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VOORWOORD 
Eind maart bereikte ons het droevige bericht, dat dhr. Kees 
Krijnen toch nog plotseling was overleden. Kees was een trouw 
bezoeker van onze Vereniging. Het bestuur was op een drukke 
crematie aanwezig en ons medeleven ging uit naar zijn vrouw en 
zoon Ruud.  
14 mei is onze jaarvergadering zie meer hier over in het Oceetje. 
26 Mei is er weer een ruilbeurs bij  de Heemkundekring Halchtert. 
Momenteel  onze tweede locatie in Halsteren, de Beeklaan 29A. U 
kunt daar terecht van 12:30 uur tot 16:00 uur. Hopende op een 
leuke opkomst, zodat we na de evaluatie er verder mee door 
kunnen gaan. Alle zieken van hier uit beterschap gewenst en tot 
ziens.  Vriendelijke groeten uw voorzitter H.W. Kokke  april 2017 

 

Voortgang Rondzending Onderling Contact 
Sinds september 2017 ligt het rondzendverkeer van Onderling 
Contact stil. Het aanbod van voldoende boekjes door de PV Breda 
was mede door het overlijden van een bestuurslid te gering.  
Na een reorganisatie van de rondzenddienst Breda komen 
binnenkort weer boekjes beschikbaar. Helaas is voor Onderling 
Contact het seizoen 2017-2018 een verloren seizoen.  
In september 2018 zal het rondzend verkeer na een jaar stilstand 
weer van start gaan.  Wel is na jarenlange gestage afname van het 
aantal deelnemers aan onze rondzend groepen het aantal 
deelnemers behoorlijk geslonken. Hierbij doe ik een beroep op de 
leden van OC om te overwegen aan de rondzending deel te 
nemen. Maandelijks allerlei postzegels enkele dagen bij u thuis, 
zodat u op uw gemak en zonder verplichtingen zegels aan kunt 
schaffen. Interesse, vraag het Niek van Essen (informatie colofon 
binnenblad) 

 



Van oktober 2017 tot en met april 2018 in Halsteren 
Basiscursus Filatelie OC biedt gezelligheid en verbreed de kennis 
In het voorjaar van 2017 stond een oproep in het OCeetje voor de 

Basiscursus Filatelie. Annie Beijer, Goort Gelten, Ed van Raan en 

Henk van de Laak waren bereid gevonden deze stoomcursus 

filatelie te geven. Wegens omstandigheden kon Annie Beijer niet 

aanwezig zijn tijdens de cursusavonden. Al deze vier personen 

hebben gedegen kennis over de thematische filatelie en ze doen al 

jaren mee aan thematische tentoonstellingen. Graag wilden ze hun 

kennis en ervaring delen met andere leden van onze vereniging.  

 

En zo startte in het najaar van 2017 een vijftal enthousiaste leden 

aan de Basiscursus Filatelie. Op 18 oktober 2017 was het zover. In 

het prachtige Heemhuis van de Heemkundekring Halsteren ging de 

cursus van start met als deelnemers Niek van Essen, Henk Hamers, 

Paulus Rozendaal, Jan Marks en ikzelf, onder de deskundige 

leiding van Henk van de Laak, gesecondeerd door Ed van Raan en 

Goort Gelten. De cursus liep van oktober 2017 tot en met april 

2018. Gedurende 7 avonden leerden we dat filatelie niet enkel 

bestaat uit postzegels, maar uit veel meer. Gezelligheid kenmerkte 

de sfeer. Een kop koffie of thee en zelfs een glaasje wijn voor de 

liefhebber was altijd voor handen.  

 

Bekeren 

Vooropgesteld: De cursus is niet bedoeld deelnemers te bekeren 

tot een andere manier van verzamelen, stelde onze cursusleider 

Henk van de Laak van meet af aan. “Waar het ons om gaat is het 

aandragen van ideeën, het overdragen van kennis en het stimuleren 

van de creativiteit. Uiteindelijk is het genieten van je eigen 

verzameling het belangrijkst ”, aldus Henk, mede namens Ed en 

Goort in zijn inleiding.  

 

12 filatelistische elementen 

Vanaf de eerste bijeenkomst wordt inderdaad duidelijk dat filatelie 

niet uitsluitend bestaat uit het verzamelen van postzegels. Zeker, 

de verzameling begint met de fascinatie voor dat stukje papier 

waarop een afbeelding staat dat dient als middel om de 



portokosten vooraf te betalen. Maar de postzegel is enkel één van 

de 12 filatelistische elementen. Deze 12 elementen dienden, zoals 

vermeld, als basis van de 7 cursusavonden. De 12 filatelistische 

elementen zijn: 

 

1. Postzegels  7. Poststukken 

2. Postzegelboekjes  8. Postwaardestukken 

3. Automaatstroken  9. Vernietigingsstempels 

4. Frankeermachinestempels 10.Verzendaanduidingen 

5. Posttarieven 11. Postaanduidingen 

6. Portvrijdom 12. Velranden 

 

Elke maand 

kwamen twee 

filatelistische 

elementen ter 

sprake. Met deze 

kennis op zak is 

het mogelijk een 

thematische 

verzameling op te 

zetten. Overigens 

is een thematische 

verzameling iets 

anders dan een 

verzameling op onderwerp. Spaart iemand uitsluitend rozen op een 

postzegel dan valt dit onder de noemer onderwerp verzameling. 

Een thematische verzameling vertelt een verhaal. De verzamelaar 

ordent het materiaal en gebruikt tevens materiaal dat indirect op 

het thema betrekking heeft. In het geval van de rozenverzamelaar 

betekent dit dat de verzamelaar tevens iets vertelt over 

bijvoorbeeld luizen en mest. Het thematische verhaal vertelt de 

verzamelaar door gebruik te maken van de filatelistische 

elementen. 

 

Kennismaking met de hierboven genoemde 12 elementen maakte 

de basiscursus filatelie boeiend en interessant. Er is meer dan enkel 



de postzegel. De cursus bood verbreding en verdieping van de al 

aanwezige postzegelkennis. Daarnaast gaf de cursus inzicht in het 

thematisch verzamelen voor wie iets anders zou willen proberen.  

 

Poststuk met strafport 

Naslagwerk 

Mijn medecursisten en ik togen iedere maand vol enthousiasme 

naar Halsteren om ons te laven aan de kennis van onze 

cursusleiders. Na iedere les ontvingen we bovendien, een berg 

artikelen over het die avond behandelde filatelistische element. 

Bundeling van al deze informatie levert een handig naslagwerk op 

waarin veel filatelistische kennis is samengebracht.  

 

Henk, Goort en Ed hartelijk dank voor jullie inzet en animo. Jullie 

waren top. Tot slot ook een woord van dank aan het bestuur van 

onze vereniging zonder wiens medewerking deze cursus niet van 

de grond was gekomen.  

Deze Basiscursus Filatelie is zeker voor herhaling vatbaar. Ik 

beveel het jullie allen van harte aan. En… een vervolgcursus zou 

uiteraard meer dan welkom zijn. 

Marilyn Pietersz april 2018  



 

 

Agenda voor de algemene ledenvergadering van 

postzegelvereniging ‘Onderling Contact’ 

 

Het bestuur hoopt velen van u te ontmoeten op de algemene 

ledenvergadering.  
 

Datum:  maandag 14 mei 2018 
 

Plaats:   Wijkcentrum de Kastanje 

Kastanjelaan 164 

Bergen op Zoom       

Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter 

2. Herdenking overledenen 

3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 8 mei 2017 

4. Verslag van de secretaris 

5. Financieel verslag van de penningmeester  

6. Verslag kascontrolecommissie 

mw. J. Beijer-Vermeulen 

dhr. J. de Boer 

7. Aanstelling kascontrolecommissie 2019: 

  dhr. J. de Boer 

 vacature 

8. Vaststellen contributie 

9. Rooster van aftreden 

dhr. J. Marks; aftredend en herkiesbaar 
 

Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden bij het 

bestuur tot voor de ledenvergadering. 
 

10. Aanstelling bestuurslid dhr. F. Kaijser 

11. Rondvraag  

12. Sluiting 
 

Het is handig om deze agenda bij u te hebben op maandag 14 mei. 
 

U komt toch ook!!!!! 



 

 

Postwaardestuk met strafport 

Verslag van de secretaris 

Beste postzegelvrienden, Wij mogen tevreden terugblikken op het 
afgelopen verenigingsjaar. De maandelijkse ruilavonden werden goed 
bezocht. Minder druk waren de ruilmiddagen in Halsteren maar zij 
werden met evenveel enthousiasme bezocht.  

In oktober werd op ceremoniële wijze het eerste velletje met de monumentzegel  
uitgereikt. Via  onderstaande items nadere informatie: 

Bestuur: Naast de organisatie van de maandelijkse ruilavonden in Bergen op 
Zoom en de ruilmiddagen in Halsteren, werd de uitgifte van de monumentzegel  
2017 gerealiseerd. De bestuurstermijnen van 3 jaar van de voorzitter en 
penningmeester liepen af in 2017, zij stelden zich opnieuw kandidaat en 
werden herbenoemd. Al enkele jaren kampt het bestuur met een 
onderbezetting. De herhaalde oproepen om tot het bestuur toe te treden 
boekten geen succes. Het alarmberichtje in het ``Oceetje` zorgde ervoor, dat   
één persoon zich aanmeldde. Tot slot kan gemeld worden dat de financiële 
status van de vereniging goed is te noemen. 

Voorlichting: De ruilavonden en ruilmiddagen werden in een aantal 
streekbladen aangekondigd, tevens verscheen in De Halsterse krant een 



interview met de voorzitter van Onderling Contact . De pers besteedde ruime 
aandacht aan de uitgifte van de monumentenzegel. 

Vergaderingen: Het bestuur kwam vijf maal bijeen. De Regio 7 vergadering  in 
oktober, ter voorbereiding van de ”Algemene Regiovergadering ” in november  
kon geen doorgang vinden. De secretaris van Onderling Contact werd evenwel 
namens Regio7 naar de “Algemene Regiovergadering” afgevaardigd.  

Leden: De vereniging telt 100 leden, waaronder 6 ereleden. Helaas werd het 
lidmaatschap door drie leden beëindigd, maar 4 nieuw aanmeldingen volgden.   

In 2017 vierde één lid zijn 50 jarig- en twee leden hun 25 jarig lidmaatschap.  

De jubilarissen werden feestelijk gehuldigd.  

Ruilavonden: Deze sessies werden goed tot druk bezocht, gemiddeld bezochten 

35 leden deze avonden, en mocht het bestuur diverse gasten verwelkomen, 

enkele van hen traden toe als lid. Op verenigingsavonden gaat de presentielijst 

niet meer rond, de leden tekenen nu bij de bestuurstafel het register. 

Ruilmiddagen in Halsteren: Wederom organiseerden wij in samenwerking met  
de Heemkundekring in het Heemhuis te Halsteren vijf ruilmiddagen. De opkomst 
was matig tot redelijk, rede voor het bestuur om te  overwegen of het zinvol was 
de ruilmiddagen in 2018 te continueren. Op verzoek van de Heemkundekring 
besloot het bestuur nog tot medio 2018 drie bijeenkomsten te houden, om 
daarna tot een definitieve beslissing te komen. De organisatie berust in 2018 bij 
de Heemkundekring in samenwerking met O.C.  

Monumentenzegel: In de reeks van Bergse monumentenzegels, werd in 2017 de 
voormalige Cort Heyligers kazerne afgebeeld. Het eerste velletje werd 
aangeboden aan de manager van “Medisch Centrum de Poort”, één van de 
bedrijven, die in het hoofdgebouw van deze voormalige kazerne zijn gehuisvest.  
Uitvoerige informatie vinden jullie in het “Oceetje” van december j.l. 

Cursus Filatelie: Het bestuur van OC is gevraagd een cursus “Basiscursus Filatelie”  

te organiseren. In oktober is deze cursus van start gegaan met een vijftal 

deelnemers. Henk van der Laak geeft de cursus, hij wordt bijgestaan door Ed van 

Raan en Goort Gelten. De cursus omvat een zevental bijeenkomsten, die in het 

Heemhuis te Halsteren plaatsvinden. Tijdens deze cursus worden de “12 

filatelistische elementen” behandeld. Meer informatie en bijzonderheden over 

deze cursus vinden jullie in het artikeltje van Marilyn Pietersz, dat in dit Oceetje 

verschijnt. 



Het Oceetje: Sinds december 2016 worden enkele pagina´s in kleur afgedrukt, 
hierdoor heeft het blad een mooie uitstraling gekregen. Helaas hebben wij tot nu 
toe weinig artikelen van de leden mogen opnemen. Graag sporen wij u aan tot 
het schrijven van een stukje. 

De secretaris,  J.H.Marks 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


