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OC nieuws   Nr 18 

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 middels deze OC Nieuwsbrief.  

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

  In Buurthuis  
  De kastanje 
  Kastanjelaan 164 
  Bergen op Zoom  

  Gratis parkeren   

 

 14 mrt 2022 

  koopjestafel,  
  veiling, 
  loterij  
 

 11 apr 2022 

  koopjestafel,  
  veiling, 
  loterij 
 

 9 mei 2022 

  koopjestafel,  
  veiling, 
  loterij 
 
 
 

   Let op 

    Verzoek s.v.p. 
    aanmelden voor 
    de ruilavonden  
    aanmelden via 

   oc@home.nl 

   

  Website 

   Onderling Contact 
   

   

 

De volgende ruilavond is op 14 maart!  
Vanwege wijziging van Corona maatregelen per 25 februari zijn 

bijeenkomsten in de Kastanje weer nagenoeg zonder beperkingen 

mogelijk.  Op maandag 14 maart kunnen we liefst na aanmelding via 

OC@home.nl weer samen komen voor de postzegelruilavond van 

Onderling Contact. We hebben die avond een koopjestafel, veiling en een 

loterij. U bent van harte welkom op 14 maart 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

Regels voor buurthuizen ivm Corona virus 

Sinds 25 februari 2022 zijn de meeste regels voor buurthuis de kastanje i.v.m. het 
Corona virus niet meer van toepassing. 
- Enkel bij klachten thuis blijven en 
- Bij recente corona besmetting voldoende dagen thuis in quarantaine blijven. 

 

De regels om stukken voor de Veiling aan te bieden zijn gewijzigd. 
Let op!     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,  Prijs  en eventueel een omschrijving.    
# Het bestuur / veilingmeester mag stukken weigeren op basis van 
    bovenstaande gronden 

 

Naast de veiling is er ook een Koopjestafel op de ruilavond 

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 

Relatiegeschenk abonnementhouders  

nieuwtjesdienst  

 
De leden die via de nieuwtjesdienst van Onderling Contact een abonnement hebben 
op uitgiften van PostNl ontvingen in februari de bewaarmap voor postzegels met als 
thema Oersoorten. In 2021 werden de eerste twee velletjes met drie zegels 
uitgegeven in 2022 en 2023 volgen nog eens 2 keer 2 velletjes. Op de drie persoonlijke 
postzegels van het eerste velletje stonden de vruchten van de sleedoorn, de 
hondsroos en de wilde peer. De tweede uitgifte in deze reeks bevat drie persoonlijke 
zegels in een vel met bessen van de gewone vlier, de duindoorn en de bosaalbes.  
 
 

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 

driehoek@gmail.com 

 

  Nieuwtjesdienst, 

  Ledenadministratie, 

  Website,  

  Financiën 

  Henk Hamers 

  OC@home.nl   

OIBAN 

 NL83 INGB0005036027 

      

 

Ukraine   

 
Het is onwerkelijk en intens triest tegelijkertijd. De 
militaire machthebbers van de Russische federatie laten 
zich van hun slechtste kant zien.  En het is de ruim 30 
jaar oude republiek Ukraine niet gegund om zonder het 

geweld  hun zelfstandigheid 
te bewaren. Al Eeuwen lang 
hebben Ukraine en Polen 
samen geschiedenis 
geschreven. Ieder 
afzonderlijk hebben deze 
twee landen het in de afgelopen 110 jaar te verduren 
gehad onder de Tsaren, Stalin, de Sovjet Unie en de 
Russische Federatie. Wat vooraf ging aan de huidige crisis is 
te veel om te verwoorden in een kort stukje over Ukraine.  
Maar uit solidariteit met de miljoenen burgers die het 

slachtoffer zijn van Poetins fascistische regiem toch even kort 
aandacht voor dit wereldnieuws. Laten we hopen dat deze 
ellende niet lang duurt en de sancties van de ‘westerse landen’  
Poetin tot inkeer brengen. Maar we moeten erger vrezen en de 
mogelijke gevolgen onder ogen zien. De prijzen voor energie, 
voedsel en huisvesting zullen onder grote druk komen te staan. 
De opvang van vluchtelingen zal grote impact hebben op onze 
maatschappij.  Waar Rusland een militaire krachtpatser is heeft 

het Westen de financiële machtsmiddelen. 
Die worden nu op de proef gesteld. Poetin 
gokt erop dat de bevolking gaat morren en 
zal de populisten steunen om hier vorm aan 
te geven. Laten we deze crisis aangrijpen 
om met meer aandacht voor elkaar en 
minder economische groei onze democratie 
en het milieu te redden. Laten we elkaar en 

de bevolking van de Ukraine helpen en zo Poetin een lesje leren.                             Niek 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  

 
 

Verkoop van de monumentenzegels via 
OC@home.nl  
 
één losse zegel €1,10 per stuk en €1,10 
verzendkosten. 
voor de frankering wordt dus ook een zegel van de 
Geit gebruikt 
2 ongebruikte zegels kosten dus €3,30 
Vel met 10 zegels bestellen kost €12,10, inclusief 
informatieblad is dat €13,00 

 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

    

 

 

  Let op 

   Verzoek s.v.p. 
    aanmelden voor 
    de ruilavonden  
    aanmelden via 

   oc@home.nl 

   aanmelding wordt 
   gebruikt voor  
  presentielijsten   
   welke ook 
   worden gebruikt 
   voor de gratis 
   loting in juli 
 

  

    

 

 

 

 

 

 

Kloetinge FV De Bevelanden  

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

Tijden kunnen verkeren  
Aardgas uit de bodem van Groningen, ooit de trots van ons land. Het bracht 
ons welvaart en voorspoed. Maar de keerzijde van deze medaille werd een 
nachtmerrie voor menig inwoner van het Groningse platteland. De schade aan 
de huizen door verzakkingen van de bodem blijken een lastig dossier voor 
politiek Den Haag. De aardgas baten kwamen indirect in de schatkist van Den 
Haag maar in hoofdzaak bij de  aandeelhouders van de NAM. Jammer dat de 
NAM nog altijd niet thuis geeft om adequaat slachtoffers te helpen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Rusland de gaskraan dicht draait is het hopen dat niet Shell en Esso, maar 
huishoudens in Groningen, Nederland en Duitsland de baten ontvangen van 
extra Gas dat uit de Groningse bodem zal worden gehaald.       
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

 

 

  Let op 

   Verzoek s.v.p. 
    aanmelden voor 
    de ruilavonden  
    aanmelden via 

   oc@home.nl 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post.nl  uitgiften 1e helft 2022 
 
3 januari 2022 

1) Beleef de natuur Fort Ellewoutsdijk (Zeeland) 

2) Typisch Nederlands schaatsen 

21 februari 2022 

3) Beleef de natuur Nieuwkoopse Plassen (Zuid-Holland) 

4) Mauritshuis 200 jaar 

21 maart 2022 

5) Typisch Nederlands hockey 

6) Delftse tulpenvazen 

4 april 2022 

7) Typisch Nederlands wielrennen 

9 mei 2022 

8) Typisch Nederlands zeilen 

9) Vrouwtje van Stavoren (Post Europa) 

13 juni 2022 

10) Beleef de natuur Sint-Pietersberg (Limburg) 

20 juni2022 

11) 250e geboortedag koning Willem I 

 

Bron: 

https://www.postzegelblog.nl/2021/10/31/postzegeluitgiften-eerste-helft-2022/ 

 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

 

Eupopa  
CEPT  

zegels  
2021 
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

 

  Let op 

    Verzoek s.v.p. 
    aanmelden voor 
    de ruilavonden  
    aanmelden via 

   oc@home.nl 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:   14-03-22, 11-04-22, 9-05-22, 13-06-22, 11-07-22  
 
Halsteren, Halchterth & Onderling Contact  0164-683485    
Heemhuis  Halchterth  De Beeklaan 29 A Halsteren 4e zaterdag van de maand van 12:00 tot 16:00 uur 
Datums:   26-03-22, 23-04-22, 28-05-22 en 25-06-22. 

 
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: 3-03-22, 7-04-22, 5-05-22, 2-06-22, 7-07-22, 1-09-22, 6-10-22 en 3-11-2 
 

Breda PV Breda  http://pvbreda.nl/  Ruilbeurs Breda   
De Toss, Valkenierslaan 285a; 1e zondag van de maand van 9:30-12:30 uur 
Datums:   6-03-22, 3-04-22, 1-05-22, 5-06-22, 3-07-22,    
De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128; 3e zaterdag van de maand van 13:00 – 17:00 uur  
Datums:    19-03-22, 16-04-22, 21-05-22, 18-06-22,  

 
Filatelica West Brabant   www.filawb.nl 
Roosendaal Ruilbeurs Roosendaal 0165-537012 
Huis ten Halve, Kruisstraat 60  1e zaterdag v/d/maand  13:00-16:00 uur 

Datums:  5-03-2022, 2-04-22, 7-05-22, 4-06-22, 2-07-223-09-22, 1-10-22 

 
Kloetinge FV De Bevelanden  www.postzegelclubdebevelanden.nl 
Amicitia  Schimmelpenninckstraat 14;   elke 2e donderdag van de maand  van 19:30-22:00 uur      
Datum:  10-03-22 vervalt, 14-04-22, 12-05-22, 9-06-22,  

Beurs op zaterdag 12-03-22 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:  30-03-22, 27-04-22, 25-05-22, 29-06-22 
Beurs op eerste zaterdag v.d. maand vanaf 13:00 uur 5-3-22 , 2-04-22, 7-05-22 en 4-06-22 
 

Oud Gastel postzegelbeurs Oud Gastel   jankoenraadt8@gmail.com 
Zaal Hart van Gastel  Markt 8 (ingang Parkstraat);  4e zondag van de maand van 9:30-12:30 uur    
Datums: niet in februari, 27-03-2022, 24-04-22, 22-05-22 en 26-06-22 

 
Willemstad Helwijk PV Amphilex     mr.nicolaas09@gmail.com 
De Blokhut  Pr. Bernhartplein 2;   zaterdags  van  13:00-16:00  uur   
Datums: 19-03-22, 9-04-22, 21-05-22, 18-06-22, 17-09-22, 15-10-22, 19-11-22 

Grote voorjaarsveiling: 26-03-2022 kijken vanaf 9:30 uur en veilen om 13:00 uur 
 
Steenbergen VV Steenbergen  06-11301128   info@hansdevogt.nl 
De Vaert, Kapelaan Kochstraat 54 Welberg;    donderdags van 19:00-22:00 uur 
Datums:  17-03-22, 21-04-22, 19-05-22, 16-06-22, 15-09-22, 20-10-22, 17-11-22, 15-12-22 

Zaterdag beurs:  8-10-22 van 09:00-14:00 uur in de Vaert 

 

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
http://delta-oost.jimdo.com/
http://pvbreda.nl/
http://www.filawb.nl/
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http://www.oosterhoutpost.nl/
mailto:jankoenraadt8@gmail.com
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Geopend van 09:30-17:00 uur,   woensdag en zondag gesloten 
 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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 Rondzendingen  

 
Sinds 2020 kunnen leden van Onderling Contact ook deelnemen aan de rondzendingen 
van Delta Oost. Mochten er nog geïnteresseerden zijn om deel te nemen dan kan men 
zich melden bij Niek van Essen, de deelname aan rondzendingen van Delta oost 
middels een lidmaatschap bij OC blijft dan zonder kosten. 
Eenmaal aangemeld ontvangt u van de rondzendleider Henk van Vliet, een stempel 
met een Deltanummer en u wordt ingedeeld in een groep met leden bij u in de buurt. 
Vanaf dat moment kunt u deelnemen aan het rondzendverkeer.  
Hebt u een zegel uit een boekje genomen, dan stempelt u het opengevallen vakje af 
met uw nummerstempel. U vult het totaal van uw uitnames per rondzendboekje in op 
de bijgevoegde lijst en telt het totaal uitgenomen bedrag op.   Dit bedrag maakt u per 
omgaande over op de giro van de Vereniging Delta oost; rondzending Delta Oost 
IBAN = NL09 INGB 0001 8296 66.  
De Rondzending van Delta oost werkt met een tweejaarlijkse cyclus die in oktober 
2021 weer is gestart. Maar u kunt ten alle tijden starten met uw deelname.  In deze 
Corona tijd met alle beperkingen vanwege Covid, is het rondzendverkeer een prima 
manier om toch  postzegels te vinden die u  kunt gebruiken voor uw verzameling.  
 
U kunt ook boekjes inleveren, maar voor het inleveren van boekjes moet u wel lid zijn 
van Delta Oost. Ingeleverde boekjes circuleren dan gedurende een tweetal jaren. Tips 
voor het maken van aantrekkelijke boekjes: Steeds duidelijk de prijs noteren en altijd 
afronden op 5 cent. Succesvolle boekjes zijn boekjes met aantrekkelijke postzegels 
tegen aantrekkelijke prijzen die bovendien op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd 
zijn. Zorg ervoor dat zegels goed bevestigd zijn en tot slot het vermelden van 
catalogusnummers levert een belangrijke bijdrage voor de verkoopbaarheid van de 
postzegels. 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  
 

hier had ook jouw stukje/oproep/aanbieding 

kunnen staan;  driehoek17@gmail.com 

 
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 
 

Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerp 

 

Wat heeft deze 90ste editie van Antwerpfila u te bieden: 
▪ Grootste Internationale postzegel- en muntenbeurs van België (meer dan 

3.000 m2) met meer dan 50 standhouders uit binnen- en buitenland 

mailto:driehoek17@gmail.com
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▪ Uitstekende bereikbaarheid (zowel met de auto als met het openbaar 
vervoer). 

▪ Dichtbij het prachtige historische stadscentrum van Antwerpen. 
▪ Gezellig cafetaria met ruim aanbod. 
▪ Catalogi, materiaal, benodigdheden/toebehoren… 
▪ Brieven en postkaarten, euromunten e.a. 
▪ Postzegels, klassiek en modern, variëteiten en curiositeiten. 
▪ Thema’s en partijen/verzamelingen. 
▪ Postadministraties aanwezig (bpost, …). 

 

Antwerp Expo 
 

 

 


