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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 

   Penningmeester 

     Henk Hamers 

     Gertrudisboulevard 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/pzvonderlingcontact 

 

OC nieuws   Nr 8 

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. 
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    Ruilavonden      

     In Buurthuis De kastanje 

     Kastanjelaan 164 te BoZ 

     Gratis parkeren 

 

    10 mei 2021 

    Geen ruilavond 

 

   14 juni 2021 

    veiling, koopjestafel, loterij  

    onder voorbehoud 

 

   12 juli  2021 

    veiling, koopjestafel, loterij  

    onder voorbehoud     

 

    Let op 

    U moet zich voor elke     

    ruilavond aanmelden via 

    oc@home.nl 

    

     Website  

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

 

 

 

      
 

Ruilavond 10 mei gaat niet door! 
 
Ondanks de recente versoepelingen voor wat betreft maatregelen 
i.v.m. het Covid-19 virus gaat de ruilavond van 10 mei  helaas niet door  
 
Voor buurthuis de Kastanje heeft het SVW een bezoekersprotocol 
volgens de RIVM en gemeentelijke richtlijnen en heeft aanvullend tot 
half mei geen avondopenstelling. 
Pas in de loop van mei wordt duidelijk of er wijzigingen komen in het 
openingsbeleid voor de Kastanje. 
  
Middels deze OC-Nieuws berichten wordt U steeds voorafgaand aan 
elke ruilavond geïnformeerd of de ruilavond plaats kan vinden of niet.  
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

UITGIFTEN Nederland  2021(voorjaar) 

 
 
Het postzegelvel 

Duurzaamheid bevat 6 
postzegels in 2 verschillende 
ontwerpen. Het 
postzegelontwerp is 
gebaseerd op de gedachte 
dat de mens de aarde van 
generatie op generatie zo 
goed mogelijk moet 
doorgeven. Op de 1e 
postzegel staat een halve 
wereldbol afgebeeld, 
vastgehouden door een 

volwassene van wie alleen de armen en handen zichtbaar zijn. Op de 2e 
postzegel staat de andere helft van de wereldbol, maar nu is het een 
kind die de handen naar dezelfde wereldbol uitstrekt. 
Het ontwerp van het postzegelvel Duurzaamheid is een collectieve 
prestatie van twee grafisch ontwerpers: Reynoud Homan en Martijn de 
Wilde. 

 
Het postzegelvel Typisch 

Nederlands - grachtenpanden 
bevat 6 postzegels. De serie 
Typisch Nederlands besteedt dit 
jaar aandacht aan woningtypes 

en gevels die kenmerkend voor ons land zijn. Op de postzegels Typisch 
Nederlands - grachtenpanden staat een kleurrijke illustratie van 5 
grachtenpanden, groot en klein, uit Amsterdam. De panden staan 
tegen elkaar aan. Links en rechts is in de achtergrond het silhouet 
zichtbaar van de gevels aan de gracht erachter.  Het ontwerp van de 
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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/pzvonderlingc
ontact    

 

Nalatenschappen, 

Rondzendinformatie, 

Redactie OC-tje,  

OC Nieuws, Veiling 

Niek van Essen 

driehoek17@gmail.com     

     

     Nieuwtjesdienst, 

     Ledenadministratie, 

     Website, Financiën 

     Henk Hamers 

     oc@home.nl   

On 

 

    IBAN 

     NL83 INGB 0005036027 

     PV Onderling Contact 

 

 

serie Typisch Nederlands is van de hand van grafisch ontwerper Edwin 
van Praet van Total Design uit Amsterdam.  

In 2021 verschijnen in de serie Typisch Nederlands ook nog postzegels 
over houten huizen, grachtenpanden, woonboten en rijtjeshuizen. 

Beleef de natuur – De onlanden     22-02-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
 
 

 

 

 

 

 
Deze uitgifte besteedt aandacht aan het moeraslandschap De Onlanden 
bij de stad Groningen. Op de postzegels Beleef de natuur – De 
Onlanden zijn de volgende bewoners van dit natuurgebied afgebeeld: 
kemphaan, grote zilverreiger, smient, glazenmaker, gewone klaproos, 
klein hoefblad, gewone margriet, brasem, otter en bruine vuurvlinder. 
Het postzegelvel Beleef de natuur – De Onlanden is een ontwerp van 
grafisch ontwerper Frank Janse uit Gouda.   
 
Bron: postnl.nl/webshop/collect-club/postzegeluitgiften/ 
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        Postzegel Vereniging 

        Onderling Contact   

         Opgericht 24 oktober 1955 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Beleef de natuur – Dwingelderveld    4-01-2021 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

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. In de herfst van 2021. Bleken 
de datums damen te vallen met De Antwerp 
Fila beurs van 1 oktober t/m 2 oktober 2021.  
HERTOGPOST 2021 is daarom uitgesteld tot 
16 t/m 18 december 2021. We hopen dat 
deze mogelijkheid wel plaats kan vinden en 
dat iedereen weer kan genieten op deze tentoonstelling, expositie en 
handelarenshow in ’s-Hertogenbosch. 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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Postzegelvel Rat/Os (persoonlijke zegels internationaal) 
Op 12 februari vierde China zijn traditionele nieuwjaar. Daarmee werd 
het Jaar van de Os ingeluid, het tweede jaar van de 12-jarige cyclus van 
de Chinese dierenriem. Deze cyclus begon in 2020 met het Jaar van de 
Rat. Volgens de Chinese astrologie zijn mensen die onder het teken van 
de Os zijn geboren sterk, betrouwbaar, hardwerkend, zachtaardig en 
geduldig, maar soms ook koppig. 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ

Zeepaardjes 
 
OC lid Niek van Essen spaart sinds enige tijd 
postzegels met het motief ‘Zeepaartjes’  Als de 
ruilavonden weer van start gaan houdt hij zich 
aanbevolen voor tips over zegels met dat 
motief  
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

hier had ook jouw stukje/oproep/ 

aanbieding kunnen staan 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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        Postzegel Vereniging 

        Onderling Contact   

         Opgericht 24 oktober 1955 

 

     www.haest-roosendaal.nl 
 
                  woensdags en zondags gesloten 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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