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In deze Ultreia 

• Inspiratieochtend nieuwe 

website 

• Trainging Hospitaleren 

• Herberg zoekt eigenaar 

• Kunstzinnige 

najaarsbijeenkomst 

• Pelgrimeren rond Hasselt 

• Pelgrimeren in de Kempen 

• Camino-Spaans online 

• Mijn boek 

• Berichten uit het bestuur 

(NIEUW!) 

• Colofon 

 

 

Van de redactie 

 

Bij het samenstellen van de Ultreia is het altijd een hele taak om alle 

activiteiten en ontwikkelingen rond de Camino in kaart te brengen. 

Wat gebeurt er toch veel!  

Recentelijk werd erop gewezen dat de berichtgeving vanuit de leden 

goed verloopt, maar dat het niet altijd duidelijk is wat het bestuur 

allemaal uitspookt. Daarom vanaf deze Ultreia een nieuwe vaste 

rubriek: Berichten uit het bestuur. Met gelijk een interessant inkijkje 

in ontwikkelingen rond nieuwe bestuursleden, het onderzoek naar 

jongeren op de Camino en thema’s voor de regiocontactdag 2019. 

 

Buen camino! 

Suzanne van der Beek 

  

 

 

 



Oproep deelname inspiratieochtend nieuwe website 

De afgelopen maanden hebben jullie weer de website van het Genootschap geraadpleegd. Ook 

de regio’s maken er goed gebruik van de regiopagina’s. Echter de website is toe aan 

vernieuwing. Het komend jaar staan we voor de uitdaging om dit uitstekend 

communicatiemiddel toekomstbestendig te maken. Samen met de leden willen we nadenken 

over de opzet en inhoud van een nieuwe website. Het doel is  te komen tot een website waarin 

je snel informatie kunt vinden over de praktische zaken rond pelgrimeren, maar ook over de 

dagelijkse activiteiten van het Genootschap. 

 

Hiervoor hebben wij u /jullie nodig: jong en oud!  

 

Tijdens een interactieve ochtend willen we ons door jullie laten inspireren met ervaringen en 

ideeën over de huidige website EN hoe een nieuwe website eruit moet zien.  

 

Iedereen is welkom! Heb je iets met social media, websites, content management, dan zien we 

je ook graag!  

Wil je meedenken, maar je kunt er 6 oktober niet bij zijn, meld je toch aan. We nemen dan 

contact met je op. 

Praktische informatie 

Datum: zaterdag 6 oktober van 10:00 - 13:00 uur 

Locatie: Huis van Sint Jacob- Janskerkhof 28 A inUtrecht. 

Voor de lunch wordt gezorgd! 

Aanmelden kan via webmaster@santiago.nl  

Werkgroep ICT & Redactie Website 
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Trainingen voor hospitalero/a’s 

De werkgroep Hospitaleren Overige Herbergen van het NGSJ geeft een training aan eenieder 

die hospitalero/a in een pelgrimsherberg wil worden. Het is een tweedaagse training, analoog 

aan trainingen in Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada. De Federacion Española de 

Asociaciones de Amigos del Camino heeft deze cursus voor de Nederlandstalige hospitaleros 

aanbevolen en gecertificeerd. 

 

Programma 

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: de 24 uur van een hospitalero (taken, plichten, 

ruimte voor eigen invulling) en een rollenspel n.a.v. casussen uit de praktijk. Daarnaast wordt 

er informatie verstrekt over praktische vragen zoals: wat wordt er van je verwacht in een 

Spaanse herberg? Welke bagage heeft een hospitalero nodig? Wat zijn de praktische en 

spirituele afwegingen? We maken ook een actieplan: “hoe kom je aan een herberg”. 

 

Voor wie?  

Iedereen, die lid is van het Nederlands Genootschap van Sint 

Jacob en de 'tocht' naar Santiago de Compostela heeft 

gemaakt. 

 

Wanneer? 

Vrijdagmiddag 26 t/m zondag 28 oktober 2018.  

 

Locatie: 

Nivonhuis Den Broam, Alsteedseweg 73, 7481 RT 

Haaksbergen. 

Kosten: € 80,00 

Maximum aantal deelnemers: 16. 

Opgave: wg.hospitaleren@santiago.nl voor 10 oktober 2018. 

 

Werkgroep Hospitaleren Overige Herbergen  

 

Nieuwe eigenaar gezocht voor herberg in Frankrijk 

In vier jaar tijd heeft Ingeborg Crum in het Noord Franse Etourvy een bijzondere 

pelgrimsherberg opgezet. Vele Nederlanders hebben hier een fijne ontvangst gekregen. Helaas 

heeft Ingeborg er niet lang van kunnen genieten, vorige maand is zij overleden. Wel hoopte ze 

dat de refuge zou worden voortgezet. De herberg met het woonhuis wacht op een koper die als 

nieuwe eigenaar verder wil gaan met deze unieke plek.  

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Annemieke van Brunschot via e-mail: 

annemieke@van-brunschot.nl 

                  

 

 

https://www.santiago.nl/WHO-Home
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Kunstzinnige najaarsbijeenkomst in Den Haag 

De regio Den Haag organiseert op 29 september een bijzondere najaarsbijeenkomst rond het 

thema “(Beeldende) Kunst op de Camino”. Heb je tijdens je fiets en/of wandeltocht of bij 

thuiskomst geschilderd, getekend, bijzondere foto’s van kunst gemaakt, of anderszins je 

beeldend geuit? Neem het mee naar deze najaarsbijeenkomst! Enige criterium is dat de kunst te 

maken heeft met de Camino. 

 

Je kunt je kunstwerk tentoonstellen en er zelf een toelichting bij geven. Er is ruim gelegenheid 

voor iedereen om alle kunstwerken te bekijken. 

 

Wil je een of meer kunstwerken tentoonstellen op onze najaarsbijeenkomst, stuur dan voor 24 

september een mailtje naar regio.den-haag@santiago.nl. Vermeld in je mailtje wat je wilt 

tentoonstellen en hoe je het wilt tentoonstellen.  

 

Tijdens de bijeenkomst krijgen alle deelnemers de kans om de kunstwerken te komen bekijken, 

maar er is ook een lezing van Henk Murray over zijn pelgrimsroman, een kunstzinnige 

activiteit, en een Pelgrimsmaaltijd op donativo-basis. Deze maaltijd, die gekookt wordt door 

leden, is een nieuw initiatief.  

 

De bijeenkomst vindt plaats in het klooster van St. Jan, Oude Molstraat 35 Den Haag. 

Aanmelden kan voor 24 september via: regio.den-haag@santiago.nl. Vermeld als je mee wilt 

eten of je dieetwensen hebt en of je wilt helpen met koken.  

 

De regiocommissie hoopt jullie op 29 september op deze boeiende najaarsbijeenkomst te 

mogen begroeten. 

 

 

Schilderij van Rein van Uden 
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Nieuw pelgrimspad rond Hasselt 

Marketing Oost en Toeristisch Informatiepunt Hasselt (TIPH) stippelden een veertig kilometer 

lange wandelroute door en langs Hasselt, Zwartsluis, Vollenhove en Genemuiden uit. Dit 

'Christoffelpad' voert door een eeuwenoud landschap met mystieke plekken, religieuze 

symbolen, rietvelden, landgoederen, bossen, moeras en rivieren. Horecazaken op de route 

serveren een speciaal 'pelgrimsmenu'. 

 

Muurschildering Christoffel 

De thematiek van het Christoffelpad verwijst naar 

de oude bedevaartstad Hasselt. Al in de 

middeleeuwen bezochten pelgrims de 'Heilige 

Stede'. Ook voor de moderne devotie was de 

Hanzestad een belangrijke plek. "Hasselt barst 

bijna uit zijn voegen van de monumenten en 

religieuze symbolen. In de Grote Kerk is 

bijvoorbeeld een muurschildering van 

Christoffel: de mooiste en grootste van Europa", 

zegt Wim Zwitser van het TIPH.  

  

Hij wijst erop dat Hasselt ook nu nog in trek is bij moderne pelgrims. Ze komen bijvoorbeeld 

via het Jabikspaad naar de stad aan het Zwarte Water. "Sommigen wandelen vervolgens door 

naar Santiago de Compostela, want Hasselt ligt op de route naar die bedevaartsplaats."  

 

Beschermheer van alle reizigers 

Met de imposante muurschildering van 

Christoffel lag de naam voor de nieuwe 

wandelroute voor de hand: de beschermheer van 

alle reizigers wandelt nu symbolisch mee op de 

route. Die voert via het mystieke 

Zwartewatersklooster, het levendige Zwartsluis 

en het Nationaal Park Weerribben-Wieden naar 

Vollenhove, dat ook de stad van de paleizen 

wordt genoemd.  

 

 

Pelgrimsmenu 

Enkele horecazaken en overnachtingslocaties hebben zich aan de wandelroute verbonden. Ze 

serveren wandelaars o.a. speciale pelgrimsmenu's. De wandelroute met daarop veel informatie 

over het gebied is voor € 4,50 verkrijgbaar bij de Tourist Info's in Hasselt, Zwartsluis en 

Genemuiden. 

  

Meer informatie over het Christoffelpad vindt u hier.   
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Bericht van pelgrimshoeve Kafarnaüm 

Kom pelgrimeren in de Kempen 

Pelgrimshoeve Kafarnaüm organiseert twee keer per jaar het wandelweekend ‘Pelgrimeren in 

de Kempen’. Het eerstvolgende weekend is 6 en 7 oktober. Het is een wandelweekend met 

afstanden van ongeveer 20 km op zaterdag en 15 km op zondag. Het weekend start op zaterdag 

om 10:00 uur, vanaf 9:30 uur staat de koffie klaar! Op zondag rond 16:00 uur eindigt deze 

tweedaagse.  

 

We lopen in de Kempen delen van het Pelgrimspad, de Via Monastica en/of andere paden. Op 

zaterdagavond zitten we gezellig rond de houtkachel op de hoeve en kunnen we onze pelgrims- 

of andere verhalen met elkaar delen. 

 

Het wandelweekend is enerzijds voor pelgrims die de camino reeds hebben gelopen en weer 

eens een weekend met medepelgrims wandelend op pad willen. En anderzijds voor hen die in 

de toekomst een pelgrimstocht willen maken en op willen trekken met ervaren pelgrims. 

 

De kosten bedragen 60 € per persoon, inclusief. 

(pelgrims)diner, overnachting en ontbijt, een 

lunchpakket en koffie/thee op de hoeve.  

 

Voor meer informatie en aanmelding voor deze 

weekenden, kijk op onze website.  

 

 

Camino-Spaans online 

María Vázquez groeide op in Santiago de Compostela en keek gefascineerd naar de vele 

pelgrims die haar stad in kwamen lopen en fietsen. Toen ze opgroeide en docent Spaanse taal 

werd, zag ze de mogelijkheid om haar jeugdfascinatie met haar werk te combineren. Ze startte 

de website Camino Spanish, waarop ze taallessen aanbiedt die speciaal zijn toegepast op de 

noden en wensen van pelgrims op de Camino.  

 

Voor ze haar cursus opzette, sprak María met pelgrims uit verschillende landen om te 

achterhalen waar buitenlandse pelgrims behoefte aan hebben. Dit combineerde ze met haar 

lokale kennis van de streek. 

 

De taallessen die María aanbiedt, zijn privé en online,  

volledig aan te passen aan de wensen van de 

student. Belangstellenden die zich voor het einde 

van de maand september opgeven, kunnen gebruik 

maken van prijsacties.  

 

Meer informatie vindt u op haar website en 

Facebookpagina. 

 
 

 

http://pelgrimshoevekafarnaum.nl/
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mijn boek  

Ultreia-lezers die geïnspireerd door hun pelgrimage een boek schreven, kunnen dat 

hier onder de aandacht brengen. Het betreft dus geen recensies van de redactie. 

Stuur een beschrijving van het boek (maximaal 300 woorden) naar 

ultreia@santiago.nl met een foto van de cover. Voor onze bibliotheek ontvangen 

wij graag een hard copy exemplaar: Nederlands Genootschap van Sint Jacob, 

Bibliotheek, Janskerkhof 28a, 3512 BN UTRECHT 

De ogen van de Muskusos – Paul De Marez 

Op pelgrimstocht van de Lage Landen naar het Hoge Noorden 

“Geloof jij dan in God?” vraagt Thomas nieuwsgierig tussen twee happen stoverij door. 

 

Zo start het intrigerende verhaal over een maandenlange voettocht van de sarcofaag van Broeder 

Isidoor in Kortrijk naar het verdwenen graf van Sint Olav in Trondheim. Met stok en rugzak neemt de 

auteur de lezer mee op een fascinerende reis langs kleine paadjes en bijzondere plekken. Hij laat zich 

sturen door wat er zich aandient, met onderweg een aandachtig oog voor de zin der dingen, zoekend 

naar ‘het God’. Hij wordt wakker tussen zachte lakens van inspirerende engelen, maar evengoed in een 

oude gevangeniscel of in devote kloosterbedden. Er zijn de ontmoetingen met kunstenaars en 

daklozen, de ritueel geofferde veenman, de gedreven nerd en de oude schriele schepper. Er zijn de 

overgave aan de weg zelf en de verstillende momenten, alleen in de natuur. Al stappend laat de ziel 

zich horen en op de ruige hoogvlakte in het Hoge Noorden valt de puzzel in elkaar.  

 

Het boek is geen reisgids met kaarten en foto’s, wel een bijzonder spiritueel reisverhaal. 

 

Uitgeverij Beefcake Publishing 

Prijs: 22,50 euro 

Verkrijgbaar in de boekhandel ISBN 9789491144875 

 

Over de auteur 

 

De Vlaamse auteur Paul De Marez (°1950) heeft een 

professionele loopbaan in de cultuursector achter de rug 

en is een gedreven pelgrim (2x Compostela, Rome, 

Istanbul, Trondheim). Elke pelgrimstocht gaat voor hem 

over het ervaren van betekenis op het ritme van de 

voeten. 

 

Zoals op dag 59 aan Heidi en Boris beloofd, draagt de 

auteur dit boek op aan de armoedige zwervers van deze 

wereld. De auteursopbrengst gaat naar vzw De Kier, 

waarbinnen de auteur zelf een actieve rol opneemt. 

 

Meer informatie op www.dekier.be 
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Wat houdt het bestuur bezig? 

Berichten uit het bestuur 

Sollicitatiegesprekken 

Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden. Op 

de vacatures voor een nieuwe secretaris en een 

nieuw algemeen bestuurslid is veel gereageerd 

en inmiddels zijn de sollicitatiegesprekken 

afgerond.  

Met zo veel goede kandidaten hebben we er alle vertrouwen in dat we tijdens de ALV in het 

voorjaar twee goede kandidaat-bestuursleden kunnen voordragen. 

 

Voortgang Young & Holy 

Het onderzoeksbureau Young & Holy bracht voor het bestuur verslag uit van de tweede fase 

van hun onderzoek naar jonge pelgrims. De aanbevelingen van het rapport worden in de 

komende tijd door het bestuur besproken met als doel de jongere generatie pelgrims (18-30 

jaar) te betrekken bij de Camino.  
 

Thema’s regiocontactdag op 26 januari 2019 

De organisatie van de regiocontactdag 2019 heeft twee thema’s gekozen die centraal zullen 

staan op 26 januari 2019. Het zal gaan over de toekomstige invulling van de voor- en 

najaarsbijeenkomsten en over het gebruik van ICT binnen het Genootschap. Belangrijke 

vragen dus, waar we elkaars inbreng en hulp goed bij kunnen gebruiken. 
 

 

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:   Suzanne van der Beek   

Verzending:  Han Lasance 

 

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. Kopij kan gestuurd worden naar ultreia@santiago.nl.  

 

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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