
 
  

Van de Redactie 

Beste lezers,  

Jullie hebben echt gehoor gegeven aan onze oproep om meer 

persoonlijke verhalen in te sturen. In deze Ultreia zullen wij 

er weer een paar plaatsen.  

Mocht jouw verhaal er nu niet tussenstaan, niet getreurd, dan  

komt dit vast in een van de volgende nieuwsbrieven. 

Naast de leuke bijdragen die in deze nieuwsbrief zijn 

opgenomen, hebben wij ook helaas een trieste gebeurtenis te 

melden; die van het ongeluk van twee vrouwelijke pelgrims 

waarvan er een helaas is overleden en de ander zwaar 

gewond is geraakt. 

Deze Nieuwsbrief is voor jullie, dus wij zijn erg benieuwd 

naar wat jullie graag meer willen terugzien in de Ultreia. 

Missen jullie iets? Laat het ons weten op ultreia@santiago.nl 

Ultreia! 
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Belevingsreis: I Will Push You 

Vanaf 19 tot en met 27 oktober wordt er, speciaal voor zorgpelgrims, een unieke 9-daagse 

belevingsreis naar Santiago de Compostela georganiseerd onder het motto: We doen het samen!. 

 

Beleef samen de Camino 

Tijdens deze reis vorm je samen met een jongere, een 

mantelzorger en een zorgpelgrim, met beperkte mobiliteit, 

een team en zorg je dat je samen een deel van de Camino 

aflegt. Dagelijks bepalen jullie samen welke afstand (tot ± 15 

km) jullie die dag kunnen/willen afleggen en mocht het toch 

iets te ver zijn, dan is er een bus ter plekke die jullie ophaalt.  

 

Wat kun je verwachten?  

Houd er rekening mee dat sommige onderdelen van de 

Camino lastig begaanbaar zijn met beperkte mobiliteit. Als 

team zorg je er samen voor dat je verder komt. Dit kan 

betekenen dat je met trektouwen, tilwerk of andere 

hulpmiddelen pas verder kan komen. Op dag 8 komen jullie 

samen in Santiago de Compostela aan. Natuurlijk is er naast 

de inspanning ook volop ruimte voor plezier en ontspanning.  

 

Wil jij mee als zorgpelgrim of ken je iemand die dat wil? 

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. De 

inschrijving sluit 1 juli a.s. dus meld je snel aan! Deze reis gaat gegarandeerd door! Klik hier 

voor meer informatie en inschrijving. De organisatie is in handen van de stichting, zonder winst 

oogmerk met ANBI status, VNB te Den Bosch. 

 

Mijn Boek 

In april kwam het boek ‘Simpelweg Gelukkig’ uit over de 800 

kilometerlange pelgrimstocht naar Santiago de Compostela die 

Anne-Marie in 2016 liep. In het boek reis je met haar mee. Zij 

maakt je deelgenoot van schitterende natuur, idyllische 

gehuchten en prachtige steden. Zij laat je kennismaken met 

mensen vanuit de hele wereld. Gedurende honderden 

kilometers deelt zij momenten van geluk en euforie, maar ook 

van verdriet en eenzaamheid. Je volgt haar stap voor stap 

tijdens de fysieke en mentale ontwikkeling en zal net als zij de 

onverwachte cadeautjes van het leven ontdekken. Het 

teruggaan naar de eenvoud, het gevoel van saamhorigheid en 

het genieten van de kleine dingen van het leven. Kortom, hoe 

weinig er nodig is om ‘Simpelweg Gelukkig’ te zijn.  

 

Voor meer informatie of het bestellen van het boek klik hier. 

 

http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_boeking?reizID=1586
http://www.annemariekruiper.nl/


 

Wandelen met hart en ziel 

Net als in voorgaande jaren zal de Sint Jacobskapel op de maandag vóór de Vierdaagse (dus op 

16 juli a.s.) vanaf ca 10.30 uur tot 17.00 uur open zijn, speciaal voor NGSJ-leden. Hierdoor is er 

voor pelgrims/Vierdaagselopers een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te praten over 

pelgrims- én Vierdaagse-ervaringen. Natuurlijk is er voor onze gasten een hapje en een drankje. 

Iedereen is van harte welkom ! 

 

De Sint Jacobskapel, aan het Glashuis in de oude Benedenstad van Nijmegen (Glashuis is een 

kleine zijstraat van de Lange Hezelstraat, tegenover de Pijkestraat). Deze kapel is een monument 

uit de eerste helft van de 15e eeuw en wordt door het stadsbestuur van de oudste stad van 

Nederland als een pareltje gekoesterd. De kapel hoorde bij een gasthuis, waar in vroeger tijden 

ook pelgrims onderdak vonden. Voor meer informatie (o.a. over de bereikbaarheid) verwijzen 

wij je graag naar onze website. 

………………………………………………………………………… 

Camino-aandenken 

Johanna van der Wees uit Deventer stuurde 

ons deze foto van haar camino-aandenken. Zij 

maakte een kastje en vulde dit met alles wat zij 

onderweg, kreeg, vond of opraapte, gebruikte 

gidsjes, haar dagboek, zelfs een 3-D geprint 

beeldje van haarzelf. Zij noemt het kastje een 

‘fijne muurmijmering’.  

 

 

 

 

 

Coby Brasser liep in 2005 vanaf haar voordeur tot aan 

Santiago. Zij liep helemaal alleen door Nederland, België en 

Frankrijk. In Spanje zag zij veel pelgrims en daar moest ze aan 

wennen. Coby heeft er goede vriendschappen aan over 

gehouden. Het was een indrukwekkende tocht. Coby wilde 

een aandenken hebben dat haar elke dag herinnerde aan deze 

tocht die haar leven veranderde. Zij heeft toen een gele pijl op 

een grote steen geschilderd en deze bij 

haar voordeur gezet. 
 
 
 
 
 
Ruud Hamsen maakte een tafeltje, waarop de herhaling van de schelp en de 
gele pijl te zien zijn.  
 
 
De redactie wordt erg enthousiast van jullie creativiteit! We vinden het 
prachtig. Ruud, Coby en Johanna, bedankt voor het delen van jullie 
creaties. Wat een inspiratie!  

http://www.jacobskapel-nijmegen.nl/


 

Nieuws van de Huiskamer van de Lage Landen 

Sinds 5 april is de Huiskamer weer open voor het ontvangen van pelgrims tot en met eind 

oktober. De Huiskamer aan de rua Carreta 33 is open van 9.00 – 17.00 uur. En bevindt zich in het 

Pelgrimsbureau op de 1e etage in kamer 4. Op 17 mei kwam de 500ste pelgrim (Harry) binnen. 

 

Het fenomeen Huiskamer begint in meer landen 

aan te slaan. Naast de onze zijn er huiskamers van 

Duitsland, Frankrijk, Engeland en Argentinië. De 

vrijwilligers van onze Huiskamer kregen bezoek 

van een Koreaanse delegatie. Die wilden wel eens 

weten hoe zoiets te werk gaat.  Een van onze 

vrijwilligers, Rein van Uden, een begenadigd 

tekenaar, mag in 2020  zijn werk exposeren in het 

hotel San Martin Pinario. 

 

De vrijwilligers krijgen soms leuke dingen 

toegestuurd, zoals deze van Marianne Sickler. Het 

is goed om zien dat er weer een grote variëteit aan pelgrims binnenkomt. Jong (14 jaar), ‘oud (84 

en iedereen is vooral blij dat ze weer 

Nederlands/Vlaams kunnen praten. En dan 

hebben we het nog niet eens over de koffie/thee en 

koekje. Ook de Vlaamse pelgrims weten ons 

steeds beter te vinden. Binnenkort zijn de 

voorzitter en secretaris van het Vlaamse 

Compostelagenootschap vrijwilliger in de 

Huiskamer. Dat de Huiskamer wordt 

gewaardeerd is zichtbaar op de Facebook pagina 

van het NGSJ. 

 

Wil je ook een keer vrijwilliger zijn in de 

Huiskamer van de Lage Landen? Meld je dan aan bij: wg.huiskamer@santiago.nl . 

………………………………………………………………………… 

Jacobusviering Utrecht 
 

Donderdag 25 juli vieren we weer Jacobusdag in Utrecht. Om 19:15 luidt 

het Utrechts Klokkenluiders Gilde de klokken van de Jacobikerk. Wil je 

het luiden van de klokken op de toren meemaken, zorg dan dat je er om 

19:00 bent. 

 

Vanaf 19:30 is de Janskerk open. Om 20:15 begint het programma. Jan 

Nuchelmans (oprichter van het Festival Oude Muziek) houdt een 

inleiding over de muziek die in de kathedraal van Santiago klonk. 

Pelgrimskoor El Orfeón Jacobeo zingt een aantal van die liederen. Na 

afloop is er Café Saint Jacques. 

Jacobikerk 

……………………………………………………...................................... 

mailto:wg.huiskamer@santiago.nl


 

Vrijwilligers gezocht voor Utrecht 

De werkgroep Informanten van het Informatiecentrum Utrecht zoekt vrijwilligers die recentelijk 

de camino hebben gelopen of gefietst, die woonachtig zijn in de omgeving van Utrecht en op de 

dinsdagmiddag eenmaal in de veertien dagen van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het centrum in 

Utrecht informatie willen geven aan toekomstige pelgrims.  

Wie zijn geïnteresseerd? Stuur ons dan even een e-mail. 

…………………………………………………………………………… 

Berichten uit het bestuur 

 

Werkgroep Ledenbijeenkomsten 

De volgende voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden op 29 februari 2020 in Utrecht. De opzet van 

de bijeenkomst zal in grote lijnen dezelfde zijn als de voorjaarsbijeenkomst begin dit jaar. Het 

bestuur van het Genootschap heeft in overleg met de regio’s op 26 januari afgesproken dat de 

komende twee ledenbijeenkomsten (2019 en 2020) in het voorjaar beperkt van omvang zullen 

zijn, georganiseerd zullen worden in Utrecht en samenvallen met de Fiets- en wandelbeurs. De 

organisatie van de bijeenkomsten ligt bij de werkgroep Ledenbijeenkomsten. Hierna zal worden 

geëvalueerd en besloten of deze opzet zal worden gecontinueerd.  

 

Recent hebben de deelnemers van de voorjaarsbijeenkomst van dit jaar een enquête ontvangen 

van de werkgroep Ledenbijeenkomsten. De werkgroep wil graag meer inzicht hebben in de 

voorkeuren van de leden m.b.t. de inhoud van het programma en de locatie van deze 

bijeenkomsten. Dit met het doel om de landelijke ledenbijeenkomst nog beter bij de wensen van 

de leden te laten aansluiten. 

 
Café St. Jacques 
De regio Den Bosch organiseert elke 2e woendag van de maand het café St. Jacques van 19.00 -

21.00 uur. Zij doen dit bewust van omdat mensen dan na hun werk of studie naar het café 

kunnen komen. Er komen veel mensen op het café af die allemaal aangeven de tijden prettig te 

vinden in verband met hun werk. Er komt ook jeugd op de avonden af; om dezelfde reden. Als je 

met jongeren praat op zo'n avond blijkt dat ze vooral heel veel praktische informatie willen: wat 

neem je mee, etc. De regio Den Bosch heeft het bestuur de suggestie gedaan om alle andere cafés 

ook later te beginnen. Het verschilt op dit moment per regio of er een Café St Jacques wordt 

georganiseerd, en wat de begintijd is. De regiocommissies mogen dat zelf bepalen. 

Het bestuur geeft de suggestie van Den Bosch bij deze graag door en is het met de regio Den 

Bosch eens dat een andere begintijd kan bijdragen aan een grotere betrokkenheid van jongeren.  

…………………………………………………………………………….. 

Film: De Camino in twee miljoen stappen 

Er is sinds kort een nieuwe film over de De Camino in de bioscopen te bewonderen.  

De film gaat over de voettocht van Martin de Vries naar Santiago de Compostela die met zijn 

iPhone en GoPro voornamelijk zichzelf filmt.  

Klik hier voor het lezen van de recentie. 

mailto:%20Informanten.Utrecht@santiago.nl
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/camino-is-als-selfie-film-martin-de-vries-zelfportret-in-twee-miljoen-stappen~b9581358/


 

Een bijzondere ervaring – Nico Sen 

Nico Sen was op weg naar Estella. Onderweg daarheen zou hij 

een kerkje ‘San Miguel’ passeren. Hij had niet het voornemen 

om het kerkje te bezoeken, maar werd er om een onverklaar-

bare reden toch naartoe getrokken. Het kerkje zag er sober uit. 

Samen met een Nederlander en een  Duitser bezocht hij het 

kerkje. De Duitser bleek een gelovig man te zijn en nodigde 

Nico spontaan uit om een lied mee te zingen ter ere van Maria. 

Wat Nico nog nooit was overkomen gebeurde daar. Samen 

zongen zij het Marialied. Wel in het Duits maar het voelde 

goed.  

 

De kapel was zo eenvoudig dat Nico alleen al bij de gedachte 

aan dat moment een brok in de keel krijgt. Zo puur, door 

emotie overmand. Nico had zoiets nog nooit meegemaakt en 

het raakte hem diep. Hij moet hier nog vaak aan denken.   

 

…………………………………………………………………………. 

Nieuws uit de regio 

Regio De Kempen 

Camino in de Kempen. Wandelen op de feestdag van Jacobus 
De Camino in de Kempen komt er 

alweer aan. Op 25 juli a.s. wordt er 

gewandeld door de mooie natuur 

van Vessem, Wintelre en Hoogeloon. 

We hebben dit jaar gekozen voor 

twee nieuwe routes rondom Vessem. 

Het belangrijkste van deze dag is het 

met elkaar wandelen. Als extra 

worden er tijdens deze tocht 

herinneringen opgehaald van het 

pelgrimeren naar Santiago de 

Compostela. Ook plaatselijke 

bezienswaardigheden spelen een rol 

tijdens het lopen.  

                Impressie van de Jacobuswandeling 

 

De tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers van drie organisaties: de Jacobushoeve, de 

Pelgrimshoeve Kafarnaüm en het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (regio Zuid-Oost 

Brabant). Zij zorgen ervoor dat de wandelaars niets te kort komen. Tijdens de lunch is er koffie, 

thee en broodjes. Aan het eindpunt, de Jacobushoeve, wordt voor de deelnemers het bekende 

Jacobusbrood gebakken en wordt er muziek gemaakt. De deelnemers kunnen bij het inschrijven 

kiezen tussen een tocht van 8 of 16 km.  

 



 
Op donderdag 25 juli gaan de deelnemers groepsgewijs van start vanaf  9.00 uur. De start is bij 

de Pelgrimshoeve Kafarnaüm (Servatiusstraat 11, 5512 AJ Vessem). Er wordt gelopen in groepen 

van 10 á 15 personen; de leiding van de groep berust bij een Santiagoveteraan of –veterane. 

 

Inschrijven voor de tocht kan tot 18 juli op de website van de Jacobushoeve en op de website van 

Pelgrimshoeve Kafarnaüm of schriftelijk op beide Hoeve’s via een inschrijfformulier. De kosten 

bedragen € 7,50 per persoon. Contante betaling vindt plaats op 25 juli voor het vertrek van de 

wandeling. 

…………………………………………………………………………….. 

Een schelp en een goed doel 
  

Een mooi symbool helpen realiseren en een goed doel steunen? Het kan allebei!   

De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is het begin- en eindpunt van het Jabikspaad. Dat loopt 

van Sint Jacobiparochie naar Hasselt in Overijssel, een belangrijk element van deze route. Veel 

pelgrims gebruiken deze als aanlooproute naar Santiago de Compostela waarvan de schelp het 

symbool is. Om dit symbool een duidelijke betekenis te geven is er een silhouet van de 

Jakobsschelp ontworpen van circa 5x5 meter. Dit is gepland voor het bordes van De Groate Kerk.  

 

De Jakobsschelp wordt gemaakt van 

granietkeitjes die in de bestaande 

verharding worden geplaatst. Pelgrims die 

de lange tocht naar Santiago de Compostela 

hier aanvangen hebben een duidelijk 

symbolisch beginpunt van hun tocht. De 

kosten van deze schelp bedragen € 13.500. 

Dit initiatief is ontwikkeld door Stichting 

Kultureel Sintrum De Groate Kerk in Sint 

Jacobiparochie. 

 

Als u dit project wilt steunen kunt u één of 

meer keitjes doneren die gebruikt gaan 

worden om de schelp te realiseren. Een te 

schenken keitje kost € 9 waarvan twee euro ten goede 

komt aan Pelgrimeren voor de Jeugd, een landelijk 

project dat al veel scholieren enthousiast gemaakt 

heeft voor het pelgrimeren.  

 

Als u één of meer keitjes wilt schenken, dan kunt u dit 

doen door het bedrag over te maken op 

bankrekening-nummer NL88 INGB 0005981493 t.n.v. 

Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob, onder 

vermelding van uw naam en adres en het aantal 

keitjes dat u wilt schenken. 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

http://www.jacobushoeve.nl/
http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/
https://www.pelgrimwijzer.nl/pelgrimeren-voor-de-jeugd/


 

Uitwisseling met Vlaams pelgrimskoor  

Na bijna een jaar van voorbereiding en afstemming is op 25 mei 2019 de wens van het bestuur 

van het Nederlands genootschap van Sint Jacob en de koorcommissie van El Orfeón in vervulling 

gegaan: een  gezamenlijk optreden met één van de koren uit de buurlanden. Het eerste 

buitenlandse optreden van El Orfeón onder leiding van dirigent Sebastian Holz was in de Sint 

Jacobskerk te Doornik (Tournai) samen met het pelgrimskoor Adalard van Aubrac van het 

Vlaams Compostelagenootschap  onder leiding van dirigent Johan de Ridder.  

Het optreden bestond uit het gezamenlijk zingen 

van pelgrimsliederen onder orgelbegeleiding door 

Nathalie Tchebotareva. Dat was voor El Orfeón 

een nieuwe ervaring. El Orfeón zong daarnaast 

Song of Peace, a capella, wat door het publiek erg 

gewaardeerd werd. Tijdens het optreden zijn ook 

gedichten in het Nederlands, Frans en Spaans 

voorgedragen door Vlaamse pelgrims. Aan het 

einde van het optreden werd een grote kring 

gevormd door de koorleden. Het bekende Ultreia-

lied werd gezongen en alle aanwezigen kregen de 

gelegenheid om een steen met daarop een 

wens/bede, bij een ‘cruz de ferro’ te leggen. Als blijk van waardering voor de vele 

voorbereidingen voor dit optreden heeft Peter Hesseling, voorzitter van het Nederlands  

Genootschap van Sint Jacob aan Claudine Leybaert van het Vlaams Compostelagenootschap een 

oorkonde overhandigd. Na het optreden werd een gezamenlijk diner gebruikt om elkaar beter te 

leren kennen. Kortom een geslaagd eerste buitenlands optreden van El Orfeón. Dat smaakt naar 

meer. 

 

De koorcommissie El Orfeón Jacobeo 

…………………………………………………………………………….. 

Nederlandse pelgrims verongelukt 
 
Op zondag 9 juni jl. werden twee Nederlandse pelgrims uit Utrecht in Fresno del Camino 

(omgeving van León) aangereden door een auto. De jonge automobilist verloor de controle over 

het stuur en reed beide vrouwen aan. Voor de ene pelgrim was deze aanrijding fataal, de andere 

pelgrim ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Het bestuur van het Nederlands 

Genootschap van Sint Jacob heeft op zijn website, facebook en in de Huiskamer van de Lage 

Landen meteen gereageerd met het bericht: 

 

“Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob heeft met droefheid kennis genomen van het zwaar ongeval 

waarbij twee Nederlandse vrouwelijke pelgrims op 9 juni in de omgeving van León door een auto werden 

aangereden. Het Genootschap condoleert de familie en vrienden van de overleden Nederlandse pelgrim en 

wenst de zwaargewonde Nederlandse pelgrim een voorspoedig herstel toe.” 

 

In het pelgrimsbureau in Santiago de Compostela is eveneens met verslagenheid op het 

noodlottig ongeval gereageerd en werd tijdens de pelgrimsmis voor beide getroffenen gebeden. 

 

Het Bestuur. 

 



 
 

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 mei 2019. Wij zien uw kopij graag vóór 15 mei 

2019 tegemoet op  ultreia@santiago.nl. 

Aanwijzingen voor de auteur: 

Kopij mag maximaal 300 woorden bedragen in platte tekst (tekst zonder opmaak), 

een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) in hoge resolutie en apart 

meesturen. Wij gaan er vanuit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken. 

 

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

