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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 10 

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 

    

 

   12 juli 2021 

    veiling, koopjestafel, loterij  

     

 

   13 september  2021 

    veiling, koopjestafel, loterij  

    onder voorbehoud     

 

   27 september 2021 

    Jaarvergadering   

    In de Kastanje     

 

 

    Let op 

    U moet zich voor elke     

    ruilavond aanmelden via 

    oc@home.nl 

    

     Website  

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

Ruilavond op12 juli gaat gewoon door! 
 
Dankzij de recente versoepelingen van maatregelen i.v.m. het Covid-19 
virus gaan de ruilavonden voorlopig gewoon van start.  

We kunnen weer, de laatste voor de zomer 
Voor buurthuis de Kastanje heeft het SVW een bezoekersprotocol 
volgens de RIVM en gemeentelijke richtlijnen en is er weer een 
avondopenstelling. De mond/neus bescherming is niet meer verplicht 
enkel 1½ meter afstand houden is de norm.  Gelieve zoveel als mogelijk 
te betalen per pin. In de grote zaal kunnen maximaal 30 bezoekers 
terecht. Steeds tafels met elk maximaal 4 personen. Daarom is het ook 
belangrijk dat iedere bezoeker aan de ruilavond zich aanmeldt via 
oc@home.nl . 
Indien er te veel aanmeldingen zijn kan het zijn dat er mensen teleur 
gesteld gaan worden omdat zij zich te laat hebben aangemeld! 
 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

UITGIFTE   50 jaar maxima  2021 

 

 
 
 

Ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Máxima 
heeft PostNL op 17 mei 2021 het postzegelvel Koningin 
Máxima 50 jaar uitgegeven. Het ontwerp is van grafisch 
ontwerper Maud van Rossum. Op deze bijzondere 
postzegeluitgifte staat ook een grote postzegel met een 
privéfoto. De postzegel links met een zwart-wit portret van 
koningin Máxima is 36 x 50 mm groot. Op de 4 andere 
postzegels van 36 x 25 mm staan kleurenfoto’s van haar 
als koningin, erevoorzitter, beschermvrouwe en speciale 
pleitbezorger 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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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 

Ruilavond 12 juli; Loterij, Veiling & Koopjestafel 

 
Let wel op de regels om stukken voor de veiling aan te bieden zijn 
gewijzigd.  
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,  Omschrijving,  Prijs.    
# Het bestuur / veilingmeester mogen stukken weigeren op basis van 
    bovenstaande gronden 
 
 

Maar naast de veiling komt er ook een Koopjestafel. 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 

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 samen 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 

Jaarvergadering op 27 september 
 

Zet deze datum vast in uw agenda. De jaarvergadering vind niet tijdens 
een ruilavond plaats, zodoende is er genoeg tijd om verenigingszaken 
goed te bespreken. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief 

mailto:oc@home.nl
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     PV Onderling Contact 

 

 

 

         

      
 

        Postzegel Vereniging 

        Onderling Contact   

         Opgericht 24 oktober 1955 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te koop aangeboden 
Bonte verzameling van catalogi voor heel aardige prijsjes.  
Bestellen per email: driehoek@gmail.com 
Koopjes afgeleverd op ruilavond van OC of in onderling overleg. 

 

       Wacht niet te lang    Op = Op                                                         Niek van Essen 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

               Nieuwtjes  

Indien u Nederlandse postzegels besteld via de filatelistische 
dienst van PostNL in Groningen, dan willen wij u erop wijzen 
dat u via de postzegelvereniging een abonnement op deze 
uitgiften kunt nemen. U betaalt er niet meer voor, maar de 
postzegelvereniging ontvangt van PostNL wel een bijdrage in 
verband met de wederverkoop. Een ander voordeel is dat u 
de zegels, na betaling, ieder kwartaal krijgt toegestuurd.  

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

Catalogus  
Nummer pagina’s 

Gebieden, landen Jaar 
uitgave 

van       /     voor 

Michel 5  1452 p. 
Zwart/wit 

West Afrika 2007 €69,00  /    €5,00 

Michel 1   909 p. 
Zwart/wit 

Midden Amerika 2010 €62,00  /    €5,00 

Michel 7  1421 p. Australië, Oceanië 2002/ 
2003 

€46,50  /    €4,00 

Yvert  1    1003 p. 
Harde kaft 

Frankrijk  2014 €19,99  /    €3,00 

Yvert 1    1204 p. 
Harde kaft 

Frankrijk  2017 €21,90  /    €5,00 

Michel 2  1197 p. Duitsland speciaal band2 2003 €38,80  /    €3,50 

Michel 5  1452 p. 
Harde kaft 

Noord Europa Scandinavië 
Baltisch geb.  

2016/ 
2017 

€68,00  /    €8,00 

Leuchtturm 800 p Duitsland alle gebieden 2013 €9,95   /    €2,00 

Leuchtturm 800 p Duitsland alle gebieden 2012 €9,95   /    €2,00 

Yvert 3     1419 p. West Europa; deel 3 E - L 
Espanje -Luxemburg 

2008 €39,00  /   €6,00 

    

Michel   537 p. CEPT Europazegels 2013 €52,00  /    €7,00 

Michel   1969 p. 
zwart/wit 

Oost Europa 1998/ 
1999  

ƒ    ?     /    €1,00 

JB          224 p. Malta 2013 €9,95   /    €2,00 

Michel 3  1359 p. Zuid Europa (Adriatisch) 2013 €59,80  /    €7,00 

Michel 4  1175 p. Zuid Oost Europa (Egeïsch) 
Albanië tot Vaticaan 

2013/ 
2014 

€59,80  /    €7,00 

Michel 2  1393 p. Zuid West Europa Iberisch 
gebieden en Frankrijk 

2014 €62,00  /    €7,00 

Michel 3  1568 p. 
Harde kaft 

Zuid Europa (Egeïsch) 
Albanië tot Vaticaan 

2018 €72,00  /    €15,00 

Michel 1  1265 p. 
harde kaft 

midden Europa (Alpen 
landen) 

2014 €66,00  /    €10,00 
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        Postzegel Vereniging 

        Onderling Contact   

         Opgericht 24 oktober 1955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     www.haest-roosendaal.nl 
 
                  woensdags en zondags gesloten 

 
   afspraak maken hoeft niet maar is wel zo makkelijk  

 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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