
 

1 okt 2021 

Voorzitter 
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   Fred Kaijser 
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  Penning 
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  Gertrudis 
  boulevard 30 
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  Bergen op Zoom 
  0164-244983 
   oc@home.nl 

      IBAN 

  NL83 INGB 
  0005036027 
  PV Onderling 
  Contact 

   Website  

   Onderling Contact     
         
https://sites.google.com/site/pz
vonderlingcontact 

 

OC nieuws   Nr 13 

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. 

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
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 Ruilavonden      

  In Buurthuis  
  De kastanje 
  Kastanjelaan 164 
  Bergen op Zoom  

  Gratis parkeren 

     

 11 okt 2021 

  koopjestafel,  
  veiling, 
  loterij  

 8 nov 2021 

  66 jaar OC 
  koopjestafel,  
  veiling, 
  loterij  
  monumentzegel 
  verrassingen 
 

 13 dec 2021 

  koopjestafel,  
  veiling,    
  kerstloterij  
 
 

   Let op 

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

   oc@home.nl 

  Coronacheck 

  bij binnenkomst  

 Website 

   Onderling Contact 
   

Eerst volgende ruilavond is 11 oktober 
 
Sinds 25 september 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: 
- De 1,5 meter afstand regel komt te vervallen.  
- Wel blijven 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. 

Tijdens de ruilavond op maandag 11 oktober is er; 

koopjestafel, veiling & loterij, 

Let op!  De regels om stukken voor de Veiling aan te bieden zijn gewijzigd.  

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 mag 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. 
 
De Jaarvergadering van 27 september kon helaas niet plaats vinden. Op 11 oktober 
wordt in een aparte ruimte voor een ieder die geïnteresseerd de jaarvergadering 
alsnog gehouden 
 
 
ꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘꚘOCꚘ 

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
https://coronacheck.nl/nl/print/
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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 

 

 

 

   

 

 
 
 

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 uw bericht kunnen staan,  

vragen, aanbiedingen enz. 

 
 
 
 

mailto:oc@home.nl
http://www.haest-roosendaal.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Meer informatie via: 

info@wbevenementen.eu 

 

mailto:oc@home.nl
mailto:info@wbevenementen.eu
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postzegelverenigingen in de regio 
Alle datums onder voorbehoud 

 
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:   11-10-2021,  8-11-2021  en  13-12-2021 
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:  23 oktober en 27 november. 

 
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: 7-10-2021 en 4-11-21 

 
Breda PV Breda  http://pvbreda.nl/  Ruilbeurs Breda   
De Toss, Valkenierslaan 285a; 1e zondag van de maand van 9:30-12:30 uur 
Datums:  3-10-2021, 7-11-2021 en 12-12-2021    
De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128; 3e zaterdag van de maand van 13:00 – 17:00 uur  
Datums:  16-10-2021, 20-11-2021 en 18-12-2021    

 
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:  2-10-2021, 6-11-2021 en 4-12-2021  

 
Kloetinge FV De Bevelanden  www.postzegelclubdebevelanden.nl 
Amicitia  Schimmelpenninckstraat 14;   elke 2e donderdag van de maand  van 19:30-22:00 uur      
Datum:  14-10-2021 en 9-12-2021 
Beurs op zaterdag 20-11-2021 van 10:00-17:00  uur   
 
Oosterhoutse Ver. van PV  www.oosterhoutpost.nl 
De Bunthoef   Bloemenhof 2;  laatste woensdag van de maand van 19:00-22:00 uur 
Datums: 27-10-2021, 24-11-21 en niet in dec. 
 
Oud Gastel postzegelbeurs Oud Gastel   jankoenraadt8@gmail.com 
Zaal Hart van Gastel  Markt 8 (ingang Parkstraat);  4e zondag van de maand van 9:30-13:00 uur    
Datums: 24-10-2021, 28-11-21 en 19-12-2021*  

 
Willemstad Helwijk PV Amphilex     mr.nicolaas09@gmail.com 
De Blokhut  Pr. Bernhartplein 2;   zaterdags  van  13:00-16:00  uur   
Datums:  16-10-2021, 20-11-21 en 18-12-2021 
 
Steenbergen VV Steenbergen  06-11301128    
De Vaert, Kapelaan Kochstraat 54 Welberg;    van 19:00-22:00 uur 
Datums: ? 

 

 

 

mailto:oc@home.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
http://delta-oost.jimdo.com/
http://pvbreda.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhoutpost.nl/
mailto:jankoenraadt8@gmail.com
mailto:mr.nicolaas09@gmail.com
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INGEKOMEN BERICHT 

 

 

 

 

 

 

 

Beste postzegelverzamelaars, 

 

Op zondag 31 oktober 2021 houdt Filatelistenvereniging “De Helmveste” te Helmond 

een grote veiling van kavels uit diverse nalatenschappen. Deze veiling is voor iedereen 

toegankelijk (denkt u aan uw coronabewijs?) en als u nog geen lid van onze vereniging 

bent ontvangt u een gratis proeflidmaatschap voor de resterende periode van het jaar. 

De veiling heeft een omvang van 349 kavels en 99% van de kavels bestaat uit 1 of 

meerdere stockboeken/albums of een doos. 

Er is een enorm aanbod van niet uitgekavelde verzamelingen Nederland, buitenland, 

FDC-’s, motief, nominaal, postfris, gebruikt, landenverzamelingen, verrassingsdozen, 

stockboeken, catalogi, enz. Heel veel verzamelingen zitten in mooie albums van onder 

andere DAVO en andere merken. Dit tegen zeer gunstige inzetprijzen. 

U kunt dit alles bezichtigen op zondag 31 oktober 2021 van 10.00 uur tot 13.00 uur. De 

veiling start om 13.30 uur. De koper betaalt enkel een opslag van 10%. Afrekenen kan 

alleen contant, pinnen is niet mogelijk. 

De volledige kavellijst kunt u downloaden via onze site www.dehelmveste.nl en hier 

vindt u ook verdere informatie over onze vereniging. Mocht u nog meer informatie 

wensen dan kunt u ook bellen naar 06-53917522. 

De veiling vindt plaats in Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1, 5709 BT Helmond (tel.nr. 

0492-510690). (navigatieadres: Twentehof 93, Helmond). 

 

Met filatelistische groeten, 

Namens bestuur Filatelistenvereniging De Helmveste Helmond eo. 

J. Seijkens 
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