
 

5 oktober 2020 

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 
Berichten van Onderling Contact 

 

Dit is de eerste uitgave van OC Nieuws 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 en 
dergelijke komen voortaan per OC-Nieuws.  

 

 
 
 

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 

      

    12 oktober 2020 

    met veiling, koopjestafel  & 

    loterij  

     

   9 november 2020 

    met veiling, koopjestafel, 

    loterij & presentatie van  

    monumentzegel  2020 

     

   14 december 2020 

    met gratis kerst veiling,  

    koopjestafel, hapjes & loterij 

     

    Let op 

    U moet zich voor elke     

    ruilavond aanmelden via 

    oc@home.nl 

    

     Website  

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

      

 

Ruilavonden 

 
De ruilavonden zijn weer gestart na de zomer, ondanks het COVID-19 
virus dat het openbare leven aan banden legt. Verderop in deze mail 
ziet u hoe SVW buurthuizen hun bezoekersprotocol hebben gemaakt 
per 29-09-2020. De grote zaal kan maximaal 24 bezoekers herbergen. 6 
tafels van 4 personen elk maximaal. Daarom is het ook belangrijk dat 
iedere bezoeker aan de ruilavond zich aanmeld via oc@home.nl U kunt 
zich voor meerdere avonden tegelijk aanmelden. Indien u twijfelt, twee 

keer aanmelden is ook goed 😊 

Veiling & Koopjestafel 

 
Tijdens de jaarvergadering op 28 september j.l. is uitvoerig gesproken 
over de veiling. In de komende periode gaat de veiling veranderen. 
Vooralsnog wordt iedere ruilavond een veiling gehouden. 
Dit komt 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 
# In de toekomst wordt geprobeerd vooraf al een veilinglijst rond te  
   sturen via de OC-nieuws mail. 
# Leden kunnen voorafgaand aan een veiling dan ook schriftelijk bieden   
   (driehoek17@gmail.com) Ook voor vragen over de veiling 
# U kunt kavels aanbieden met opgave van: 
   Naam,  Omschrijving,  Prijs.   Foto’s van kavels (pdf) kunnen tevens 
   worden ingezonden. 
# inleveren van de kavels altijd met vermelding naam en prijs. Dit kan 
   op de ruilavond zelf maar mag ook eerder voor een volgende 
   maandveiling bijvoorbeeld. 
# Het bestuur / veilingmeester mogen stukken weigeren op basis van 
    bovenstaande gronden 
 

Koopjestafel 
Daarnaast komt op de bestuurstafel een koopjeshoek. Op die koopjes 
hoek 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.  
Zonder opgave van naam en prijs mogen kavels geweigerd worden.  
Natuurlijk zullen we de komende periode niet al te streng zijn  
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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 

Rondzendingen 

Redactie OC-tje, OC Nieuws  

Veiling 

Niek van Essen 

driehoek17@gmail.com     

     

  Nieuwtjesdienst 

  Ledenadministratie 

  Henk Hamers 

  oc@home.nl   

On 

  IBAN 

   NL83 INGB 0005036027 

   PV Onderling Contact 

 

Bezoekersprotocol buurthuis de kastanje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier kan ook jouw stukje staan volgende maand 
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