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OC nieuws   Nr 19 

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. 

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   

 

 11 apr 2022 

  koopjestafel,  
  veiling, 
  loterij  
 

 9 mei  2022 

  koopjestafel,  
  veiling, 
  loterij 
 

 13 juni 2022 

  koopjestafel,  
  veiling, 
  loterij 
 
 
 

    

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

   oc@home.nl 

   

  Website 

   Onderling Contact 
   

   

 

De volgende ruilavond is op 11 april!  
De postzegel ruilavonden in de Kastanje zijn weer zonder beperkingen 

mogelijk.  Op maandag 11 april hebben we een koopjestafel, een kleine 

veiling en een loterij. U bent van harte welkom op 11 april, liefst door  

aanmelding via OC@home.nl. Met iedere aanmelding voor de 

presentielijst dingt u mee naar de gratis prijzen tijdens de laatste ruilavond 

van het seizoen op 11 juli. Gewonnen prijzen blijven bewaard of worden 

opgestuurd naar de winnaars.  
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

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 
 

 

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 
 
 
 
 

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

      

 

 ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

 

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/ 

 

Europa 

CEPT 
zegels 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:driehoek@gmail.com
https://www.postzegelblog.nl/2021/10/31/postzegeluitgiften-eerste-helft-2022/
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

    

 

 

   

 

   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 
   loterij in juli 
 

  

    

 

 

 

 

Postzegelverenigingen in de regio 
Alle datums onder voorbehoud 
 
Bergen op Zoom Onderling Contact   
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact   
Info: Henk Hamers OC@home.nl , Niek van Essen 06-28781212  

Zaal: Buurtcentrum De Kastanje Kastanjelaan 164 
2e maandag van de maand  van 19:00-22:00 uur    
Datums:   11-04-22, 9-05-22, 13-06-22, 11-07-22  
 
Halsteren, Halchterth & Onderling Contact  
Info: Hans Kokke  0164-683485    
Zaal: Heemhuis  Halchterth  De Beeklaan 29 A Halsteren  
4e zaterdag van de maand van 12:00 tot 16:00 uur 
Datums:   23-04-22, 28-05-22 en 25-06-22. 
 
Bergen op Zoom, Delta Oost  http://delta-oost.jimdo.com 
Info:  Gerard Jordans 0164-236768  deltaoost@ziggo.nl  
Zaal: Buurtcentrum De Korenaere   Korenmarkt 7   
1e donderdag van de maand  van 19:00-22:00 uur      
Datums: 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   
Zaal: De Toss, Valkenierslaan 285a  
1e zondag van de maand van 9:30-12:30 uur 
Datums:   3-04-22, 1-05-22, 5-06-22, 3-07-22,    
Zaal: De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128;  
3e zaterdag van de maand van 13:00 – 17:00 uur  
Datums:    16-04-22, 21-05-22, 18-06-22, 17-09-22, 15-10-22, 16-11-22, 
 
Filatelica West Brabant   www.filawb.nl 
Roosendaal Ruilbeurs Roosendaal  
Info: R. van Midde 0165-537012, C. Vriends 0165-532725 
Zaal: Huis ten Halve, Kruisstraat 60   
1e zaterdag v/d/maand  13:00-16:00 uur 
Datums:  2-04-22, 7-05-22, 4-06-22, 2-07-22, 3-09-22, 1-10-22, 5-12-22,  
 
Kloetinge FV De Bevelanden  www.postzegelclubdebevelanden.nl 
Info: P.J. van Eijkeren 0113-228562, emc@zeelandnet.nl  
Zaal: Amicitia  Schimmelpenninckstraat 1  
elke 2e donderdag van de maand  van 19:30-22:00 uur      
Datum:   14-04-22, 12-05-22, 9-06-22, 8-09-22, 13-10-22, 8-12-22 
Beurs op zaterdag van 10:00-17:00 uur 19-11-2022 

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:OC@home.nl
http://delta-oost.jimdo.com/
mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://pvbreda.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:emc@zeelandnet.nl
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

 

 

  

 

 

 

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

   oc@home.nl 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Oosterhoutse Ver. van PV  www.oosterhoutpost.nl 
Zaal: 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 
Datums: 2-04-22, 7-05-22 en 4-06-22 
 

Oud Gastel postzegelbeurs Oud Gastel   jankoenraadt8@gmail.com 
Info: Jan Koenraadt, 06-23300801 
Zaal: Hart van Gastel  Markt 8 (ingang Parkstraat)  
4e zondag van de maand van 9:30-12:30 uur    
Datums:  24-04-22, 22-05-22 en 26-06-22 
 
Willemstad Helwijk PV Amphilex     mr.nicolaas09@gmail.com 
Info: Nico Veltrop,06-40351034 
Zaal: Buurtcentrum De Blokhut  Pr. Bernhartplein 2 Helwijk    
zaterdags  van  13:00-16:00  uur   
Datums: 9-04-22, 21-05-22, 18-06-22, 17-09-22, 15-10-22, 19-11-22,  
Grote najaarsveiling: 26-11-2022 kijken vanaf 9:30 uur, veilen om 13 uur 
 
Steenbergen VV Steenbergen  info@hansdevogt.nl 
Info:  06-11301128  
Zaal: De Vaert, Kapelaan Kochstraat 54 Welberg 
donderdags van 19:00-22:00 uur 
Datums; 21-04-22, 19-05-22, 16-06-22, 15-09-22, 20-10-22, 17-11-22,  
Zaterdag beurs:  8-10-22 van 09:00-14:00 uur in de Vaert 
 
 

mailto:oc@home.nl
http://www.oosterhoutpost.nl/
mailto:jankoenraadt8@gmail.com
mailto:mr.nicolaas09@gmail.com
mailto:info@hansdevogt.nl
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

 

   

 

 

 

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

   oc@home.nl 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geopend van 09:30-17:00 uur,   woensdag en zondag gesloten 
 
 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  
 

hier had ook jouw stukje/oproep/aanbieding 

kunnen staan;  driehoek17@gmail.com 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  

 
 
 
 
 
 

mailto:oc@home.nl
mailto:driehoek17@gmail.com
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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 
▪ 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 
 

 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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Aanbieding  advertentie 
 

18 postfrisse persoonlijke postzegels uitgegeven door PV Onderling Contact. Vanaf het 
jaar 2006 werden telkens monumenten uit Bergen op Zoom als thema gekozen. In het 
jaar 2015 werden 3 zegels uitgegeven vanwege het 60 jarig jubileum. Deze 3 zegels 
hadden een bijzonder thema; een culinair monument de 3 AAA’s; Asperges Aardbeien 
en Ansjovis. De complete verzameling is te koop voor  €25,- inclusief  verzend kosten. 
Te verkrijgen via driehoek17@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

 
 
 

mailto:driehoek17@gmail.com
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Geschiedenis Ukraine voor 2022 
 
 
Op 24 augustus 1991 werd Oekraïne onafhankelijk 

van de Sovjet-Unie. In december van dat jaar werd 

de onafhankelijkheid bekrachtigd door een 

volksstemming en erkend door de internationale 

gemeenschap. Vanaf de vroege middeleeuwen was 

het land dat nu Oekraïne genoemd wordt 

slachtoffer van voortdurende versnippering, 

verovering, hereniging en bezetting. Wat is de 

geschiedenis van Oekraïne in vogelvlucht? 

 

Grootvorstendom Kiev 
Van de negende tot de dertiende eeuw maakte een groot deel van Oekraïne deel uit van 

het Grootvorstendom Kiev. Het volk dat er leefde stond bekend als de Oost-Slaven. 

Onder Vladimir de Heilige (978-1015) en Jaroslav de Wijze (1019-1054) beleefde dit 

rijk haar grootste bloei. Door een huwelijksverbintenis met de zus van de keizer 

Constantinopel werd het orthodoxe geloof geïntroduceerd. Tot op de dag van vandaag 

speelt de Russisch-Orthodoxe kerk een belangrijke rol in Oekraïne. Na de elfde eeuw 

viel het rijk langzaam uit elkaar. In de 

dertiende eeuw veroverden de 

Mongolen het gebied. De Oost-

Slavische natie viel uiteen in de 

Oekraïnse, Russische en Wit-Russische 

natie. 

Buitenlandse overheersing 
In de veertiende eeuw veroverde het Groothertogdom Litouwen de stad Kiev. Na de 

fusie van de Litouwers met de Polen bleef Oekraïne tot de zeventiende eeuw beheerst 

door het Pools-Litouwse Gemenebest. Een overheersing waar een eind aan kwam door 

de Pools-Russische oorlog van 1654 tot 1667. Vanaf dat moment zouden de Russen 

voor het overgrote deel de dienst uitmaken in het gebied. 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-kiev
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Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek   
In 1917 brak in Rusland de Oktoberrevolutie uit. In de drie jaar erna volgden 

verschillende regeringen elkaar in snel tempo op. Pas in 1919 stabiliseerde de situatie 

enigszins. Vanaf 1922 was de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek een onderdeel 

van de Sovjet-Unie. Er volgde een periode van snelle industrialisatie, maar door de 

collectivisatie van de 

landbouw ontstond en een 

grote hongersnood, de 

holodomor, in de jaren 

'30. In 1941 werd 

Oekraïne veroverd door 

Nazi Duitsland. Relatief 

veel Oekraïners 

collaboreerden met de 

Duitsers, vanwege hun 

afkeer voor de Sovjet-

Unie van Stalin. Na de 

oorlog kreeg Oekraïne 

eindelijk enige stabiliteit 

en daardoor werd het één 

van de meest welvarende 

Sovjet-staten.  

In 1986 kreeg het land internationale bekendheid vanwege de kernramp in Tsjernobyl. 

Op 24 augustus 1991 werd het het land uiteindelijk geheel onafhankelijk. Sinds de 

onafhankelijkheid van Oekraïne is het land echter niet erg stabiel. De Oekraïners 

kampen met de erfenis van de Sovjet-Unie en hebben nog altijd een lastige verhouding 

met het machtige buurland Rusland.  
 

Relatie met Rusland 
In 2014 liepen protesten van pro-westerse demonstranten in Kiev uit tot een revolutie. 

Nadat de toenmalige regering ten val was gebracht, werd deze vervangen door een pro-

westerse regeringsploeg. Als reactie hierop scheidden de meer Russisch geörienteerde 

oostelijke provincies zich af van Oekraïne, en werden de 

Volksrepublieken Donetsk en Loegansk uitgeroepen. Een 

bloedige burgeroorlog tussen het regeringsleger en de 

door Rusland gesteunde separatisten volgde: 13.000 

levens gingen verloren, en anderhalfmiljoen mensen 

sloegen op de vlucht.  

 

Tegelijkertijd vielen Russiche militairen in 2014 het 

Oekraïnsche schiereiland van de Krim binnen. Deze 

troepenmacht nam de infrastructuur van het schiereiland 

over, en schreef in maart 2014 een referendum uit over de 

toekomst van de Krim. De uitslag van deze volksraadpleging was duidelijk: maar liefst 

96.4 procent van de lokale bevolking stemde voor aansluiting bij Rusland. Als gevolg 

trad de Krim op 18 maart 2014 toe tot de Russische Federatie. Deze toetreding werd 

anno 2019 niet erkend door Westerse landen: in hun ogen was sprake van een illegale 

annexatie van Oekraïens grondgebied.  

Vredesproces 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/tsjernobyl-was-dansen-op-dun-ijs
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Sinds 2014 werden verschillende pogingen ondernomen om het oorlogsgeweld een halt 

toe te roepen. Zo werd in september 2014 het Minskprotocol ondertekend door 

afgevaardigden van Oekraïne, Rusland en de pro-Russische separatisten, waarna in 

februari 2015 Minsk II volgde. Geen van deze overeenkomsten slaagde echter in het 

beëindigen van het conflict in Oost-Oekraïne, waarna de leiders van Rusland, Oekraïne, 

Frankrijk en Duitsland in december 2019 een nieuwe poging ondernamen om tot een 

compromis te komen. 
 
 
 

Ukraine na 24 februari 2022  
 
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 

 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOC 
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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  
 

 
Europa  
CEPT  
zegels  
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


