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24e Nieuwsbrief   Editie: mei 2018 

Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles 

Mail adres: wg.roncesvalles@santiago.nl  

Berichten van de werkgroep 

Roncesvalles 

In de opstartdagen van vrijdag 9 maart tot vrijdag 16 maart  hebben  Tonny Willems  en Hans 
Perik  in de Mostrador  Led verlichting aangebracht. In de Hospitaleerruimten werden de 
vervelende drukkranen  vervangen door normale kranen en een afsluithendel werd 
aangebracht aan de buitendeur.  

Annemieke de Jongh was al een aantal weken aanwezig om de winterherberg te bemannen  

en  pionier  Gerard Konings ,rechts op de foto,  is meegegaan om afscheid te nemen van 
Roncesvalles. 

   

                   Op ziekenbezoek bij Marisol .   

Bordas  

Het is nog steeds niet bekend of de Bordas dit seizoen opengaan .Er loopt een juridische procedure. 
Afwachten dus. 
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Buenkmino 

De app die vorig jaar was aangekondigd is nog niet in gebruik. Voorlopig worden de paspoorten nog 
steeds gescand.  

Edurne 

Edurne is op woensdag 4 april bevallen van een zoon. Zijn naam is Oier . Zij heeft al een dochtertje. 

Marisol 

Marisol wordt vervangen door Paula, in de week en door Adriana in het weekend .     Met Marisol 
gaat het al wat beter. Zij loopt nu iedere dag heen en weer naar de supermarkt.        

Ongeluk op de berg. 

Zondag 15 april 2018 heeft de Brandweer van Burguete een Vlaamse peregrina van 73 jaar moeten 
ophalen in de “refugio” Lepoeder tussen St.- Jean Pied-de-Port en Roncesvalles.  
Ze had last van hartkloppingen en  duizeligheid. 
Ze was vergezeld van twee anderen. 
De Brandweer is dan met een terreinwagen naar boven gereden maar door de hoge sneeuw hebben 
ze de laatste 800 m te voet moeten doen. 
(De vrouw heeft geluk gehad want ZONDER “HARTKLOPPINGEN” was ze dood geweest)… 
 

 

Berichten van de WHR 

Terugkomdag 24 november 2018    
 
Het is nu de bedoeling dat Marisol, Don Valentin en óók Don Patxi in november Nederland bezoeken 
en aanwezig zullen zijn op de terugkomdag. Nadere informatie volgt later. 

 

Landelijke bijeenkomst in Leiden 

Tijdens de landelijke bijeenkomst op 17 
maart j.l. in Leiden was de werkgroep 
duidelijk aanwezig met een informatiestand 
en werden er  diverse lezingen gehouden  
door Helmut Brouwer. 
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Klachten en vriendelijkheid 

De WHR wil er nogmaals op wijzen dat wij de pelgrims vriendelijk moeten ontvangen. Onlangs zijn er 
enkele klachten  binnengekomen van pelgrims over onheuse behandeling. Dit zouden wij moeten 
vermijden, ondanks dat ook de Hospitaleros wel eens vermoeid kunnen zijn. Een vriendelijk woord, 
een glimlach ,  kan al voldoende zijn. 

Nieuwe secretaris voor de WHR. 

Woensdag 28 maart jl. zijn er gesprekken gevoerd met 3 kandidaten voor de functie secretaris WHR. 
Besloten is  dat dhr. Henk Trimbach deze functie gaat vervullen. Op de volgende vergadering van de 
WHR ,   mei a.s. zal  hij voor het eerst aanwezig zijn. 

 

Nieuw aangeschaft voor Roncesvalles 

Led verlichting in de Mostrador    TV  ( een cadeau van de Prior)  

Kranen in de privé vertrekken       Draagbaar voor in de EHBO kamer 

Hendel op de achterdeur    1 White bord 

2 opstapkrukjes      2 grote zaklantaarns 

Antenne voor de TV 
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Uit het Libro 2018 

Periode 0 

Vrijdag 12 maart t/m vrijdag 16 maart 

Aantal Hospitaleros 3 

Aantal pelgrims 136 

Annemieke de Jongh was al eerder aanwezig om de winterherberg te bemannen, zodat Pablo zich 
met andere klussen kon bezighouden. 

De pionier Gerard Konings is deze dagen meegekomen om afscheid van Roncesvalles te nemen. 
Gedurende deze week is Aterpea klaar gemaakt voor gebruik en zijn er allerlei klussen gedaan, 
Monteren van andere kranen, een andere deurhendel, Led verlichting boven de Mostrador en nog 
veel meer. Ook is er een bezoek gebracht aan Marisol, die lijdzaam haar genezing afwacht. 

Periode 1 

Vrijdag 16 maart t/m vrijdag 30 maart 

Aantal Hospitaleros  7 

Aantal pelgrims  1.227 

Een jonge man uit Frankrijk, Maximillien geheten, meldt zich voor de 8 e maal aan de poort. De 
Hospitaleros worden er horendol van. Hij zwerft wat rond in de bossen, slaapt in een tentje, in de 
winterherberg, en  in Casa Sabina . Opnieuw veel sneeuw en kou. Het valt op dat er veel jongeren en 
ouderen op pad zijn .Een vrouw van 81, die fris en monter binnen kwam wandelen vanuit St. Jean-
Pied-de-Port . De middenleeftijd ontbreekt een beetje. 

Ook dit jaar weer veel Koreanen, deze stroom houdt maar niet op.  

Ook hebben 8 kinderen uit de achterstandswijken van Bogota ( 
Colombia) op de fiets , begeleid door 3 volwassenen, de Hospitaleros 
versteld doen staan. Bibberend van de kou, omdat hun kleding 
bestond uit luchtige niemendalletjes, zijn ze voorzien van kleding van 
de meeneemtafel en  op de bus gezet naar Pamplona. Onbegrijpelijk, 
wat een voorbereiding. 
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Periode 2 

Vrijdag 30 maart t/m vrijdag 13 april 

Aantal Hospitaleros  7 

Aantal pelgrims  2.147 

Omdat er twee Hospitaleros wegens een gebroken sleutelbeen niet naar Roncesvalles konden is 
Annemieke gevraagd nog een extra periode te willen blijven. 

Het blijft maar sneeuwen en het is bitterkoud deze Paasdagen. Klagende Spanjaarden over het eten 
bij Casa Sabina en de hele ambiance daar . Ze verscheuren theatraal het klachtenformulier, omdat 
het niet rechtsgeldig zou zijn.  Maar later plunderen zij wel de meeneemtafel . Een van de 
Hospitaleros gaat vroegtijdig naar huis, dus nu met 6 Hospitaleros verder . Het wordt steeds drukker 
en voor het eerst worden er pelgrims met taxi’s doorgestuurd.  

 

De tweede week is een week met regen, veel regen, en 
onderkoelde pelgrims . 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 3 

Vrijdag 13 april t/m vrijdag  27 april 

Aantal Hospitaleros  8 

Aantal pelgrims  3.000 

Vrijdag de dertiende begon al goed. Een van de Hospitaleros struikelde 
in de wasruimte over de vele kistjes met wasgoed. Een Koreaanse 
glimlach deed de pijn wat verminderen. 

Ook de beddenwissel is aan de orde geweest, doordat sommige  
Spaanse pelgrims zich andere bedden hadden toegeëigend.  Na het 
invullen van het klachtenformulier maakten ze nog meer stennis, door 
rond half 10 nog gebruik te willen maken van de wasruimte.  

Hans , de Jefe, heeft veel werk verricht buiten zijn Hospitaleertaken. 
Met het Colegiata was afgesproken dat hij de verlichting zou 
aanpakken.  
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Overal in Aterpea zou de verlichting vervangen worden door Led verlichting zodat uiteindelijk de 
energiekosten behoorlijk zouden dalen. De aanzet hiertoe is gedaan en uiteindelijk zal het aan het  
einde van dit jaar klaar moeten zijn. 

De eerste bedwantsen dienen zich weer aan. 

De plek waar de wasruimtecontainer zou moeten staan, maar eind april ziet het er zo uit.  

 

 

Periode 4 

Vrijdag 27 april t/m vrijdag  11 mei 

Aantal Hospitaleros  8 

Aantal pelgrims  ………. 

Brandalarm in het ketelhuis, Eerst was er paniek, omdat men niet wist wat te doen.  

Alle informatie staat echter  in het Handboek! 

Bijna dagelijks is Aterpea en de winterherberg  vol en moeten er pelgrims doorgestuurd worden. 


