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ULTREIA 101 

Van de Redactie 

 

Samen de schouders eronder. Samen zorgen. Samen onzekerheid. 

Samen helpen waar kan. Samen verdriet. Samen activiteiten 

ontplooien zoals virtuele tours door musea wereldwijd.  

 

Samen ook zo creatief! Zoals de organisatie van het carillonconcert of 

de uitzending op 180 radiostations van het lied You never walk alone 

(meer hierover in deze Ultreia). 

 

Samen. Saamhorigheid.  

Weten dat we op elkaar letten en elkaar helpen.  

Eigenlijk gewoon zoals we op de camino doen.  

Samen komen we er doorheen.  

Blijf gezond!  

 

Mis je iets of heb je suggesties ter verbetering van de inhoud: laat het 

even weten via ultreia@santiago.nl  

 

En blijf vooral artikelen insturen!  

Verzoek aan iedereen die een artikel instuurt:  

1. Graag platte tekst in een Word-bestand sturen 

(maximaal 300 woorden).  

2. Foto’s zijn natuurlijk van harte welkom. Een plaatje zegt 

soms meer dan 1.000 woorden! Maar dat wel apart 

sturen in Jpeg-formaat en NIET als PDF!  

 

Veel leesplezier! Ultreia!  

Namens de redactie,  

José van der Haar  

file:///D:/Mijn%20documenten%20Jose/01.%20ULTREIA/ULTREIA%20APRIL/Ultreia_101_concept%20april%202020%20def%20versie_JM%20(1).docx%23_Toc38010876
file:///D:/Mijn%20documenten%20Jose/01.%20ULTREIA/ULTREIA%20APRIL/Ultreia_101_concept%20april%202020%20def%20versie_JM%20(1).docx%23_Toc38010891
mailto:ultreia@santiago.nl


 

 

 

Het Genootschap in coronatijd 
 

De wereld verkeert in een crisis. Overheden proberen de verspreiding van het 

virus in te dammen. De pelgrimswegen zijn gesloten. Toen we het bericht kregen 

dat de kathedraal en het pelgrimsbureau dicht waren, was het duidelijk: op 

pelgrimstocht gaan kan niet meer en degenen die onderweg waren, moesten 

proberen weer thuis te komen.  

 

Het bestuur van het Genootschap heeft ook alle activiteiten moeten uitstellen. Dat was heel triest voor 

degenen die zich ingespannen hebben om activiteiten te organiseren en voor de deelnemers aan de 

activiteiten. We proberen zo goed mogelijk via videobellen en conference calls met elkaar in contact te 

blijven. Dat gaat best goed, maar elkaar in levende lijve spreken is toch heel wat aangenamer. Zo proberen 

we het Genootschap draaiende te houden. De financiële consequenties van het virus kunnen we nog niet 

overzien, maar ze zullen ongetwijfeld merkbaar zijn. Veel erger is het voor degenen die gepland hadden 

om op pelgrimstocht te gaan. Vluchten moesten worden afgezegd, reserveringen gecanceld, rugzakken 

weer uitgepakt. Grote teleurstelling bij velen. Het bestuur van het Genootschap leeft met jullie mee. Laten 

we hopen dat we deze zomer nog op pad kunnen, maar in deze situatie is niets zeker.  

 

 

Intussen wil het bestuur de leden een hart onder de riem steken: 

er komt vast weer een tijd dat je op pad kunt en de prachtige 

camino kunt ervaren. Hou vol……………  

 

Om de moed erin te houden speelt stadsbeiaardier, Malgosia 

Fiebig, op 16 mei om 11.00 uur pelgrimsliederen op het carillon 

in de Utrechtse Domtoren. Daarover wordt u in een ander artikel 

van Ultreia geïnformeerd.  

 
Namens het bestuur  

Peter Hesseling  

voorzitter   

 

 

 

 
 

 
 

 



 

Pelgrimeren voor de Jeugd  

van OBS De Bolster uit Sint Michielsgestel 

 

Afwijken van bestaande patronen.  

Veertig kinderen en twaalf begeleiders arriveren op maandag 17 februari jl. in het Wereldhuis in Boxtel, 

waar de Witte Zusters wonen. In het Wereldhuis wonen ook mensen uit verschillende landen die er 

kunnen rekenen op zorg die past bij hun achtergrond, afkomst, religie en tradities. Allerlei culturen zijn 

hier bijeen gebracht. 

 

Om 09.00 uur vertellen de zusters over hun avontuurlijke 

missiewerk, het spreekt de leerlingen en de begeleiders aan. 

Bijzonder, hoe veel van hen vaak onder erbarmelijke 

omstandigheden in verre oorden hun missiewerk 

verrichtten, vaak niet ouder dan 18 jaar. Toen was het een 

heel andere tijd, het reizen met een vliegtuig was al een 

avontuur op zich.  

 

 

Mooi om te zien dat jonge mensen geïnteresseerd zijn in de 

verhalen van oudere mensen. Rillingen wanneer de zusters ons 

wegzenden met een toepasselijk gedicht en ons toezingen, 

prachtig. Wat een verbinding tussen jong en oud. Niet alleen te 

zien maar ook voelbaar. De jeugd krijgt nog een sleutelhanger 

mee en de begeleiders een routeboekje, dan even uitzwaaien.  

Wat een lieve zusters. 

 

 

Onderweg is er openheid, verbinding en zijn er prachtige 

gesprekken met de jeugd. Jeugd die we veel meer kunnen 

prikkelen, uitdagen. De tocht is veelal door bossen uitgezet 

en de blubber voegt wat extra’s toe. Ook het ongelijke pad 

heeft wat weg van de bergen en dalen op ons levenspad. En 

dan nog even een duwtje in de rug door een hagelbui op het 

eind. Wat een opbrengst........... 

 

De juffen hebben het goed voor elkaar concluderen we, wat 

hebben ze de jeugd goed meegenomen in de voorbereiding, 

dat was onderweg te merken. Met elkaar weten we zo’n dag 

tot een prachtige herinnering te maken en met elkaar gaan 

we invulling geven aan volgende tochten.  

 

 

Mientje van de Graaf en Henk Murraij 

 

 



 

El Orfeón Jacobeo organiseert carillonconcert 

 
In deze surrealistische tijd waarin het coronavirus een  hoofdrol speelt heeft een pelgrim wel een 

opkikkertje nodig! 

  

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob heeft nog geluk gehad om op 29 februari zijn algemene 

voorjaarsvergadering te kunnen houden. Het Vlaamse Compostelagenootschap was minder fortuinlijk bij 

zijn gebruikelijke pelgrimszegen in de Sint Romboutskathedraal te Mechelen op 30 maart. Die kon geen 

doorgang vinden. Door creatief handelen en het benaderen van de stadsbeiaardier van de stad Mechelen 

heeft het Vlaams pelgrimskoor 'Adalard van Aubrac' het voor elkaar gekregen om die dag een aantal 

pelgrimsliederen te laten spelen op het carillon van de kathedraal. Hiervan is een geluidsopname gemaakt 

die te beluisteren is via deze link. 

Daar de koorcommissie van El Orfeón Jacobeo dit een leuk 

initiatief vond hebben we aan stadsbeiaardier Malgosia Fiebig 

gevraagd of zij op het carillon van de Domtoren in Utrecht ook 

pelgrimsliederen wil spelen.  

 

Op zaterdag 16 mei a.s. om 11.00 uur speelt zij pelgrimsliederen 

van de speellijst die Arie van Abbenes, emeritus beiaardier, heeft 

gebruikt tijdens het 25-jarig jubileum van het Nederlands 

Genootschap van Sint Jacob in 2011 en het lied van Ramses 

Shaffy ‘Wij zullen doorgaan’.  

 

Indertijd heeft Bram van der Wees dit samen met Arie van 

Abbenes georganiseerd. Veel leden van het Genootschap hebben 

toen met volle teugen genoten. De gevleugelde uitspraak van 

Bram van der Wees, voormalig lid van de koorcommissie, was: 

“Wat je altijd weer ervaart is hoe verbindend het carillonspel in onze cultuur is. We beseffen het niet meer 

zo, maar onbewust doet het iets goeds met mensen.”  

 
Van het carillonspel zal door de Utrechtse Klokkenspel 

Vereniging (UKV) een live-stream worden gemaakt die via 
'Carillon Domtoren Utrecht', het YouTubekanaal van de UKV is 

te beluisteren. Heb je genoten van de liederen en wil je een 

donatie doen, neem dan contact op met de UKV via deze link. 
Nieuwe donateurs ontvangen de gedichtenbundel  "Mijn stem in 

brons gevangen". 

  

 

In verband met corona, kom NIET naar het Domplein om het carillonspel live mee te maken.  
 

 

 
 

 

https://www.santiago.nl/sites/default/files/activiteitengroepen/pelgrimskoor/Nieuwsbrieven/202004/UltreiaBeiaardierMechelen.wav
https://www.klokkenspelvereniging.nl/over-ons/
https://www.klokkenspelvereniging.nl/over-ons/
https://www.klokkenspelvereniging.nl/over-ons/
https://www.youtube.com/channel/UCZHt_oQLv_5HM-S3lksWCJQ
https://www.klokkenspelvereniging.nl/contact/


 

Berichten van de Camino Academie 
 

Cinema Camino afgelast 

Het filmfestival ‘Cinema Camino’, dat voor zondag 17 mei a.s. gepland stond, is afgelast in verband met de 

coronamaatregelen. Het festival wordt een jaar verschoven en zal nu op zondag 25 april 2021 plaatsvinden 

(datum onder voorbehoud).  

 

Publieksdag amateurfilms over pelgrimage 

De Camino Academie organiseerde op vrijdag 7 februari 2020 in het Auditorium van Museum 

Catharijneconvent in Utrecht een publieksdag over amateurfilms over pelgrimage. Op deze dag was een 

zestal films te zien en waren de diverse makers aanwezig om over hun film in discussie te gaan. Voor een 

verslag van deze dag en voor meer informatie over vertoonde films en hun makers, zie 

https://www.caminoacademie.nl/agenda/2020-publieksdag-amateurfilms/ 

Camino Cahiers en scripties 

Voor geïnteresseerden staan op de website van de Camino Academie verschillende publicaties. De 

afgelopen jaren heeft de Camino Academie naar aanleiding van haar activiteiten een serie Camino Cahiers 

uitgebracht. Inmiddels zijn vier Cahiers verschenen die van de website te downloaden zijn, te weten 

• Onderweg met een missie 

• Cinema Camino 

• Nieuwe pelgrims en  

• Relieken: de actualiteit van krachtvoorwerpen.  

Zie https://www.caminoacademie.nl/camino-cahiers/.  

 

Op de website staan tevens een aantal scripties die verschenen zijn over pelgrimage.  

Zie https://www.caminoacademie.nl/scripties-en-proefschriften/ 

 

Verzendlijst Camino Academie 

Wilt u op de verzendlijst van de berichtendienst van de Camino Academie geplaatst worden, stuur dan 

een bericht met uw mailadres naar caminoacademie@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

https://www.caminoacademie.nl/agenda/2020-publieksdag-amateurfilms/
https://www.caminoacademie.nl/camino-cahiers/
https://www.caminoacademie.nl/scripties-en-proefschriften/
mailto:caminoacademie@gmail.com


 

Onderweg ontsproten  
 

Vorig jaar 2019 vertrok ik, in mijn eentje te voet, op 

17 maart vanuit Houten naar Santiago de 

Compostella om daar op 17 juni aan te komen. Een 

onvergetelijke belevenis met mooie ontmoetingen, 

leuke maar ook verdrietige momenten, prachtige 

dagen in volledige eenzaamheid en nog veel meer.  

 

Regelmatig ontsproot in mijn hoofd een gedichtje. 

Soms ‘te simpel voor woorden’.  En dat vond ik nou 

juist zo leuk. Hieronder schrijf ik er een paar. 

 

 

'Wat zal ik denken in mijn gedachten?' 

'Gewoon niet denken' denken mijn gedachten. 

'Dat kan best nog even wachten'. 

Dus denken mijn gedachten; 

'Even wachten met gedachten? 

Waarom niet.  

Mijn gedachten kunnen wachten!' 

 

 

Ik zit te wachten op het ontbijt.  

Het is nog niet gereed, maar ik heb de tijd. 

Door het raam schijnt de zon en ik denk. 

'Vandaag al mijn eerste geschenk'. 

 

 

Geniet van vandaag want morgen kan het anders zijn 

Geniet van vandaag het hoeft niet altijd met de vaart van een trein  

Geniet van vandaag want morgen is nog ongewis 

Geniet van vandaag stel je voor dat het dan over is 

Geniet van vandaag want misschien heb je morgen geen tijd 

Geniet van vandaag alsof de tijd niet verschrijdt 

Geniet van vandaag ook al brengt die verdriet 

Geniet van vandaag omdat ik wil dat ik geniet 

Geniet van vandaag geniet van elke dag 

Geniet van vandaag al is ’t maar een glimlach 

Geniet van vandaag want morgen ………. 

 

 

Benno Schotanus 

 

 



 

Abrupt voorbij…  
 

4 maart jl. begon ik in Porto aan mijn pelgrimstocht naar 

Santiago en door naar Finisterre. Maar op 13 maart, na 220 km 

prachtig gelopen te hebben, hoorde ik onderweg dat de 

albergues de volgende dag moesten sluiten. Paniek onder de 

pelgrims waarmee ik lunchte in A Portela, enkelen besloten 

met mij de bus naar Santiago te nemen. Daar nam ik een hotel, 

kon mijn vlucht terug vervroegen.  

 

Santiago was uitgestorven, zo anders dan vier jaar geleden, 

toen ik daar aankwam van mijn tocht vanuit Nederland. Nu  

waren het pelgrimsbureau, de restaurants, winkels en musea al 

gesloten. Daar heb ik drie dagen op mijn hotelkamer 

rondgehangen in isolatie, zonder warm eten of drinken. 

Gelukkig waren de supermarkten open. Er kwam onzekerheid 

bij omdat mijn vlucht geannuleerd werd, vervolgens vervroegd 

met een nachtelijke tussenstop van tien uur in Barcelona.  

 

Al met al ben ik vol verwachting mijn Camino gestart en heb  

mooie ontmoetingen gehad. Verdriet vanwege het annuleren 

en vervolgens blij dat ik weer heelhuids thuis ben. 

 

Mia Wijten-Withagen. 

 

 

 

You never walk alone 
 

Vrijdag 17 maart 2020 werd om 9u45 op ruim 180 radiostations het lied You never walk alone uitgezonden. 

Veel musici brachten dit lied op hun eigen manier, zoals diverse beiaardiers in Nederland. Bijgaande versie 

komt uit Santiago de Compostela. John Rafferty is de schrijver van een aantal pelgrimsboekjes (meestal 

onder het pseudoniem Johnny Walker) en woont in Santiago. U hebt vast wel eens een boekje van hem 

gezien. Maar hij is ook organist in de H. Augustinuskerk. Samen met zijn vriend Steven Shields, een 

prachtige tenor, brengt hij dit lied om alle pelgrims die niet op weg kunnen een hart onder de riem te 

steken.  

 

Zien, luisteren en genieten?  

Klik op onderstaande link om op de pagina te komen en klik vervolgens op de tekst openen die onderin de 

balk verschijnt.  

You never walk alone 

 

 

 

 

https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAfN-fkxQgXNlqFvpcw6hAzWljmjiASRRKSaH8UAlgJ043nSQdwdIiGbf%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAoEtyT4JMn_LrQ5GwNOJoQL-S65Myb9joogBJGJo3yV3%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DCAogwshNdSecTMmBfNt2QaURzIjKzKAjr-WTXzmUDUUNAUkSJxCzqKeOkC4Ys7ii4pkuIgEAKggByAD_dj3xkVIEpY5o4loESIhm3w%26e%3D1587464936%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D6BD37D9D-120C-42F7-AADB-97FD85F30936-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D9262AAF7-9193-4EAF-9F60-4EB79D89CF87%26p%3D30%26s%3DnOPsYyNQyunCQPjAs5254mh_Iws&uk=eXc521rJo5pA9QatHUNL7g&f=VIDEO-2020-03-22-11-12-12.mp4&sz=24248172


 

Gezocht: redactiesecretaris  

voor de Jacobsstaf 

 

Onze huidige secretaris is onverwacht naar het buitenland verhuisd. Om die 

reden is de redactie van de Jacobsstaf op zoek naar een  

 

Redactiesecretaris m/v 

 

Taken: 

• Beantwoorden van de lezerspost (vrijwel uitsluitend per e-mail) 

• Verzamelen en ordenen van de binnengekomen kopij 

• Contact onderhouden met de auteurs (zowel redactieleden als externe auteurs) 

• In samenwerking met de hoofdredacteur voorbereiden, deelnemen aan en verslagleggen van de 

redactievergaderingen (8 keer per jaar) 

 

Wij vragen: 

• Uitstekende schriftelijke communicatieve vaardigheden 

• Inlevingsvermogen in de leefwereld van de pelgrim 

• Netheid en accuratesse 

• Digitale vaardigheden 

 

Wij bieden: 

• Interessant werk in een klein en enthousiast team 

• Een kijkje achter de schermen van de productie van ons tijdschrift 

• Mogelijkheid voor eigen initiatief en uitbreiding van de werkzaamheden, bijvoorbeeld 

eindredactie of zelf schrijven 

 

We zien uw reactie graag tegemoet via redactie@santiago.nl.  

Of voor meer informatie: André Brouwer, hoofdredacteur via hetzelfde e-mail adres.  

 

 

Activiteiten Genootschap? 
Zoals bekend zijn alle actviteiten en evenementen 

afgelast. Mochten de huidige coronamaatregelen 

versoepelen dan kunt u op onze website terecht 

voor actuele informatie over de activiteiten van de 

regio’s en werkgroepen.   

 

https://www.santiago.nl/ 

 

 

 

 

mailto:redactie@santiago.nl
https://www.santiago.nl/


 

 

Albert Schweitzer ziekenhuis Zwijndrecht  

Als gevolg van het coronavirus gesloten voor pelgrims  

 

De pelgrimstocht naar Santiago de Compostela heeft geen officiële stempelposten. Als u een stempel mist 

hoeft u dus niet bang te zijn gediskwalificeerd te worden zoals bij de Friese Elfstedentocht. In Nederland, 

België en Frankrijk mag u zelf bepalen waar u een stempel haalt; bij een kerk of klooster, gemeentehuis of 

VVV, postkantoor, hotel, restaurant en camping.  

 

In Nederland was er, tot 31 maart jl., zelfs de mogelijkheid om te stempelen en/of te overnachten in het 

Albert Schweitzer ziekenhuis te Zwijndrecht. Maar in verband met corona is die mogelijkheid er nu niet 

meer, eind maart ontvingen wij onderstaande mail.   

 

Beste mensen, 

 

Het zijn bijzondere tijden en niets gaat zijn normale gang. Corana houdt 

iedereen bezig en heeft vele gevolgen. 

 

Het ziekenhuis in Zwijndrecht heeft sinds vele jaren een overnachtingsplek 

voor pelgrims op weg naar Santiago. 

 

Door het corona virus is het Albert Schweitzer ziekenhuis locatie 

Zwijndrecht tot nader orde gesloten. Binnenkort zal ook het ziekenhuis in 

Zwijndrecht veranderen in een centrum voor dagbehandeling. Helaas zal dit 

betekenen dat zowel op korte als op langere termijn er geen onderdak en 

maaltijd geboden kan worden. 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij via onderstaande gegevens  

benaderen. 

 

Namens de vakgroep Geestelijke Verzorging willen we onze dank betuigen 

voor de jarenlange samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw drs. Martie Ottens 

Geestelijk verzorger 

 

Wij hebben uiteraard onze grote dank uitgesproken voor de goede zorgen voor de vele pelgrims in de 

afgelopen jaren. Waarop wij het bericht hebben gekregen dat het wellicht wél mogelijk is om in de 

toekomst (na de coronacrisis) het ASZ locatie Zwijndrecht als stempelpost te blijven handhaven. De 

gelegenheid tot onderdak voor pelgrims sluit wel defintief.  

 

Zodra deze stempelpost weer geopend is zullen wij dit melden op onze website.  

https://www.santiago.nl/stempelpunten-nl 

 

 

 

https://www.santiago.nl/stempelpunten-nl


 

Nieuw aspirant-bestuurslid 
 

Het Genootschap is een aspirant-bestuurslid rijker.  

Zijn naam is Herman Velvis en hij was al een tijdje actief in het 

Genootschap als lid van de werkgroep Hospitaleren. 

 

Herman Velvis gaat zich inwerken in de portefeuille 

Internationale Contacten en hij krijgt ook enkele werkgroepen en 

regio’s in portefeuille.  

 

Op de ALV van 7 november zal hij voorgedragen worden voor 

benoeming. 

 

 

Wat zijn jouw tips & tricks?   
 

Welke film, serie of boek over bijzondere wandeltochten heeft indruk op je gemaakt? Wat zijn jouw tips om 

je conditie te behouden? Heb je nog bijzondere wandelpaden in Nederland ontdekt?  Ben je begonnen met 

het opschrijven van jouw ervaringen op de Camino? Of toch maar gekozen voor de dichtvorm? Heb je het 

perfecte recept voor Torte de Santiago gevonden? Etc. etc.    

 

Want nu de wegen naar Santiago niet belopen kunnen worden is er wellicht onverwachts tijd voor andere 

en/of nieuwe activiteiten.   

 

Wij zijn benieuwd naar jouw activiteiten, tips & tricks in deze, sociaal gezien misschien wat rustiger, 

periode. Wij lezen je verhaal, tips, ervaringen en ontdekkingen graag. Je kunt ze sturen naar  

ultreia@santiago.nl 

 

Onze tip voor de wat frissere lenteavonden 

Ken je de serie “Laat mij maar lopen”? Deze serie werd in 2018 uitgezonden bij omroep Max. Deze omroep 

volgde zeven pelgrims die 500 kilometer afleggen in drie weken om uiteindelijk in Santiago de Compostela 

aan te komen. Klik hier voor de serie Laatmijmaarlopen  

 

 

Een bijzondere ontmoeting  
 

Een aantal jaren geleden overleed mijn dochter Sanne door een herseninfarct, ze werd 36 jaar. Toen ze overleed, 

hoorde ik haar stem, helder en duidelijk. Het was rond vier uur in de ochtend, ik was thuis, in bed: “Pap ik moet gaan. 

Ik moet echt weg, pas goed op jezelf.” 

 

Dit is de eerste alinea van het verhaal in de vorige Ultreia. Door een misverstand is de schrijver toen niet 

vermeld en dat zetten we nu graag recht.  

 

“Een bijzondere ontmoeting” is geschreven door Peter Makkes. 

 

mailto:ultreia@santiago.nl
https://www.npostart.nl/laat-mij-maar-lopen/POW_03937301


 

 

Voorjaarsbijeenkomst  
 

De datum voor de Voorjaarsbijeenkomst is bekend en dat is zaterdag 20 maart 2021. De locatie is Utrecht. 

De organisatie is in de goede handen van de regio Utrecht/Rivierenland.  

 

 

 

……ergens op de Camino Francés 

 

 

Colofon 
Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer 

informatie en nieuws zie de website www.santiago.nl en de facebookpagina, waar je 

ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims. 

 

Redactie: Francine van den Bergh en José van der Haar   

Redactieadviseur: Julie Merks en Monique Walrave  

Verzending: Han Lasance 

 

Deadline/publicatiedatum: De Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Wij 

zien jouw kopij graag voor de 15e tegemoet op ultreia@santiago.nl. 

 

Aanwijzingen voor de auteur: Kopij mag maximaal 300 woorden bedragen in platte 

tekst (tekst zonder opmaak), bij voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met 

bronvermelding) erbij. Wij gaan er van uit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken. 

 

Foto’s: Voor deze Ultreia is ook gebruik gemaakt van foto’s van https://pixabay.com/  

 

Vertrouwenspersoon: Het Genootschap heeft een vertrouwenspersoon die je kunt 

benaderen voor problemen, conflicten of een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere 

informatie: https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen 

 

 

 

http://www.santiago.nl/
https://www.facebook.com/groups/genootschap/?multi_permalinks=1227605804056807&notif_id=1549810211595158&notif_t=group_highlights&ref=notif
mailto:ultreia@santiago.nl
https://pixabay.com/
https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen

