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Van de redactie 
 

 
 
Lezer Sietse Altena stuurde ons spontaan deze foto 
gemaakt tussen Cirueña en Santo Domingo de Calzada 
 
(De) Ultreia leeft. Diverse lezers sturen ons spontaan 
verhalen in. Helaas kunnen we deze niet meer plaatsen. 
De overvloed aan kopij is zo groot dat we de ruimte in 
Ultreia willen reserveren voor berichten en 
aankondigingen.    
Lezer Bert Roebert deed de suggestie om voortaan het 
lidwoord voor Ultreia maar weg te laten, omdat de 
nieuwsbrief zich inmiddels wel bewezen had. Een mooi 
compliment. We gaan het eens proberen.  
  
Veel leesplezier in Ultreia  
 
André Brouwer 
hoofdredacteur 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

Nieuwe Compostelas  

 
 
Of we nu vanuit ons tuinhekje of uit Sarria vertrokken, of we nu de Camino Francés of de Vía 
de la Plata afgelegd hadden. Al decennia lang krijgen we allemaal dezelfde Compostela in 
Santiago.  
Maar daar is nu verandering in gekomen. Het Pelgrimsbureau gaat, tegen betaling van 3 euro, 
"afstands-certificaten" verschaffen aan pelgrims die dat wensen. Er wordt op vermeld van 
waar naar waar is gelopen of gefietst, hoeveel km en via welke route. 
Ook komen er groepscompostelas. De leider van de groep kan dan een e-mail naar het 
pelgrimsbureau sturen, zodat de compostelas gereed liggen en men niet in de rij hoeft te 
staan. Ook wordt de naam van de groep aan het begin van de pelgrimsmis genoemd.  
 
André Brouwer 
 

 
 

Huiskamer van de Lage Landen 
 
Na het succes van verleden jaar, gaan we ook dit jaar door met onze huiskamer in Santiago. 
Nu op een nieuwe locatie in het Pelgrimsbureau. 
U bent hier van harte welkom iets te drinken, uw verhaal te doen of om informatie te vragen. 
 
Rúa do Vilar 3, Santiago de Compostela 
(in het Pelgrimsbureau) 
Open: 2 mei tot 17 oktober 2014 
van 10.00 tot 17.00 uur 
 
E-mail: huiskamervandelagelanden@gmail.com 
 

 

mailto:huiskamervandelagelanden@gmail.com


 
 

De pelgrimsweg van Vézelay (3) 
 
Zoals beloofd in de twee vorige Ultreia's, is vanaf 31 maart actuele 
Nederlandstalige informatie beschikbaar over de pelgrimsweg van 
Vézelay. Deze bestaat uit de volgende onderdelen. 
 
 

1. Een "boekje" Update 2014 Via Lemovicensis. Dit boekje bevat: 
Een overzichtskaartje van de hele route. 
Voor het grootste gedeelte van de route: kaartjes waarop de belangrijkste verschillen te 
zien zijn tussen de route, zoals beschreven in de versie 2011 van de gids van Monique 
Chassain (zie aanbieding onder dit artikel) en de route, zoals op dit moment 
beschreven en bewegwijzerd door de regionale Jacobsgenootschappen. 
Voor het resterende deel van de route: een vertaling in het Nederlands van de actuele 
routetekst zoals gepubliceerd door het betreffende regionale Jacobsgenootschap. 

 
2.  Een actueel overzicht van overnachtingsadressen, samengesteld en vertaald uit de 

overnachtingsadressen zoals gepubliceerd door de regionale Jacobsgenootschappen. 
 
3.  Een "boekje" Via Lemovicensis Variant Nevers – Augy-sur-Aubois – Charenton-du-

Cher. Dit boekje bevat een routebeschrijving en kaartjes van deze variant. Dit is een 
variant die in de gids van Monique Chassain niet voorkomt. De variant volgt de 
GR 654, deels langs het Canal de Berry. We nemen hem vooral op omdat hij langs de 
Nederlandstalige pelgrimsherberg Nos Repos voert.  

 
U vindt deze drie onderdelen op de website www.santiagoroutes.nl 
 
4.  Tracks voor GPS en Google Earth van de gewijzigde route staan op de website van het 

Genootschap. De tracks van de Via Lemovicensis geven de actuele route online op de 
kaart tot in details weer. Door op het vakje ’overnachtingen’ te klikken krijgt u deze als 
bed-symbooltjes weer. 
U kunt deze tracks daar ook downloaden voor uw GPS-apparaat. 

 
Wobien Doyer, Klaas Mors, Han Lasance en Arno Cuppen 
 

Aanbieding Historische weg van Vézelay 
 

Honderden Nederlandse en Vlaamse pelgrims hebben gebruikgemaakt 
van deze voortreffelijke gids van Monique Chassain die nu helaas niet 
meer wordt geactualiseerd. Dankzij bovenstaande "update 2014" hoeft u 
niet te wachten totdat een nieuwe gids is verschenen, maar kunt u met 
deze "klassieker" nog goed uit de voeten. 
  
Het Genootschap heeft nog ruim dertig exemplaren in voorraad. We 
bieden nu via onze webwinkel de gids aan voor € 20,- (was € 32,-) in 
afwachting van het verschijnen (eind 2014) van een geheel nieuwe gids in 
het Nederlands voor het traject Vézelay - Saint-Jean-Pied-de-Port.  
Op=Op 
 
 

Fons Boink 
 

 

http://www.santiagoroutes.nl/
https://www.santiago.nl/lopen-vanuit-frankrijk?goto=Frankrijk&minzoom=4
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/92
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/92


 
 

 

Afwijkende nieuwe bordjes en stickers in Frankrijk 
 
In de Franse Regio Nord is een nieuwe pelgrimswandelroute gemaakt en voorzien van 
stickers met schelpsymbool in een kring van sterren. Deze wandelroute wordt door het 
Toeristenbureau Nord gepromoot in een Nederlandstalige folder als de “Nieuwe Sint-
Jacobsroute”. 
Dit geeft verwarring en de wandelroute is zeker niet geschikt voor fietsers met bagage. 
Op traject 3 tussen Tournai en Saint-Quentin lopen fiets- en wandelroute op enkele korte 
delen gelijk en hangen beide stickers samen. Het bepakte fietsje maakt het onderscheid 
duidelijk. Voor de wandelaars zijn ook enkele gele pijlen geverfd, zoals op km 96 bij de bron 
van de Schelde. 
 

In andere delen van Frankrijk, zoals Regio 
Centre (vanaf Maintenon bij Chartres) en in de 
Gironde, worden vanaf 2014 met Europees geld 
fietsbordjes geplaatst van nieuwe Franse routes 
Saint-Jacques à Vélo. Op een aantal trajecten 
lopen deze vrijwel gelijk aan de Sint-Jacobs 
fietsroute. Op andere trajecten worden kleine, 
maar ook flinke en kronkelige omwegen 
gemaakt langs pelgrimsplaatsen die veel verder 
van de fietsroute af liggen. 
De Gironde maakt het erg bont met omwegen 
van tientallen kilometers toeristische routes die 
weinig of niets met oorspronkelijke 

pelgrimsroutes te maken hebben.  
Onderweg kan dit verwarring scheppen over welke route men volgt, let dus goed op.  
Enkele Jacobsstickers zijn onder de nieuwe bordjes verdwenen.  
 
Bij de aanvullingen van de Sint-Jacobs fietsroute op de websites staan plaatsen aangegeven 
waarvan bekend is dat Franse beborde trajecten van de fietsgidsen afwijken. 
 
Gebruik van GPS-tracks 
De fietsroutes zijn ter plaatse op de fiets onderzocht en zorgvuldig samengesteld, dus niet 
eenmalig of virtueel met een PC (zoals sommigen denken). Dit betekent dat de fietsgidsen, 
samen met de updates, bepalend zijn voor de actuele routes. GPS-tracks zijn daarvan afgeleid 
en blijven een hulpmiddel dat vooral van nut kan zijn in een stad, bij verdwalen of bij 
ommetjes. 
Op internet wemelt het van de aangeboden tracks, vaak verouderd, met omwegen, of ook met 
ernstige fouten als snelwegen en autotunnels. Door de auteur gemaakte en/of gecorrigeerde 
GPS-tracks zijn tot nog toe alleen te vinden op de website van europafietsers.nl. 
 
Valkuilen  
1. Haast hebben, met een krap schema en weinig voorbereiding vertrekken alsof het een 

prestatietocht is. De bergen vallen dan extra tegen en bij aankomst constateren velen 
dat ze weliswaar de tocht gehaald hebben, maar onderweg vrijwel niets gezien, genoten 
of ontdekt hebben. Dit is een veelgehoord verhaal achteraf, ook van bekende 
Nederlandse Santiagofietsers. 
Hebt u slechts twee of drie weken vakantie, fiets de tocht dan in meerdere keren. 
Het Nederlands Genootschap heeft in Santiago een ’huiskamer’ ingericht om op 
verhaal te komen. 



 
 

2.  Met onrealistische verwachtingen vertrekken door enthousiaste verhalen van anderen, 
dat overal herbergen zijn en dat iedereen voor u klaar staat om u te verwelkomen op 
uw bijzondere reis. Dat zijn soms unieke ervaringen als een presentje waarmee u 
gelukkig kunt zijn. Veel herbergen zijn alleen in Spanje te vinden. In grote delen van 
Frankrijk zijn echter heel weinig voorzieningen en daar bent u op uzelf aangewezen om 
problemen te voorkomen of op te lossen. 
Gaat u met een vriend(in) op stap, houd dan samen meerdaagse oefentochten met 
bagage in de heuvels en neem allebei uitrusting en fietsgidsen mee, zodat u eventueel 
alleen verder kunt trekken. 

 
De indruk bestaat dat er in 2013, mede door het slechte voorjaarsweer met regen en 
tegenwind, veel uitvallers voorkwamen, maar dit wordt niet bijgehouden in cijfers. 
 

Fietsers die de route in Zuid-Frankrijk 
(weer) oppakken, onderschatten de eerste 
dagen, zo blijkt. Beginnen vanuit Saint-
Jean-Pied-de-Port of vanuit Oloron-
Ste.Marie is niet verstandig, want in 
Spanje volgen meteen bergetappes, wat 
een redelijke klimconditie vereist.  
Vanuit bijvoorbeeld Dax is de route over 
Oloron-Ste.Marie en de Col de Somport 
geschikt om enkele dagen in te fietsen, met 
een overnachting op de aanloop naar de 
pas in Etsaut, Borce of Urdos. Daarna 
begint de eigenlijke klim naar de pas die in 
zwaarte sterk overeenkomt met de klim 
van Saint-Jean-Pied-de-Port naar 
Roncesvalles. 

De accufiets is goed mogelijk gebleken. Neem een uitvoering met teruglevering van 
elektriciteit bij lange afdalingen, dat scheelt actieradius en spaart de remmen. Met een lege 
accu halverwege een helling hebt u echt een probleem. Houd er rekening mee dat het 
Pelgrimsbureau in Santiago deze fietsen niet beschouwt als reizen op eigen kracht en  
compostela kan weigeren. 
 
Tip 
Door alle elektronische apparatuur die iedereen meesjouwt, ontstaat een run op 
stopcontacten en verdeeldozen. Neem een driewegstekker mee voor uzelf plus de eeuwige 
dank van een reisgenoot. 
 
Clemens Sweerman 
 

 
 

Proefpersonen gevraagd voor testen nieuwe app! 
 
 
In het kader van mijn onderzoek naar 
pelgrimsverhalen op Tilburg University heb ik 
samen met een team gewerkt aan het ontwerpen 
van een pelgrimsverhalen app. Het idee is 

ontstaan uit wetenschappelijke interesse van mijn kant, maar biedt een zeer duidelijk 
praktisch nut voor de pelgrim.  



 
 

Deze app functioneert als een multifunctioneel dagboek: iedere pelgrim kan hiermee zijn of 
haar herinneringen opslaan op zijn iPhone of iPad. Dit is snel en makkelijk en scheelt gewicht 
in de rugzak, omdat er geen schriftjes meegesjouwd hoeven te worden. Bovendien biedt de 
app hulp aan de pelgrim die van nature geen schrijver is door middel van thema’s en 
inspirerende vragen. Daarnaast kan de pelgrim zich laten inspireren door de verhalen van 
andere pelgrims. Teksten en foto’s worden samengevoegd en kunnen achteraf worden geprint 
in de vorm van een klassiek dagboek. Tenslotte geeft de app een overzicht van nuttige links, 
waaronder een kaart, het weerbericht, een Spaans-Nederlands woordenboek, 
overnachtingsplekken langs uw route, enzovoorts. We hebben er goed op gelet dat de app 
gemakkelijk te gebruiken is.  
De app zal vanaf deze zomer voor iedereen beschikbaar worden gesteld, maar daarvoor moet 
hij worden getest. Dit zal ik zelf doen tijdens mijn camino in mei, maar ik kan hierbij hulp 
gebruiken. 
Wanneer de pelgrim ermee instemt, worden zijn of haar verhalen opgenomen in het PILNAR-
project waarin reeds een zeer grote hoeveelheid pelgrimsverhalen zijn verzameld. Ik zou het 
erg leuk vinden als er nu weer zoveel pelgrims mee zouden willen werken door gebruik te 
maken van deze app. Wanneer u geïnteresseerd bent in het testen van deze app, of als u 
overige vragen of opmerkingen hebt, hoor ik dit graag. U kunt mij bereiken via 
s.e.vdrbeek@tilburguniversity.edu 
 
Suzanne van der Beek 
 

 
 

Nootzaak: ook voor u? 
 

 
 
 
Weggaan, hoe doen we dat eigenlijk? 
Maak je in stilte plannen en sluip je 
op een dag de deur uit of maak je 
achterblijvers deelgenoot van het hoe 
en waarom van je reis? Als 
twintigjarige jongen wilde ik naar 
Israël om in een kibboets te werken, 
maar hoe vertel je dat je ouders? Ik 
koos als oplossing om niets te zeggen, 
dan komen er ook geen vragen.  
 

 
Zo begon het optreden van dubbelkwartet Nootzaak tijdens de voorjaarsbijeenkomst van 
regio Noord-Holland benoorden ’t IJ.  
Tijdens de uitvoering werd er bijzonder aandachtig geluisterd in de zaal. Maar er werd ook 
gelachen, geknikt van herkenning, en soms een traan weggepinkt. Dit begon al meteen met 
het eerste nummer Weggaan met tekst van Rutger Kopland. Een dame vertelde later dat ze 
zeer geëmotioneerd raakte, omdat ze afscheid nemen zo moeilijk vond. 
 
Nootzaak zingt nummers van Bach tot de Beatles. Omdat er veel nummers in het repertoire 
zijn die u kunt zingen als pelgrimsliederen, ontstond het idee bij Rick en Ton, als ervaren 
pelgrims, om die te gebruiken voor een “gezongen reis”. Deze liederen, samen met hun 
ervaringen, vormen deze muzikale reis. Alle nummers worden a capella gezongen en zijn 
vier- tot achtstemmig. Ton en Rick praten de nummers op een leuke manier aan elkaar, 

mailto:s.e.vdrbeek@tilburguniversity.edu


 
 

waarbij de pelgrim veel herkent. Het koor houdt het niet bij zingen alleen, maar er is ook een 
levendige choreografie. 
 
Op Youtube staat een impressie van het optreden en voor algemene informatie is er de 
website.  
Nootzaak komt ook graag op uw bijeenkomst zingen.  
Voor boekingen en vragen: Rick van de Ven, tel. Tel. 06 54 69 49 09 
 

 
 

 
 
We zullen op 27 april 9 kilometer wandelen en een kwartier buiten Maastricht starten in het 
Belgische Argenteau, met de straatnaam Fonds Sainte Julienne, Postcode 4601. De straat 
heeft geen huisnummer. 
Onze gast is Joanna Brückmann, die goed bekend is met de flora en de geschiedenis in het dal 
van de Julienne, dat uitmondt in de Maas. Het gebied is elk seizoen bijzonder mooi, maar 
voor velen onbekend.  

 
We vertrekken om 12.30 uur en onderweg 
zorgen we voor biologisch lekkers en een 
drankje. U kunt deelnemen door u aan te 
melden via dewandelgids@gmail.com 
De aanmelding is definitief na ontvangst 
van € 3,- per volwassene en € 1,50 voor 
kinderen t/m 17 jaar op rekeningnummer 
13.26.85.329 ten name van Gaston 
Huijsmans, onder vermelding van: 
wandeling 27 april met de namen van de 
deelnemers. 
Inschrijving is mogelijk t/m 23 april. 
Indien u wilt carpoolen, geef dan ook uw 
adres en aantal personen door. 
 

Voor meer informatie: http://www.dewandelgids.tk/ 
 
Gaston Huijsmans 
 

 
 

Wereldverbeteraars 
 
Minister Ploumen heeft alle leerlingen van middelbare scholen opgeroepen om een bijdrage 
te leveren aan de millenniumdoelen om zo uiteindelijk te komen tot de verkiezing 
Wereldverbeteraar van het jaar. Van 1 t/m 30 april kunnen de leerlingen zich profileren. Op 
5 mei worden de finalisten bekendgemaakt en op 23 mei de winnaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=8MA2bcD-wok&feature=youtu.be
http://www.nootzaak.wordpress.com/
mailto:vdvenvdmolen@hetnet.nl%3cvdvenvdmolen@hetnet.nl%3e
file:///C:/Users/Monique/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IQTQ75QA/dewandelgids@gmail.com
http://www.dewandelgids.tk/


 
 

Tim en Ivi Huijsmans hebben gedurende drie zomervakanties 2.025 kilometer gelopen naar 
Santiago de Compostela samen met hun ouders, Gaston en Lucienne.  
Tijdens hun eerste tocht waren ze 10 en 8 jaar oud. Inmiddels zijn ze 15 en 13 jaar en 
volgende zomervakantie maken ze met z’n vieren een tocht naar Assisi en Rome.  

 
Onze jonge Santiagogangers zijn reeds 
twee jaar bezig hun bijdrage te leveren aan 
een betere wereld met hun organisatie 
Red de Aarde en doen dan ook mee aan 
deze verkiezing. Ze willen zich richten op 
inhoud, haalbaarheid, originaliteit en 
zoveel mogelijk likes. 
Zij willen u dan ook vragen op hen te 
stemmen.  
 
 
 
 

Dit kunt u doen door:  
- hun facebookpagina te liken  
- de petitie op de website te tekenen voor de van levensbelang zijnde bijenvolken. Albert 

Einstein zei dat de mensen nog maar vier jaar te leven hebben als de bijen uitsterven. 
We hopen dat u hen wilt steunen met bovenstaande acties.  
 
Gaston Huijsmans 
 

 
 
Vrijwilliger gezocht voor het Compostelaregister 

 
Met de komst van de nieuwe website is ook het registreren van de door leden van het 
genootschap verkregen compostela's gewijzigd. Deze kunnen nu rechtstreeks door de leden in 
het register worden ingebracht, al blijft uiteraard de oude route voor de digibeten onder ons 
in stand.  
Harry Wasser heeft dit register de afgelopen jaren handmatig bijgehouden en heeft met de 
komst van de nieuwe werkwijze het stokje over gedragen aan Rony de Jong. 
Omdat het voor de onderlinge vervangbaarheid en continuïteit gewenst is dit register met 
twee personen te beheren en bij te houden zoeken wij een nieuwe vrijwilliger die deze in tijd 
zeer beperkte werkzaamheden in toerbeurt met Rony op zich wil nemen. 
Omdat de werkzaamheden via de computer thuis kunnen worden verricht is het niet nodig in 
de buurt van ons Jacobshuis in Utrecht te wonen. 
 
Heeft uw belangstelling en tijd om samen met Rony deze dankbare taak op zich te nemen 
kunt u contact opnemen met Rony via compostelaregister@santiago.nl 
 
Joost Bol 
 
 

 

 
 
 

http://www.reddeaarde.org/
https://www.facebook.com/reddeaarde.org
http://www.reddeaarde.org/bijen
mailto:compostelaregister@santiago.nl


 
 

Hospitaleros gevraagd El Nogal 
 
Vorig jaar ontving de werkgroep Hospitaleren een 
oproep van de herberg El Nogal in El Burgo Ranero 
(provincie León), ongeveer op 40 km vóór León met 
de vraag of er mensen uit Nederland willen 
hospitaleren. Zes mensen hebben zich via de 
werkgroep aangemeld. Ook dit seizoen kan El Nogal 
nog hospitaleros inzetten. Teresa, contactpersoon 
van El Nogal zou het appreciëren om in elk geval tot 
de aankomst van de hospitalero in het Spaans te 
kunnen communiceren via de werkgroep, om 
eventuele misverstanden te voorkomen.  

Als u interesse hebt, kunt u contact opnemen met Han Hoevenaars, secretaris van de 
werkgroep Hospitaleren en hospitalero in El Nogal seizoen 2013, om in het Spaans te 
bemiddelen of voor verdere vragen. Hieronder volgt meer informatie over de herberg.  
 
Werkgroep Hospitaleren 
 
El Nogal 
Onze vereniging heet Hospedaria El Nogal. De herberg is open van Pasen tot 1 november. 
Eén hospitalero/a is voldoende, maar als er zich een koppel aanmeldt is dat geen probleem. 
Er hoeft voor de pelgrims geen eten klaargemaakt te worden. Voor de hospitalero is er een 
keukentje om voor zichzelf te koken. 
Het werk bestaat uit het ontvangen van pelgrims en helpen waar nodig. Het is niet 
noodzakelijk Spaans te spreken (maar wel handig als u er alleen voor staat).  
We kunnen de hospitalero ophalen in León. Vanaf El burgo Ranero zijn er wat sightseeing 
betreft goede verbindingen met Valladolid, Palencia, Asturias, Madrid en León. 
 
Teresa Baños  
 

 
 

Ervoor en erna: mannen en fietsers gezocht 
 
In Ultreia van maart plaatste ik een oproep voor 
pelgrims die zich voor en na hun reis wilden laten 
fotograferen. Ik heb al veel aanmeldingen gehad 
(20 tot nu toe). Ik heb ook de eerste pelgrims 
gefotografeerd. Bijzondere ontmoetingen en 
interessante beelden zijn het geworden. Vreemd 
genoeg is het merendeel van de aanmeldingen 
afkomstig van vrouwen. Om een wat meer 
representatief beeld te geven van de 
pelgrimspopulatie zou het mooi zijn, als zich ook 
nog wat mannen zouden aanmelden. En het zou 
ook interessant zijn om een aantal fietsers te 
fotograferen. Tot nu toe zijn allen wandelaars. 
 
Douwe van de Voort 
 
 

 

mailto:han55@ziggo.nl


 
 

Voorlichtingsdag Camino Primitivo 
 
Heeft u plannen om te voet naar Santiago te gaan, maar schrikt de drukte van de Camino 
Francés u af? 
 

Kom dan naar de voorlichtingsdag over 
de Camino Primitivo op zaterdag 28 juni 
2014. 
 ’s  Ochtends maken we een mooie 
natuurwandeling van 12 km over het 
kerkepad van de Eilandspolder. Tijdens 
de koffiepauze met cake hoort u meer 
over de bijzondere geschiedenis van deze 
polder. Daarna varen we met een bootje 
naar een privé-eiland, waar we een 
heerlijke Spaanse lunch nuttigen.  
Na de lunch wordt de route aan de hand 
van foto’s toegelicht en krijgt u voldoende 

tips & tricks om deze pelgrimsroute zelf te lopen. Tot slot is er onder het motto “Ik ga op reis 
en neem niet mee” de rugzakcheck! 
Hierna is het hoog tijd voor de Sangria, waarna er voor de liefhebbers nog sopa de verduras 
con pan (groentesoep met brood) uit de Heksenketel beschikbaar is.  
 
En last but not least: De hele dag is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan Marjon 
Bruins die hem zelf heeft gelopen. Ook is er een medewerker van het Rosenstock-Huessy huis 
aanwezig om alle algemene vragen over het pelgrimeren te beantwoorden. 
 
Let op: op het eiland lopen tamme schapen, gezellige kippen en een lieve en mooie haan. De 
omstandigheden zijn ter nabootsing van de Camino Primitivo primitief, maar uiteraard zijn 
er wel gewone stoelen, tafels, servies, hut met houtkachel, composttoilet etc aanwezig. 
 
Programma:  9.00-20.00 uur 
Deelnemers:  Maximaal 12 
Kosten:  40 euro p.p. (all inclusive, dus ook de drankjes) 
Locatie:  Poldereiland in de Eilandspolder, www.poldereiland.nl 
   Half uur rijden vanaf Haarlem 
 
Aanmelding: marjonbruins@gmail.com of 06 44 05 43 06 
 

 
 

  

http://www.poldereiland.nl/
mailto:marjonbruins@gmail.com


 
 

Wilt u iets van mij lezen? 
 

 
Lezers die zelf ook schrijven, kunnen in deze rubriek hun boek onder 
de aandacht van de leden van ons Genootschap brengen (het is dus 
geen recensie van de redactie van Ultreia). 
 
Wij stellen het op prijs, indien u een exemplaar van uw boek aan onze 
bibliotheek schenkt. Gaarne uw boek naar: 
Nederlands Genootschap van Sint Jacob 
t.av. Bibliotheek  
Janskerkhof 28a 
3512 BN  UTRECHT 
 
 
 

 
 

Downloaden donativo Informatieboekje Sint Jacobs Route 
 
Op 15 maart jl. is het Informatieboekje Sint Jacobs Route 
gepubliceerd. Het is een donativo e-boekje geworden, een 
soort van almanak voor de pelgrim, die op twee manieren kan 
worden gedownload en wel als PDF-file of als Word-file 
waarmee u uw eigen boekje kunt samenstellen. De donaties 
komen ten goede aan de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint 
Jacob, die zich ten doel stelt om een aantal specifieke 
activiteiten die samenhangen met het pelgrimeren naar 
Santiago de Compostela, financieel te ondersteunen en aan 
Stichting de Gele Pijl die pelgrims een kansrijke camino-
ervaring in de vorm van een 10-daags ontdekkingsprogramma 
naar Santiago de Compostela in groepsverband biedt. Voor 

diegenen die absoluut geen financiële middelen hebben voor de camino en die er veel baat bij 
hebben, probeert Stichting De Gele Pijl een deel van de kosten op zich te nemen.  
 
Ineke Takken 
 
P.S Dit boekje is op eigen initiatief samengesteld door Ineke Takken, mede dankzij de inbreng 
van de leden van de besloten Facebookgroep Sint Jacobs Route. Zij acht zich niet 
verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/sintjacobsroute/
http://www.pelgrimsvrienden.nl/
http://www.pelgrimsvrienden.nl/
http://www.degelepijl.nl/
https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute/
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Volgende Ultreia verschijnt medio mei 2014. 
Wij zien uw kopij graag voor 10 mei tegemoet via 
ultreia@santiago.nl  
 
 
 

Aanwijzingen voor de auteur 
Ultreia wil attenderen op allerlei zaken en streeft daarom naar korte berichten. 
Uw kopij (maximaal 300 woorden) graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder opmaak, zoals 
inspringen, vet gedrukt, onderstreept of met kaders. Met een foto bij uw artikel zijn we ook 
altijd blij. 
 
Activiteiten van derden 
In Ultreia is ook plaats voor de aankondiging van activiteiten van derden. Opname in Ultreia 
betekent echter niet dat het Genootschap garant staat voor de kwaliteit ervan.   
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