
 

1 sept 2021 

Voorzitter 

Niek van Essen 
Dorpsstraat 9 
4634 TM 
Woensdrecht 
06-28781212 
driehoek17@ 
gmail.com 

  Secretaris 

   Fred Kaijser 
   Bergstraat 13 
   4641 RD  
   Ossendrecht 
   06-42247321 
   Fred.kaijser@ 
   home.nl 

  Penning 

  meester 

  Henk Hamers 
  Gertrudis 
  boulevard 30 
  4615 MC  
  Bergen op Zoom 
  0164-244983 
   oc@home.nl 

      IBAN 

  NL83 INGB 
  0005036027 
  PV Onderling 
  Contact 

   Website  

   Onderling Contact     
         
https://sites.google.com/site/pz
vonderlingcontact 

 

OC nieuws   Nr 11 

Berichten van Onderling Contact 
OC nieuws is een digitale uitgave van OC en wordt enkel per email verspreid onder 
leden en geïnteresseerden. De papieren OC-nieuwsbrief blijft 3 keer per jaar uitkomen 
en wordt per post verspreid. Berichten over ruilavonden ontvangt u voorafgaand aan 
elke ruilavond. 

Monumenten uit Bergen op Zoom en omstreken uitgegeven als 
persoonlijke zegels in de afgelopen jaren door Postzegel Vereniging 
Onderling Contact. 

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
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 Ruilavonden      

  In Buurthuis  
  De kastanje 
  Kastanjelaan 164 
  Bergen op Zoom  

  Gratis parkeren 

  13 sept 2021 

  veiling,  
  koopjestafel,  
  loterij  

  27 sept 2021 

   Jaarvergadering   

   In de Kastanje   

 11 okt 2021 

  veiling,  
  koopjestafel,  
  loterij  
 

   Let op 

    U moet zich 
    voor elke     
    ruilavond  
    aanmelden via 

   oc@home.nl 

   Website 

   Onderling Contact 
   

   

 

  

Eerst volgende ruilavond is 13 september 
 
Dankzij de recente versoepelingen van maatregelen i.v.m. het Corona virus gaan de 
ruilavonden dit najaar gewoon van start.  
Voor buurthuis de Kastanje is enkel 1½ meter afstand houden de norm.  Gelieve zoveel 
als mogelijk te betalen per pin. In de grote zaal kunnen maximaal 30 bezoekers 
terecht. Steeds tafels met elk maximaal 4 personen. Daarom is het ook belangrijk dat 
iedere bezoeker aan de ruilavond zich aanmeldt via oc@home.nl . 
Indien er te veel aanmeldingen zijn kan het zijn dat er mensen teleur gesteld gaan 
worden omdat zij zich te laat hebben aangemeld! 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

Ruilavond 13 september; Loterij, Veiling & Koopjestafel 

 
Let op!  De regels om stukken voor de veiling aan te bieden zijn gewijzigd.  
Dit komt voor de veiling op het volgende neer: 
# Minder kavels per avond en per persoon. (max 3) 
# De kwaliteit van de kavels moet omhoog. 
# Dus geen doosjes en albums met restanten van beperkte waarde 
# U kunt kavels aanbieden met opgave van: 
   Naam,  Omschrijving,  Prijs.    
# Het bestuur / veilingmeester mogen stukken weigeren op basis van 
    bovenstaande gronden 
 
 

Maar naast de veiling komt er ook een Koopjestafel. Een aparte tafel naast de 

bestuurstafel. Op die koopjestafel zijn allerlei kavels welkom. Dus eenvoudige doosjes 
met zegels tot alles wat u voor een vastgestelde prijs kwijt wilt. 
Kavels voor de koopjeshoek moeten echter altijd voorzien zijn van:  Naam  en  Prijs.  
Bezoekers van de ruilavond kunnen dan naar hun keuze kavels direct afrekenen met 
de verkoper in de zaal of bij de bestuurstafel. 
 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
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Postzegel    

Vereniging 

Onderling  

Contact   

Opgericht  

24 oktober 
1955 

 

E-mailadres 

oc@home.nl 

Website 

Onderling 
Contact     
https://sites.google.com/
site/pzvonderlingcontact    

Nalatenschappen 

Rondzendinfo, 

Redactie OC-tje,  

OC Nieuws, 
Veiling 

Niek van Essen 

 

  Nieuwtjesdienst, 

  Ledenadministratie, 

  Website,  

  Financiën 

  Henk Hamers 

  OC@home.nl   

OIBAN 

 NL83 INGB0005036027 

    

 

UITGIFTE  INNOVATIEF NEDERLAND  

 
Postzegelvel Innovatief Nederland 
bevat (10 postzegels). Op elk van de 
10 postzegels van het postzegelvel 
staat een illustratie over een 
bijzonder innovatieproject van de TU 
Delft. De zomers gekleurde 
tekeningen laten met een knipoog de 
essentie en de toepassing van de 
innovatie zien.   

De titels van de 10 
innovatieprojecten zijn: Biobrandstof, 
4FOLD, Variable stiffness, 
Kitepower, Zandmotor, Tiler, 
Bluebloqs, Innozowa, Gaming at the 
Dentist en EXO-L 

Het ontwerp van het postzegelvel is 
gemaakt door Luci van Engelen en 
Erwin Suvaal van CVIII Ontwerpers 
uit Rijsbergen. 

 

 

UITGIFTE  BELEEF DE NATUUR  2021-III 

Het postzegelvel Beleef de natuur – Landgoed Haarzuilens heeft 10 postzegels 
Het postzegelvel maakt deel uit van de meerjarige serie Beleef de natuur 2021-
2023. Op de postzegels komen afbeeldingen voor van planten en dieren in 
bijzondere Nederlandse natuurgebieden. 

Deze 3e uitgifte van 2021 besteedt aandacht aan het duingebied Landgoed 
Haarzuilens in 
Noord-Holland. Op 
de postzegels Beleef 
de natuur – 
Landgoed 
Haarzuilens zijn de 
volgende bewoners 
van dit natuurgebied 
afgebeeld: Haas, 
schaatsenrijder, 
beuk, boomklever, 
buizerd, gewone 
esdoorn, 
bastaardkikker, 
knotwilg, viervlek en 
tamme kastanje. 

Het postzegelvel Beleef de natuur – Landgoed Haarzuilens is een ontwerp van 
grafisch ontwerper Frank Janse uit Gouda. 

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

OC Jaarvergadering op 27 september 
 

Agenda voor de algemene ledenvergadering van postzegelvereniging 

‘Onderling Contact’ 

Datum:  maandag 27 september 2021  om 19:30 uur 

 
Plaats:   Wijkcentrum de Kastanje 

Kastanjelaan 164 

Bergen op Zoom       

Agenda: 

1.     Opening door de voorzitter 

2.     Notulen van de ledenvergadering d.d. 28 sept 2020 

3.     Verslag van de secretaris 

4.      Financieel verslag van de penningmeester  

5.     Verslag kascontrolecommissie 

mw. M. de Boer en mw. D. van Aert 

6.      Aanstelling kascontrolecommissie 2022: 

  Twee vacatures 

7.      Vaststellen contributie 

8.      Rooster van aftreden 

dhr. F. Kaijser; aftredend en herkiesbaar 

 
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden! 

Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden bij het bestuur tot aanvang van 

de ledenvergadering. 

 
9. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

9. 66-jarig bestaan OC (op ruilavond 8 november 2021) 

10. Toekomst van postzegels verzamelen 

9. Rondvraag  

9. Sluiting 

 
Het bestuur hoopt velen van u te ontmoeten op de algemene ledenvergadering.  

   U komt toch ook!!!!! 

 
Handig om deze agenda bij u te hebben op maandag 27 september. 

Vooraf aanmelden via oc@home.nl verplicht. 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

Verslag van de alg. ledenvergadering 28-09-2020 

Aanwezig:  H. Hamers, N. van Essen, F. Kaijser, H. Kokke, A. van der Schier , M. 
Pietersz, D. van Aert, J. de Boer en M. de Boer 
*1- Om 19.40 uur opent Niek de ALV. *Hij vraagt of er onder de aanwezigen nog 
kandidaten zijn voor in het bestuur maar helaas volgt daar geen positieve respons op. 
*Niek geeft aan dat 7 leden inmiddels zijn overgestapt op het rondzendverkeer van 
Delta - Oost.  *Inmiddels hebben we van een vijftigtal leden de e-mailadressen. De 
vereniging heeft momenteel 97 leden dus we proberen het aantal e-mailadressen 
verder omhoog te krijgen. Dit vanwege het feit dat we graag via een periode 

mailto:oc@home.nl
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwsbrief per e-mail willen gaan communiceren. Dit werkt sneller en daardoor 
kunnen ook last-minute meldingen nog tijdig worden gedaan. Voor diegenen waarvan 
geen e-mail adres bekend is verloopt de berichtgeving via het OC-tje. 
* 2- Niek vraagt om 1 minuut stilte wegens het overlijden van een aantal (oud)-leden: 
Piet Dries, Willem de Ruijter en Henk Zwikker zijn ons ontvallen zijn in de afgelopen 
periode.   
* 3- Notulen vorige ALV zijn akkoord bevonden. 
* 4- Het verslag van de secretaris heeft niet geleid tot vragen. 
* 5- Henk schetst een positief beeld over het financiële jaar 2019/2020. Een positief 
resultaat van 1.300 euro is behaald. Gevraagd wordt of de vereniging 
omzetbelastingplichtig is maar dat zijn we gelukkig niet. 
* 6- De kascontrolecommissie; mw. D. van Aert en mw. M. de Boer stelt voor om het 
bestuur te dechargeren voor de financiën. We zijn nog steeds een financieel gezonde 
vereniging. 
* 7- De kascontrolecommissie bestaat voor het seizoen 2020/2021 uit M. de Boer en 
D. van Aert. J. de Boer is reserve lid. 
* 8- Het bestuur stelt voor om de contributie voor het seizoen 2020/2021 niet te 
verhogen en de ALV aanvaardt dit voorstel. 
* 9- Henk wordt onder luid applaus van de vergadering herkozen als penningmeester. 
* 10- Niek zoekt naar mogelijkheden om de hobby nieuw leven in te blazen en wil 
hierover graag met de aanwezigen brain-stormen. Daarbij ook aandacht voor nieuwe 
(jongere) leden. 
Een aantal ideeën passeert de revue: * In plaats van maandagavond een 
zaterdagochtend of -middag bijeenkomen; *Samenkomen met Essen / Brasschaat / 
Kapellen; *Gezamenlijk bezoeken van beurzen; Instagram-account aanmaken; 
*Advertentie plaatsen; *Meer carpoolen dat geeft ook parkeermogelijkheden; *De 
leden zouden iets van hun verzameling op een bijeenkomst kunnen laten zien, dat kan 
voor anderen stimulerend werken. 
Andere zaken: 
*Als eerstkomende club-avondbezoekers hun auto meer doorrijden op het terrein 
kunnen er meer auto’s parkeren;  *Vooraf de veilingstukken publiceren;  *Gebruik de 
koopjestafel meer voor bulk/goedkopere zaken en de veiling meer voor exclusievere 
zaken;   *Organiseer 1 keer in de drie maanden een bijzondere veiling;   *Hanteer een 
minimum-bedrag voor veilingstukken;  * Inventarisatie van de verzamelgebieden  en 
of Manco-lijsten (Ik zoek nog …). 
Niek geeft aan dat het bestuur al eerder over een andere opzet van de veiling heeft 
nagedacht en gesproken en zal dit in het OC-tje gaan opnemen zodat we dit op korte 
termijn kunnen gaan invoeren. * De dit jaar niet in juli gehouden gratis-verloting 
schuift door naar december. 
*11 -We stappen over van het 65- naar het 66-jarig jubileum, dat moet de ‘echte’ 
Krabben toch zeker aanspreken. We hebben de intentie om in het najaar van 2021 dan 
‘wat’ te kunnen organiseren. De vergadering reikt nog wat ideeën voor een jubileum-
cadeau aan: tas met OC-logo/ glas of beker met het logo van OC.   
*12- Geen rondvragen worden door de aanwezigen gesteld. 
*13- Om 21.15 uur sluit Niek onder dankzegging voor de inbreng door de aanwezigen 
de vergadering. 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te koop aangeboden 
Bonte verzameling van catalogi voor heel aardige prijsjes.  
Bestellen per email: driehoek@gmail.com 
Koopjes afgeleverd op ruilavond van OC of in onderling overleg. 
 

 
       Wacht niet te lang    Op = Op                                                         Niek van Essen 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

               Nieuwtjes via uw vereniging  

Indien u Nederlandse postzegels besteld via de filatelistische dienst van 
PostNL in Groningen, dan willen wij u erop wijzen dat u via de 
postzegelvereniging een abonnement op deze uitgiften kunt nemen. U 
betaalt er niet meer voor, maar de postzegelvereniging ontvangt van 
PostNL wel een bijdrage in verband met de wederverkoop. Een ander 
voordeel is dat u de zegels, na betaling, ieder kwartaal krijgt toegestuurd.  

 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

Catalogus  
Nummer pagina’s 

Gebieden, landen Jaar 
uitgave 

van       /     voor 

Michel 5  1452 p. 
Zwart/wit 

West Afrika 2007 €69,00  /    €5,00 

Michel 1   909 p. 
Zwart/wit 

Midden Amerika 2010 €62,00  /    €5,00 

Michel 7  1421 p. Australië, Oceanië 2002/ 
2003 

€46,50  /    €4,00 

Yvert  1    1003 p. 
Harde kaft 

Frankrijk  2014 €19,99  /    €3,00 

Michel 2  1197 p. Duitsland speciaal band2 2003 €38,80  /    €3,50 

Michel 5  1452 p. 
Harde kaft 

Noord Europa Scandinavië 
Baltisch geb.  

2016/ 
2017 

€68,00  /    €8,00 

Leuchtturm 800 p Duitsland alle gebieden 2013 €9,95   /    €2,00 

Leuchtturm 800 p Duitsland alle gebieden 2012 €9,95   /    €2,00 

Yvert 3     1419 p. West Europa; deel 3 E - L 
Espanje -Luxemburg 

2008 €39,00  /   €6,00 

    

Michel   537 p. CEPT Europazegels 2013 €52,00  /    €7,00 

Michel   1969 p. 
zwart/wit 

Oost Europa 1998/ 
1999  

ƒ    ?     /    €1,00 

JB          224 p. Malta 2013 €9,95   /    €2,00 

Michel 3  1359 p. Zuid Europa (Adriatisch) 2013 €59,80  /    €7,00 

Michel 4  1175 p. Zuid Oost Europa (Egeïsch) 
Albanië tot Vaticaan 

2013/ 
2014 

€59,80  /    €7,00 

Michel 2  1393 p. Zuid West Europa Iberisch 
gebieden en Frankrijk 

2014 €62,00  /    €7,00 

Michel 3  1568 p. 
Harde kaft 

Zuid Europa (Egeïsch) 
Albanië tot Vaticaan 

2018 €72,00  /    €15,00 

Michel 1  1265 p. harde kaft midden Europa (Alpen 
landen) 

2014 €66,00  /    €10,00 

    

mailto:driehoek@gmail.com
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Nieuwe datums Hertogpost 2021 
 
 
Eén van de grootste en bekendste filatelistische evenementen van 2021, de geplande 
postzegeltentoonstelling, expositie en handelarenshow HERTOGPOST 2021 in 
’sHertogenbosch is uitgesteld tot na de zomervakantie. 
HERTOGPOST 2021 is daarom uitgesteld tot 16 t/m 18 
december 2021. We hopen dat iedereen weer kan genieten 
op deze tentoonstelling, expositie en handelarenshow in ’s-
Hertogenbosch.  
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  
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ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

 

Te koop aangeboden 
Hier had uw bericht kunnen staan 

 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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     www.haest-roosendaal.nl 
 
                  woensdags en zondags gesloten 

 

    
 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

ANTWERPFILA 1 & 2 APRIL 2022 ! 

De Grootste Internationale Postzegel- en 

muntenbeurs van België – 90ste editie 
ANTWERP EXPO. 1 & 2 APRIL 2022. VRIJDAG: 10U-17U, ZATERDAG 10U-16U 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

http://www.haest-roosendaal.nl/
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Postzegelverenigingen in de regio 
Alle datums onder voorbehoud 

 
Bergen op Zoom Onderling Contact   
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact 

De Kastanje Kastanjelaan 164;   2e maandag van de maand  van 19:00-22:00 uur    
Datums: 13-09-2021,  11-10-2021,  8-11-2021  en  13-12-2021 
 
Bergen op Zoom, Delta Oost  http://delta-oost.jimdo.com 
De Korenaere   Korenmarkt 7  1e donderdag van de maand  van 19:00-22:00 uur      
Datums: 2-09-2021, 7-10-2021 en 4-11-21 

 
Breda PV Breda  http://pvbreda.nl/  Ruilbeurs Breda   
De Toss, Valkenierslaan 285a; 1e zondag van de maand van 9:30-12:30 uur 
Datums: 5-09-2021, 3-10-2021, 7-11-2021 en 12-12-2021    
De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128; 3e zaterdag van de maand van 13:00 – 17:00 uur  
Datums: 18-09-2021, 16-10-2021, 20-11-2021 en 18-12-2021    

 
Filatelica West Brabant   www.filawb.nl 
Roosendaal Ruilbeurs Roosendaal 
Huis ten Halve, Kruisstraat 60  1e zaterdag v/d/maand  13:00-16:00 uur 
Datums: 4-09-2021,  2-10-2021, 6-11-2021 en 4-12-2021  

Oudenbosch PV Oudenbosch   
Fidei et Arti,  Pastoor Hellemonstraat 1;  laatste zondag van de maand van 19:00-23:00 

 
Kloetinge FV De Bevelanden  www.postzegelclubdebevelanden.nl 
Amicitia  Schimmelpenninckstraat 14;   elke 2e donderdag van de maand  van 19:30-22:00 uur      
Datum: 9-09-2021, 14-10-2021 en 9-12-2021 
Beurs op zaterdag 20-11-2021 van 10:00-17:00  uur   
 
Oosterhoutse Ver. van PV  www.oosterhoutpost.nl 
De Bunthoef   Bloemenhof 2;  laatste woensdag van de maand van 19:00-22:00 uur 
Datums: 29-09-2021, 27-10-2021, 24-11-21 en niet in dec. 
 
Oud Gastel postzegelbeurs Oud Gastel   jankoenraadt8@gmail.com 
Zaal Hart van Gastel  Markt 8 (ingang Parkstraat);  4e zondag van de maand van 9:30-13:00 uur    
Datums: 26-09-2021, 24-10-2021, 28-11-21 en 19-12-2021*  

 
Willemstad Helwijk PV Amphilex     mr.nicolaas09@gmail.com 
De Blokhut  Pr. Bernhartplein 2;   zaterdags  van  13:00-16:00  uur   
Datums: 18-09-2021, 16-10-2021, 20-11-21 en 18-12-2021 
 
Steenbergen VV Steenbergen  06-11301128    
De Vaert, Kapelaan Kochstraat 54 Welberg;    van 19:00-22:00 uur 
Datums: 23-09-2021 

 

 

https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
http://delta-oost.jimdo.com/
http://pvbreda.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhoutpost.nl/
mailto:jankoenraadt8@gmail.com
mailto:mr.nicolaas09@gmail.com
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