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Voorzitter ad interim   secretaris  
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Dorpsstraat 9    Bergstraat 13  
4634 TM Woensdrecht   4641 RD Ossendrecht  
06-28781212    06-42247321 
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Penningmeester  Henk Hamers 
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Voor betalingen contributie en nieuwtjesdienst: 

 

NL83 INGB 0005036027  t.n.v. P.V. Onderling Contact 
 
Voor betalingen rondzending: 

 

NL37 INGB 0003997791 t.n.v. P.V. Onderling Contact afd. RZ  
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Rondzendingen   Niek van Essen  
Redactie nieuwsbrief OC 06-28781212   
Informatie nalatenschappen niekvanessen@planet.nl  
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VOORWOORD 
 
De zomervakantie 2019 is inmiddels weer afgelopen als in 
september het nieuw postzegelseizoen begint. 
Onze vereniging zal dit najaar 64 jaar oud zijn en volgend najaar 
wordt dat 65 jaar. Het bestuur hoort graag van haar leden op 
welke wijze we dat samen mogen vieren.  
De inhoud van deze nieuwsbrief is bescheiden, de leden zouden 
minder bescheiden mogen zijn om stukjes tekst aan te leveren. 
Ook roep ik de leden op om in overweging te nemen het bestuur 
te komen versterken, dat hoeft niet perse een voorzitters of 
secretaris functie te zijn. Iedere bijdrage is welkom en vele 
handen maken het werk licht. 
Na één jaar zonder rondzending (seizoen 2017-2018) hebben we 
afgelopen seizoen een prima jaar gehad met bijna een dubbele 
omzet vergeleken met (2016-2017). Blijkbaar weten de leden het 
te waarderen om in alle rust thuis hun manco’s aan te vullen met 
zegels uit de rondzendboekjes. Na jaren van terugloop zijn er nu 
weer nieuwe rondzendleden bij gekomen. Iets voor u misschien ? 
De rondzending start dit jaar niet in september maar in oktober.   
Tot slot wenst het bestuur u veel postzegelplezier en bij Onderling 
Contact bent u welkom op onderstaande verenigingsactiviteiten. 

Niek van Essen      september 2019 
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Onderling Contact  de 2e maandag v.d. maand v.a. 19.00 uur 
in de 'Kastanje' Kastanjelaan 164 te Bergen op Zoom. 
De data van de verenigingsavonden voor 2019 bij de Kastanje: 
9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december.  

oc@home.nl    https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/  
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Heemkundekring Halchterth & Onderling Contact: Op de 4e 
zaterdag v.d. maand v.a. 12.00 uur in het Heemhuis, De Beeklaan 
29A te Halsteren. In 2019 weer op 28 september, 26 oktober en 
23 november. 

Informatie:  0164-683485, oc@home.nl 
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Vakantiekaartjes van vervlogen tijden 
 

Terwijl vliegtuigen ons 
tegenwoordig in alle 
hoeken van de wereld 
kunnen brengen, 
gebeurd het nog maar 
zelden dat er van verre 
bestemmingen een 
leuke kaart wordt 
verstuurd met dan ook nog een mooie postzegel erop. 
Dat was in 1938 wel anders toen was het sturen van een kaartje 
heel normaal. De voorbeelden van deze kaartjes, gemaakt in 
Azië, geven het versturen van een poststukje wel een heel 
bijzondere dimensie. De handgemaakte pastel/waterverf 
schildering op postkaartjes werden gecombineerd met 
knipselkunst van Filipijnse en Chinese postzegels. De combinatie 
maakt ze tot bijzondere poststukjes. Deze kaartjes werden 
verzonden vanuit Antwerpen naar familie in Roosendaal.  Ze zijn 
duidelijk gemaakt in Azië en met geduld en eenvoudige middelen 
gemaakt voor toeristen (lees) missionarissen en later in België 
postaal benut. Van een serie van vier zijn er hier drie afgebeeld 
met een uitsnede als inzet of van de achterzijde.   



achterzijde. ↑ 

↑ uitsnede van 
de voorzijde.  
 
met enkele  
zegels als 
voorbeeld 
zoals die 
gebruikt 
zijn voor 
dit soort 
kaartjes.  
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COLLEGA VERZAMELAARS, 
  
Ik ben verzamelaar van bankbiljetten wereld wijd. Graag wil ik 
postzegels ruilen tegen bankbiljetten. 
Ik heb prima ruilmateriaal zowel gebruikt als ongebruik door 
jarenlang postzegels te verzamelen. 
  
Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet. 

Fred Verniel   gfcverniel@hetnet.nl      Tel. 0164 244573 
 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍  

Post.NL heeft toestemming gekregen van de ACM om in 2020 de 
tarieven met maximaal 16,4 % te verhogen. Dat betekent dat de 

postzegel type 1 in januari tussen de €0,90 en €0,95 zal gaan 

kosten. Alle zegels type 1 die sinds 2010 zijn uitgegeven stijgen 
automatisch in waarde mee.  Zegels die u voor 1 januari koopt 
krijgt u dus nog voor de oude prijs van €0,87. 

mailto:gfcverniel@hetnet.nl


BOEKEN – PRENTBRIEFKAARTEN – TELEFOONKAARTEN:  
Te ruil / te koop aangeboden 
 
Als je verzamelt dan is het onvermijdelijk dat je op een 
gegeven moment spullen dubbel hebt. Zie de levendige 
(ruil)handel iedere maand bij ons op de 
club. Naast postzegels verzamel ik al 
jaren zo’n beetje alles wat te maken 
heeft met mijn geboorte-eiland 
Curaçao en in het verlengde daarvan de 
eilanden die voorheen deel uitmaakten van de 
Nederlandse Antillen:  

• Aruba, Bonaire, St-Maarten, Saba en St. Eustatius  
De kern van mijn verzameling bestaat uit: 

• Postzegels, boeken,  prentbriefkaarten en sinds kort  
zijn daar telefoonkaarten bijgekomen omdat ik een hele 
verzameling van iemand kreeg die helaas is overleden.  
 
RUILEN OF VERKOPEN 
Vorige jaar heb ik een grote verzameling prentbriefkaarten 
‘Curaçao’ gekocht. Jullie voelen het al aankomen: ik heb 
heel veel telefoonkaarten, prentbriefkaarten en boeken die 
ik graag wil ruilen of verkopen. 
De prentbriefkaarten betreffen 
allemaal kaarten van de eilanden 
Curaçao, Aruba, Bonaire en de 
Bovenwindse eilanden, Saba, St. 
Eustatius en St. Maarten. Er zijn oude 
kaarten – periode 1900 – 1940 en 
modernere kaarten, vanaf 1950 tot nu.  
 
De boeken zijn ook allemaal boeken over Curaçao en de 
Nederlandse Antillen. De telefoonkaarten daarentegen 
omvatten de hele wereld. Van Noord-Amerika, Zuid-
Amerika en allerlei Europese landen (ook Oost-Europa), 
China, Japan etc. Tevens zijn er telefoonkaarten van 
Curaçao / Nederlandse Antillen.  
 
MUNTEN                                                                                     
Tot slot heb ik ook in de aanbieding munten. Meer specifiek 



de € 5, -- munten die in Nederland worden uitgeven door 
De Munt in Utrecht en die verpakt zijn. De zogenaamde 
‘coincards’. Zie afbeelding van een coincard ‘Het Tulpen 
Vijfje. Deze 5 euro’s zijn wettige betaalmiddelen. Je kunt ze 
dus gewoon gebruiken in het betalingsverkeer. Ik heb 
diverse van deze coincards dubbel en ik verkoop ze tegen de 
nominale waarde, dus voor € 5,--. Uiteraard kan er geruild 
worden.  
 
INTERESSE ? 
Hebben jullie interesse, laat het me dan weten, dan kunnen 
we een afspraak maken ter bezichtiging van het 
aangebodene. Geef dit door aan familie, vrienden, 
bekenden etc. Ik ben te bereiken op het e-
mailadres: map.pietersz@gmail.com  
Een jolige verzamelaarsgroet van Marilyn Pietersz 
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POSTEX 2019 
Op de komende Postex, die wordt gehouden in de Omnisport te 

Apeldoorn. Dit keer niet in Oktober maar op 1, 2 en 3 november. 

Naast vele 

handelaren en 

semi-handelaren 

zullen Post.NL en 

de Duitse Post 

present zijn met 

een stand.  

De Vliegende Hollander heeft voor haar activiteiten een 60-tal kaders op 

de tentoonstelling. De jubilerende vereniging Fiscale Filatelie laat in een 

25-tal kaders zien, wat mogelijk is. Ook kunt u weer een zestal kaders 

bekijken met falsificaties, die indertijd zijn ontdekt. De gespecialiseerde 

verenigingen zijn er ook weer dit jaar. Voor openingstijden en een up-to-

date informatie verwijzen wij u naar de website van www.Postex.nl 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

F.V Delta Oost organiseert op zondag 17 november 2019 een 

grote postzegel ruilmiddag. In de Korenaere op de Korenmarkt 7 

in BoZ van 12:00 tot 16:00 uur, op zondag gratis parkeren op 

Korenmarkt.  Met veiling, koopjestafel en loterij 

mailto:map.pietersz@gmail.com
http://www.postex.nl/


Na het succes van de MULTILATERALE HERTOGPOST 2017 
wordt ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van de  
’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging in 2020 een grote 
postzegeltentoonstelling georganiseerd in de Brabanthallen te  
’s-Hertogenbosch. 
HERTOGPOST 2020 is een Nationale Postzegeltentoonstelling in 
de wedstrijdcategorieën I en II met exposanten uit binnen- en 
buitenland, en met een afdeling propaganda. Inmiddels is ook 
accreditatie bij de FEPA aangevraagd. Een deskundig jurycorps 
van de KNBF zal de inzendingen in de wedstrijdklasse beoordelen 
aan de hand van het nieuw aangepaste KNBF 
tentoonstellingsreglement, dat is geschoeid op de internationale 
en Europese FEPA/FIP reglementen. Alle tentoonstellingsklassen 
zijn welkom tijdens deze HERTOGPOST 2020.  
Naast de 
postzegeltentoonstelling zal 
ook een grote 
postzegelshow plaatsvinden 
met Nederlandse en 
internationale standhouders, 
postadministraties en 
veilinghuizen. Het 
evenement vindt plaats 
gedurende drie dagen, 
donderdag 19, vrijdag 20 en 
zaterdag 21 maart 2020, en 
wel in verschillende ruimten 
van de Brabanthallen in  
’s-Hertogenbosch. 
Er zal een bijzondere “Schatkamer van HERTOGPOST” aanwezig 
zijn met sublieme verzamelingen. Onder andere betreft dit 
inzendingen die niet meer kunnen deelnemen in wedstrijdverband 
omdat zij al eerder verschillende keren nationaal en/of 
internationaal met de hoogste onderscheidingen zijn bekroond. 
Heeft u interesse kijk op de website: www.hertogpost-event.nl 
en/of stuur een mail naar info@hertogpost-event.nl 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postzegel Vereniging 

Onderling Contact 

p/a Gertrudisboulevard 30 

4615 MC Bergen op Zoom 

 


