
 
  

Van de Redactie 

Wat worden wij toch blij van jullie lieve, bemoedigende en 

inspirerende berichten over de vernieuwde opzet van de Ultreia. 

Daar bedanken wij jullie heel graag voor.  

In deze nieuwsbrief laten we jullie de creativiteit zien van enkele 

van onze leden. Zij hebben zelf aandenkens aan hun camino 

gemaakt. Hoe geweldig is dat? Wij worden er in ieder geval blij van 

en zouden dit graag meer zien in de Ultreia. 

Dus heb jij een mooi verhaal over je camino, misschien een mooie 

bijzondere ontmoeting of is jou iets geweldigs of misschien zelfs 

iets merkwaardigs overkomen? Deel dat dan met ons en dan 

zorgen wij voor plaatsing daarvan. 

Wel het vriendelijke verzoek om je tekst niet langer te maken dan 

300 woorden en een passende foto mee te leveren in jpeg-

formaat. PDF-bestanden kunnen wij niet plaatsen.  

De Redactie 
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Aandenken aan de Camino 

In deze rubriek schenken wij aandacht aan verschillende uitingen van pelgrims over hun Camino.  

Camino-aandenken aan de gevel 

In 2018 liep Peter Ansinger de Camino de Santiago vanuit Nederland. Bij 
terugkomst wilde hij een aandenken hebben van de Camino.  
 
Hij liet een Jacobsschelp van kalkzandsteen maken voor de gevel van zijn 
huis en het is een prachtig exemplaar geworden!  
 
Degene die belangstelling heeft om zijn voorbeeld te volgen, kan contact 
met hem opnemen. 
 

 

 

Miniatuurlandschapjes  

Miniatuurmaker Peggy Patricia heeft in 2017 haar pelgrimstocht over de 
Camino de Santiago gelopen.  
 
Overweldigd door de prachtige natuur in het Spaanse land, heeft zij daar 
inspiratie opgedaan om een aantal pelgrims-miniatuurlandschapjes te 
maken. Peggy haar idyllische en soms grappige landschapjes in kopjes, 
kommen en schalen, zowel als vrij werk als in opdracht.  
 
Ze staat op verschillende kunstmarkten door het land en de landschapjes zijn 
ook te bezichtigen (na afspraak) in haar atelier. Wil je meer weten? Klik dan 
hier. 
 
Heb jij ook een bijzonder aandenken aan je Camino. Mail dan de redactie. 
Wie weet plaatsen we jouw aandenken ook in een van de volgende uitgaven 
van de Ultreia. 

…………………………………………………………………………….. 

Lezing over onze pelgrimsweg naar Santiago 

‘Een spektakel in stilte; voor het oog, oor en vooral voor de ziel.’ 

Op dinsdag 28 mei 2019 verzorgen Marieke, Pascalle en Pierre Kusters een lezing over 

hun tochten naar Santiago de Compostela.  Nu eens niet zoals gebruikelijk, enkel aan de 

hand van beelden en vertellingen, maar als een persoonlijke beleving die de bezoekers 

meeneemt op pelgrimstocht. Niet zonder reden gaven ze aan de lezing voornoemde 

veelzeggende titel mee. Er wordt natuurlijk verteld, er zijn beelden, gedichten, 

tekeningen en schilderijen. Er is muziek. De bezoekers wordt gevraagd na te denken 

over de levensweg, die vaak gezien wordt als synoniem van de pelgrimsweg.  

Tijdens de lezing zullen boeken met de titel ‘Pelgrim tot voorbij de einder’ verkocht 
worden voor € 10,00. De opbrengst gaat geheel naar de Stichting Chikwawa. De lezing 
wordt gehouden in het Laurentiushome te Voerendaal, aanvang 19.30 uur en de 

toegang is gratis. Graag vóór 21 mei aanmelden bij Marcel Mollink. 
 

…………………………………………………………………………… 

 

mailto:pjaansinger@gmail.com
http://www.peggypatricia.nl/
mailto:ultreia@santiago.nl
https://www.stichtingchikwawafonds.com/
mailto:butterflymarcel@hotmail.com


 

Berichten uit het bestuur 

Werkgroep Website & ICT 

Naar aanleiding van de enquête over de vernieuwing van de huidige website, is de werkgroep Website & ICT aan de 
slag gegaan met de binnengekomen ideeën. Werkgroeplid Han Lasance heeft de verzamelde ideeën in een concept 
website verwerkt. Zo hebben wij een visueel beeld gekregen en kan een bedrijf beter aan de slag gaan. Dit concept 
hebben we aan verschillende bedrijven verstuurd. Momenteel hebben we offertes ontvangen en zijn we in gesprek 
met verschillende partijen. Deze fase duurt wat langer dan gepland maar we willen met de juiste overwegingen en 
vertrouwen kiezen voor een partij die de nieuwe website gaat ontwerpen en bouwen. 
 
Anni Tüski 

…………………………………………………………………………….. 
 

Bijgewerkte Kroniek Genootschap 

De kroniek van het Genootschap op de website is weer 

bijgewerkt met nieuwe informatie, waaronder het jaarverslag 

en verkort financieel overzicht van 2018.  In de kroniek vind je 

per jaar welke officiële bestuurlijke zaken er plaatsvonden 

(onder andere samenstelling bestuur, aantallen leden, de 

financiële positie, de voor- en najaarsbijeenkomsten, etc.). 

Speciale aandacht is gegeven aan de Camino der Lage Landen in 

het kader van Santiago aan het Wad.  Alle informatie 

hieromtrent kan je via de website terugvinden.   

De kroniek kan je hier vinden. 

 

Ook zijn de overzichten bijgewerkt van het register regiocontactpersonen, alsmede het register van de redactieleden 

van de Jacobsstaf.  

 

Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren de kronieken met hun overzichten vanaf de oprichting van ons 

Genootschap verzameld en samengesteld. Na 33 jaargangen geef ik graag deze activiteit over aan een jongere 

kracht. Veel dank gaat uit naar Fons Boink en Han Pronker voor hun meedenken en technische ondersteuning. 

 

Bas Brouwer 

 

 

Lintjesregen 

Het regende lintjes binnen het Genootschap op 29 april 2019. Deze personen kregen een koninklijke onderscheiding: 

- Bram van der Wees kreeg een lintje voor zijn verdiensten bij het Nederlands Genootschap, stichting De 

Plantage, Sociëteit de Constructieve, St. Eloyen Gasthuis en Utrechtse Klokkenluidersgilde. 

- Eugene Theunissen, vrijwilliger bij de Huiskamer voor de Lage Landen, kreeg een lintje voor zijn verdiensten 

in Heesch. 

- Jan Weling uit Gronsveld kreeg een lintje voor zijn bestuurlijke verdiensten binnen diverse stichtingen in 

omgeving Gronsveld en Rijckholt. 

 

https://www.santiago.nl/geschiedenis-van-het-genootschap


 

Spaans op de camino 

Het bestellen van typisch Spaanse drankjes 

Un tinto de verano = Rode wijn met gazeuse. (priklomonade) 

Una clara = Een biertje met Fanta.  

Beide drankjes bestaan uit de helft van ieder genoemd ingrediënt.  

Spaans eten 

Wil je echt Spaans eten? Ga dan eens niet naar een restaurant dat met Paella en Sangria adverteert. Paella is geen 

nationaal gerecht (komt uit Valencia) en Sangría is niet de nationale drank. (Is ooit door de Engelsen bedacht!)  

Er is overigens niets op tegen om sangria of paella te bestellen maar kijk ook eens naar lokale gerechten.  

Uitdrukking van de maand 

Spanjaarden gebruiken vaak het woord ‘guiri’ om daarmee buitenlanders aan te duiden. Het woord heeft een wat 

laagdunkende betekenis. Je kunt daar overigens ook op een leuke manier mee omgaan als je geen Spaans spreekt. 

Meestal zeg je dan ’No hablo español’, maar voeg je daaraan toe ‘soy guiri’, dan kun je rekenen op een glimlach 

omdat ze dan verrast zijn dat een buitenlander het woord ‘guiri’ kent. Spreek je goed Spaans dan krijg je zelfs de 

lachers op je hand.  

…………………………………………………………………………….. 

Nieuws uit de regio 

Regio Friesland 

Najaarswandeling: 

Op 21 september 2019 zal in de omgeving Goutum/Wirdum de najaardwandeling plaatsvinden. Je kunt je nu alvast 

hier aanmelden. 

De redactie staat open voor berichten en nieuwtjes vanuit de werkgroepen. Laat ons weten wat er leeft, wat de 
laatste nieuwtjes zijn en welke plannen of initiatieven worden ontplooid en dan kijken wij welke berichten kunnen 
worden opgenomen in de volgende Ultreia.  

…………………………………………………………………………….. 

De Camino voor zorgpelgrims 

Als je gezond van lijf en leden bent kun je kiezen om de Camino te voet, te paard of met de fiets af te leggen maar 
als je beperkt bent in je mobiliteit, is de Camino zonder hulp van derden niet altijd voor je weggelegd.  

 
Samen naar Santiago de Compostela 
 
De Stichting VNB wil tijdens een 9-daagse tocht, van 19 t/m 27 oktober 2019, de 
tocht naar Santiago de Compostela mogelijk maken voor mobiel-gehandicapten. Dat 
wordt gerealiseerd met een team van jongeren en mantelzorgers. Samen gaan zij 
ervoor zorgen dat een zorgpelgrim met beperkte mobiliteit de Camino kan afleggen.  
 
Dagelijks bepalen zij samen welke afstand (tot ±15 km) er per dag kan worden 
afgelegd. Mocht onderweg blijken dat het toch iets te ver zou zijn, dan is er een bus 
ter plekke die hen ophaalt.  
 

mailto:regio.friesland@santiago.nl
http://www.vnb.nl/


 
Zin om mee te doen? 
Vorm dan samen een team, als jongere en/of mantelzorger met de zorgpelgrim en ga deze prachtige uitdaging 
samen aan. 

 
Wat kun je verwachten?  
Houd er rekening mee dat sommige onderdelen van de Camino lastig begaanbaar zijn met beperkte mobiliteit. Het is 
dan aan het team om ervoor te zorgen verder te komen. Dit kan betekenen dat je  trektouwen, tilwerk of andere 
hulpmiddelen nodig hebt om verder te komen. Op dag 8 wordt het laatste stukje van de Camino afgelegd waarbij je 
uiteindelijk Santiago met haar indrukwekkend kathedraal binnenkomt.  Natuurlijk is er naast de inspanning ook 
volop ruimte voor plezier en ontspanning.  
 

Meer weten over deelname? 
Zorgpelgrims kunnen zich aanmelden voor de reis en ontvangen een intakeformulier, afhankelijk van de zorgvraag 
wordt in overleg bepaald of en hoe je deel kunt nemen. Voor meer informatie, klik hier. 

…………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 

 

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. 

Het Genootschap heeft een vertrouwenspersoon die u kunt benaderen voor 

problemen, conflicten of een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere informatie:  zie  

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

Redactie: Bianca Quadflieg en Phil Kleingeld 

Redactieadviseurs: Julie Merks 

Verzending: Han Lasance 

De volgende Ultreia verschijnt eind juni 2019. Wij zien uw kopij graag vóór 15 juni 

2019 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 vanuit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken. 

 

In Ultreia is ook plaats voor de aankondiging van activiteiten van derden. Het 

https://www.benonderweg.nl/wp-content/uploads/2019/05/Folder-SA1980-kopie.pdf
http://www.santiago.nl/
https://www.facebook.com/groups/genootschap/?multi_permalinks=1227605804056807&notif_id=1549810211595158&notif_t=group_highlights&ref=notif
https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen
mailto:ultreia@santiago.nl

