? €  7,50

29 Recent Ned. 2 krtn en 1 vel (2zgls) Fabeltjeskrant xxx ? €  2,25

30 Als 29 €  2,25

31 Ned. Wijnkistje met VELE beschreven FDC’s 0 >€100,00 € 10,00

31 Schoenendoos vol onbeschreven FDC’s xxx >€100,00 € 15,00

32 Type G Ned. Etiketten niet bestellen op zondag, rood, xxx T12x11½ € 15,00

33 1914 Ned. Krantenbandje met inh. Kon. Boodschap 
aanleg lokaalspoorlijn Winsum-Zoutkamp

Ongefr.
0 bodest.

>€80,00 € 20,00

33 3 st.b Leeg; gr. 8blz; bl. 16blz; rd. 32 blz,minder mooi. 0 € 7,00

plus boek Met ver. Naties. Als er tijd is, per apart item ge 30 items Per opbod KIJKEN

bod mailen en telefoneren: Hans van Santen o2o 6975072 06 53924 035 en live
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Collegaverzamelaar Ger Schep, 1950.              Eens had ik veel moeite bij Ger 
te komen, nu reed ik er direct heen. Ger woont mooi in een leuk huis aan de 
rand van Amsterdam Noord. Bij aankomst was de koffie klaar en lekker. Het 
gesprek kende dus een prima start. Ger vertelde, dat hij in Amsterdam Oost 
was geboren. Aan-vankelijk ging hij er ook naar school, een katholieke 
jongensschool. Zijn moeder vond, dat hij daar niks leerde en hij ging naar een 
andere, uit de buurt liggende jongensschool. Een oom stuurde uit Kenya 
mooie foto’s van motoren op postzegels: de zegels deden er niet toe, maar 
het beroep van die oom  wel: pater. Na de lagere school vertrok Ger naar 
Hoorn, naar het Klein Seminarium. De groep werd te klein en werd naar 
Tilburg verplaatst. Hoewel het modern onderwijs was, verloor Ger zijn 
belangstelling naar het paterschap: hij mocht blijven en de school afmaken. 
Zijn nieuwe keuze werd de biologie. Daarvoor moest hij naar de VU in 
Amsterdam. Hij kon net geen beurs bemachtigde voor verdere studie, en 
ging werken. Hij solliciteerde naar de net opgerichte Joke Smitschool (voor 
volwas-senen), waar zijn moeder heen ging en hij dacht, dat ze daar wel een 
biologiedocent konden gebruiken: een schot in de roos. De postzegelarij 
kwam per ongeluk: zijn vader had in 1945 op zijn tocht uit Duitsland naar 
Nederland ergens in een kast een beschuitblik met postzegels gevonden. Die 
nam hij mee. Later zocht moeders postzegelssparende zus de zegels uit: die 
kwamen uit Bohemen en Moravië. Ger en zijn zussen kregen een eerlijk deel 
en zo gingen zij verzamelen. Ger spaarde daarbij ook Kenya en Uganda. 
Tijdens zijn drukke werk verdween de verzamelwoede. Tot hij tegen 
overspan-nenheid aanzat. De psycholoog vroeg: “Wat vind je leuk?” Leuk en 
nutteloos was wat hij dacht: de postzegels. Hij nam de hobby weer op, vroeg 
zijn zussen naar de Bohemen en Moraven  en bouwde zijn bezit uit. Verdere 
aanwinsten verkrijgt hij uit rond-zendingen en vei-lingen: grotere partijen en 
dan lekker uitzoeken. Wat uitbreiding is er geweest: Nederland, Duitsland en 
de vakantielanden Spanje en Italië. Verdere hobby’s zijn vogels kijken en 
tuinieren – tja, bioloog – en middellange afstandslopen. Vakanties – naar 
Spanje en Italië - zijn er niet voor de zon, maar voor wandelingen, de vogels, 
natuur en steden. Kortom genoeg te doen. Echter: de herfst is in aantocht en 
komt er weer tijd vrij voor de zegels.                   Hans van Santen.




