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Niek van Essen   Fred Kaijser 
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Voor betalingen contributie en nieuwtjesdienst: 
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Voor nabetalingen rondzending: 
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Informatie rondzendingen  Niek van Essen  
Redactie nieuwsbrief OC 06-28781212   
Informatie nalatenschappen niekvanessen@planet.nl  
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VOORWOORD 
 
Het Corona virus en alle maatregelen om verspreiding ervan 
tegen te gaan hebben onze postzegelhobby behoorlijk op de proef 
gesteld de afgelopen 6 maanden. Vanaf maart geen 
verenigingsavonden meer en dat betrof alle postzegel 
verenigingen maar ook de grote postzegelbeurzen.  
Het bestuur gaat samen met U op 14 september weer voorzichtig 
een start maken met ‘Onderling Contact op 1½ meter’. 
Aanmelding is wel verplicht via oc@home.nl.  Meer over de extra 
maatregelen direct hieronder. Daarna volgt informatie over de 
Rondzending van OC. Wij wisselen de samenwerking met PV 
Breda in voor een samenwerking met PV Delta Oost.  
In dit OC-tje een artikel met postzegeluitgiften wereldwijd met 
Corona/COVID-19 als thema. 
Verder In dit nummer de agenda van de Algemene Leden- Jaar 
vergadering op maandag 28 september in de Kastanje. Het 
bestuur nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst die naast de 
standaard verplichtingen ook gaat over de toekomst van 
postzegels verzamelen ‘kansen en mogelijkheden’. 
Tot slot hoopt het bestuur u weer te zien op 14 en wellicht op 28 
september 

Niek van Essen      september 2020 
 

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

 

Ruilavonden OC in de Kastanje 
 
Als bestuur willen we proberen op maandag 14 september weer 
een nieuwe start te maken, maar de omstandigheden zijn echter 
serieus anders dan te doen gebruikelijk. We hebben te maken 
met nieuwe omgangsregels in het verenigingsgebouw De 
Kastanje. Het aantal mensen dat samen kan komen in de 
Kastanje is aan een maximum gebonden. Ook dan zijn de 
bekende regels: steeds afstand houden, bij klachten thuis blijven 
en voor consumpties in de Kastanje liefs per pin betalen. Onze 
vereniging kent veel leden die behoren tot de kwetsbare 
doelgroep van het Covid-19 virus. De naam Onderling Contact 
wordt zeker op de proef gesteld, maar we willen het proberen. 
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Rondzending OC gaat veranderen 
 
Vanwege het Corona virus zijn dit voorjaar de rondzendingen 
gestopt. De maanden die nu achter ons liggen gaven aanleiding 
eens goed te overwegen hoe we verder gaan met de 
rondzendingen bij onze vereniging. Terugkijkend naar de periode 
dat ondergetekende sinds 2001 de rondzending coördineerde, 
ging het aantal deelnemers van ruim 60 naar minder dan 20 in 
2020.  Het werd vanwege die kleine schaal ook steeds lastiger 
goede boekjes met een aantrekkelijk geprijsd zegelaanbod te 
verwerven bij PV Breda. Ook werden de groepen per wijk of dorp 
zo klein dat het problematisch werd een goede rondzending te 
continueren. Per 1-07-2020 stopt PV OC met haar rondzending 
die overwegend met boekjes van de PV Breda werden gevuld. 
Inmiddels hebben alle rondzenddeelnemers het aanbod gekregen 
om zonder kosten deel te nemen aan het rondzendverkeer van 
Delta Oost. Iedereen van OC kan zich bij niekvanessen@planet.nl 
aanmelden om van dat aanbod gebruik te maken. Enkel voor het 
inleveren van boekjes is lidmaatschap van PV Delta Oost 
noodzakelijk. Voor vragen kunt u altijd bij Niek van Essen terecht.  
 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

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 2020 bij de Kastanje: 
14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december.  
Steeds voldoende afstand bewaren en aanmelding verplicht via;  

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

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

 
Heemkundekring Halchterth & Onderling Contact:  
De ruilmiddagen bij de Heemkundekring Halchterth, in het 
Heemhuis aan De Beeklaan 29a in Halsteren, zijn tot nader order 
stopgezet. De middagen van 26 september, 24 oktober en 28 
november gaan dus niet door. 

Informatie:  0164-683485, oc@home.nl 
 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍  
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COVID 19  corona op de postzegel 
 

Tsjechië heeft 
volgens mij de 
meest creatieve en 
actuele COVID-19 
postzegels 
ontworpen. En een 

zeer mooie doorloper! Deze zegels geven een waardering 
aan de frontlinie-strijders tegen COVID-19. Het bevat 
vereenvoudigde symbolen van gezondheidswerkers, 
postbodes en leden van het leger. De gezichtsmasker 
verwijst naar iedereen, die elkaar heeft geholpen en bij 
elkaar heeft gehouden in deze moeilijke tijd. De zegels ‘A 
Thank You stamp for rescue workers’ zijn op 24 juni 2020 
verschenen in een vel van 25+25 zegels als doorlopers.  
 

China Krijgers tegen de coronavirus pandemie (april 
2020). Met acht postzegels ‘Hart en bloemen’ (8 x 1,20 

yuan) en negen gepersonaliseerde tabs met afbeeldingen 
van verschillende beroepen van krijgers o.a. uit de zorg, 
politie, post tegen de coronavirus pandemie. 



Duitsland 
Internetzegels met vooraf gedefinieerde motieven. Bedankt 
aan alle helden en heldinnen en we blijven thuis (vanaf 1 
mei 2020). De internetdienst van de Duitse Post, genaamd 
Internetmarke voor het maken van internetzegels, maakt het 
mogelijk om vanaf 1 
mei 2020 twee 
voorgedefinieerde 
motieven te gebruiken 
die verband houden 
met de strijd tegen de 
coronavirus pandemie. 
Eén motief toont een 
gestileerde hartomhelzing en tekst: ‘Bedankt alle helden en 
heldinnen’ en het tweede motief toont een huis met een hart 
en tekst: ‘We blijven thuis’: 
  
New Zealand Bear Hunt (april 2020). Serie van zes 
postzegels met teddyberen op een vel met de tekst: “NEW 
ZEALAND BEAR HUNT / SUPPORTING NZ RED CROSS”; 
één beer op de NZD 2,60 postzegel heeft een beschermend 
masker. Tijdens de beperkingen 
veroorzaakt door de COVID-19 
coronavirus pandemie, 
vermaakten families in Nieuw-
Zeeland zich met het fenomeen 
berenjacht. Door simpelweg een 
teddybeer in het raam van hun 
huis of op andere plaatsen te 
plaatsen, konden Nieuw-
Zeelanders in die stressvolle tijd 
een magische ervaring voor kinderen (en grote kinderen) 
creëren. Het velletje met zes postzegels bevat een 
schenking van NZD 3,00 per vel aan het Rode Kruis in 
Nieuw-Zeeland. 
 



Canada De Kelowna and District Stamp Club heeft zijn 
postzegel met Ogopogo-thema bijgewerkt met een nieuw 
pandemisch ontwerp. ‘Op sociale media had een bezorgde 

burger het  Ogopogo-beeld 
van gezichtsbescherming 
voorzien. Je kunt nooit 
voorzichtig genoeg zijn’, zei 
postzegelverzamelaar en 
kunstenaar Peter Lepold, 
die ook de publiciteit 
verzorgt van de Kelowna-
club. Het vrolijke Ogopogo-

beeld is meer dan twee meter hoog en vier meter lang en 
bevindt zich aan de waterkant van de stad. ‘Omdat veel 
mensen ziek en stervend zijn, hopen we dat de beschermde 
Ogopogo een glimlach zal opwekken’, zei Lepold. Zijn 
‘Ogopogo meermonster’ heeft nu een  gezichtsmasker. 
 
De Zwitserse postdienst bracht een postzegel uit over het 
coronavirus, dat ook wel covid-19 wordt genoemd. De 
postzegeluitgave werd in offset bij Joh. Enschedé in 

Haarlem 
gedrukt. De 
postzegel werd 
ontworpen door 
Alexandra 
Steiner uit Bern. 
De Zwitserse 
coronazegel is 
uitgegeven met 
een hele hoge 

toeslag. De postzegel kost 5 frank per stuk. De 
frankeerwaarde bedraagt 1 frank. De opbrengst van de 
postzegeluitgave wordt door de Zwitserse postdienst 
verdeeld over de stichting Swiss Solidarity en het Zwitserse 
Rode Kruis. De koper hoeft de frankeerwaarde niet te 
betalen, want dat draagt de Zwitserse postdienst bij aan 
deze actie. 



De Taiwanese post (Chunghwa Post), heeft 25 mei 2020 
aangekondigd dat het twee nieuwe postzegels zal 
uitbrengen ter bevordering van het zeer succesvolle beleid 
van de regering 
ter voorkoming 
van epidemieën te 
midden van de 
Wuhan 
coronavirus 
pandemie. 
De afbeeldingen 
van twee nieuwe 
postzegels zijn 
bedoeld om het 
publiek bewust te blijven maken van de maatregelen ter 
voorkoming van epidemieën in Taiwan en ter herdenking 
van het harde werk van de Taiwanese wetenschappers en 
gezondheidswerkers om het virus op afstand te houden. De 
serie bestaat uit twee zegels met een tab tussen de twee 
postzegels. De tab heeft de Chinese tekst ‘Verenigd in 
epidemische preventie, versla het virus’ en de slogan 
‘Taiwan can help’ in het Engels. 
  

Frankrijk twee van de 
vier zegelontwerpen zijn 
van een aantal grafische 
ontwerpers van een 
school. Het is niet bekend 
wat er met deze 
ontwerpen is gebeurd. 
Wellicht alleen een 
studieopdracht. 
 

 
Afbeelding en tekst zijn afkomstig van de Postzegelblog van 
PostBeeld.com  
https://www.postzegelblog.nl/2020/06/12/fila-corona-varia-22/ 
 

https://www.postzegelblog.nl/2020/06/12/fila-corona-varia-22/


 



Agenda voor de algemene ledenvergadering van 

postzegelvereniging ‘Onderling Contact’ 
 

Het bestuur hoopt velen van u te ontmoeten op de, door het 

corona-virus uitgestelde, algemene ledenvergadering.  
 

Datum:  maandag 28 september 2020 
 

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. 13 mei 2019 

4. Verslag van de secretaris 

5. Financieel verslag van de penningmeester  

6. Verslag kascontrolecommissie 

mw. M. de Boer 

mw. D. van Aert 

7. Aanstelling kascontrolecommissie 2021: 

  mw. M. de Boer 

 vacature 

8. Vaststellen contributie 

9. Rooster van aftreden 

dhr. H. Hamers; aftredend en herkiesbaar 

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden! 

Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden bij het 

bestuur tot voor de ledenvergadering. 

10. Toekomst van postzegels verzamelen 

11. 65-jarig bestaan OC 

12. Rondvraag  

13. Sluiting 
 

Handig om deze agenda bij u te hebben op maandag 28 september. 

Vooraf aanmelden via oc@home.nl verplicht. 

U komt toch ook!!!!! 
 

mailto:oc@home.nl


HERRINERING  INVENTARISATIE Als bestuur willen we voor 
onze leden een overzicht maken over wat onze leden nou 
eigenlijk verzamelen  (zie vorig OC-tje april 2020) Daarin werden 
de leden opgeroepen formulieren in te vullen, U okk !! 
 

Landen  postfris gebruikt FDC’s Overige / 
periode’s 

     

     
 

Thema’s / 
motief 

postfris gebruikt PWS Overige / 
periode’s 

     

     
 
u kunt ook een formulier toegestuurd krijgen. (stuur daartoe een 
e-mail naar niekvanessen@planet.nl.  

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

Nederlandse Post.nl uitgiften 2e helft 2020 (Collect nr 103) 

 

17 augustus :  Fietspostzegels   €5,46 

14 september :  Beleef de natuur – bosvogels & 

heidevogels    €9,10 

   Caleidoscoop   €9,00 

5 oktober :   Kinderpostzegels   €6,80  

16 oktober :  Dag van de postzegel  €1,82  

21 oktober :  Martin Garrix   €0,91 

2 november :  Rouwzegel waarde 2  €1,82 

16 november :  Decemberzegels  
 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍  

Pierre Melsen  
Te koop Olympische Spelen, 3 albums vol.  € 125,-- 

Contact via  pierremelsen@outlook.com  
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 
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