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OC nieuws   Nr 23 

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 naar de leden. 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      

  na de zomer 
 Wijkcentrum ’t Fort 
 Bernadettestraat 4 
 Bergen op Zoom 

 Gratis parkeren   

 12 sept 2022 

  koopjestafel,  
  veiling, 
  loterij 

 

Postzegeldag

1 okt 2022 

  koopjestafel,  
  loterij 
 

 10 okt 2022 

  koopjestafel,  
  veiling, 
  loterij 

    

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

   oc@home.nl 

    

Website OC    

 www.pvboz.nl 
     

De volgende ruilavond is op 12 september 
De eerste postzegel ruilavond na de zomervakantie is op maandag 12 

september. Het wordt tevens onze eerste ruilavond in ons nieuwe 

wijkcentrum ’t Fort. Op die ruilavond  hebben we een koopjestafel, een 

kleine veiling en een loterij. U bent van harte welkom op 12 september 

liefst middels  aanmelding via OC@home.nl.  

In wijkcentrum ’t Fort zullen voortaan alle ruilavonden plaatsvinden. Meer 

informatie over de nieuwe locatie wijkcentrum ’t Fort verderop in deze 

nieuwsbrief 

 
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 
 

Over de inhoud van deze nieuwsbrief nr. 23  

 
Gezamenlijke Postzegel beurs op 1 oktober Bergse postzegelverenigingen 

Korte route beschrijving naar wijkcentrum ’t Fort 

Postzegel verenigingen in de regio en hun ruilbijeenkomsten 

Grote postzegel beurzen in 2022 

Thematische vereniging motiefgroep Schaken  

Postzegelveiling de Bevelanden op 24 september 

Rondzending Delta Oost ook voor OC leden 

Aanbieding persoonlijke monumentenzegels Bergen op Zoom 

 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘ OCꚘ 
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Postzegel    

Vereniging 

Onderling  

Contact   

Opgericht  

24 oktober 
1955 

 

E-mailadres 

oc@home.nl 

Website 

Onderling 
Contact 
www.pvboz.nl  

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 

      

 

 

de F.V. Delta Oost  en de  P.V. Onderling Contact 

organiseren op 

zaterdag 1 oktober 2022 een 
  GROTE POSTZEGEL RUILMIDDAG 

e.e.a. van 10.00 tot 16:00 uur. 
 

☀ er zijn deze middag  diverse stands 
 met een grote variatie aan zegels en poststukken 

 

☀ er is een zeer uitgebreide koopjes- /snuffeltafel 
 

☀ een verloting met filatelistische en  niet-filatelistische prijzen 
 

☀ sociaal contact en gezelligheid 
 

gratis   entree   voor   leden    en   niet-leden. 
 

☀ in wijkcentrum ’t Fort                             
Bernadettestraat 4  4615 EV  Bergen op Zoom 

( achter de Lourdeskerk ) 

☀  tel. wijkcentrum 0164 -255655. 

☀ voldoende gratis parkeerruimte  achterzijde van ‘t Fort ! 
 

voor meer informatie: 

 

☀ P.V. Onderling Contact: Niek van Essen 

 06-28781212 ☀  oc@home.nl 
 

☀ F.V.   Delta Oost : Gerard Jordans  

 0164- 236768 ☀ delta-oost@ziggo.nl 
 

Heeft u nog mooi materiaal voor de verkoop; 
uw kavels voor de koopjes en snuffeltafel kunt u t/m 1 oktober 

inleveren wel steeds duidelijk voorzien van naam en prijs 
 

Route beschrijving zie hieronder 

 

mailto:oc@home.nl
http://www.pvboz.nl/
http://www.pvboz.nl/
http://www.pvboz.nl/
mailto:driehoek@gmail.com
mailto:oc@home.nl
mailto:delta-oost@ziggo.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 

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

  

  Website OC    

 www.pvboz.nl  

 

 

 

 

De postzegel vereniging Onderling Contact gaat verhuizen.  

Na de zomervakantie start OC het nieuwe seizoen op een nieuwe 

locatie. Het bestuur denkt met de nieuwe locatie in wijkcentrum ’t 

Fort een mooie ruimte gevonden te hebben. Hieronder meer 

informatie over de nieuwe verenigingslocatie, de bereikbaarheid en 

ruime gratis parkeer mogelijkheden. 
 

mailto:oc@home.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 

   

 

 

 Website OC 

 www.pvboz.nl  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

 

Postzegelverenigingen in de regio 
Alle datums onder voorbehoud 

 
Bergen op Zoom Onderling Contact  www.pvboz.nl   
Info: Henk Hamers OC@home.nl , Niek van Essen 06-28781212  

Zaal: wijkcentrum ’t Fort Bernadettestraat 4 
2e maandag van de maand  van 19:00-22:00 uur    
Datums:   12-09-22, 10-10-22, 14-11-22, 12-12-22, 9-01-23   
Zaterdagbeurs in ’t Fort; 1-10-22, van 10:00 tot 16:00 
 
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: 24-09-22, 22-10-22, 26-11-22. 
 
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: 1-09-22, 6-10-22 en 3-11-22 
 

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:   4-09-22, 2-10-22, 6-11-22, 4-12-22 
Zaal: [, Graaf Hendrik III plein 128;  
3e zaterdag van de maand van 13:00 – 17:00 uur  
Datums:    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 

mailto:oc@home.nl
http://www.pvboz.nl/
http://www.pvboz.nl/
mailto:OC@home.nl
http://delta-oost.jimdo.com/
mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://pvbreda.nl/
http://www.filawb.nl/


6 
 

 

 

         

     

 
 

  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

 

   

 

 

 

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

   oc@home.nl 

   

 

 

 Website OC 

 www.pvboz.nl 

 

 

 

 

 

Zaal: Huis ten Halve, Kruisstraat 60   
1e zaterdag v/d/maand  13:00-16:00 uur 
Datums:  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:   8-09-22, 13-10-22, 8-12-22 
Extra veiling zaterdag 24 september 13:00 uur  
Beurs op zaterdag van 10:00-17:00 uur 19-11-2022 
 
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:  25-09-22, 23-10-22, 27-11-22, 18-12-22 
 
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: 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; 15-09-22, 20-10-22, 17-11-22,  
Zaterdag beurs:  8-10-22 van 09:00-14:00 uur in de Vaert 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  

 

Onderling Contact heeft een nieuwe website 
ontwikkeld met een praktische korte naam 
www.pvboz.nl. Hier vind u nieuws over 
activiteiten, eerdere email nieuwsbrieven, OC-
tjes nieuwsbrieven, nieuwtjesdienst, 
monumentenzegels enz. Neem eens een kijkje 

mailto:oc@home.nl
http://www.pvboz.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:emc@zeelandnet.nl
mailto:jankoenraadt8@gmail.com
mailto:mr.nicolaas09@gmail.com
mailto:info@hansdevogt.nl
http://www.pvboz.nl/
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Geopend van 09:30-17:00 uur,   woensdag en zondag gesloten 

 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  

 

Aangeboden 

complete jaargangen 2019 en 2020 van filatelie. Weet U misschien 
iemand die ik daar een plezier mee kan doen? Met vr. groet, R. Goosen. 
Indien u interesse heeft via OC@home.nl komt u in contact met aanbieder 

 

mailto:OC@home.nl
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ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  

 

Grote postzegel beurzen in 2022 
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AntwerpFila             7 & 8 oktober 

 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  
 

Verkoop van de monumentenzegels via 
email OC@home.nl  
Kijk ook op de website www.pvboz.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 
 
 

mailto:OC@home.nl
http://www.pvboz.nl/


10 
 

 
 

 
 
 
 
 



11 
 

 
Ingekomen mededeling 

 

Wij zijn de Motiefgroep Schaken met een 

grote nadruk op schaken in de filatelie. Het 
postzegelseizoen gaat weer beginnen en wellicht zijn 
er in West-Brabant mensen die schaken als spel doen 
en misschien het zelfs filatelistisch omarmen.  
Naast de filatelie doen we ook onderzoek naar de 
achtergronden, bijv. van Groningen 1946 
(stempelcatalogus vd Wart 281). 
 
De vereniging heeft een 
website www.euwe.nl daar kunt u meer 
informatie vinden. 
via het OC bestuur of kunt u ook om de digitale 
folder vragen 
Voor vragen op filatelistisch gebied kunt u 
contact opnemen met 
Nico van der Plas: nico.van.der.plas@ziggo.nl 
 
Voor algemene vragen over de Motiefgroep 
Schaken kunt u contact opnemen met Rob 
Spaans: robspaans64@gmail.com 

https://sites.google.com/view/scacchis-
reisgids 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOC 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  

hier had ook jouw stukje/oproep/aanbieding 

kunnen staan;  driehoek17@gmail.com 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  

 
  

 

 
 
 
 

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  €22,50,- inclusief  verzend 
kosten. 
Te verkrijgen via driehoek17@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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