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OC nieuws   Nr 21 

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 naar de leden. 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. 

mailto:oc@home.nl
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 Ruilavonden      

  In Buurthuis  
  De kastanje 
  Kastanjelaan 164 
  Bergen op Zoom  

  Gratis parkeren   

 

 13 juni 2022 

  koopjestafel,  
  veiling, 
  loterij 

 20 juni 2022 

  JAARVERGADERING  
  Wijkcentrum ‘t Fort 

  

 11 juli 2022 

  koopjestafel,  
  veiling, 
  gratis loterij 
 
 
 

    

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

   oc@home.nl 

   

  Website 

   Onderling Contact 
   

   

 

De volgende ruilavond is op 13 juni 
De postzegel ruilavonden in de Kastanje zijn weer zonder beperkingen 

mogelijk.  Op maandag 13 juni hebben we een koopjestafel, een kleine 

veiling en een loterij. U bent van harte welkom op 13 juni, liefst middels  

aanmelding via OC@home.nl. Met iedere aanmelding voor de 

presentielijst dingt u mee naar de gratis prijzen tijdens de laatste ruilavond 

van het seizoen op 11 juli. Gewonnen prijzen blijven bewaard of worden 

opgestuurd naar de winnaars. Op 20 juni bent u welkom op de 

jaarvergadering van de vereniging in wijkcentrum ’t Fort waar ook de 

ruilavonden vanaf september zullen plaatsvinden. Graag ook aanmelden 

voor de jaarvergadering. Meer informatie verderop in deze nieuwsbrief 

 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

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. 

 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
 

Over de inhoud van deze nieuwsbrief nr. 21  

 
Agenda jaarvergadering op 20 juni 
Zo maar een aantal CEPT uitgaven in 2022 
Recente en komende uitgiften eerste halfjaar 2022 
Uitgifte 9 mei het vrouwtje van Stavoren   
Postzegel verenigingen in de regio en hun ruilbijeenkomsten 
Aankondiging verhuizing ruilavonden in september 
Grote postzegel beurzen in 2022 
Gezamenlijke postzegelbeurs Delta Oost en Onderling Contact 
Rondzending Delta Oost ook voor OC leden 
Aanbieding persoonlijke monumentenzegels Bergen op Zoom 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

mailto:oc@home.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 

driehoek@gmail.com 

 

  Nieuwtjesdienst, 

  Ledenadministratie, 

  Website,  

  Financiën 

  Henk Hamers 

  OC@home.nl   

OIBAN 

 NL83 INGB0005036027 

      

 

Agenda voor de algemene ledenvergadering 

van postzegelvereniging ‘Onderling Contact’ 
 

Datum:  20 juni 2022, 20:00 uur    
 
Plaats:  Wijkcentrum ‘t Fort 

Bernadettestraat 4 
4615 EV Bergen op Zoom    

 
Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 11 okt. 2021 
3. Verslag van de secretaris 
4. Financieel verslag van de penningmeester  
5. Verslag kascontrolecommissie 

dhr. M. van der Steen en dhr. J. de Boer 
6. Aanstelling kascontrolecommissie 2023: 

Kandidaten dhr. M. van der Steen en dhr. J. de Boer 
7. Vaststellen contributie 2023 
8. Rooster van aftreden 

dhr. N. van Essen; aftredend en verkiesbaar als voorzitter 
 

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden! 
Kandidaat bestuursleden kunnen zich t/m de vergadering aanmelden bij 
een van de bestuursleden. 
 

9. Toekomstige locatie OC ruilavonden 
10. Postzegelbeurs i.s.m. postzegelvereniging Delta Oost 
11. Toekomst van postzegels verzamelen 
12. Rondvraag  
13. Sluiting 

 
Het bestuur hoopt velen van u te ontmoeten op de algemene ledenvergadering. 
    U komt toch ook!!!!! 
 
Handig om deze agenda bij u te hebben op 20 juni 

Graag vooraf aanmelden via oc@home.nl 
 

 
Na de aanmelding volgt meer informatie, ook over de route naar het 

wijkcentrum ’t Fort en de parkeerplaats achter het gebouw. 

 
 
 

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:driehoek@gmail.com
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

    

 

 

   

 

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

   oc@home.nl 

   aanmelding wordt 
   gebruikt voor  
  presentielijsten   
   welke ook 
   worden gebruikt 
   voor de gratis 
   loterij in juli 
 

  

    

 

 

 

 

Enkele Europa CEPT zegels 2022 
 

Uit Guernsey hier twee zegels (0,79 & 1,10 GBP) uit een set van 

zes zegels, alleen die twee dragen het Europa-logo . 

Beide zegels zijn ook uitgegeven in een souvenirvel van 2 

zegels (0,79 & 1,10 GBP) 

 
Godin Astghik . In de 

Armeense mythologie was Astghik ("kleine ster") de godin van 

liefde, schoonheid en water en de geliefde van de god Vahagn 

(de God van donder, bliksem en oorlog). Volgens de Armeense 

mythen baadde Astghik, een buitengewone schoonheid, elke 

nacht in de rivier de Eufraat. Om de naakte godin te 

bewonderen, staken de jonge mannen grote vuren aan op de 

berg Daghonats in de regio Taron. Om zichzelf te beschermen 

tegen de ogen van anderen, bedekte Astghik elke nacht de hele 

Taron-vallei met mist. 
 
 

Denemarken 

een souvenir-vel 

van drie zegels (2x 

12.- & 1x 36.- 

DKK) -  alleen de 

36.- DKK waarde 

is voorzien van het 

Europa-logo 

Bijna geen andere 

plaats in 

Denemarken dan 

Bornholm heeft 

zo'n sterke traditie 

van legendes en 

verhalen die verband houden met de bovennatuurlijke wereld. 

Het rotsachtige landschap zou worden bewoond door de onderwereld, die zich door de 

eeuwen heen aan de lokale bevolking heeft onthuld. 
 

mailto:oc@home.nl
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

 

 

  

 

 

 

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

   oc@home.nl 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kosovo; Het trieste beeld van een vrouw vertegenwoordigt 

de legende van Rozafa , die zichzelf opofferde om het 

kasteel te laten staan en niet voortdurend te 

vernietigen. Haar verzoek om de helft van haar lichaam 

buiten de kasteelmuur te laten om het kleine kind te voeden 

en te verzorgen, is precies wat dit kasteel speciaal maakte. 

 Ook nu nog 

plaatsen de 

dorpelingen in de 

tuinen en velden 

een menselijk beeld: 

met lichaam, armen, 

benen en hoofd, 

gekleed in kleding, vaker met lompen. Gogomeli is 

opgericht om een goede oogst te krijgen, maar ook om 

ongedierte van gewassen te verjagen. Het wordt ook wel 

de Oudere van de Tuin, de Oudere van de Tuin, de Bruid 

van de Tuin, de Surrat van het Veld, Coli (Picar) enz. 

genoemd. 

 
Frankrijk; Mélusine is een figuur uit de Europese folklore, 

een vrouwelijke geest van zoet water in een heilige bron of 

rivier. Ze wordt meesBosnie; tal afgebeeld als een vrouw 

die vanaf haar middel 

een slang of vis is. 

 

De legende van 

Mélusine wordt dit jaar 

ook door Luxemburg 

gebruikt op een van 

hun twee Europa-

zegels! 

 

Bosnië; De feeën zijn de oude geesten 

van de natuur of de personificatie van 

haar krachten. Volgens de Bosnische 

mythologie worden feeën geboren uit 

dauw die valt op de bladeren van een 

grote boom die op een mysterieuze, 

onbekende heuvel groeit. 

Bron voor CEPT zegels: https://europa-stamps.blogspot.com/2021/10/europa-stamps-2022.html 
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  Postzegel    

  Vereniging 

  Onderling  

  Contact   

  Opgericht  

  24 oktober 1955 

 

   

 

 

 

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

   oc@home.nl 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

 
 

bekende uitgiften 2022 
9 mei 2022 

Typisch Nederlands – zeilen: postzegelvel met 6 gelijke postzegels waarde 1 

(gegomd),  

Postzegelmapjes nr 651,  

FDC nr 843 

Het vrouwtje van Stavoren: postzegelvel met 3 x 2 verschillende 

(6w)  postzegels waarde 1 internationaal(gegomd),  

Postzegelmapjes nr 652,  

FDC nr 844 

 
13 juni 2022 

Beleef de natuur – Sint Pietersberg: postzegelvel met 10 verschillende 

postzegels  waarde 1 (zelfklevend),  

Postzegelmapjes 653 a + b,  

FDC nr 845 a + b 

 
20 juni 2022 

250 jaar koning Willem I: postzegelvel met 2 x 3w samenhangend verschillende 

postzegels waarde 1 internationaal (gegomd)   

Postzegelmapjes nr 654,  

FDC nr 846 

 

mailto:oc@home.nl
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ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

Uitgifte 09-05-2022 Het Vrouwtje van Stavoren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De samenwerkende postbedrijven in Europa geven al meer dan 65 
jaar postzegels uit met een gemeenschappelijk thema. Sinds 2002 is 
aan deze uitgifte een ontwerpwedstrijd verbonden: de EUROPA Stamp 
Best Design Competition. De competitie wordt uitgeschreven door 
PostEurop, de organisatie waarin alle Europese nationale 
postbedrijven samenwerken. 

Voor 2022 staat de ontwerpwedstrijd in het teken van volksverhalen en 
mythen. Voor PostNL is dit aanleiding om op 9 mei 2022 het 
postzegelvel Het Vrouwtje van Stavoren uit te geven. 
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Postzegelverenigingen in de regio 
Alle datums onder voorbehoud 
 
Bergen op Zoom Onderling Contact   
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact   
Info: Henk Hamers OC@home.nl , Niek van Essen 06-28781212  

Zaal: wijkcentrum De Kastanje Kastanjelaan 164 
2e maandag van de maand  van 19:00-22:00 uur    
Datums:   13-06-22, 11-07-22,  
Zaal: wijkcentrum ’t Fort Bernadettestraat 4 
2e maandag van de maand  van 19:00-22:00 uur    
Datums:   13-09-22, 10-10-22, 14-11-22, 12-12-22, 9-01-23   
 
Halsteren, Halchterth & Onderling Contact  
Info: Hans Kokke  0164-683485    
Zaal: Heemhuis  Halchterth  De Beeklaan 29 A Halsteren  
4e zaterdag van de maand van 12:00 tot 16:00 uur 
Datums:  28-05-22 en 25-06-22. 
 
Bergen op Zoom, Delta Oost  http://delta-oost.jimdo.com 
Info:  Gerard Jordans 0164-236768  deltaoost@ziggo.nl  
Zaal: Buurtcentrum De Korenaere   Korenmarkt 7   
1e donderdag van de maand  van 19:00-22:00 uur      
Datums: 2-06-22, 7-07-22, 4-08-22, 1-09-22, 6-10-22 en 3-11-22 
 

Breda PV Breda  http://pvbreda.nl/  Ruilbeurs Breda   
Zaal: De Toss, Valkenierslaan 285a  
1e zondag van de maand van 9:30-12:30 uur 
Datums:   5-06-22, 3-07-22,    
Zaal: De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128;  
3e zaterdag van de maand van 13:00 – 17:00 uur  
Datums:    18-06-22, 17-09-22, 15-10-22, 16-11-22, 
 
Filatelica West Brabant   www.filawb.nl 
Roosendaal Ruilbeurs Roosendaal  
Info: R. van Midde 0165-537012, C. Vriends 0165-532725 
Zaal: Huis ten Halve, Kruisstraat 60   
1e zaterdag v/d/maand  13:00-16:00 uur 
Datums:  4-06-22, 2-07-22, 3-09-22, 1-10-22, 5-12-22,  
 
Kloetinge FV De Bevelanden  www.postzegelclubdebevelanden.nl 
Info: P.J. van Eijkeren 0113-228562, emc@zeelandnet.nl  
Zaal: Amicitia  Schimmelpenninckstraat 1  

https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:OC@home.nl
http://delta-oost.jimdo.com/
mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://pvbreda.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:emc@zeelandnet.nl
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elke 2e donderdag van de maand  van 19:30-22:00 uur      
Datum:   9-06-22, 8-09-22, 13-10-22, 8-12-22 
Beurs op zaterdag van 10:00-17:00 uur 19-11-2022 
 
Oosterhoutse Ver. van PV  www.oosterhoutpost.nl 
Zaal: De Bunthoef   Bloemenhof 2 
laatste woensdag van de maand van 19:00-22:00 uur 
Datums:  29-06-22 
Beurs op eerste zaterdag v.d. maand vanaf 13:00 uur 
Datums:  4-06-22 
 

Oud Gastel postzegelbeurs Oud Gastel   jankoenraadt8@gmail.com 
Info: Jan Koenraadt, 06-23300801 
Zaal: Hart van Gastel  Markt 8 (ingang Parkstraat)  
4e zondag van de maand van 9:30-12:30 uur    
Datums:  26-06-22 
 
Willemstad Helwijk PV Amphilex     mr.nicolaas09@gmail.com 
Info: Nico Veltrop, 06-40351034 
Zaal: Buurtcentrum De Blokhut  Pr. Bernhartplein 2 Helwijk    
zaterdags  van  13:00-16:00  uur   
Datums: 18-06-22, 17-09-22, 15-10-22, 19-11-22,  
Grote najaarsveiling: 26-11-2022 kijken vanaf 9:30 uur, veilen om 13 uur 
 
Steenbergen VV Steenbergen  info@hansdevogt.nl 
Info:  06-11301128  
Zaal: De Vaert, Kapelaan Kochstraat 54 Welberg 
donderdags van 19:00-22:00 uur 
Datums; 16-06-22, 15-09-22, 20-10-22, 17-11-22,  
Zaterdag beurs:  8-10-22 van 09:00-14:00 uur in de Vaert 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  

De postzegel vereniging Onderling Contact gaat verhuizen.  

Na de zomervakantie start OC het nieuwe seizoen op een nieuwe 

locatie. De huidige locatie Wijkcentrum de Kastanje wordt binnen 

enkele jaren gesloopt. Het bestuur denkt met de nieuwe locatie in 

wijkcentrum ’t Fort een mooie ruimte gevonden te hebben. In 

volgende nieuwsbrieven volgt meer informatie over de nieuwe 

verenigingslocatie, de bereikbaarheid en ruime gratis parkeer 

mogelijkheden. Dus nog een paar keer onze postzegelavond in de 

Kastanje en dan gaan we in september over naar ’t Fort in de 

Bernadettestraat.    Tijdens onze jaarvergadering op 20 juni gaan we 

alvast een kijkje nemen in  wijkcentrum ‘t Fort 

http://www.oosterhoutpost.nl/
mailto:jankoenraadt8@gmail.com
mailto:mr.nicolaas09@gmail.com
mailto:info@hansdevogt.nl
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ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  

 

Geopend van 09:30-17:00 uur,   woensdag en zondag gesloten 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  

 

 

 

 

 
Grote postzegel beurzen in 2022 
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 ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOC 

Rondzendingen  

 
Sinds 2020 kunnen leden van Onderling Contact ook deelnemen aan de rondzendingen 
van Delta Oost. Mochten er nog geïnteresseerden zijn om deel te nemen dan kan men 
zich melden bij Niek van Essen, de deelname aan rondzendingen van Delta oost 
middels een lidmaatschap bij OC blijft dan zonder kosten. 
Eenmaal aangemeld ontvangt u van de rondzendleider Henk van Vliet, een stempel 
met een Deltanummer en u wordt ingedeeld in een groep met leden bij u in de buurt. 
Vanaf dat moment kunt u deelnemen aan het rondzendverkeer.  
Hebt u een zegel uit een boekje genomen, dan stempelt u het opengevallen vakje af 
met uw nummerstempel. U vult het totaal van uw uitnames per rondzendboekje in op 
de bijgevoegde lijst en telt het totaal uitgenomen bedrag op.   Dit bedrag maakt u per 
omgaande over op de giro van de Vereniging Delta oost; rondzending Delta Oost 
IBAN = NL09 INGB 0001 8296 66.  
De Rondzending van Delta oost werkt met een tweejaarlijkse cyclus die in oktober 
2021 weer is gestart. Maar u kunt ten alle tijden starten met uw deelname.  In deze 
Corona tijd met alle beperkingen vanwege Covid, is het rondzendverkeer een prima 
manier om toch  postzegels te vinden die u  kunt gebruiken voor uw verzameling.  
 
U kunt ook boekjes inleveren, maar voor het inleveren van boekjes moet u wel lid zijn 
van Delta Oost. Ingeleverde boekjes circuleren dan gedurende een tweetal jaren. Tips 
voor het maken van aantrekkelijke boekjes: Steeds duidelijk de prijs noteren en altijd 
afronden op 5 cent. Succesvolle boekjes zijn boekjes met aantrekkelijke postzegels 
tegen aantrekkelijke prijzen die bovendien op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd 
zijn. Zorg ervoor dat zegels goed bevestigd zijn en tot slot het vermelden van 
catalogusnummers levert een belangrijke bijdrage voor de verkoopbaarheid van de 
postzegels. 
 
 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  

hier had ook jouw stukje/oproep/aanbieding 

kunnen staan;  driehoek17@gmail.com 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ  
 

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:driehoek17@gmail.com
mailto:OC@home.nl
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Aanbieding  advertentie 
 

18 postfrisse persoonlijke postzegels uitgegeven door PV Onderling Contact. Vanaf het 
jaar 2006 werden telkens monumenten uit Bergen op Zoom als thema gekozen. In het 
jaar 2015 werden 3 zegels uitgegeven vanwege het 60 jarig jubileum. Deze 3 zegels 
hadden een bijzonder thema; een culinair monument de 3 AAA’s; Asperges Aardbeien 
en Ansjovis. De complete verzameling is te koop voor  €25,- inclusief  verzend kosten. 
Te verkrijgen via driehoek17@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 
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