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29 e Nieuwsbrief mei 2019 

Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles 

Mail adres: wg.Roncesvalles@santiago.nl 

Redactie Nieuwsbrief : Noortje Spekman 

Berichten van de werkgroep 

Wanneer u de nieuwsbrief van de WHR 
niet langer wenst te ontvangen of bij 
wijziging van uw (e-
mail)adresgegevens dit graag 
doorgeven aan de WHR: 
wg.roncesvalles@santiago.nl 

Van de WHR n.a.v. vergadering 28 maart  

Los viejos 

Al langer is er in de Werkgroep gesproken om 
oud-Hospitaleros nog te betrekken bij het 
reilen en zeilen in Roncesvalles. Er is nu 
besloten om die Hospitaleros, die meer dan 5 
maal in Roncesvalles geweest zijn, nog steeds 
lid zijn van het Genootschap, regelmatig de 
Nieuwsbrief te sturen en hen uit te nodigen 
op de bijeenkomst aan het einde van het 
hospitaleerjaar. Zij worden  daarvan op de 
hoogte gesteld. 

Locatie bijeenkomsten 

In de vorige Nieuwsbrief is er geschreven over 
een mogelijke locatie in Culemborg. Vanwege 
de hoge kosten is deze toch afgevallen. Er is 
nu een voorlopige locatie gevonden in 
Maarssen .  Bericht daarover volgt later in het 
jaar. 

 

Diefstal in Aterpea 

De WHR  vraagt de aandacht van alle  
Hospitaleros . 

In periode 2 en bij het begin van periode 4  op 
Goede Vrijdag zijn er diefstallen gepleegd in 
de herberg. De eerste keer ging het om 8 
diefstallen en op 19 april waren het er zelfs 
14.  

Wat kunnen de Hospitaleros er tegen doen ?  
Extra alert zijn, regelmatig een rondje langs de 
bedden om te kijken of er waardevolle spullen 
in het zicht liggen. Vooral de pelgrims 
waarschuwen en wijzen op de lockers. De 
omroepinstallatie gebruiken en voor diefstal 
waarschuwen in diverse talen. 

Muziek in Roncesvalles 

Op de laptop staat heel veel muziek, 
Gregoriaans, jaren 60 en nog veel meer. 
Inmiddels zijn er een paar opslagsticks 
gekocht, zodat de muziek van de laptop 
gekopieerd kan worden en de stick dan via de 
geluidsinstallatie afgespeeld kan worden. De 
CD speler is ook weer gerepareerd. 

Gebruiksaanwijzingen apparatuur in 
Roncesvalles 

Op de laptop kun je de gebruiksaanwijzingen 
vinden voor de TV en de geluidsinstallatie etc.  
onder het kopje: Wat zoek ik  

Geluidsinstallatie met ochtendmuziek 

De pelgrims waarderen de muziek bij het 
opstaan. Er kan gekozen worden uit 
gregoriaans en andere muziek. Alles is te  
vinden op de laptop in Roncesvalles. 

Oproepinstallatie 

Deze installatie is m.n handig als er iets 
algemeens moet worden omgeroepen, bijv. 
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rondleiding door Don Valentin  begint, pas op 
diefstal etc. Marisol kan deze ook bedienen. 

Bedsteunen 

In de vorige Nieuwsbrief is een foto geplaatst 
van bedsteunen.  Afgelopen maand  april  zijn 
deze  beschermende steunen aan de bovenste 
stapelbedden geplaatst als gevolg van een 
inspectie die het Colegiata  heeft  gehad  na  
verschillende schadeclaims van pelgrims die 
gevallen zijn. 

De WHR realiseert zich dat het moeilijker 
wordt om de bedden schoon te maken ,maar 
vergeet niet dat het juist wordt  gedaan  om 
toekomstige valpartijen te voorkomen en om 
het Colegiata niet op te zadelen met extra 
claims. 

Uiteindelijk wil de WHR ook niet dat pelgrims 
deze onfortuinlijke val maken en zij wil ook 
het beste voor de pelgrims. 

Er is nu een kleine rolsteiger aangeschaft, die 
wordt  in periode 6 meegenomen naar 
Roncesvalles. zodat het schoonmaken van de 
bovenbedden makkelijker wordt. Ook zijn er 
nog een aantal kleine Ikea krukjes aanwezig. 

 

Reisverzekering  

In het Handboek Hospitaleren is de 
onderstaande tekst opgenomen m.b.t. de 
verzekering. 
 
3.10 Verzekering 

Door het NGSJ is een WA-verzekering voor de 
leden afgesloten. Direct zichtbare schade waar 
de Hospitaleros bij betrokken zijn wordt door 
deze WA-verzekering van het Genootschap 

gedekt. Er is een kopie van de WA-polis van 
het Genootschap bij de leiding van het 
Colegiata aanwezig.  

Maar iedere Hospitalero moet zelf zijn/haar 
reisverzekering regelen. Bij onverwachte 
zaken kun je daar een beroep op doen. 

Bijv. Regelen van medisch noodzakelijk 
vervoer naar Nederland etc.  

Handboek 

In het Handboek zijn alweer kleine wijzigingen 
opgenomen. De verbeterde versie staat vanaf 
periode 6  op de PC in Roncesvalles.               
Het verstrekken van medicijnen wordt aan 
banden gelegd. Verbandmiddelen worden 
alleen via  Marisol aangevraagd . Medicijnen 
worden niet meer verstrekt, zoals 
paracetamol e.d. 

Marisol moet altijd gewaarschuwd worden bij 
calamiteiten, zoals ongeval, diefstal en 
brandalarm. Ook midden in de nacht.               
In tegenstelling tot eerdere acties  worden 
altijd de ruimten beneden afgesloten om 
22.00 uur. Behalve de schoenenruimte.  

Dit staat ook in het Handboek. 

Patrouille Policia Foral tussen 8 april en 
31 october. 

Una patrulla de la Policía Foral realiza 

labores de vigilancia en un camino rural de 
uno de los valles de Navarra 

Tussen 8 april en 31 oktober patrouilleert de 

Policia Foral op de Camino .  

. 
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Artikel in een Spaanse krant van 6 april 
j.l.  

Roncesvalles in de intimiteit 
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Libro de Oro 

Nogmaals vraagt de redactie van het Libro de 
Oro aandacht voor het volgende: 

Het ordenen van de verslagen van de  
verschillende groepen tot een geheel kost  
veel tijd. Temeer daar de laatste verslagen van 
het jaar ook klaargemaakt moeten worden en  
er soms maar weinig tijd is tussen het 
versturen naar de drukker en de terugkomdag 
eind November . Mede omdat  de WHR ernaar 
streeft  een exemplaar aan ieder uit te reiken 
op de najaarsvergadering.  

Daarom willen wij dat de tekst zo eenvoudig 
mogelijk in Word geschreven wordt, zonder 
mooie letters, vetgedrukt, aparte lay out en 
versieringen, dus gewoon in Calibri nr. 11 en 
houd je aan de regelafstand, dat is enkel. 
Maak ook geen inspringIngen, ( tabs) en zet er 
zelf geen foto’s in.  

Foto’s kunnen in  een aparte map gezet 
worden  met de tekst bijv. Foto’s groep 1 in de 
grote map Libro de Oro, waar al de Word 
documenten m.b.t. Libro zitten. 

Ook kunnen ze aan de redactie gestuurd 
worden. De email adressen staan in het 
Format. 

De groepsfoto zetten wij er dan in en kiezen 
ook een paar relevante foto’s. Natuurlijk kan 
de groep zelf aangeven welke foto’s zij graag 
geplaatst wil zien. 

In principe wordt de tekst niet aangepast, 
tenzij het grievend of negatief  is. De groep 
wordt hierover nog wel benaderd. 

Taalfouten worden er wel uitgehaald, niet 
lopende zinnen, zinsbouw en rare woorden 
worden ook aangepast.  

Uit het Libro de Oro 

Periode 2  vrijdag 22 maart t/m vrijdag 5 april 

Aantal Hospitaleros  6 

Aantal pelgrims  1.362 

   

Alweer de eerste ongenode gasten ,  
bedwantsen, op de eerste dag, dus poetsen!!! 

Ook  een brandalarm, wat de gemoederen 
hoog deed oplopen, want het was niet stil te 
krijgen. Marisol gebeld en zowaar het werd 
weer stil . Het stond fout in het Handboek ( is 
nu aangepast) Door de enorme lekkage in de 
winter waren stopcontacten aangetast door 
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corrosie. Dus regelmatig kortsluiting bij de 
wasmachines. Een elektricien heeft alles 
vervangen en het werkt weer prima. 

En toen was er een groot probleem:  DIEFSTAL  

8 pelgrims zijn bestolen van geld, 
documenten, telefoons en zelfs een paar 
schoenen. Na een paar dagen kwam de politie 
met foto’s en de vermoedelijke dader kon zo 
aangewezen worden. 

Bijzondere pelgrims waren er ook. Een blinde 
pelgrim uit Taiwan, een Nederlandse vrouw 
die uitbehandeld was en met een rugzak vol 
medicijnen toch wilde proberen de Camino te 
volbrengen. Hongaarse jongen die zijn geld in 
Val Carlos  was kwijtgeraakt, wat later  
teruggevonden werd in Burguete. Op 
donderdag 4 april werd de route Napoleon  
afgesloten, vanwege de vele sneeuwval. 

Waar blijft het voorjaar? 

 

Periode 3   

vrijdag 5 april t/m vrijdag 19 april 

Aantal Hospitaleros   7  

Aantal pelgrims  2.471 

Er valt weer sneeuw en een Maleisische 
pelgrim ziet voor het eerst van haar leven 
echte sneeuw en danst rondjes op de Plaza. 

Een echtpaar met een hond begrijpt niet dat 
de hond niet naar binnen mag. Uiteindelijk 
besluiten zij dat de man met hond naar huis 
gaat en de vrouw de pelgrimstocht alleen 
verder loopt. 

Ook weer een oudere pelgrim die zonder 
ontbijt op pad is gegaan. Geen wonder dat hij 
onwel wordt . Ook arriveert een groep 
Koreanen , met bagagetransport en een groep 
van 16 jonge Ierse  dames , die wel vrolijk, 
maar ook erg luidruchtig waren. 

 De Gregoriaanse ochtendmuziek wordt door  
de pelgrims gewaardeerd. 

De wasserij heeft veel storingen en dat kan 
niet altijd goed worden opgelost. 

Op zaterdag 13 april arriveren 2 bussen met 
140 luidruchtige Spanjaarden. Nadat ze 
begrepen hadden dat er geen bedden voor 
hen meer waren, willen ze wel allemaal een 
stempel, wat een behoorlijke chaos  werd. 

Nu op alle bovenbedden valsteunen zijn 
aangebracht, is het  wat lastiger om de 
bedden te verschonen en de bedbakken uit te 
zuigen. Maar de pelgrims zijn wel blij, want 
het geeft toch een extra bescherming. 

 

Periode 4  

Vrijdag  19 april t/m vrijdag  3 mei 

Aantal Hospitaleros   8 

 

Alarm  : DE EERSTE DAG , GOEDE VRIJDAG,  
WERDEN ER 14 DIEFSTALLEN GEPLEEGD. 


