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VOORWOORD 
Met inmiddels alweer 18 matige Covid maanden achter de rug 
kunnen we voorzichtig aan weer aan normale postzegelavonden 
gaan denken aankomend najaar.   
Hoewel het gedwongen thuis blijven niet zondermeer verkeerd 
was voor onze hobby, velen hebben juist extra tijd gekregen of 
genomen om de boeken er weer bij te pakken. De postzegel 
hobby werd zelfs herontdekt door mensen die in Corona-tijd 
postzegels van zolder haalden. Als u zo iemand kent nodig hen 
dan gerust eens uit voor een bezoekje aan onze ruilavonden. 
 
In deze OC vindt u deel 2 van de reeks ‘Pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostela’ door Henk Hamers. 
 
De algemene ledenvergadering zal op maandag 27 september 
plaatsvinden. De agenda vind u in deze nieuwsbrief. Het concept 
verslag van de vorige ledenvergadering van 28-09-2020 stond 
reeds in het OC-tje van december 2020. U bent allen van harte 
welkom. Wel even aanmelden via oc@home.nl   
Het bestuur hoopt u gauw weer te zien, mogelijk al op 13 
september 

 Niek van Essen      september 2021 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

Ruilavonden OC in de Kastanje 
Ruilavond steeds op de 2e maandag v.d. maand v.a. 19.00 uur in 
de 'Kastanje' Kastanjelaan 164 te Bergen op Zoom. Eerst volgend 
13 september, 11 oktober, 8 november en 13 dec. Wel graag 
steeds voldoende afstand bewaren en aanmelding verplicht via; 

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

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 
 
Van de penningmeester 
Postzegelvereniging Onderling Contact heeft het 65ste boekjaar 
weer afgesloten. Het is een heel ander jaar geworden dan wij ons 
als bestuur voorgesteld hadden. We hebben na maart 2020, begin 
Coronacrisis, nog maar 3 verenigingsavonden en de 
jaarvergadering georganiseerd in september, oktober en 
december. Op deze avonden moesten we rekening houden met 
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alle maatregelen tegen het Covid-19 virus, waardoor er ook maar 
een beperkt aantal leden aanwezig kon of wilden zijn.  
Dit boekjaar hebben we met een negatief saldo van € 874,57 af 
moeten sluiten. Doordat er minder loterijen en veilingen 
georganiseerd zijn, hadden we ook minder inkomsten.  
De kosten voor ons verenigingsblad ‘het OC-tje’ zijn hoger dan 
voorgaande jaren, doordat een deel van de pagina’s in kleur 
worden afgedrukt. Hierdoor is het blad zeker in kwaliteit vooruit 
gegaan. Daarnaast is de advertentievergoeding van PostNL 
geheel komen te vervallen. 
De Bergse monumentenzegels van het Suikerlab zijn in het 
boekjaar 2020 ingekocht, maar konden niet voor december in de 
verkoop doordat de verenigingsavond van november kwam te 
vervallen door de coronamaatregelen. Dit is mede een oorzaak 
van het negatieve resultaat, maar dit zal naar alle 
waarschijnlijkheid weer goedgemaakt worden in 2021. 
Dit negatieve resultaat kan onze vereniging naar mijn idee goed 
dragen en ik zie daarom ook geen reden om de contributie aan te 
passen.  
In 2021 hebben we weer verenigingsavonden kunnen organiseren 
vanaf juni. Ik ga er daarom van uit dat we 2021 beter af kunnen 
sluiten en dat we ook weer kunnen genieten van deze 
bijeenkomsten. 
Henk Hamers 
 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍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. Die digitale 
nieuwsbrief wordt 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֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍  
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Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.(deel 2) 
 

In Putte rijden we de grens over naar België 

en komen dan in  Kapellen en Ekeren en 

door naar Merksem. Daar wordt weer 

aansluiting gezocht met de route vanuit 

Breda.  

 

 

Dan op naar het centrum van Antwerpen via de 

Sint Jacobskerk uit de 15de – 16de eeuw met het 

familiegraf van de schilder Pieter Paul Rubens 

(1577-1640).  

   
 

 



Langs de Grote Markt met de 

gotische Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal, waarvan de 

bouw gestart is in 1352.    

        

 

 

 

 

  

Via de in 1933 gebouwde Sint Anna 

voetgangerstunnel van 572 meter lang en  

35 meter diep onder de Schelde verlaten 

we Antwerpen. 

 

 

 
 

Bij Temse steken we de Schelde over via een 365 meter lange 

vakwerkbrug om daarna bij Driegoten deze weer met een pont 

over te steken. We vervolgen de route naar Dendermonde, alwaar 

we ons eerste overnachtingadres bereiken. Dendermonde heeft 

sinds 1233 stadsrechten. Het stadhuis aan de Grote Markt is in 

1350 oorspronkelijk als lakenhal gebouwd.  

 

 
 



Verder wordt in 

Dendermonde de 

legende van het Ros 

Beiaart levend 

gehouden, het 

middeleeuwse epos 

van Reinout de 

Montelbaen en zijn 

drie broers, de 4 

Heemskinderen, die 

op het paard ten strijde 

trokken tegen Karel de 

Grote. 

 

      

Langs de Dender naar Aalst, Ninove 

en daarna door naar 

Geraardsbergen.  

 

Gesticht in de 11de eeuw. Het ligt 

aan de rand van een licht 

heuvelachtig gebied. Het is bij wielrenners goed 

bekend van de muur van Geraardsbergen.  

 

  

Het kerkje St. Amandus in Hunegem is 

onderdeel geweest van een van de 

oudste priorijen van België   

 

 



De specialiteit van deze plaats is de Mattentaart bij 

de koffie, die gebaseerd is op gestremde melk. Er 

lijkt een overeenkomst met de ´Mantecada´ cakejes 

van Astorga. Op 8 augustus is het Mattentaartdag. 

Op de Markt worden dan Mattetaarten gebakken en 

streekbier van St. Adriaans gedronken.  

Tot aan Lessines blijven we langs de Dender 

fietsen. In Grandmetz fietsen we door de Rue St. 

Jacques, een verbindingsweg over de heuvelrug naar Thieulain en 

Doornik (Tournai).  

Tournai is de oudste stad van België. In 843 werd het rijk van 

Karel de Grote opgedeeld. 

De linkeroever werd 

toebedeeld aan Frankrijk 

en rechteroever aan de 

graven van Vlaanderen.  

 

 

De 12de eeuwse Onze Lieve Vrouwe 

kathedraal is een bouwwerk in de romaanse 

stijl met vijf klokkentorens.  

 

 
 

 
 



 

De Pont des Trous is een oud deel (1300) 

van de vestingwerken.  

               

    

 

Op de 2de zondag in september wordt 

een grote historische processie gehouden, 

ingesteld in 1092 na het verdwijnen van 

de pest. 

 

Rongy bezit een 

gemeentewapen met 

daarin drie 

Jacobsschelpen.   

Samen met 8 andere 

deelgemeenten behoort 

Rongy tot de gemeente 

Brunehaut. 

De kerk St. Martinus in Rongy. 

 

 

Na Rongy rijden we Frankrijk binnen.  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda voor de algemene ledenvergadering van 

postzegelvereniging ‘Onderling Contact’ 

Datum:  maandag 27 september 2021  om 19:30 uur 

 

Plaats:   Wijkcentrum de Kastanje 

Kastanjelaan 164 

Bergen op Zoom       

Agenda: 

1.Opening door de voorzitter 

2.Notulen van de ledenvergadering d.d. 28 sept 2020 

3.Verslag van de secretaris 

4.Financieel verslag van de penningmeester  

5.Verslag kascontrolecommissie 

mw. M. de Boer en mw. D. van Aert 

6. Aanstelling kascontrolecommissie 2022: 

  Twee vacatures 

7. Vaststellen contributie 

8. Rooster van aftreden 

dhr. F. Kaijser; aftredend en herkiesbaar 

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden! 

Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden bij het 

bestuur tot aanvang van de ledenvergadering. 

 

9. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

10. 66-jarig bestaan OC  

11. Toekomst van postzegels verzamelen 

12. Rondvraag  

13. Sluiting 

 

Het bestuur hoopt velen van u te ontmoeten op de algemene 

ledenvergadering.     U komt toch ook!!!!! 

 

Handig om deze agenda bij u te hebben op maandag 27 september. 

Vooraf aanmelden via oc@home.nl verplicht. 
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Postzegel Vereniging 
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