
 

      Ultreia 66        februari 2017 
 

 

 

In deze Ultreia 

 Voorjaarsbijeenkomst 

 Pelgrimeren voor de Jeugd 

 Bestuurslid gezocht 

 Activiteitendag 

 Lezingen  

 Camino makeover 

 Pelgrimsmis Roermond 

 Tweedaagse Limburg 

 Retraite floreren 

 Rietblazers concert 

 Multiple Voice 

 Salida 

 Colofon 

 

 

Van de redactie 

l  

Februari: tijd voor voorpret. Welke route wordt het dit jaar? Hoe reis ik 

daar naartoe? Welk boekje neem ik mee? Wat is er online te vinden? En 

hoeveel mensen lopen daar eigenlijk? En hoeveel herbergen zijn er? Zal ik 

toch een nieuwe regenjas kopen? Nieuwe sokken en een shirt zeker. Wel 

stokken of geen stokken deze keer? Eindeloos kan ik vervolgens bezig zijn 

met het samenstellen van het ideale ehbo-setje dat alles heeft, maar bijna 

niks weegt. Geen bijster effectieve tijdsbesteding, maar het dient dan ook 

voornamelijk het doel van de voorpret. Behalve van de camino zelf hou ik 

namelijk ook erg van de voorpret ervan. 

En ik ben niet de enige. In de virtuele albergue, de facebookgroep van het 

Genootschap, zie ik de vragen van pelgrims in spé voorbijkomen. Wie weet 

een goed hostel in Porto? Hoe kom ik het snelst in Oviedo? Hoe zit het 

met overnachtingen in België? Welke blogsite gebruiken jullie? Wie 

wandelde er naar Fatima? Hoeveel liter moet mijn rugzak zijn? Wie heeft 

er ervaring met de Camino Mozárabe? Vragen die een doel dienen, maar 

óók de voorpret verhogen. 

Kom vooral ook live voorpret meebeleven met gelijkgestemden op de 

voorjaarsbijeenkomst in Den Bosch op 18 maart. Of – als je niet gaat 

lopen of fietsen dit jaar – kom herinneringen aan voorbije tochten delen 

en wees gepast jaloers op hen die wel gaan.  

Ria Meinema 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/genootschap/


Jheronimus Bosch ontmoet Jacobus  

Inschrijving landelijke voorjaarsbijeenkomst geopend 

Op 11 februari is de aanmelding gestart voor de landelijke 

voorjaarsbijeenkomst in Den Bosch. Deze zal op zaterdag  

18 maart worden gehouden en heeft als thema Jheronimus 

Bosch ontmoet Jacobus.  

De regio Den Bosch stelde een veelbelovend programma op 

met een grote verscheidenheid aan workshops, lezingen, 

rondleidingen, stadswandelingen en de voorstelling 

Onderweg, waarin verhalenverteller Jan van Woerkom en het 

koor Mazing Joy bezoekers mee zullen nemen op 

pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. 

Traditiegetrouw is er ook de algemene ledenvergadering van het 

Genootschap, worden vertrekkende pelgrims uitgezwaaid en zal de 

dag worden beëindigd met een Café Saint Jacques. 

Het volledige programma en het digitale aanmeldingsformulier vind 

je hier. (Let op: je moet eerst inloggen op de website voordat je je 

kunt aanmelden.) Op het formulier is ruimte om een tweede persoon 

aan te melden. Dat mag ook iemand zijn die nog geen lid van het 

Genootschap is. Aanmelden kan tot 5 maart. 

We hopen veel pelgrims en aanstaande pelgrims op 18 maart in Den 

Bosch te ontmoeten! 

Namens de regio Den Bosch en de werkgroep ledenbijeenkomsten, 

Henk van Dam 

 

Lezing pelgrimeren voor de jeugd  

Een van de lezingen tijdens de voorjaarsbijeenkomst heeft als onderwerp Pelgrimeren voor de 

Jeugd. In 2008 werd een project gestart om leerlingen van groep 8 een pelgrimage te laten 

maken vanuit hun school naar Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem. Sindsdien zijn er een 

paar duizend kinderen te gast geweest op de pelgrimshoeve. Tijdens de lezing zullen twee 

docenten en twee leerlingen van het Pius X College – een school waar sinds vijf jaar 

gepelgrimeerd wordt – vertellen over hun pelgrimerende school. De werkgroep nodigt u van 

harte uit om op 18 maart om 15.00 uur daarbij aanwezig te zijn. 

Werkgroep Pelgrimeren voor de jeugd  

Jac Naus  

    

  

De pelgrim - Jheronimus Bosch 

 

 

https://www.santiago.nl/vereniging/voorjaarsledenbijeenkomst-2017-den-bosch


Bestuurslid gezocht  

Aandachtsgebied website en database 

De website www.santiago.nl vervult een centrale rol binnen het Genootschap: onder andere 

voor de informatievoorziening aan (toekomstige) pelgrims, de ledenadministratie en de 

webwinkel. De website wordt onderhouden door professionals en door leden van de 

Werkgroep Website.  

Omdat het bestuurslid dat de website in zijn portefeuille heeft zijn werkzaamheden eind 2017 

beëindigt, is het Genootschap op zoek naar een nieuw bestuurslid. We denken hierbij aan 

iemand die goed thuis is in de wereld van IT, kennis heeft van de bouw en het onderhoud van 

websites, en die ook de vele dwarsverbanden met de andere media van het Genootschap een 

plaats weet te geven. Van het nieuwe bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij zich actief inzet om 

de website up-to-date te laten houden en de Werkgroep Website steunt en faciliteert bij de 

uitvoering van de praktische werkzaamheden. In 2017 wordt bovendien een studie gestart naar 

de noodzaak van vernieuwing van de website, waarbij voor het nieuwe bestuurslid een actieve 

en initiërende rol is weggelegd. 

Het nieuwe bestuurslid: 

 heeft kennis van en affiniteit met het Genootschap; 

 heeft een werk- en denkniveau op minimaal hbo-niveau (technische richting); 

 beschikt over een analytisch denkvermogen; 

 beschikt over leidinggevende capaciteiten; 

 is communicatief ingesteld;  

 is in staat om wensen betreffende de website te vertalen naar gebruikersspecificaties en 

functionele specificaties. 

Het Genootschap biedt het nieuwe lid een plaats binnen een collegiaal samenwerkend bestuur 

van een vrijwilligersorganisatie, waarin de kernwaarden van het pelgrimeren bij alle 

activiteiten aan de basis staan van de besluitvorming.  

Kandidaten en zij die de aandacht willen vestigen op mogelijke kandidaten kunnen informatie 

krijgen of zich melden bij de voorzitter, Joost Bol (voorzitter@santiago.nl), of bij Henk van 

Dam (hvandam@onsmail.nl). 

Joost Bol 

Voorzitter 

  

 

http://www.santiago.nl/
mailto:voorzitter@santiago.nl
mailto:hvandam@onsmail.nl


Werkgroep Geschiedenis en Cultuur 

Activiteitendag Beleven van natuur en landschap 

De Veluwezoom vormt het decor voor de activiteitendag Beleven van natuur en landschap op 

25 maart. Met deze dag sluit de werkgroep Geschiedenis en Cultuur de lezingencyclus 

Pelgrimeren, natuur en landschap, toen en nu.  

Doel is om natuur en landschap, zo aanwezig tijdens een 

pelgrimstocht, dichter bij de deelnemers te brengen. De dag 

begint met een inleiding door Arjan Postma, boswachter, 

televisiepersoonlijkheid en schrijver van de boeken Buiten!, 

Buiten met je hond en Buiten gebeurt het. Na de pauze wordt 

de documentaire Compostelle, le chemin de la vie van Freddy 

Mouchard vertoond. Na de lunch is het tijd om het landschap 

rond Rheden te verkennen, onder leiding van Arjan Postma en 

twee gidsen.  

Het programma begint om 10.30 uur in het bezoekerscentrum Veluwezoom van 

Natuurmonumenten in Rheden, op loopafstand van het station. Kosten bedragen € 17,50 

(inclusief lunch). Meer informatie vind je op de website. Aanmelden kan door een mail te 

sturen naar waalscheer@hotmail.com. 

Lezingen komende maand 

Komende maand staan er weer twee lezingen in het kader van de lezingencyclus Pelgrimeren, 

natuur en landschap op de agenda. Woensdag 22 februari verhaalt Guy Dilweg, franciscaan in 

het klooster Stoutenburg, over veranderingen in de betekenis van de natuur in de tijd van 

Franciscus van Assisi, in een bijdrage getiteld Franciscus van Assisi: de natuur als toegang tot 

het mysterie.  

Op woensdag 8 maart is het de beurt aan Dirk Aerts, erevoorzitter van het Vlaams Compostela 

Genootschap, die in zijn lezing Dit is waar ik woon; de betekenis van het landschap voor de 

hedendaagse pelgrim toehoorders kennis wil 

laten maken met verschillende invalshoeken 

waarop het landschap bekeken kan worden. 

Ook staat hij stil bij de crisis die het landschap 

in Europa doormaakt en hoe die op de 

Jacobswegen zichtbaar is. 

Beide lezingen vinden plaats in het Instituto 

Cervantes, Domplein 3 in Utrecht, van 19.00 

tot 21.00 uur. Kosten: € 7,50 voor leden,  

€ 12,50 voor anderen. Meer info en 

aanmeldingsformulier vind je op de website. 

 

 
 

https://www.santiago.nl/content/dag-van-natuur-en-landschap-25-maart/163476
mailto:waalscheer@hotmail.com
https://www.santiago.nl/GenC_Lezing


Camino makeovers voor het Heilige Jaar 

Spanje maakt zich op voor het Heilig Jaar van 2021: op diverse plaatsen op de camino’s wordt 

fors geïnvesteerd om de routes te verbeteren.  

In Santiago keurde de gemeenteraad onlangs een project van 4,2 miljoen euro goed om de 

belangrijkste toegangswegen naar de stad te vernieuwen (die van de Camino Francés, de 

Camino Inglés en de Camino Portugués). Turismo de Galicia gaat daarnaast de komende 

twaalf maanden nog eens ruim twee miljoen euro besteden aan het onderhoud en opknappen 

van de routes in Galicië. Verder is er overleg tussen de president van de Xunta Galicia (de 

provincie Galicië) en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Sport om te komen tot een 

gezamenlijk gefinancierd actieplan om het cultureel erfgoed op de diverse routes op te 

knappen, zodat de kunstschatten er in het Heilige Jaar piekfijn uitzien. 

In Asturië wordt dit jaar 800.000 euro besteed aan de camino. Op het programma staan daar: 

verbetering van de wegen en de bewegwijzering, het maken van een webpagina, het zorgen 

voor goede telefoon- en internetverbindingen voor pelgrims, milieumaatregelen en het 

ondersteunen van de lokale Jacobsverenigingen. In de provincie León doen ze het financieel 

iets rustiger aan: daar werd aangekondigd dat er in 2017 325.000 euro begroot is voor het 

opknappen van de camino. Momenteel wordt er een studie uitgevoerd naar de meest urgente 

behoeften. 

Ook in Portugal werd deze week een plan gepresenteerd om de verschillende Portugese routes 

meer te bekendheid te geven en beter te bewegwijzeren. Het financiële plaatje ontbrak daar 

echter. 

Bronnen: La Voz de Galicia, El Correo Gallego, El Correo Gallego, Gente en León, Finanzas.com, 20 Minutos 

 

  

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2017/01/20/cuatro-millones-mudaran-tramos-urbanos-camino/0003_201701S20C2991.htm
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/dos-millones-euros-arreglos-ruta-jacobea/idEdicion-2017-01-22/idNoticia-1037629/
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/pacto-nacional-rehabilitar-todos-tesoros-camino/idEdicion-2017-01-31/idNoticia-1039130/
http://www.gentedigital.es/leon/noticia/2073256/la-diputacion-invertira-325000-euros-en-2017-para-poner-en-valor-del-camino-de-santiago/
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170131/portugal-refuerza-camino-santiago-3559879.html
http://m.20minutos.es/noticia/2942837/0/principado-aprueba-inversion-800-000-euros-para-promocionar-camino-santiago/


Pelgrimsmis in Roermond 

In de Roermondse Sint-Christoffelkathedraal vindt elk jaar een landelijke pelgrimsmis plaats. 

Dit jaar zal die op zondag 2 april, om 11.30 uur plaatsvinden. Celebrant is mgr. Rob Merkx, 

Prior van de Broederschap van de heilige Jacobus de Meerdere. Pelgrims ontvangen 

persoonlijk de pelgrimszegen. 

Na afloop van de mis zal het koor Mazing Joy belangstellenden voorgaan naar de Ursulakapel 

waar koffie/thee en broodjes voor iedereen klaar staan. Vanaf 14.30 uur kun je de voorstelling 

‘Onderweg’ van het koor bijwonen, 

met pakkende verhalen en prachtige 

liederen over de camino. De 

voorstelling is gratis, een donatie wordt 

op prijs gesteld. 

Via deze link kun je een verslag van de 

mis en de pelgrimszegening uit 2015 

van RTV Roermond bekijken. Meer 

informatie over de mis en de 

voorstelling vind je hier. 

 

Tweedaagse pelgrimswandeling in Limburg 

Op 6 en 7 mei wordt er een tweedaagse wandeling georganiseerd op het Jacobspad in Limburg, 

voor iedereen die zin heeft in een lange wandeling in de natuur en langs de Limburgse cultuur. 

Dit jaar is het traject Venlo-Steyl-Roermond aan de beurt.  

De tweedaagse wordt georganiseerd door de regio Limburg, in samenwerking met de 

Broederschap heilige Jacobus de Meerdere en de Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob.  

Er wordt rond de 20 kilometer per dag 

gelopen en er zal worden overnacht in 

het klooster van Steyl. Er kunnen 

maximaal 40 deelnemers mee. Kosten 

bedragen € 60 (inclusief overnachting).  

Meer informatie en de wijze van 

inschrijven vind je op de website van 

het Jacobspad in Limburg. Inschrijven 

kan tot 31 maart.  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7mDnNPDo4Sw&feature=youtu.be
https://www.santiago.nl/sites/default/files/regios/limburg/Landelijke%20pelgrimsmis%20zondag%202%20april%202017.pdf
http://stjacobspad.nl/tweedaagse_2017.html


Informatieavond Fietsen naar Santiago 

V oor dromers die doen organiseer ik bij De Vakantiefietser in Amsterdam op dinsdagavond 14 

maart 2017 van 20.00 tot 22.00 uur de informatieavond Fietsen naar Santiago. Aan bod 

komen onder meer: de beste periode om te gaan, routes, reisgenoten, materiaal, wat je 

onderweg kunt verwachten, de terugreis en de thuiskomst. 

Uitgangspunt voor deze avond is de uitwisseling van kennis en ervaring van deelnemers 

onderling en die van ons, opgedaan tijdens onze wandeltochten naar Santiago, de fietsreis naar 

Santiago met onze peuter en onze fietstochten van Le Puy en Velay naar Lourdes in 2015 en 

van Lourdes naar Logroño in 2016.  

Tijdens de avond hopen we te inspireren en het 

vertrouwen te geven om vooral op pad te gaan! 

Deelname kost €7,50. Je kunt je aanmelden via de 

website.  

Pieter-Bas de Jong 

Pelgrimwijzer 

 

Retraite Floreren voor pelgrims  
 

Hoe houd je de effecten van je pelgrimstocht vast? Deze vraag leidde tot de retraite Floreren 

voor pelgrims. Pelgrimeren is een mooie metafoor voor de reis van het leven; over loslaten, 

vertrouwen, humor en moed.  

Anne-Marie Reimert begeleidt veranderingsprocessen en pelgrimeert. Ze 

nodigt je uit om op reis te gaan naar jezelf. Je floreert als je positieve 

energie en passie inzet voor relaties, zingeving en het bereiken van doelen. 

De retraite bestaat uit een midweek waarin je de ervaringen van je camino 

leert vertalen naar je dagelijks leven.  

Tijdens het programma gaan deelnemers op zoek naar hun eigen antwoorden op de volgende 

vragen: Volgens welke waarden wil ik meer leven? Wat is de boodschap van mijn gevoel? 

Welke gewoonten helpen mij en welke wil ik veranderen? Hoe accepteer ik mezelf en kan ik 

tegelijk nieuwe gewoonten aanleren die me helpen 

mijn leukste zelf te zijn? Er is voldoende ruimte voor 

wandelen en het delen van ervaringen. 

De retraite vindt plaats van 1 tot en met 5 mei in 

Huijbergen. De kosten bedragen €550 (inclusief eigen 

kamer en maaltijden). Meer informatie en aanmelden 

via de website van ikFloreer of per mail: 

 anne-marie@ikfloreer.nl  

 

 

 

http://www.pelgrimsdingen.nl/informatieavond
http://www.ikfloreer.nu/
mailto:anne-marie@ikfloreer.nl


Pelgrimage door rietblazers 

De achttienjarige Johann Sebastian Bach maakte een voettocht van vierhonderd kilometer om 

de beroemde componist Dieterich Buxtehude te horen en ontmoeten. Franz Liszt maakte een 

heel ander soort reis; in zijn cyclus Pelgrimsjaren is de invloed van zijn reizen en verblijf in 

Zwitserland en Italië te horen.  

Calefax, een internationaal vermaard rietkwintet 

(bestaande uit hobo, klarinet, saxofoon, basklarinet en 

fagot) voert de komende periode in een aantal steden in 

Nederland Pelgrimage uit, een programma dat is 

geïnspireerd op ervaringen en gedachtes van pelgrims: 

de keuze om op weg te gaan, de ontberingen en 

ontdekkingen onderweg en natuurlijk de verworven 

inzichten. Te horen zijn onder andere werken van Bach, 

Liszt, Bach, Buxtehude, en een werk uit de Codex 

Calixtinus: El Bordón De Hierro. 

Er zijn concerten in Hattem, Heeswijk, Amsterdam, Utrecht, Leiden en Rotterdam in de 

periode van 18 maart tot en met 2 juni. Zie voor nadere informatie, speeldata en het bestellen 

van kaarten de website van Calefax.  

 

Pelgrimage door vocaal ensemble  

Ook Multiple Voice, een gemengd kamerkoor uit Utrecht, brengt in de zomer een bijzonder 

programma rond het thema pelgrimage. In De weg naar Santiago zingt het koor zowel oudere 

als nieuwe muziek. Er klinken composities van renaissancecomponisten als Guerrero, De 

Monte en Victoria, naast twintigste-eeuws en hedendaags werk van onder meer Pärt, Mealor, 

Todd, Tavener en Jackson. Van 

laatstgenoemde staan een aantal delen uit  

To the Field of Stars op het programma, een 

werk uit 2011 over de pelgrimage naar 

Santiago de Compostela, voor koor, cello 

solo en twee slagwerkers.   

Concerten vinden plaats in de Pieterskerk in 

Utrecht (16 juni), de Grote of Barbarakerk in 

Culemborg (1 juli) en op het Cellofestival in 

Zutphen (26 augustus). Meer informatie en 

kaartverkoop vind je op de website van 

Multiple Voice.  

  

Foto: Rob Marinissen 

 

 

http://calefax.nl/campaign/pelgrimage/
http://www.multiplevoice.nl/


Pelgrimshoeve Kafarnaüm 

Fietsdriedaagse 

Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem organiseert van 21 tot en met 23 april een 

fietsdriedaagse, bedoeld voor mensen die een pelgrimstocht per fiets gaan maken. Deelnemers 

nemen hun eigen fiets mee, met de bepakking voor de tocht die ze willen gaan maken. 

Overnachten kan in de pelgrimshoeve of – voor wie dat wil uitproberen – buiten in een eigen 

tentje. De driedaagse wordt begeleid door twee pelgrims die ervaring hebben met onderweg 

kamperen en met herbergen en refugio’s. ’s Avonds is er aandacht voor bagage, uitrusting, 

training, veiligheid, GPS, kosten en routes. De dagafstanden bedragen 55, 85 en 65 kilometer. 

Kosten: € 110 (inclusief maaltijden). Voor meer informatie en aanmelden kijk op de website. 

Voorbereidingsweekenden 

Ook dit voorjaar organiseert pelgrimshoeve Kafarnaüm weer weekenden voor mensen die van 

plan zijn te voet of met de fiets naar Santiago de Compostela te gaan. Naast ontmoeting met 

andere pelgrims komen er tijdens een 

voorbereidingsweekend praktische zaken en 

de mentale voorbereiding aan de orde. De 

begeleiding is in handen van twee ervaren 

vrijwilligers. Er zijn nog plaatsen vrij in het 

weekend van 11 en 12 maart en in dat van 

24 en 25 maart. Kosten: € 55 (inclusief 

overnachting en maaltijden). Meer 

informatie en aanmelden: zie de website. 

Marijke Pouw 

Pelgrimshoeve Kafarnaüm 

 

 

  
 

http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/fiets-3-daagse-op-21-22-23-april-2017-vanuit-pelgrimshoeve-kafarnaum-in-vessem/
http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/data-pelgrimsweekenden-bekend/


korte berichten en weetjes 

Nieuwe Engelse gidsjes  

Bij The Confraternity of Saint James (CSJ), de Britse 

tegenhanger van het Genootschap, verschenen onlangs 

nieuwe gidsjes over iets minder gangbare routes in 

Spanje: de Camino de Madrid (van Madrid naar 

Sahagun) en de Camino del Sureste (vanaf Alicante 

naar Salamanca). De gidsjes zijn Engelstalig en te 

bestellen via de website voor £ 5 (Camino de Madrid) 

en £ 7 (Sureste). Daar komen dan nog verzendkosten 

bij.  

Gidsjes van het CSJ zijn vaak ook te downloaden via 

de Guides and Updates sectie van de website, maar de nieuwe gidsjes zijn daar (nog) niet te 

vinden. Wél zijn daar veel andere routeboekjes te vinden, onder ander actuele versies van de 

gidsen van de Camino Portugués. Deze gidsen zijn gratis te downloaden, met het verzoek om 

een bedrag aan het CSJ te doneren als je de gids goed en nuttig vindt.  

Pelgrim uit de middeleeuwen  

Wetenschappers bestudeerden in Groot-Brittanië de overblijfselen van een jonge pelgrim die 

eind elfde of begin twaalfde eeuw een pelgrimage ondernam en in Winchester stierf aan lepra. 

De man kreeg een pelgrimsbegrafenis, dat wil zeggen dat hij werd begraven met de 

Jacobsschelp, een teken dat hij in 

Santiago was geweest. Het feit dat hij 

een dergelijke begrafenis kreeg is 

opmerkelijk volgens de onderzoekers, 

omdat dit er op duidt dat hij niet als 

een melaatse behandeld zou zijn. Dit 

werpt een nieuw licht op hoe leprozen 

in de middeleeuwen behandeld 

werden.  
Bron: Fox News  

  

  

  

http://www.csj.org.uk/shop/
http://www.csj.org.uk/planning-your-pilgrimage/csj-guides-and-updates/
http://www.foxnews.com/science/2017/02/01/pilgrims-burial-medieval-man-with-leprosy-honored-at-death.html
http://www.csj.org.uk/wp-content/uploads/2017/01/CSJ_guide_Madrid_2017_cov.png


Colofon 

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

nieuws zie de website van het Genootschap: www.santiago.nl. Nieuwtjes en activiteiten van het 

Genootschap vind je ook op onze facebookpagina. Tips en ervaringen met andere pelgrims 

uitwisselen kan als je lid wordt van onze facebookgroep. 

 

Redactie:  Ria Meinema   

Redactieadviseur: Suzanne van der Beek  

Verzending:  Han Lasance 

De volgende Ultreia verschijnt medio maart 2017. 

Wij zien uw kopij graag voor 3 maart tegemoet via ultreia@santiago.nl 

 

 

Aanwijzingen voor de auteur 

Ultreia wil attenderen op allerlei aan de camino gerelateerde zaken en streeft naar korte berichten. 

Kopij (maximaal 300 woorden) graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder opmaak, zoals inspringen, 

vetgedrukt, onderstreept of met kaders. Met een foto of illustratie bij het 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. 

 

 

 

 

 

http://www.santiago.nl/
https://www.facebook.com/genootschap/
https://www.facebook.com/groups/genootschap/
mailto:ultreia@santiago.nl

