
 
  

Van de Redactie 

Beste lezers,  

Bijgaand tefffen jullie alweer de 93ste aflevering van onze 

nieuwsbrief aan. Ook al zitten we nog midden in de 

vakantietijd, aan kopij is geen gebrek en dus heb ik een 

selectie moeten maken uit de binnengekomen berichten. 

Mocht je jouw bericht er dit keer niet in terugvinden, bedenk 

dan dat wat in het vat zit niet verzuurt; het komt dan vast een 

volgende keer aan bod.  

Het is fijn om te constateren dat de nieuwsbrief goed geleen 

en gewaardeerd wordt en daarom ook veel dank voor de vele 

positieve reacties die we ook dit keer weer mochten 

ontvangen.  

Uiteraard staan we open voor suggesties ter verbetering van 

de inhoud en blijf vooral artikelen insturen! Toch nog graag 

een 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 1000 woorden!) maar dan wel 

apart sturen in Jpeg-formaat en NIET als PDF! 

Missen jullie nog iets of heb je ideeën voor een leuke 

terugkerende rubriek? Laat het mij even weten via 

ultreia@santiago.nl 

Veel leesplezier! Ultreia! 

Namens de redactie 

Phil Kleingeld 
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‘Prof. Conny’ loopt de Camino voor onze zoon en zijn ‘maatjes’! 
 

Bijna 14 jaar geleden werd onze zoon Roeland geboren 

met een zeer zeldzame aandoening van chromosoom 6. 

Daarover was helemaal niets bekend, wat voor ons 

ouders heel moeilijk was. Zeven jaar geleden startte 

Professor Conny van Ravenswaaij een onderzoek naar 

aanleiding van onze vragen en de vragen van veel 

andere ouders met een kind met een onbekende 

aandoening van chromosoom 6. Alleen ‘zeer zeldzaam’ 

betekende helaas geen geld voor dit onderzoek. 

Sindsdien zamelen wij en andere ouders en verwanten 

het geld hiervoor in via sponsorlopen, koekjes bakken, 

donaties vragen etc.  

 

Het onderzoek heeft al enkele hele goede resultaten gebracht, maar er is nog veel meer geld nodig om alle 

kinderen en hun ouders blijvend te kunnen helpen. Het is ongelooflijk mooi dat ‘onze Professor Conny’ 

deze zomer zelf 1200 km naar Santiago de Compostella loopt voor ‘ons onderzoek.’ Zij heeft nota bene haar 

hele afgelopen sabbatical en haar komende vakantie hieraan gewijd! 

 

Bent u geïnteresseerd in ons en haar verhaal en wilt u ook doneren, zodat we onze kinderen en de 

kinderen na ons een betere toekomst kunnen geven? Klik dan hier!  
 

 Kleine mirakels langs de Camino 
  

Wim Possemis heeft tijdens zijn fietstocht naar 

Santiago ook een leuk wondertje meegemaakt.  

 

Op 24 mei kwam hij, na een lang grindpad te hebben 

gereden, aan bij de albergue van Calzadilla de la 

Cueza. Al gauw kreeg hij gezelschap van twee 

Brabantse mannen van zijn leeftijd, Joop en Fons uit 

Boxtel. Gezellige, sympathieke kerels. 's Avonds 

gingen ze in een restaurantje een stukje verderop wat 

eten en maakten nog even kennis met andere pelgrims, waaronder Australiërs. Toen Wim op zijn plekje 

ging zitten, legde hij zijn telefoon voor zich op de tafel; althans dat meende hij zeker te weten. Echter, toen 

hij even wilde kijken of er nog een berichtje was binnengekomen, bleek de telefoon spoorloos verdwenen 

te zijn. Ondanks navraag bij derden en nog eens op zijn kamer te hebben gekeken, bleek de smartphone 

nergens te zijn. Zijn eten was inmiddels koud geworden maar tja, als je honger hebt eet je het toch maar op.   

 

Op de terugweg naar de herberg zocht hij, samen met de Brabantse vrienden toch nog maar een keer beide 

bermen af; helaas tevergeefs. Terug in de albergue belde hij met een geleende telefoon naar huis om het 

slechte nieuws door geven en nam hij zich voor om de volgende ochtend aangifte te doen. Terwijl het al 

begon te schemeren ging hij toch nog maar voor een laatste keer naar buiten om te zoeken. Je weet immers 

maar nooit. Al zoekend hoorde hij iemand zijn naam roepen. Het bleek de Australiër te zijn die naast hem 

in het restaurant had gezeten en aan wie Wim zich had voorgesteld. De man had de telefoon van Wim 

voor de zijne aangezien en in zijn zak gestoken totdat hij ontdekte dat hij twee telefoons had. Toen de 

Aussie, die op zoek naar Wim was, hem zag lopen, kwam Wim weer in het bezit van zijn kostbare telefoon.  

 

…………………………………………………………………………….. 

https://www.geef.nl/nl/actie/1200-kilometer-wandelen-voor-chromosoom-6/donateurs
https://www.geef.nl/nl/doneer?action=16086&backLink=https%3A%2F%2Fwww.geef.nl%2Fnl%2Factie%2F1200-kilometer-wandelen-voor-chromosoom-6%2Fdonateurs
https://es.wikipedia.org/wiki/Calzadilla_de_la_Cueza
https://es.wikipedia.org/wiki/Calzadilla_de_la_Cueza
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Let op! De Compostela wordt niet altijd gegeven 

 
In een eerder artikel in Ultreia gaven wij aan hoe je aan een 

Compostela komt. Ter aanvulling werden wij door Fons Boink 

erop gewezen dat het goed is om te benadrukken dat niet de 

afgelegde afstand bepalend is om een Compostela te bemachtigen, 

maar de afstand via de kortste route vanuit de vertrekplaats tot 

aan Santiago de Compostela. 

 

Fons heeft dat zelf ervaren na het lopen van de Ruta del Padre 

Sarmiento vanuit Pontevedra. Dit is een tocht van 194 km langs de 

oevers van de Ria de Pontevedra en de Ria de Arousa. Maar, 

aangezien de afstand Pontevedra-Santiago de Compostela maar 64 

km bedraagt weigerde men mij de Compostela uit te reiken. 

Onlangs is er een soortgelijk geval geweest met een echtpaar dat 

vanuit Redondela naar Santiago was gelopen via de Variante 

Espiritual, een afstand van 117 km. Maar omdat Redondela slechts 

83 km van Santiago ligt, werd ook hen geen Compostela verstrekt.  

Dit incident heeft wel heel wat stampij veroorzaakt waarbij de 

hospitaleros van de huiskamer een bemiddelende rol hebben gespeeld. 

…………………………………………………………………………….. 

Houd de Camino schoon 

 
Van veel pelgrims krijgen wij te horen dat de 

Camino behoorlijk aan het vervuilen is met 

o.a. plastic. Gepke Bruinsma is een van onze 

lezers die zich ergerde aan de plastic rommel 

langs de Camino Frances en besloot om 

onderweg plastic te verzamelen en op de 

juiste plek achter te laten. 

 

Er zijn meer milieubewuste pelgrims, zoals 

Gepke, die rondslingerend plastic verzamelen 

en onderweg op een daarvoor geschikte 

plaats achterlaten.  

 

Zou het een idee zijn om als pelgrim een extra 

zakje mee te nemen en het goede voorbeeld te 

volgen door slingerend plastic op te rapen en mee te nemen nar een geschikte afvalbak? Plastic is een 

milieuvervuilend materiaal maar weegt bijna niets. Laten we het goede voorbeeld geven aan pelgrims die 

zich minder bewust zijn van de vervuilende aspecten van o.a. plastic. 

 

Heb jij ervaringen met het verzamelen van plastic langs de Camino? Laat het ons weten en maak er vooral 

foto’s van! 

 

De redactie 

…………………………………………………………………………….. 

https://ontdekgalicie.nl/wandelen-in-galicie/route-van-padre-sarmiento
https://ontdekgalicie.nl/wandelen-in-galicie/route-van-padre-sarmiento
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De Camino 4 km korter! 

Ongeveer een jaar geleden heb je in de Ultreia en op de website 

kunnen lezen dat de brug over het Albertkanaal in Zutendaal, 

België, gelegen aan de Via Limburgica, wegens afbraak en 

nieuwbouw voor minstens een jaar dicht zou gaan. Een aantal 

pelgrims uit Nederland maakt gebruik van deze route om vanaf 

hun thuisbasis naar Santiago te wandelen of te fietsen. 

Vanaf begin deze maand is de brug weer opengesteld en hoeft 

er geen omweg meer te worden gemaakt. Dit scheelt dan weer 

ruim 4 km en spaart de kuiten de rug. Buen Camino! 

Met dank aan  

Nico Bringmans 

Bestuurslid Vlaams Compostelagenootschap 

 

…………………………………………………………………………….. 

Hospitaleren in Roncesvalles 

 
Op de mooiste plek van de Camino 

Francés ligt het klooster van 

Roncesvalles; hoog en ongenaakbaar in 

de groene bergen. De vermoeide 

pelgrim wordt na de zware 

Pyreneeënoversteek, vaak koud en nat, 

liefdevol opgevangen in de albergue. 

Na een warme douche, lekker eten en 

een aanlokkelijk zacht bed voelt de 

Camino op zijn best. Al 17 jaar wordt dit 

verzorgd door vrijwilligers van ons 

Genootschap.  Elk jaar zoeken wij weer 

frisse hospitaleros voor de noodzakelijke werkzaamheden. Het seizoen start begin maart en loopt tot eind 

november. In totaal betreft het 19 periodes van 2 weken. Per periode zijn 6 à 8 hospitaleros noodzakelijk 

om tot 217 pelgrims per dag onder te brengen. 

 

De nieuwe Hospitalero krijgt alle gelegenheid zijn/haar talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen en het de 

Pelgrims naar de zin te maken. De hospitaleros worden in Roncesvalles volledig verzorgd. Het is 2 weken 

behoorlijk aanpakken, maar er is tijd voor een uitje. De vrijwilliger ontvangt veel dank en genegenheid 

maar enige taaiheid is wel gewenst. Laat deze kans als lid van het Genootschap niet lopen. Wij kunnen nog 

hospitaleros gebruiken voor komend seizoen en geef wat terug aan de Camino! 

 

Klik hier om je aan te melden als vrijwilliger! 

 
Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles 
Helmut Brouwer 

…………………………………………………………………………….. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roncesvalles_(Navarra)
https://www.santiago.nl/WHR-Aanmelden
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Vacature voor Secretaris redactie Jacobsstaf 
 

Onze huidige secretaris kan de functie niet meer combineren met haar werk. Om die reden is de  

redactie van de Jacobsstaf is op zoek naar een vervanger. 

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-mailadres.  

……………………………………………………………………………. 

Etiquette van de Camino 

Het lopen langs de Camino brengt met zich mee dat je altijd en overal 

mensen ontmoet en hoe ga je daar eigenlijk mee om? Enkele 

‘ongeschreven’regels wil ik je hier niet onthouden: 

1. Je leven vóór de Camino bestaat niet! Als je je voorstelt, doe dat 

dan alleen met je voornaam en eventueel het land waarvan je 

vandaan komt. Vertel niet wat je doet en vraag er ook een ander 

niet naar. Het is juist de betrekkelijke anonimiteit die iedereen 

gelijk maakt en door veel pelgrims als een zegen wordt ervaren. 

Later kun je altijd nog adressen uitwisselen als dat zo uitkomt en 

mensen dat willen maar dring je niet op. 

2. Het vragen naar waarom iemand de Camino loopt kan soms heel 

erg persoonlijk overkomen. Als men er zelf over begint is dat 

prima, maar neem in de beginfase niet zelf het initiatief. 

3. Als je ’s morgens vroeg op pad wilt, pak dan je rugzak wandelklaar, zet geen wekker, neem je 

spullen de slaapzaak uit en kleed je daar dan verder aan. De langslapers zullen je dankbaar zijn. 

4. Toon begrip voor de vele vrijwilligers die in de diverse herbergen werken om het jou zo goed 

mogelijk naar de zin te maken. Wees geduldig en bied je hulp aan om een handje toe te steken. Dat 

zal zeker gewaardeerd worden. 

5. Als je het vernoeden hebt dat iemand hulp nodig heeft, op welk vlak dan ook, stop even en vraag 

op je kunt helpen. Het wordt niet als bemoeizucht ervaren maar als gemeende belangstelling, 

…………………………………………………………………………….. 

mailto:redactie@santiago.nl
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Driedaagse fietstocht voor (aspirant)pelgrims 
 

 Op 20, 21 en 22 september a.s. 

organiseert Pelgrimshoeve 

Kafarnaüm een driedaagse fietstocht 

die bedoeld is voor mensen die 

plannen hebben om een pelgrimstocht 

per fiets te gaan 

maken. De deelnemers maken gebruik 

van de eigen fiets en de bepakking die 

ze mee willen nemen op de 

pelgrimstocht. De fietstocht wordt 

begeleid door twee (fiets)pelgrims die 

ervaring hebben met het onderweg 

kamperen, slapen in B&B en refugio’s. 

Er wordt speciale aandacht besteed 

aan de mee te nemen bagage, 

kampeeruitrusting, voorbereidende training, veiligheid, GPS, kosten, het thuisfront, routes, kleding etc. 

 

De afstanden zijn: Dag 1: 55 km, dag 2: 85 km, dag 3: 65 km. 

Het tempo wordt in overleg met de groep afgestemd. 

De kosten zijn € 120- p.p. Dit is inclusief twee overnachtingen met ontbijt, drie keer een  lunchpakket, twee 

(pelgrims)diners en koffie/thee op de hoeve. Klik hier voor meer details en inschrijving. 

 
PS 

De pelgrimshoeve organiseert op 5 en 6 oktober een pelgrimswandelweekend. 

Deze is bedoeld voor pelgrims die al eens eerder de Camino hebben gelopen.  

Klik hier voor mee details en inschrijving  
…………………………………………………………………………….. 

Herberg Jaca eerder open voor pelgrims 
 

Tot en met 8 september aanstaande  

is de gemeentelijke herberg in Jaca 

eerder geopend dan normaal. 

Voorheen konden pelgrims pas om 

15.00 uur inchecken maar dat kan 

nu al vanaf 12.00 uur.  

 

De uitbreiding van de 

openingstijden wordt mogelijk 

gemaakt door de inzet van drie 

studenten van de universiteiten van 

Peru en Sevilla, en twee vrijwilligers 

van andere universiteiten. Dit is 

gedaan om pelgrims een onderdak te bieden voordat de heetste uren zich aandienen. 

 

De uitbreiding is te danken aan het vrijwilligersproject van AMCS en Compostela University Groep die 

ernaar streeft om samenwerking, diversiteit en tolerantie te bevorderen, en de betrokkenheid met het 

culturele erfgoed en de spreekwoordelijke gastvrijheid van de Camino te versterken. 

………………………………………………………………………….. 

http://pelgrimshoevekafarnaum.nl/my-calendar/?mc_id=101
http://pelgrimshoevekafarnaum.nl/my-calendar/?mc_id=103
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In memoriam 

 
Op 1 augustus 2019 is onze (mede)voorlichter Richard Termeer op 72-jarige leeftijd overleden.  

 

Sinds 2012 was hij actief als fietsvoorlichter in het informatiecentrum van het 

Genootschap bij de Pelgrimshoeve Kafarnaüm te Vessem. Met passie en 

enthousiasme wist hij de aspirant fietspelgrim op pad te helpen. Op het gebied 

van GPS was zijn kennis enorm en menig pelgrim heeft hiervan dankbaar 

gebruik gemaakt. Een stille getuige hiervan is de leidraad die hij voor het 

informatiecentrum gemaakt heeft. Zo konden ook de andere voorlichters zijn 

kennis hierover doorgeven als hij geen dienst had. 

 

Wij zullen hem gaan missen! 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Werkgroep wetenschap opgeheven 

In 2016 is de werkgroep Wetenschap opgericht. Deze werkgroep zou de schakel worden tussen de Camino 

Academie (een samenwerkingsverband met o.a. de universiteit van Tilburg over een wetenschappelijke 

benadering van het pelgrimeren) en het Genootschap.  

Na drie jaar heeft de werkgroep zichzelf geëvalueerd en kwam tot de conclusie dat de werkgroep in de 

huidige vorm niet goed uit de verf kwam en er veel overlap bestond met de Camino Academie. De 

werkgroep heeft daarom voorgesteld om alle wetenschappelijke activiteiten te concentreren bij de Camino 

Academie en de werkgroep als zodanig op te heffen. Het bestuur is daarmee akkoord gegaan. 

…………………………………………………………………………….. 

 

                                                                                                                                                                                             

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:                 Phil Kleingeld 

Redactieadviseur: Julie Merks 

Verzending:           Han Lasance 

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

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 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

