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VOORWOORD

Wij zitten weliswaar met ons ge-
nootschap niet op Hyves of Twitter,
maar vanaf nu hebben we als een
zich zelf respecterende grote vere-
niging wel een elektronische
nieuwsbrief. De naam Ultreia zal
u vertrouwd in de oren klinken.

Het komend jubileumjaar zal deze
nieuwsbrief om de twee maanden in
uw elektronische brievenbus vallen

om u te informeren over de vele ac-
tualiteiten en activiteiten binnen
ons genootschap. Wij bereiken
hiermee ruim 80% van ons ledenbe-
stand. Voor de andere 20% zullen
wij korte samenvattingen in de
Jacobsstaf plaatsen die door zijn
nieuwe zusje wat meer ruimte zal
krijgen voor langere artikelen.
Deze eerste nieuwsbrief is nog met
veel handwerk verzonden, maar de
volgende zal via de techniek van de
dan vernieuwde website met één
druk op de knop kunnen worden
verzonden. Er komt dan ook de
mogelijkheid om aan te geven deze
nieuwsbrief niet meer te willen ont-
vangen.

Buen camino

Wij hopen dat u deze nieuwsbrief
als een welkome aanvulling op de
Jacobsstaf zult ervaren.

Wij wensen onze Ultreia dan ook
‘buen Camino’.

Het bestuur

IN DE NOVEMBER-EDITIE

Voorwoord

Wie maken de Ultreia?

Najaarsbijeenkomst Schoorl

Camino der Lage Landen gestart

Contactpersoon Santiago gezocht

Contributie 2011

Wedstrijd Jacobalia

Boek Mireille Madou

Fondsen gezocht

Waarover spraken zij?

Winterwandeling

Camino regio Den Haag

CD Jakobus

Verbindingsfietstocht

Overdracht bourdon

Wat vond u van deze Ultreia?

Colofon
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WIE MAKEN DE ULTREIA?

Graag stellen de samenstellers van
deze nieuwsbrief zich aan u voor.

André Brouwer is als secretaris van-
uit het bestuur verantwoordelijk
voor de Ultreia. Hij bewaakt de gro-
te lijnen.
Ellie Nieuwenhuizen plaatst de ko-
pij in een mooie volgorde, kijkt de
teksten na op spelfouten en zorgt zo
nodig dat de zinnen mooi lopen.
Dirk Klop zorgt voor de technische
ondersteuning, zoals de vormgeving
en het verzenden naar de leden.

Ellie Nieuwenhuizen en André Brouwer

Ellie en André zijn ex-collega’s.
Rond de eeuwwisseling maakten zij
samen het blad Hoofdzaken, een
tweewekelijkse nieuwsbrief voor alle
Noord- en Zuid-Hollandse biblio-
theken. Hoofdzaken refereerde aan
de plaats waar het blad gemaakt
werd, Hoofddorp.

11 september 2001
Een kleine anekdote. Op dinsdag-
middag 11 september 2001 kwam
Ellie het kantoor van André binnen
met de woorden: “Je moet snel op
internet kijken, er is iets heel ergs
met een vliegtuig in New York.”
Antwoord van André: “Ik heb nu
geen tijd, ik ben met Hoofdzaken
bezig.”
Gelukkig kan Ellie wel hoofd- en bij-
zaken onderscheiden.

André Brouwer en
Ellie Nieuwenhuizen

NAJAARSBIJEENKOMST

SCHOORL GROOT SUCCES

Ruim 500 mensen kwamen zater-
dag 6 november naar Schoorl. Bui-
ten werden zij verwelkomd door
Jan Jansen en zijn ezel Pedro. En-
kele jaren geleden haalden zij de
landelijke pers omdat zij samen van
Schoorl op weg gingen naar Santi-
ago. Pedro vond Katwijk echter ver
genoeg. Hij ging op het strand lig-
gen en weigerde nog een poot rich-
ting het graf van onze apostel te
zetten. Voor Jan zat er niets anders
op weer terug te keren naar
Schoorl.
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Jan Jansen (links) met zijn ezel Pedro

De regio Noord-Holland benoorden
‘t IJ had het dorpscentrum omgeto-
verd tot een refugio, waar gastvrij-
heid werd gecombineerd met een
boeiend programma.
Na een woord van welkom door
dagvoorzitter Adrie Dik gingen ruim
225 mensen naar de kerk aan de
overkant om te luisteren naar het
verhaal van broeder Adri Kortekaas,
een Benedictijner monnik, over de
overeenkomsten en verschillen tus-
sen pelgrimeren en het leven als
monnik. Hij sloot zijn verhaal af met
de pelgrimszegen, waardoor velen
zich voelden geraakt.

Leven met In Memoriam
Ruim tweehonderd mensen verken-
den de Noord-Hollandse duinen
onder leiding van enkele gidsen.
Ruim honderd leden woonden de
algemene ledenvergadering bij, die
afgesloten werd door Hans Burg-
man, die recentelijk als overleden
werd gememoreerd in de Jacobsstaf.
Hij had dit In Memoriam gelezen en
vertelde dat ‘hij hiermee kon leven.’

Jonge pelgrims
Na de ledenvergadering was er de
gebruikelijke pelgrimsparade, die
dit maal geopend werd door de
jongste deelnemers ooit: Tim (11) en
Ivi Huijsmans (10) uit Meerssen, die
afgelopen zomer met hun ouders
640 km aflegden van Périgueux tot
Belorado.
Hun bijdrage was uniek, net als het
zakje voorop dat Ivi droeg met haar
troetelaapje dat parmantig zijn kop-
je naar buiten stak, de zaal inkij-
kend.

Ivi Huijsmans (10 jaar oud)

Allebei bleken ze goede vertellers,
die na hun verhaal snel weggingen
om in te haken bij de workshop zin-
gen onder leiding van onze maestro
Jan Galjé. De bijdrage van de ande-
re vier sprekers waren stuk voor
stuk pareltjes van vertelkunst. Truus
Boom hield een pleidooi voor de
saaie stukken. Richard Cozijnsen
hield een mooi filosofisch getint
verhaal en Adri van ’t Westeinde
liep na de aanlooproute Van Wad
tot IJ door tot Santiago. Bert Glorie
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sloot de parade op indrukwekkende
wijze af door te vertellen hoe het is
om als blinde de camino te lopen.

Moeder
Tijdens de middag trok de moeder
van ons genootschap, Mireille Ma-
dou, ruim 250 belangstellenden, die
geboeid luisterden naar haar lezing
over de pelgrim en de dood. Leuk
ook vanwege de vele mooie Vlaamse
termen als vertrappelen en hard
labeur. Met name het slot waarin ze
het leven vergelijkt met een rivier
“Onze levens zijn de rivieren die
uitmonden in de zee en dat is het
sterven,” van Jorge Manrique.

Mireille Madou tijdens haar lezing

Velen waren mét haar aangedaan.
Mireille op haar beurt liet de organi-
satoren weten, dat de energie die ze
vanuit de zaal voelde, haar weer
maanden zal voeden!

Feest der herkenning
Het optreden van Simone Awhina
tenslotte was hartverwarmend, haar
evergreens gelardeerd met haar per-

soonlijke ervaringen langs de Cami-
no Francés waren een feest van her-
kenning en een genot om naar te
luisteren.
Simone op haar beurt had de warm-
te gevoeld, die vanuit de zaal naar
haar vloeide. Het cadeau dat André
Brouwer haar aanreikte tijdens een
gezongen romantisch duet, een
handgesneden houten Jacobus-
beeldje in reisetui, viel in goede aar-
de.
Vanaf nu kan Jacobus mee op tour-
nee!

Simone in een romantisch duet met de
secretaris

Nadat voorzitter Joost Bol de Bour-
don had overhandigd aan de regio
West-Brabant werd het Jubileum-
jaar voor geopend verklaard, en kon
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de volgende dag de Camino der Lage
landen aanvangen.

Meer dan tweehonderd mensen be-
zochten na afloop Café Saint-
Jacques om na te praten, of het ge-
presenteerde boek van Mireille
Madou te laten signeren en een glas
met elkaar te drinken. We worden
zoals Adrie ’s morgens al memo-
reerde al meer een Jacobus groot-
familie.

Adrie Dik en André Brouwer

Camino der Lage Lan-

den in Galder gestart

Daags na de najaarsbijeenkomst in

Schoorl is in het Brabantse Galder

de Camino der Lage Landen van

start gegaan.

Pastor René Heinrichs stond in een
korte oecumenische bijeenkomst in
de Jakobskapel in Galder stil bij de
diepere betekenis van het pelgrime-

ren die hij positioneerde binnen het
kader van de gelijkheid van alle
mensen. In de traditie van de pel-
grimage werd de wandelstaf geze-
gend en werd ook een pelgrimsze-
gen uitgesproken over de bijna veer-
tig aanwezigen die in de kapel aan-
wezig waren. (lees hier meer)

Joost Bol

CONTACTPERSOON IN

SANTIAGO GEZOCHT

Familie of goede vrienden in
Santiago de Compostela?

De werkgroep Herberg aan de ca-
mino onderzoekt de mogelijkheid
om een kleine refugio in Santiago te
openen. Niet om er te kunnen sla-
pen, maar om er door Nederlandse
hospitalero's met een luisterend oor
te worden ontvangen op het eind-
punt van de pelgrimage. Maar al te
vaak voelt de net aangekomen pel-
grim zich verloren na zijn aankomst
in Santiago. Wij willen daar veran-
dering in brengen.
De werkgroep deed zelf al onder-
zoek ter plaatse, maar de ervaring
heeft geleerd, dat het om echt tot
‘zaken te komen’ nodig is dat er een
Spaanse moedertaalspreker mee
gaat. Nog belangrijker dan het spre-
ken van de taal is het aanvoelen van
de plaatselijke cultuur.
Wij zijn op zoek naar zo iemand.
Heeft u toevallig familie in Santiago
wonen of bent goed bevriend met
iemand die ons genootschap ter wil-

http://www.santiago.nl/zondag_7_november_2010.php
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le zou willen zijn? Neen dan contact
op met onze voorzitter via
joost.bol@santiago.nl

CONTRIBUTIE 2011

De nieuwe bedragen voor 2011 zijn:

Contributie € 22,38 voor gewone
leden en € 16,80 voor inwonende
leden. Inschrijfgeld € 11,78 per
aanmelding.

Het contributiebedrag voor 2011 € 22,38

Bas Brouwer
penningmeester

WEDSTRIJD JACOBALIA

De Werkgroep Geschiedenis en Cul-
tuur is sinds 2004 bezig met het op-
sporen, inventariseren en presente-
ren van jacobalia in Nederland.
In maart 2006 publiceerde de werk-
groep een eerste lijst met ongeveer
150 jacobalia, in maart 2009 ge-
volgd door een tweede lijst met 340

jacobalia. Momenteel staan ruim
450 jacobalia op de pagina
Jacobalia van de website van ons
Genootschap.
De werkgroep wil het jubileumjaar
en speciaal de Camino der Lage
Landen, gebruiken om nog meer
jacobalia op het spoor te komen. We
streven naar een lijst met 600 jaco-
balia - zo’n 150 erbij! We hopen die
te presenteren op het Caminofesti-
val op 5 november 2011.

Twee voorbeelden
Momenteel staan er ongeveer twin-
tig muurschilderingen op de lijst,
waarvan vijftien in Gelderland. Je
zou mogen veronderstellen dat er
ook in andere provincies nog vele,
ons nu nog onbekende muurschilde-
ringen van Jacobus zijn.

Sinte Jacop in Bergen op Zoom



Nieuwsbrief no. 1
28 november 2010

pagina 7

Nieuwsbrief nummer 1

28 november 2010

Pagina 7

Op onze lijst staan een kleine zestig
kerken en kapellen die alle de naam
van Jacobus dragen. In deze kerken
en kapellen zijn vaak veel jacobalia
te vinden. In de Sint- Jacobuskerk
in Den Haag bijvoorbeeld maar
liefst 25! Ongetwijfeld zijn nog vele
jacobalia in de vorm van beelden,
glas-in-loodramen, liturgische ge-
waden en/of liturgisch vaatwerk,
stempels en logo’s, etcetera te vin-
den die nog niet op onze lijst staan.

Tip: zoekt u niet alleen in naar
Jacobus genoemde kerken!

Sint Jacob boven het wapen van Fijnaart

Oproep
We roepen leden en regio’s op om
in het kader van de Camino der La-

ge Landen op zoek te gaan naar
nieuwe jacobalia in hun regio –
Nieuw betekent: jacobalia die per
1 januari 2011 nog niet op de lijst
van jacobalia op de website staan
(voor de eerste vier regio’s, die al
vóór die datum starten, geldt als da-
tum de dag waarop hun regio de
Pelgrimsstaf overneemt).

Prijs
Voor de regio die de meeste jacoba-
lia aanlevert en voor de drie meest
originele jacobalia stelt het bestuur
prijzen ter beschikking: 500 euro
voor de regio en 100, 50 en 25 euro
voor degene die de meest originele
aanlevert.

Spelregels
- Jacobalia die worden aangele-

verd moeten aantoonbaar be-
trekking hebben op ‘onze’
Jacobus1

- Jacobalia moeten voorzien
worden van een korte be-
schrijving (max. 100 woorden)
en één of meer digitale foto’s

- Op de foto’s van de jacobalia
mogen geen nog levende per-
sonen staan afgebeeld.

- Sluitingstermijn: oktober
2011.

- Aanlevering per e-mail:
jacobalia@santiago.nl

1Op onze lijst van Jacobalia stonden oorspronkelijk 75
straten met de naam ‘Jacobus’, ‘Sint Jacobus’, of
Jacob’. Bij navraag bij de verschillende gemeentes zijn
ruim 20 van deze straatnamen afgevallen, omdat die
naar iemand anders vernoemd bleken.
Verifiëren is dus heel belangrijk!
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Jury
De jury bestaat uit: Joost Bol na-
mens het bestuur en
Herman Gresnigt en Rijk Scheer
namens de werkgroep Geschiedenis
en Cultuur.
Het bestuur hoopt dat het streefge-
tal van 150 jacobalia ruimschoots
gehaald wordt.

Voor meer informatie, vragen of
suggesties: Herman Gresnigt,
e-mail: jacobalia@santiago.nl of
kijk op Jacobalia wedstrijd

Herman Gresnigt

BOEK MIREILLE MADOU

In oktober 2010 verscheen bij
Uitgeverij Waanders Onderweg
naar Santiago: een camino van cul-
tuur, kunst, legenden en verhalen,
geschreven door Mireille Madou.

Mireille Madou presenteert haar boek in
Schoorl

Onderweg naar Santiago is een
herziene en bijgewerkte uitgave van
De weg naar Santiago de Compos-
tela uit 1999, dat al geruime tijd uit-
verkocht is, aangevuld met legenden
en mirakelverhalen. Elke plaats
langs de camino verdient een eigen
verhaal dat door niemand beter ver-
teld kan worden dan door Mireille
Madou!

Behalve devote pelgrims, wande-
laars en fietsers trekt de camino
vooral cultuurtoeristen aan, ‘pel-
grims van de kunst’. Zij willen on-
derweg veel zien, veel leren en ge-
nieten van het overweldigend aantal
kunstwerken dat bewaard is geble-
ven. De prachtige nieuwe fotografie
van Daniëlle Lokin getuigt van die
culturele en spirituele rijkdom.

Het boek van Mireille werd in haar
aanwezigheid officieel ten doop ge-
houden tijdens de landelijke na-
jaarsbijeenkomst in Schoorl.

Voordeel
De winkelprijs van Onderweg naar
Santiago bedraagt € 24,95. Speciaal
voor de lezers van de Jacobsstaf en
Ultreia biedt Uitgeverij Waanders
het boek aan voor een vriendenprijs
van slechts € 19,95 (actie geldig tot
en met december 2010).

Het boek is te bestellen door dit be-
drag over te maken op rekening
069.18.13.574 t.n.v. Uitgeverij
Waanders, Zwolle o.v.v. 'Santiago'.

http://www.santiago.nl/wedstrijd_jacobalia.php
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Het wordt u dan zonder verdere
kosten toegestuurd.

Daniëlle Lokin

FONDSEN GEZOCHT

Samen met het museum Catharij-
neconvent in Utrecht werkt ons ge-
nootschap aan de realisatie van een
half jaar durende tentoonstelling
over de pelgrimage naar Santiago
de Compostela, die omstreeks eind
oktober 2011 zal worden geopend.

In een tijd dat subsidies voor de cul-
tuur sterk onder druk staan of
gewoon geschrapt worden is het nu
een lastige klus om de financiering
van de tentoonstelling rond te krij-
gen. Zeker wanneer de doelstelling
is om de tentoonstelling te verrijken
met het binnenhalen van een aantal
Europese topstukken. Het naar Ne-
derland halen van één ‘topstuk’ kost
al gauw tussen de € 5.000 en
€ 7.500 aan transportkosten, verze-
kering en koeriersbegeleiding.

We kennen uiteraard de bekende
cultuurfondsen die kunnen worden
benaderd om een bijdrage, maar de-
ze worden normaliter al voor de al-
gemene inrichting van een tentoon-
stelling om een bijdrage gevraagd.
Maar we weten dat er in Nederland
tal van ‘verborgen’ fondsen zijn die
wellicht voor de financiering van het
in huis halen van een of meer top-
stukken zouden kunnen worden be-
naderd.

Kent u zo’n fonds of zit u zelfs in het
stichtingsbestuur. Geef het adres
dan graag door aan onze voorzitter
joost.bol@santiago.nl. Wij nemen
dan contact op en kijken of dit
fonds iets voor ons wil betekenen.

Joost Bol

WAAROVER SPRAKEN ZIJ?

Het is de bedoeling dat er onder de-
ze titel elke nieuwsbrief een stukje
komt over de laatste vergadering
van het bestuur.

Het bestuur komt elke eerste zater-
dag van de maand bijeen in ons huis
in Utrecht. Er is echter één uitzon-
dering, voorafgaand aan de najaars-
bijeenkomst in november, komt het
bestuur op vrijdag bijeen.
Vrijdag 5 november jl. was zo’n vrij-
dag. Over die vergadering kunnen
we kort zijn. Deze stond voor een
groot deel in het teken van het voor-
bereiden van de algemene ledenver-
gadering in Schoorl en het voorbe-
reiden van ons jubileum komend
jaar. Hierover wordt in onze andere
organen voldoende bericht.

Mechelen
Hoe een jubileum georganiseerd
kan worden, zagen we het laatste
weekeinde van oktober. Het bestuur
was toen twee dagen te gast in
Mechelen waar onze Vlaamse colle-
ga’s hun jubileumjaar afsloten. Het
was gezellig en soms wat chaotisch.
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Wat opviel dat er bij de organisatie
soms wel eens iets misgaat (waar
niet?), maar dat ze er veel meer
show omheen maken dan wij. Vlag-
gen, vaandels, mooie uitnodigingen,
officiële ontvangst op het stadhuis
met diner na afloop.
In ieder geval iets om op te letten bij
ons eigen jubileum volgend jaar.

Facebook voor pelgrims
Tot slot nog een kort woord over on-
ze bestuursvergadering van 5 no-
vember. Een van de onderwerpen
waar we het over gehad hebben is
pelgrimage en de moderne sociale
media.
We hebben signalen dat er commer-
ciële partijen bezig zijn met een
soort facebook voor de camino.
Technisch zijn ze ver, maar inhou-
delijk weten ze van toeten nog bla-
zen.
Het bestuur bekijkt of er samenwer-
king mogelijk is, waarbij we uiterst
zorgvuldig zijn in het bewaken van
onze eigen identiteit. Uw genoot-
schap wordt zeker geen commerci-
eel genootschap.
Waar we voor willen waken is dat er
gebeurt wat we zagen toen we met
onze website begonnen. De startpa-
gina Santiago bleek al voor onze
neus weggekaapt.

André Brouwer
secretaris

WINTERWANDELING IN

VESSEM

Op 15 januari 2011 organiseert de
Pelgrimshoeve Kafarnaüm in sa-
menwerking met L’Esprit du Che-
min Saint-Jean-Pied-de Port een
winterwandeling in Vessem waar
zowel de start als de aankomst zal
zijn.

Programma
Welkom 10.00 en 10.30 uur.
Start wandeling om 11.00 uur en het
einde is ongeveer om 15.00 uur.
Rond de klok van 12.30 uur bestaat
de mogelijkheid een eigen lunch te
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gebruiken. Voor soep wordt ge-
zorgd.
Na afloop kan men nog napraten en
verblijven in Kafarnaüm.

Deelname is open voor iedereen en
deze wandeling richt zich natuurlijk
op het pelgrimeren en alles daar-
omheen.
Vanwege de ruimte is het aantal
deelnemers aan deze wandeling ge-
steld op maximaal 50 personen. Bij
meer inschrijvingen hanteren we
een wachtlijst.

Opgave via het aanmeldingsformu-
lier website: Pelgrimshoeve Kafar-
naum aanvraag

De wandeling gaat onder alle weers-
omstandigheden door.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze
wandeling bedragen € 3,50.

Pelgrimshoeve Kafarnaüm,
Servatiusstraat 11, 5512 AJ Vessem,
tel. 049 75 91 207

CAMINO DER LAGE LAN-

DEN IN REGIO DEN HAAG

Van 11 december 2010 tot 22 janua-
ri 2011 trekt de Camino der Lage
Landen (CLL) door de Regio Den
Haag.

De Haagse CLL gaat in negen wan-
del- en één fietsetappe zigzag door
de regio. De routes zijn zo uitgezet,
dat ze niet alleen langs de jacobalia
lopen, maar ook zo veel mogelijk
door of langs de woonplaats van ie-
der lid van het genootschap. Zo
komt de camino naar ons als pel-
grims in de regio toe in plaats van
dat we ver weg moeten om de cami-
no op te zoeken. Dat maakt de CLL
in de regio Den Haag uniek. Een
soort cadeautje ter gelegenheid van
het jubileum!

De routes zijn niet al te lang en de
terugweg van ieder eindpunt naar
het startpunt van een etappe kan
met het openbaar vervoer in minder
dan 40 minuten worden afgelegd.
Wie voor het speciale CLL-
Compostela gaat, zit ook goed in de
regio Den Haag, want het totaal
aantal regionale wandelkilometers
is ruim voldoende voor deze begeer-
de oorkonde.

Webpagina Camino der lage landen
Den Haag biedt toegang tot het
etappe-overzicht met gedetailleerd
programma. Daar is ook een aan-
meldingsformulier te vinden.
Genootschapsleden uit andere re-
gio’s zijn bij iedere etappe van harte
welkom. Onderdak bij pelgrims uit
de regio kan geregeld worden. Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd!

Jos Engels

http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/
http://santiago.nl/cll_regio_den_haag.php
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LEZERSAANBIEDING

Alle wegen leiden naar… Galicië,
het uiterste noordwesten van Span-
je. Sinds het ontstaan, in de 10e

eeuw, van de volksdevotie voor de
Heilige apostel Jacobus de Meerde-
re, werd deze martelaar de toever-
laat voor wie op zoek ging naar
zichzelf of vergiffenis zocht voor
zijn zonden.

Dankzij de Codex Calixtinus (1140)
en het repertoire van de volksmu-
ziek, zijn heel wat liederen bewaard
gebleven. Pandora en
Ultreya maakten een selectie uit het
ruime aanbod en creëerden op die
wijze een overzicht van tien eeuwen
volksdevotie met Sint Jacob als spil-
figuur. De onderwerpen van de lie-
deren zijn even divers als de natio-
naliteiten die ze brachten. Vaak zijn
ze ondeugend, dan weer strijdvaar-
dig, klagend en, hoe meer de kathe-
draal in zicht kwam, plechtig religi-
eus. Het gebruikte instrumentarium
is ongemeen divers en historisch
verantwoord. De uitvoerders streef-
den vooral authenticiteit na. Het
geheel wil dan ook een evocatie zijn
van een confronterende tocht, die
honderdduizenden vóór ons vol
overgave ondernamen.

De cd wordt u tot 1 januari 2011
aangeboden voor de prijs van € 14,-
(inclusief verzendkosten). Vanaf
2011 is de cd verkrijgbaar in de win-
kel van Santiago voor € 15,- (exclu-
sief verzendkosten).
U kunt de cd bestellen door het be-
stelformulier in te vullen, klik daar
voor op bijgaande link:
bestelformulier
De ledenservice streeft ernaar de cd
binnen een week aan u te versturen.

Dirk Klop

VERBINDINGSFIETSTOCHT

WEST-BRABANT

Op woensdag 17 november ver-
trokken we vanaf het station in
Oudenbosch met veertien fietsers
voor de ‘Verbindingstocht 2’ naar
het Markiezaat van Bergen op
Zoom, die prachtig door Toine
Martens was uitgezet.

http://www.santiago.nl/cd_jacobus.php
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Basiliek van Oudenbosch

Frank had weer zijn Santiago-vlag
achterop zijn fiets zitten, wapperend
in de wind. De temperatuur was re-
delijk maar werd later in de middag
erg fris. Steeds sluiten nieuwe pel-
grims aan bij onze wandel- en fiets-
tochten. Heel leuk en gezellig.
Lees hier meer (verslag fietstocht 2)
over de basiliek van Oudenbosch, de
kerk van Jacobus de Meerdere in
Fijnaart en de onverwachte jacoba-
lia in Steenbergen en Bergen op
Zoom.

Frank van Boxtel

OVERDRACHT BOURDON

REGIO BREDA – TILBURG

AAN ZUID WEST

Op zaterdag 20 november 2010
was de dag van overdracht van de
wandelstaf en gouden Camino boek
aan onze buur uit Zuid West.

In grote getale waren de wandelaars
uit alle richtingen gekomen naar de
omgeving van Bergen op Zoom om
te starten voor onze afsluitende
wandeling met als vertrekpunt het
Markiezenhof.

Lees hier meer (overdracht staf)
over de Jacobalia, de wandeling en
de afsluitende samenkomst met de
spirituele woorden van René Hein-
richs en het optreden van zangeres
Simone Ahwina.

Frank van Boxtel

Simone Awhina en Frank van Boxtel

http://santiago.nl/camino.php
http://santiago.nl/camino.php


Nieuwsbrief no. 1
28 november 2010

pagina 14

Nieuwsbrief nummer 1

28 november 2010

Pagina 14

DE VOLGENDE NIEUWS-

BRIEF

De volgende Ultreia verschijnt half
februari 2011. Bijdragen van leden
zijn hartelijk welkom.
Kopij voor het volgende nummer
graag aanleveren voor 1 februari
2011.
U maakt ons blij als u uw bijdrage
stuurt in platte tekst in Word en fo-
to’s als jpeg naar
ultreia@santiago.nl

Buen camino en tot de volgende keer

COLOFON

Hoofdredactie: André Brouwer
Eindredactie: Ellie Nieuwenhuizen
Vormgeving: Dirk Klop

WAT VOND U VAN DEZE

ULTREIA?

Voor ons is dit de eerste nieuwsbrief
die we voor het genootschap maken
en in die zin ook een eerste probeer-
sel. Ongetwijfeld is er nog veel aan
te verbeteren. Meer of juist minder
tekst, andere opmaak? Ander soort
berichten? We horen graag van u.
Alle opmerkingen en suggesties zijn
welkom via ultreia@santiago.nl

Ultreia!


