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VOORWOORD 
De laatste 15 maanden was het een heel matig postzegeljaar voor 
onze vereniging. Sinds maart 2020 werden er slechts 3 
ruilavonden gehouden. De laatste bijeenkomst op 14 december 
was best wel geslaagd, maar slechts half zo druk als gebruikelijk. 
Jan Rutte werd als 50 jarig jubilaris even in het zonnetje gezet en 
gaf een leuk inkijkje in die vele jaren filatelie beleving. Voor de 
gratis verloting ontbraken natuurlijk een hoop leden, maar zij 
kregen hun prijsjes thuis gestuurd.  
Als OC-tje op de deurmat valt, hoopt het bestuur weer voorzichtig 
aan activiteiten te plannen. 14 juni zou zomaar weer een ruilavond 
kunnen worden gehouden. Zie ook OC berichten per email. 
In deze OC vindt u deel 1 van de reeks ‘Pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostela’ door Henk Hamers. 
De algemene ledenvergadering zal wederom in de tweede helft 
van het jaar plaatsvinden. Het concept verslag van de vorige 
vergadering van 28-09-2020 stond reeds in het OC-tje van 
december. Omdat het organiseren van de ledenvergadering 
buiten onze ruilavond om zeer goed is bevallen, zullen we dat na 
de zomervakantie weer doen.  
Het bestuur hoopt u gauw weer te zien, mogelijk al op 14 juni 

Niek van Essen      mei 2021 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

Ruilavonden OC in de Kastanje 
Vanwege de beperkende maatregelen rondom het Corona virus is 
voor de deelname aan een ruilavond een aanmelding verplicht. 
Tot 9 juni is er nog steeds geen avondopenstelling van het 
buurthuis de Kastanje. Zodra het weer mag na 9 juni brengen we 
u graag op de hoogte, maar om u over 14 juni te informeren is het 
gewenst dat u per email een bericht kunt ontvangen (zie elders in 
deze OC). Als het weer mag dan  moet u zich op de ruilavond 
houden aan de in het buurthuis geldende regels. Het is zaak zo 
veel mogelijk afstand te bewaren en het gebruik van mondkapjes 
bij binnenkomst en tijdens het lopen in de ruimtes is verplicht.  
Ruilavond steeds op de 2e maandag v.d. maand v.a. 19.00 uur in 
de 'Kastanje' Kastanjelaan 164 te Bergen op Zoom. Dus op 14 
juni, 12 juli, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 dec.   
Steeds voldoende afstand bewaren en aanmelding verplicht via;  

oc@home.nl    https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/  
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Rondzendingen  
In september 2021 gaat de rondzending van Delta Oost weer van 
start. Ingeleverde boekjes circuleren dan gedurende een twee tal 
jaren.  
Mochten er nog geïnteresseerden zijn om deel te nemen aan het 
rondzendverkeer dan kan men zich melden bij Niek van Essen, de 
deelname een rondzendingen van Delta oost via OC blijft dan 
zonder kosten.  
U kunt ook boekjes inleveren, maar voor het inleveren van 
boekjes moet u wel lid zijn van Delta Oost. Tips voor het maken 
van aantrekkelijke boekjes: Steeds duidelijk de prijs noteren en 
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. 
 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 
OC berichten per Email 
Naast het OC-tje wat u nu in handen heeft geeft Onderling 
Contact ook een digitale nieuwsbrief uit. Deze OC-berichten per 
email zijn een aanvulling op de papieren OC. Ze zijn uitermate 
geschikt om de leden te informeren over de actualiteit van de dag. 
Bijvoorbeeld of de aanstaande ruilavond 14 juni doorgang kan 
vinden. Maar ook wat er op die ruilavonden staat te gebeuren.  
Heel veel OC leden hebben inmiddels email en de beschikking 
over een computer of laptop. Momenteel krijgen 60 % van de 
leden die digitale nieuwsbrief als pdf in een email  maandelijks 

toegezonden. U nog niet? Wacht dan niet langer maar stuur een 
bericht naar de voorzitter niekvanessen@planet.nl en vraag om 
de digitale nieuwsbrief. 
Voor alle duidelijkheid, het maandelijkse digitale OC-bericht krijgt 
u naast het papieren OC-tje welke 3 keer per jaar uitkomt.  Dus 
als u ook actuele informatie wilt over komende ruilavonden; stuurt 
u dan een email-bericht om de OC-berichten te ontvangen. 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍  
 

  

mailto:niekvanessen@planet.nl


Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. (deel 1) 

 

 

 

  Op de fiets vanuit Nederland via België en Frankrijk naar Spanje. 



Haarlem, in de provincie Noord Holland, is het officiële startpunt 

van de Sint Jacobsroute naar Santiago de Compostela. 

               

Al in 1436 was er een klooster/gasthuis, Sint Jacobs Godshuis, aan 

de Hagestraat. Hier verzamelden zich pelgrims uit Nederland en 

uit Scandinavië, die met de boot aangekomen waren in 

Amsterdam. Men reisde vaak in groepen vanwege de veiligheid en 

het gezelschap. 

Je rijdt door de provincie Noord Holland naar De Zilk in de 

provincie Zuid Holland. 

    

 

 

Daarna via de bollenstreek naar Voorhout, Warmond en Leiden. 

           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiden is de geboorteplaats van Rembrandt van Rijn, 1606. 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de Steenschuur staat de Lodewijkskerk met toren. Boven de 

ingang bevindt zich een beeld van Sint Jacob als pelgrim met staf, 

drinkkruik en grote schelpmantel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dit is een afbeelding van Sint Jacobus de 

Meerdere op een glas-in-loodraam in de 

Begijnhofkerk te Hoogstraten (B) 

 

 

 

 

 



De route naar Rotterdam loopt door het Groene Hart en langs het 

riviertje de Rotte. Bij Ouderkerk aan de IJssel een oversteek met 

veerpont over de Hollandse IJssel 

en bij Krimpen aan de Lek 

natuurlijk nog een oversteek, over 

de Lek. 

   

 

Kinderdijk heeft 18 windwater- molens van rond 

1740 die het achterliggende gebied van de 

Alblasserwaard droog moesten houden. Bij Oud 

Alblas een brug over de Alblas. 

    

 

Via Papendrecht naar Dordrecht, maar 

wederom een oversteek met de pont over 

de Beneden Merwede.  

 

 

Dordrecht, oudste stad van Holland, heeft stadsrechten sinds 1220. 

Door Groothoofdspoort, overgebleven van middeleeuwse 

ommuring. In de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk een houten Sint 

Jacobsbeeld in een 14de eeuwse zijkapel.  

   

Dan via de Moerdijkbrug de oversteek van het Hollands Diep en 

rijden we Noord Brabant binnen. 

Vanaf hier loopt de route via Breda, maar ik wijk hiervan af en ga 

via Zevenbergen naar Roosendaal.  



Langs Wouw. 

Door naar vestingstad Bergen op Zoom en door de Gevangenpoort 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs het landgoed Mattemburg. 

 

 



Dan wordt de route vervolgd via Hoogerheide en Putte. 

In Putte rijden we de grens over naar 

België en komen dan in  Kapellen. 

 

 

In het volgende deel gaat de reis verder 

door België. 
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Nieuwe datums Hertogpost 2021 
Eén van de grootste en bekendste filatelistische 
evenementen van 2021, de geplande 
postzegeltentoonstelling, expositie en 
handelarenshow HERTOGPOST 2021 in 
’sHertogenbosch is uitgesteld tot na de 
zomervakantie. In de herfst van 2021 bleken de 
datums samen te vallen met de AntwerpFila 
beurs van 1 oktober t/m 2 oktober 2021.  HERTOGPOST 2021 is 
daarom uitgesteld tot 16 t/m 18 december 2021. We hopen dat 
deze mogelijkheid wel plaats kan vinden en dat iedereen weer 
kan genieten op deze tentoonstelling, expositie en 
handelarenshow in ’s-Hertogenbosch. 
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