
 

7 december 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   Nr 3 

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 

 

   14 december 2020 

    met gratis kerst verloting,  

    gratis jaarverloting, veiling,        

    koopjestafel,    

    verkoop monumentzegel  

     

   9 januari 2021 

    veiling, koopjestafel, loterij 

     

   10 februari 2021 

    veiling, koopjestafel, loterij 

 

 

    Let op 

    U moet zich voor elke     

    ruilavond aanmelden via 

    oc@home.nl 

    

     Website  

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

 

Ruilavond 14 december gaat wel door! 
 
Ondanks de huidige maatregelen i.v.m. het Covid-19 virus gaat de 
ruilavond van 14 december wel door.  
 
Het SVW bezoekersprotocol volgt de RIVM en gemeentelijk richtlijnen 
en heeft aanvullend op de regels van september de volgende regels: 
Een mond/neus bescherming om door het gebouw en in de zaal heen 
en weer te lopen is verplicht. Enkel op de zitplaats in de zaal kan het 
mondkapje af.  Er mogen geen alcoholische consumpties worden 
verstrekt na 20:00 uur.  Verderop in deze mail ziet u het SVW-
bezoekersprotocol. Gelieve zoveel als mogelijk te betalen per pin. 
In de grote zaal kunnen maximaal 24 bezoekers terecht. 6 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! 
 
Middels deze OC-Nieuws berichten wordt U steeds voorafgaand aan 
elke ruilavond  geïnformeerd of de ruilavond plaats kan vinden.  
 

Parkeren voor buurthuis de Kastanje 
 
Op de parkeerplaats voor ons verenigingslokaal De Kastanje is maar 
voor een beperkt aantal auto’s plaats. Maar er kunnen meer auto’s 
parkeren indien de ‘vroegkomers’ verder op  het perceel parkeren en 
tot op het gras doorrijden. Op die manier kunnen er achter hen nog 
meer auto’s parkeren en is er aan de linker zijde voor 7 tot 8 auto’s 
plaats i.p.v. slechts vier. Denkt u er ook aan, de eerste vroeg parkeerder 

bepaald het voor de rest, goed voorbeeld doet goed volgen 😊 
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Postzegel Vereniging 

Onderling Contact   

Opgericht 24 oktober 1955 

 

 

Monumentenzegels 2020 
 
In het OC-tje van december heeft 
u kunnen lezen over het Suikerlab, 
onze  monumentenzegel van 2020.  
Als alles goed is gegaan heeft u op 
de enveloppe met de factuur voor 
uw lidmaatschapskosten een 
monumenten zegel aangetroffen.  
 

 

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 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. 

Rondzending 
In oktober is de rondzending weer gestart. Van de vroegere OC 
deelnemer aan de rondzending doet ruim de helft nu mee met de 
rondzending van Delta Oost. Mochten er nog  geïnteresseerden zijn dan 
kunnen zij zich melden bij Niek van Essen, de deelname blijft dan 
zonder kosten.   

 

Tot ziens op 14 december  
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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 

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 

   PV Onderling Contact 

 

Bezoekersprotocol buurthuis de kastanje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier kan ook jouw stukje staan volgende maand 
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