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OC nieuws   Nr 16 

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 middels deze OC Nieuwsbrief.  

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 
  Bergen op Zoom  

  Gratis parkeren 

    

 10 jan 2022 

  Let op Geen 

  ruilavond 
   i.v.m. nieuwe 
  Corona regels   
 

 14 febr 2022 

  koopjestafel,  
  veiling, 
  loterij  
 

 14 mrt 2022 

  koopjestafel,  
  veiling, 
  loterij  
 
 

   Let op 

    Verzoek s.v.p. 
    aanmelden voor 
    de ruilavonden  
    aanmelden via 

   oc@home.nl 

  Coronacheck 

  bij binnenkomst  

  Website 

   Onderling Contact 
   

De ruilavond van 10 januari afgelast 
Vanwege recente aanscherpingen van Corona maatregelen zijn 

bijeenkomsten afgelast.  

 

Vanwege de huidige regels zal er zeer waarschijnlijk ook op 14 februari 

nog geen ruilavond zijn. Begin februari meer daarover 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 
Middels deze weg wil ik alle leden van OC en lezers van deze nieuwsbrief een goed en 
gezond 2022 toewensen. Voor onze verenigingsactiviteiten begint het jaar zeker niet 
goed, maar we mogen hopen dat het gauw weer beter wordt en we elkaar weer snel  
kunnen ontmoeten voor ons ‘onderling contact’ 
Bestuur OC 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

 

 

Postzegelverenigingen in de regio 
Alle datums onder voorbehoud 

I.v.m. nieuwe Coronaregels kunnen datums gewijzigd zijn 
Bergen op Zoom Onderling Contact   
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact 

De Kastanje Kastanjelaan 164;   2e maandag van de maand  van 19:00-22:00 uur    
Datums:   niet op 10-01-2022,  14-02-2022, 14-03-22, 11-04-22, 9-05-22, 13-06-22 en 11-074-222 
Halsteren, Halchterth & Onderling Contact  0164-683485    
Heemhuis  Halchterth  De Beeklaan 29 A Halsteren 4e zaterdag van de maand van 12:00 tot 16:00 uur 
Datums:   niet op 22-01-2022 en 26-02-2022. 

 
Bergen op Zoom, Delta Oost  http://delta-oost.jimdo.com 
De Korenaere   Korenmarkt 7  1e donderdag van de maand  van 19:00-22:00 uur      
Datums: niet op 13-01-2022, 3-02-2022, 3-03-22, 7-04-21, 5-05-21, 2-06-21 en 7-07-21 

 
Breda PV Breda  http://pvbreda.nl/  Ruilbeurs Breda   
De Toss, Valkenierslaan 285a; 1e zondag van de maand van 9:30-12:30 uur 
Datums:   niet op 2-01-2022 en 6-02-2022    
De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128; 3e zaterdag van de maand van 13:00 – 17:00 uur  
Datums:   niet op 15-01-2022   

 
Filatelica West Brabant   www.filawb.nl 
Roosendaal Ruilbeurs Roosendaal 
Huis ten Halve, Kruisstraat 60  1e zaterdag v/d/maand  13:00-16:00 uur 
Datums:  , niet op 8-01-2022, 5-02-2022 en 5-03-2022 

 
Kloetinge FV De Bevelanden  www.postzegelclubdebevelanden.nl 
Amicitia  Schimmelpenninckstraat 14;   elke 2e donderdag van de maand  van 19:30-22:00 uur      

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
http://delta-oost.jimdo.com/
http://pvbreda.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
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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/pzvonderlingcontact    

Nalatenschappen 

Rondzendinfo, 

Redactie OC-tje,  

OC Nieuws, 
Veiling 

Niek van Essen 

 

  Nieuwtjesdienst, 

  Ledenadministratie, 

  Website,  

  Financiën 

  Henk Hamers 

  OC@home.nl   

OIBAN 

 NL83 INGB0005036027 

Datum:  niet op 13-01-2022, 10-02-2022 en12-03-2022 
Geen beurs op zaterdag  
 
Oosterhoutse Ver. van PV  www.oosterhoutpost.nl 
De Bunthoef   Bloemenhof 2;  laatste woensdag van de maand van 19:00-22:00 uur 
Datums:  26-01-2022 en 23-02-2022 
 
Oud Gastel postzegelbeurs Oud Gastel   jankoenraadt8@gmail.com 
Zaal Hart van Gastel  Markt 8 (ingang Parkstraat);  4e zondag van de maand van 9:30-12:30 uur    
Datums: 23-01-2022, 27-02-2022, 27-03-2022, 24-04-22, 22-05-22, en 26-06-22 

 
Willemstad Helwijk PV Amphilex     mr.nicolaas09@gmail.com 
De Blokhut  Pr. Bernhartplein 2;   zaterdags  van  13:00-16:00  uur   
Datums: wel op 15-01-2022, 19-02-2022, 19-03-2022, 9-04-2022, 21-05 en 18-06 
Grote voorjaarsveiling: 26-03-2022 kijken vanaf 9:30 uur en veilen om 13:00 uur 
 
Steenbergen VV Steenbergen  06-11301128    
De Vaert, Kapelaan Kochstraat 54 Welberg;    van 19:00-22:00 uur 
Datums: ? 

 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

Bericht van overlijden 

 
Ons bereikte het bericht dat op 27 december is overleden Janny Marks – Hut, zij is 80 
jaar geworden. De crematieplechtigheid vond in kleine kring plaats op 4 januari j.l.  
Janny was de partner van Jan Marks die tot enkele jaren terug secretaris was van onze 
vereniging. Hij moest toen stoppen mede vanwege de gezondheid van Janny. 
Wij zijn in gedachten bij Jan. 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 
 

De Geit van Mie d’n Os     November 2021 
 

Op het Bleekveld staat het 
standbeeld van een bronzen geit: de 
Geit van Mie d’n Os. 

Het Vastenavond symbool van 
Bergen op Zoom. Hier spreken we 
niet over carnaval, maar over 
Vastenavond.  

Op de elfde van de elfde, om elf 
over elf, komt de Prins en zijn 
Boerenploeg naar het Bleekveld om 
een krans van spruiten en andere 
landbouwgewassen om de nek van 

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
http://www.oosterhoutpost.nl/
mailto:jankoenraadt8@gmail.com
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

    

 

 

  Let op 

   Verzoek s.v.p. 
    aanmelden voor 
    de ruilavonden  
    aanmelden via 

   oc@home.nl 

  Coronacheck 

  bij binnenkomst 

 

 

 

 

 

 

    

 

de Geit te hangen, in het bijzijn van vele vastenavondvierders. Het is de officiële 
opening van het Vastenavond seizoen. 

 
De legende van het geitje gaat terug naar het einde van de 19de eeuw. 
In 1869 word Mie Verbiest geboren en woonde aan de Balsebaan, toen nog gelegen 
buiten de stad. Zij was de dochter van een tuinder, bijgenaamd d’n Os Verbiest, 
vandaar stond zij bekend als Mie d’n Os. Mie had een geit waarmee zij dagelijks ging 
wandelen.  
Op dertienjarige leeftijd liep zij met haar geit aan een touw. Op een dag kwamen Mie 
en haar geit de Militaire Kapel van het Derde Regiment Infanterie tegen. De geit 
schrok zo van het geluid van de Kapel dat zij een zijsprong maakte en in de 
prikkeldraad belandde, waarbij de uier beschadigd werd. Naar aanleiding van deze 
bokkensprong ontstond hét vastenavondlied van Bergen op Zoom over de Geit van 
Mie d’n Os. 
 
“Mie d’n Os ád un geitje,  
Et was in haar leste strijd,  
’n stukse van d’r uier kwijt”. 
 
In 1959 werd naar aanleiding van dit lied besloten om, op 
het Bleekveld, een monument voor de geit op te richten. 
Op de’n elfde van de’n elfde 1959 (11-11-1959) kwamen 
Prins Wannes I en de boeren naar het Bleekveld. Prins 
Wannes I metselde daar de elfde steen van de sokkel.  
 
Het beeld werd ontworpen door Anton van Meurs (Rotterdam 1910 – Bergen op Zoom 

1991). Het werd gegoten bij non-ferro gieterij ‘De Gietkroes’ in Bergen op Zoom en op 
het Bleekveld geplaatst op 25 februari 1960.  
Sinds 11-11-1960 wordt bij de Geit de Kale n’Eed afgelegd. Dit is een belofte aan de 
Geit waarin het saamhorigheidsgevoel onder de bevolking wordt aangewakkerd. De 
eed wordt steeds afgesloten met het motto voor de komende Vastenavond. 
 
Van dichtbij is de Geit van Mie d’n Os heel gedetailleerd. Je ziet daarop een aantal 
Bergse symbolen, zoals de Gevangenpoort en het cijfer elf, dat verwijst naar d’n 
Ellefde van d’n Ellefde (11 november). 
 

 
 

 

De Gevangenpoort   1971 met koker   Boerin met juk en bloemen 
 

Het jaartal 1971 heeft te maken met een ingemetselde loden koker, met daarin elf 
formulieren en vragen. Want hoe zou de stad er uitzien over elf jaar? Wat de concrete 
antwoorden op die vragen waren, is niet bekend. 
Op het beeld is ook een boerin met juk, een plant en een kruik te zien. 

mailto:oc@home.nl
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

 

 

  Let op 

   Verzoek s.v.p. 
    aanmelden voor 
    de ruilavonden  
    aanmelden via 

   oc@home.nl 

  Coronacheck 

  bij binnenkomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

  
                   Kruik    Uier met boerin          Boerin met os en ram 
 
Bronnen: 
- ‘Vastenavond uitgeleed; Over ontstaan en betekenissen van de Vastenavond in ’t Krabbegat’,  

’t Veldteke, 2000. 
- Bergen-op-zoom.nieuws.nl 
- 'Gids voor oud-Bergen op Zoom', W.A. van Ham en C.D. Vanwesenbeeck, Antwerpen 1983, p. 379 e.v.  
- 'Van 5000 jaar Carnaval en 500 jaar Vastenavend', W. Besling, Bergen op Zoom 1989, p. 56. 

‘De Geit van Mie d’n Os van dichtbij; ontdek de details op het standbeeld’, Joost Verdult, 11 november 
2020 

 
 

Verkoop van de monumentenzegels 
via OC@home.nl  
 
één losse zegel €1,10 per stuk en €1,10 
verzendkosten. 
voor de frankering wordt dus ook een zegel van 
de Geit gebruikt 
2 ongebruikte zegels kosten dus €3,30 
Vel met 10 zegels bestellen kost €12,10, 
inclusief informatieblad is dat €13,00 

 

 

mailto:oc@home.nl
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

 

  Let op 

    Verzoek s.v.p. 
    aanmelden voor 
    de ruilavonden  
    aanmelden via 

   oc@home.nl 

  Coronacheck 

  bij binnenkomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woensdags en zondags gesloten 

www.haest-roosendaal.nl 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

 

hier had ook jouw stukje/oproep/aanbieding 

kunnen staan;  driehoek17@gmail.com 
 
 
 

mailto:oc@home.nl
http://www.haest-roosendaal.nl/
mailto:driehoek17@gmail.com
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Regels voor buurthuizen ivm Corona virus 

Tijdelijk even niet van toepassing 
Sinds november 2021 zijn er nieuwe regels van kracht i.v.m. het Corona virus. Voor 
de buurthuizen van SVW in Bergen op Zoom dus ook voor buurthuis de Kastanje 
geldt het volgende: 
- Alle avond activiteiten zijn afgelast 
- De 1,5 meter afstand regel is weer van kracht.  
- De maatregelen zoals handen desinfecteren bij binnenkomst en bij klachten thuis 
blijven van kracht 

- Voor de OC ruilavonden zal bij binnenkomst de corona check moeten 

worden gedaan. 

- Daarbij wordt u gevraagd naar de QR code van Coronacheck app of de corona 

QR code op papier. 
- Deze QR code wordt gecontroleerd samen met uw legitimatie bewijs 

- U moet dus ook een legitimatiebewijs kunnen tonen. 

Indien u geen smartphone heeft om de coronacheck app te kunnen tonen kunt u 
thuis met een computer met internetverbinding  een vaccinatiebewijs printen.  
Via https://coronacheck.nl/nl/print/  kunt u middels DigiD  de QR code uitprinten. 
Lukt dit niet thuis, dan kunt u via telefoonnummer 0800-1421 een geprint 
vaccinatiebewijs aanvragen. 
- Indien u niet bent gevaccineerd moet u een Corona testbewijs kunnen tonen dat 
niet ouder is dan 24 uur ook weer te samen met uw legitimatiebewijs. 

 

De regels om stukken voor de Veiling aan te bieden zijn gewijzigd. 
Let op!     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,  Prijs  en eventueel een omschrijving.    
# Het bestuur / veilingmeester mag stukken weigeren op basis van 
    bovenstaande gronden 

 

Naast de veiling is er ook een Koopjestafel op de ruilavond 

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. 

 
 

https://coronacheck.nl/nl/print/
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Op 15 oktober werd de Dag van de Postzegel op de POSTEX-beurs gevierd 
met een bijzonder postzegelontwerp van grafisch vormgever Sandra Smulders. 
Op dit postzegelvel steekt ze de Frankeerzegels Rijkswapen 1869-1876 in een 
nieuw jasje, onder meer met een eigentijds ontwerp van de typisch 
Nederlandse leeuw. 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

Hier had uw bericht kunnen staan,  

vragen, aanbiedingen enz. 
 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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