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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 5 

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 

 

    8 februari 2021 

    Geen ruilavond 

 

   15 maart 2021 

    veiling, koopjestafel, loterij  

    onder voorbehoud 

 

   12 april 2021 

    veiling, koopjestafel, loterij  

    onder voorbehoud     

 

    Let op 

    U moet zich voor elke     

    ruilavond aanmelden via 

    oc@home.nl 

    

     Website  

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

 

 

 

      
 

Covid lockdown duurt voort 
 
We moeten allemaal een pas op de plaats maken. Zeker geen 
bijeenkomsten voor groepen. Zo min mogelijk mensen op bezoek 
ontvangen. Dan hebben we gelukkig onze postzegels nog die we thuis 
in alle rust onder handen kunnen nemen. Gelukkig kan er op internet 
nog een hoop worden opgezocht bekeken en gekocht. Maar mensen 
ontmoeten en het ‘onderling contact’ moet nog even wachten.                                                                           
Niek van Essen 
 

Ruilavond 8 februari gaat niet door! 
 
Vanwege de huidige ‘Lock down’ maatregelen i.v.m. het Covid-19 virus 
gaat de ruilavond van 8 februari ook niet door  
 
Voor buurthuis de Kastanje heeft het SVW een bezoekersprotocol 
volgens de RIVM en gemeentelijke richtlijnen en heeft aanvullend tot 9 
februari geen avondopenstelling. 
Pas in de loop van februari wordt duidelijk of er wijzigingen komen in 
het openingsbeleid voor de Kastanje. 
  
Middels deze OC-Nieuws berichten wordt U steeds voorafgaand aan 
elke ruilavond geïnformeerd of de ruilavond plaats kan vinden.  
 
 

Monumentenzegels 2020 
 
In het OC-tje van december heeft u kunnen lezen over het Suikerlab, 
onze monumentenzegel van 2020. Indien u deze postzegels wilt 
ontvangen, dan kunt u per email 
contact opnemen voor een 
bestelling. 
Uw heeft de keuze uit een compleet 
vel met 10 zegels voor €11,00 met 
€1,10 verzendkosten of per losse 
zegel voor €1,10 per zegel met €1,10 
verzendkosten. Dus steeds een 
veelvoud van €1,10.  U kunt het 
bedrag voor het gewenste aantal zegels over maken op IBAN   
NL83 INGB 0005036027 van PV Onderling Contact De frankering van de 
bestelde monumentenzegel gebeurt dan ook met de monumenten 
zegel. 
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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 

     PV Onderling Contact 

 

 

  

Veiling & Koopjestafel 
 
Nu u zoveel thuis bent kunt u in alle rust materiaal klaar maken voor 
onze veiling en of koopjestafel. Dan heeft u zaken klaar liggen voor als 
het weer kan. Kavels die met aandacht worden samengesteld zullen 
ook andere leden meer aanspreken.   
  
Op de veilingen van OC accepteren we geen afdankertjes meer, die 
kunt u op de koopjestafel kwijt. Enkel nog betere kavels voor de veiling 
waarbij kwaliteit en presentatie de verkoop moeten stimuleren. 
Aanbieden steeds onder opgave van Naam en Prijs.  
 

Naast de veiling hebben we 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 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. 
 
 

Hier had ook jouw stukje/oproep/aanbieding 

kunnen staan 
 
 
 
 

Rondzending 
 
Per 01-01-2021 is het oude bankrekeningnummer voor de OC- 
rondzendingen IBAN NL37 INGB 0003 9977 91 opgeheven.  
Eventuele nabetalingen c.q. afrekeningen verlopen via het 
overgebleven algemene Onderling Contact rekeningnummer  
IBAN NL83 INGB 0005 0360 27 
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