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VOORWOORD 
 
Met deze OC uitgave voor september 2022 ontvangt u de tweede 
nieuwsbrief dit jaar. Iedere maand wordt er overigens een digitale 
nieuwsbrief per email verzonden naar geïnteresseerden. Ontvangt 
u die nog niet dan even aanmelden bij driehoek17@gmail.com 
In deze OC vindt u een artikel van de hand van Henk Hamers 
over een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Deel vier 
uit de reeks die in 2021 begon. Het laatste deel vijf volgt nog.  
 
Bijzondere  aandacht vragen we voor de nieuwe locatie van onze 
ruilavonden. Na vele jaren gebruik te hebben gemaakt van het 
wijkcentrum de Kastanje wisselen we van wijkcentrum. Onze 
nieuwe locatie voor ruilavonden is ook een van de wijkcentra van 
de Stichting Verenigde Wijkcentra. SVW zal over enkele jaren het 
wijkcentrum de Kastanje verliezen onder de sloophamer. Vandaar 
ook ons tijdige vertrek. Wijkcentrum ’t Fort aan de 
Bernadettestraat 4 achter de Lourdeskerk. Helemaal nieuw is het 
niet want in een ver verleden van onze 67 jarige vereniging 
hadden we onze ruilavonden al eens in dit buurthuis.  
 
Tot slot graag uw aandacht voor de postzegel dag op zaterdag 1 
oktober. Onderling Contact organiseert die dag samen met Delta 
Oost. Niet in de avonduren maar overdag van 10 uur tot 16 uur. 
Een gezellige dag om te ruilen te snuffelen in albums en zegels te 
kopen en te verkopen. Het bestuur hoopt u gauw weer te zien, 
wellicht al op aanstaande 12 september in ‘t Fort 

 Niek van Essen     september 2022 
 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 
Ruilavonden OC in ‘t Fort 
Ruilavond steeds op de 2e maandag v.d. maand rond 19.00 uur in 
wijkcentrum 't Fort Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom. Eerst 
volgende ruilavond is 12 september met een veling, koopjestafel 

en loterij. Graag even aanmelden via; oc@home.nl  Meer 
informatie op onze nieuwe website  www.pvboz.nl  
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Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. (deel 4) 

 
Ruim een jaar later gaan we met een slaapbus naar Hendaye-plage. De 
fietsen gaan, met een gedraaid stuur, in een aanhanger. De fietstassen 
gaan in de bagageruimte van de bus. We vertrekken om 13.30 uur 
vanuit Breda. We rijden via Bergen op Zoom en Antwerpen naar Gent. 
Daarna richting Franse grens en door Lille naar de tolweg richting Parijs. 
Via de Peripherique rijden we richting Zuid Frankrijk. Van dit stuk van 
Frankrijk hebben we niet veel gezien. Het was donker en we hebben 
geprobeerd wat te slapen. 
Om 5.30 uur worden we gewekt en om 5.45 uur staan we al naast de 
bus op een verlaten station in Hendaye Plage. Na een ontbijt kleden we 
ons om en stappen we op de fiets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Pelgrim  met hoed, Jacobsschelpen en waterzak aan stok 

Sint Jacobsroute door Europa naar Spaanse grens 

We rijden vanaf de Franse kust langs de Pyreneeën naar een bekende 
plaats op de route naar Santiago de Compostella; Saint Jean-Pied-de-
Port. Dit is een historische kleine stad aan het riviertje de Nive. 



We rijden door de Porte St. Jacques de stad binnen. In Bussunaritz, op 5 
km vanaf St. Jean-Pied-de-Port, hebben we een overnachting. 
De volgende dag hebben we een zware tocht voor de boeg. Bij Arnéguy 
rijden we Spanje binnen.  

 
 
 
 
 
 
  St. Jacobsroute door Noord Spanje 

Spaanse vlag 
 

Hier volgt een beklimming van 30 kilometer lang naar een hoogte van 

1057 meter. We klimmen flink tot Valcarlos, het Karelsdal, Dit is het dal 

waar Karel de Grote met zijn leger uitrustte op zijn terugtocht na alle 

Spaanse veldslagen tegen de Moren. Hij hoorde de trompet van zijn 

ridder Roeland, de aanvoerder van de achterhoede, toen deze verslagen 

werd door de Basken bij de pas van Roncesvalles (15 augustus 778). In 

de kerk staat een beeld van St. Jacob de Morendoder. Op de top van de 

Alto Ibañeta staat een monument ter nagedachtenis aan Ro(e)land, die 

hier gesneuveld zou zijn, met ernaast een kleine 

kapel 

 

 

Afbeelding van Karel de Grote op Karelschrein in de Dom van Aken 
 We rijden nu door de autonome Spaanse regio Navarra 

 

 

 

 

 

Gotisch kruis bij 
Roncesvalles 

 



Via Burguete/Auritz, Espinal en Erro rijden we naar Pamplona. Door de 

Portal de Francia rijden we door de stadsmuur Pamplona binnen. In de 

week van 7 juli zijn hier de feesten van San Fermin en lopen de stieren 

door de straten richting de arena. De Moren veroverden de stad rond 

730, maar werden in 775 weer verdreven door Karel de Grote. 

We rijden verder ook langs Ermita de Eunate en Obanos naar Puente de 
la Reina.  

      
Kruis voor de Romaanse 
kerk El Crucifijo 
 

 
 
 
 

Romaanse kapel Ermita de Eunate 
 

 
 
Na een overnachting alhier rijden we door naar Estella, of Lizarra in het 

Baskisch. Hier lopen veel mensen in traditionele feestkledij; witte kledij 

met rode sjerpen en alpinomutsen. Dit zijn de Carlisten; dit is een 

politieke beweging ontstaan uit een twist over de Spaanse 

troonopvolging. Naast de ingang van de kerk Santa Sepulcro, uit 1328, 

staat een beeld van St. Jacob als pelgrim. Na Ayegui rijden we langs het 



oudste klooster Santa Maria la Real de Irache. Bij dit klooster is een 

tappunt voor water, maar ook voor gratis lekkere rode wijn. Pas op: niet 

te veel van drinken, want dan kun je niet meer fietsen. Na een paar flinke 

klimmen komen er enkele afdalingen; hoogste snelheid is 51,2 km/uur. 

 

Provinciewapen 
en klederdracht 
van de provincie 
Logroño 
 

 

 

Madonna uit de Romaanse 
kerk van Irache 12de eeuw 
 

Net voor Logroño rijden we de autonome regio La Rioja binnen. In 

Logroño staat op de Plaza de barokke en toch sobere kathedraal Santa 

Maria de la Redonda. Via Navarrette en Huércanos rijden we naar  het 

oude koningsstadje Nájera met de kloosterkerk Santa Maria la Real met 

romaans / gotische kruisgang.  

 

Santa Maria de la Redonda 
 

 

  Kruisgang in klooster Santa Maria in Nájera 
 

We rijden door naar St. Domingo de la Calzada met een 
Romaanse kathedraal met barokke, 18de eeuwse, 
klokkentoren gebouwd in 1158.  
 

Portaal kathedraal  
Santa Domingo de la Calzada 

  



Voor een overnachting rijden we door naar Redicillia del Camino in de 
provincie Burgos in de autonome regio Castilla y León.  

     
 
 
 
 
 
 

Autonome regio Castilië Y León 

 
Provinciewapen en klederdracht Burgos 

 
We rijden vanaf nu over de Meseta, een 
hoogvlakte op 800 tot 900 meter. De Meseta is ongeveer even groot als 
de hele Benelux. Midden op de Noord-Castiliaanse Meseta ligt Burgos, 
de hoofdstad van de provincie Burgos. Dit is een 
prachtige stad.  
In de gotische kathedraal, gebouwd door Ferdinand 
III van Castilië en León, is het praalgraf van Rodrigo 
Diaz de Vivar, El Cid.  

 
 
 
 
 
               Ruiterstandbeeld El Cid       Interieur kathedraal Burgos 

 
 
Rodrigo Diaz de Vivar; El Cid 

 
 

 
Van hem staat ook een ruiterstandbeeld 
aan het begin van de Paseo del Espolón  
(langs de Rio Arlanzón).          Schatkist El Cid in kathedraal Burgos 

 
 
Aan het einde van de Paseo staat de Arco Santa 
Maria, in renaissance-stijl, ter ere van Karel V 
(koning van Spanje Carlos I). 
 
 
Arco Santa Maria 

 



 

 
In het centrum van Burgos is het Hospital del Rey. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliëf Hospital del Rey 

 
 
Bij Castrillo de Cabezón rijden we over een middeleeuwse brug met elf 
bogen en komen aan in de provincie Palencia.  
In het kleine dorp Frómista staan wel drie 
kerken; San Martin, San Pedro met gotisch 
16de eeuws beeld van St. Jacob en Santa 
Maria del Castillo. 
 

San Martin in Fromista 

 
We komen nu op de Tierra de Campos, waar door de uitgestrektheid de 
fietser een nietig stipje vormt dat langzaam vordert langs een flink aantal 
kleine dorpjes. In het plaatsje Carrión zijn we op de helft van het 
Spaanse deel van de route naar Santiago de Compostella.  
     
Bij Sahagun rijden we de provincie León binnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provinciewapen en klederdracht León   San Tirso kerk in Mudajar-stijl 
 

tot zover deel IV van Henk Hamers 

 



Postzegelbijeenkomsten BoZ 
Bergen op Zoom Onderling Contact  www.pvboz.nl   
Info: Henk Hamers OC@home.nl , Niek van Essen 06-28781212 Zaal: 
wijkcentrum ’t Fort Bernadettestraat 4 
2e maandag van de maand  van 19:00-22:00 uur    

Datums:   12-09-22, 10-10-22, 14-11-22, 12-12-22, 9-01-23   

Halsteren, Halchterth & Onderling Contact  

Info: Hans Kokke  0164-683485    

Zaal: Heemhuis  Halchterth  De Beeklaan 29 A Halsteren  

4e zaterdag van de maand van 12:00 tot 16:00 uur 

Datums:  27-08-22, 24-09-22, 22-10-22, 26-11-22 

 

Bergen op Zoom, Delta Oost  http://delta-oost.jimdo.com 

Info:  Gerard Jordans 0164-236768  deltaoost@ziggo.nl  
Zaal: Buurtcentrum De Korenaere   Korenmarkt 7   

1e donderdag van de maand  van 19:00-22:00 uur      

Datums: 1-09-22, 6-10-22 en 3-11-22 

de F.V. Delta Oost  en de  P.V. Onderling Contact 

organiseren op 

zaterdag 1 oktober 2022 een 
  GROTE POSTZEGEL RUILMIDDAG 

e.e.a. van 10.00 tot 16:00 uur. 
☀ er zijn deze middag  diverse stands 

 met een grote variatie aan zegels en poststukken 

☀ er is een zeer uitgebreide koopjes- /snuffeltafel 

☀ een verloting met filatelistische en  niet-filatelistische prijzen 

☀ sociaal contact en gezelligheid 

gratis   entree   voor   leden    en   niet-leden. 

☀ in wijkcentrum ’t Fort                             
Bernadettestraat 4  4615 EV  Bergen op Zoom 

( achter de Lourdeskerk ) 

☀ voldoende gratis parkeerruimte  achterzijde van ‘t Fort ! 

voor meer informatie: 

☀ P.V. Onderling Contact 06-28781212 ☀  oc@home.nl 

Heeft u nog mooi materiaal voor de verkoop; uw kavels voor de  

koopjes en snuffel tafel kunt u t/m 1 oktober inleveren maar  

wel steeds duidelijk voorzien van naam en prijs 
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