
 
 

 
                  Ultreia 24, juli 2013 
 
 
 

Van de redactie  
Na elke Ultreia krijgt de redactie veel post. 
Fijn, want dat betekent dat de Ultreia leeft.  
Een vaak terugkerende ‘klacht’ is dat er zo 
weinig in staat voor fietsers. 
‘Fietsers, blijkbaar een vergeten groep 
binnen het genootschap,’ schreef onlangs 
een lezer misnoegd. 
Als redactie proberen we – in tegenstelling 
tot de redactie van de Jacobsstaf - zo min 
mogelijk zelf op zoek te gaan naar kopij, 
maar het blad te laten vullen door onze 
leden zelf. En dan valt op dat fietsers 
nauwelijks kopij insturen.  

Als redactie proberen we elk nummer daarom toch minimaal één bericht speciaal 
voor fietsers te hebben. Zo vragen we regelmatig Clemens Sweerman, auteur van de 
Sint Jacobsfietsroute (overigens is Clemens zelf van mening dat fietsers genoeg van 
hun gading in het genootschap vinden).  
Hopelijk komen zowel fietsers als wandelaars in deze Ultreia aan hun trekken. En zijn 
wij niet allen pelgrims? 
 
André Brouwer, hoofdredacteur 
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Redactie Jacobsstaf zoekt foto’s van Santiago 

 
Voor het jubileumnummer 100 
(december 2013) van de 
Jacobsstaf nodigt de redactie u 
uit om uw mooiste en meest 
bijzondere foto van Santiago de 
Compostela in te sturen. Alles 
mag, maar we zijn vooral op 
zoek naar foto’s met een 
originele invalshoek die 
afwijken van het geijkte beeld 
van de kathedraal. Dus duik in 
uw fotoarchief of vergeet uw 
camera niet mee te nemen als u 
binnenkort nog naar Santiago 
gaat. 

Zo’n foto zoeken we dus niet 
 
Uw foto ontvangen we graag digitaal (JPEG-formaat, hoge resolutie) via redactie 
o.v.v. foto Santiago. Bij de foto ontvangen we graag een korte toelichting van 
maximaal 50 woorden. Uiterste inzenddatum: 15 oktober 2013. 
 
Jasper Koedam 
 

 
 
Pelgrimswegen op postzegels 
 

 
 
 
 
Toen ik in Frankrijk 
(dit keer niet lopend) 
om bijzondere 
postzegels vroeg, 
kreeg ik dit velletje in 
handen! Ik heb er 
even een foto van 
gemaakt. 
 
Marie Therese van 
Boxtel 
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Sint Jacobsviering in Nijmegen 
 
De datum komt snel dichterbij, dus we willen jullie nog graag herinneren aan de 
viering van de Jacobsdag op zondag 28 juli a.s. in de Sint Jacobskapel in Nijmegen. 

Wij beginnen deze dag om ca 10.00 uur met een 
meditatieve viering waarbij pelgrimsspiritualiteit 
voorop staat. Voorgangers: Paul Reehuis, Bärbel 
de Groot-Kopetzky e.a.! De viering wordt 
muzikaal begeleid door Emmy van Weverwijk. 
Als de weersomstandigheden goed zijn doen wij 
dit op het pleintje voor de kapel; bij slecht weer 
kunnen wij uitwijken naar het Oude Weeshuis 
aan de Papengas, tegenover de kapel.  
Na de viering is er koffie/thee met broodjes; om 
ongeveer 11.45 u gaan wij op pad voor een 
wandeling van 16 km door de Ooijpolder bij 
Nijmegen: langs de Waal naar de Vlietberg, via 
Tiengeboden naar Ooij; en dan verder via 
boerenlandpaden naar Persingen. Via het pontje 
en de nieuwe ‘Springplank’ naar de stuwwal bij 
Beek/Ubbergen. En van daaruit terug naar de 
kapel (desgewenst kun jij bij de Sint Maartens-

kliniek de bus nemen naar Plein 44; scheelt ongeveer 4 km).  
 
Bij de Jacobskapel is er dan eerst gelegenheid om de opgelopen dorst te lessen; en 
vervolgens gaan wij samen aan tafel om te genieten van hetgeen een aantal ‘kokkies’ 
uit ons eigen midden heeft klaargemaakt. Smullen dus !  
Volgens ons belooft het op die manier een mooie dag te worden.  
Vanwege de ‘eetpartij’ aan het einde van de dag willen wij graag vooraf weten op 
hoeveel eters wij kunnen rekenen. Daarom s.v.p. tijdig (vóór 25 juli a.s. !) opgave bij 
ondergetekende hetzij via de mail, hetzij telefonisch,  
 
Frans Kosters, e-mail, tel. 048 13 75 201 
 

 
 
Pelgrimsweekeinden in Sint Jacobiparochie 

 
Pelgrimsweekend 
De vraag die regelmatig gesteld wordt is of deze 
weekends voor mensen zijn die al hebben 
gepelgrimeerd naar Santiago de Compostela of Rome?  
Het antwoord is kort maar duidelijk, nee. Deze 
weekends zijn bedoeld voor mensen die plannen of de 
wens hebben naar Santiago de Compostela te gaan, 
lopend of fietsend. Tijdens deze weekends komen alle 
facetten van een langere periode onderweg zijn aan de 
orde. 

 
Indeling 
Het pelgrimsweekend begint op vrijdagmiddag om 16.00 uur. U bent welkom vanaf 
15.30 uur. Wij eindigen op zaterdagmiddag om 16.00 uur.  
 

mailto:franskosters@gmail.com
http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/redirect.jhtml?searchfor=sint+jacobiparochie&cb=UX&p2=^UX^xdm280^YY^nl&n=77fce5d1&qid=067f0b1c030f468b91beea996c6ef8e1&ptb=FA6A3E14-28AA-4A21-AC3D-2AC72CDA7902&ct=PI&si=maps4pc&pg=AJimage&action=pick&pn=1&ss=sub&st=hp&tpr=sbt&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEQWXDkwcbuJYsvToZuATbvIkHz+YjU8AFV/fq0CgBX/1oVcZGkHb3bGpd3SDrPAI5twJ02M3asVBOdpl1qe+h6SohF9zj/0TTW9h+NgblQvUPVnlqP++q2JpUTuka5i/bQ==&ord=12&


 
 

Tijdens dit voorbereidingsweekend op uw ‘pelgrimstocht’ zullen we ingaan op de 
verschillende aspecten hiervan. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde: 

- conditionele aspecten 
- praktische zaken voor onderweg 
- geestelijke voorbereiding 

Om u hiermee kennis te laten maken, gebruiken we verschillende werkvormen. 
 
Reünieweekend 
Voor pelgrims die onderweg zijn geweest, is er minimaal één keer per jaar een 
reünieweekend. Hierin wordt stilgestaan bij het onderweg zijn en alle diverse 
indrukken die dit op je achterlaat. We laten volgens het programma dit weekend 
ieder optimaal zijn ervaring uitwisselen met andere (ervaren) pelgrims. 
 
De kosten voor deelname zijn € 55,- per persoon volpension.  
 
De begeleiding is in handen van Ben Noorloos, die tevens op de pelgrimshoeve in 
Vessem deze weekenden al menige jaren mede begeleidt. 
 
Pelgrimsweekenden 
4 en 5 oktober 2013 
15 en 16 november 2013 
24 en 15 januari 2014 
14 en 15 februari 2014 
7 en 8 maart 2014 
 
Reünieweekenden 
20 en 21 september 2013 
19 en 20 september 2014  
Reservedatum 21 en 22 maart 2014 
Voor verdere informatie over deze pelgrimsdagen kunt u zich richten tot de 
Jacobshoeve, t.a.v. Klaske Wijbenga-Reitsma. 
 
Ben Noorloos

 
 
Een fietsboek bij een oproep voor wandelaars? 
 

 
In de vorige Ultreia stond een oproep voor een 
wandelweekend. Deelnemers krijgen het boek Praktisch 
Pelgrimeren cadeau (uitgave van ons genootschap). 
Verschillende lezers vroegen ons waarom er als illustratie bij 
een wandelweekend een boek over fietsen stond. Het 
antwoord is simpel, het was een foutje. De redactie dacht ten 
onrechte dat deelnemers het boek van de beide 
organisatoren, Pieter-Bas de Jong en Ellen Omvlee, cadeau 
kregen. Maar dat is dus niet zo. 
Hierbij alsnog de illustratie van het goede boek.  
 
 
 
André Brouwer 

 

mailto:info@jacobshoeve.nl
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‘Beborde’ omleiding in de Sint Jacobsfietsroute 
 
Dit voorjaar kregen we van onze pelgrimsvrienden in Compiègne door dat bruggen 
over de Oise in de Sint Jacobsfietsroute werden afgebroken en vervangen door 
nieuwe. Een vroege Santiagowandelaar was hierop gestuit. Wij Nederlanders 
verwachten dat dit klusje snel geklaard is en dat een tijdelijk pontje in het ongemak 
zou voorzien, maar de Fransen nemen er rustig de tijd voor, en wel tot oktober. 
 

De pelgrimsgîte in Compiègne is een van de meest 
noordelijke en tamelijk bekend. Hoewel er 
inmiddels ieder seizoen ca. 250 Nederlandse en 
Vlaamse fietsers overnachten plus een handvol 
wandelaars, hebben bestuurders geen idee van 
langstrekkende aantallen Compostelagangers. 
Wat te doen, de Route National nemen is geen 
veilige optie en de smalle tijdelijke 'passerelle' met 
steile trappen is erg lastig want alle bagage moet 
eraf. 
Toevallig had ik daar afgelopen jaar zelf 
gewandeld en onthouden dat er aan de andere 
kant van het kanaal een jaagpad loopt dat geschikt 
leek voor een korte omleiding. Alleen de kwaliteit 
van het pad was onzeker, maar onze vrienden 
vonden het ter plaatse redelijk genoeg en 
informeerden de aanwonenden.  
Bij de bewuste brug bevestigden zij op het 

bouwhek, half op de weg, een omleidingsbordje met Nederlandse en Franse tekst en 
de routesticker. 
 
Veel fietsers bleven in de gîte echter klagen over de verdwenen brug en vertelden 
onderweg geen bordje gezien te hebben, men verwacht dit kennelijk niet. Onze 
Fransman liet het er niet bij zitten en liet grover geschut aanrukken op enkele 
afslagen. De foto toont het eerste bord.  
Fietsers antwoorden nu: hoezo onderbroken, geen brug gezien. Het werkt dus. 
Wie dit nu nog over het hoofd ziet, komt waarschijnlijk nooit in de apostelstad of is 
volledig gefixeerd op zijn GPS en niet op de omgeving. 
 
In ieder geval een opmerkelijk uniek en dankbaar initiatief dat hopelijk geen 
verwachtingen schept voor de verdere route. 
 
Clemens Sweerman,  http://europafietsers.nl/ 
 

 
 
Contact gezocht na reanimatie 

Onderstaand een oproep van ons lid Peter van der Meulen die voor zich spreekt. We 
proberen het eerst met deze oproep in de Ultreia. Mocht dat geen succes hebben, dan 
willen we als genootschap alsnog proberen de personalia via de Franse politie te 
verkrijgen. 
 
André Brouwer 
 

http://europafietsers.nl/routes/jacob/aanvul1-8dr-2013_04.pdf


 
 

Heb op onderstaande locatie op 21 juni jl. een fietsende medepelgrim even 
gesproken. Kort daarna werd hij onwel. Ik heb getracht hem te reanimeren, zonder 
succes, denk ik. Een schokkende ervaring die mij niet loslaat. Wellicht willen de 
nabestaanden contact met mij hebben daar ik de laatste ben die nog met de man 
gesproken heb. 
Heb er nu spijt van dat ik de personalia niet heb, de Franstalige politie was echter 
niet toeschietelijk in deze. 
 

 
 
Het is gebeurd op het traject Compiègne – Chartres (Sint Jacobsfietsroute van 
Clemens Sweerman, boekje no. 1) kaart nr. 30 vanaf km 55,5 voor de bocht vlak voor 
de splitsing naar La Fusee (op kaart km 58,5 direct na klim). 
 
Indien u meer over de fietser weet, wilt u dan met mij contact opnemen per e-mail.   
 
Peter van der Meulen pvdmeulen@kpnmail.nl 
 

 
 
Regiocontactpersonen gezocht voor regio Den Bosch 
 
Sinds begin 2009 zijn wij, Piet en Antje van den Tillaart, betrokken als 
contactpersoon bij de regio Den Bosch. Met veel plezier en inzet hebben wij in die 
jaren de bijeenkomsten, de wandelingen in het kader van Jacobus en andere 
activiteiten voor onze regio georganiseerd. 
We zijn daarnaast actief in het informatiecentrum in Vessem en in de actiegroep 
pelgrimshoeve Kafarnaüm. De dagelijkse werkzaamheden die bij een baan horen, 
gaan ook gewoon door. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat wij keuzes hebben moeten 
maken. 
 
Omdat we niet willen dat de regio ineens zonder contactpersoon komt te zitten, 
roepen wij leden uit de regio Den Bosch op zich nu aan te melden. Wij willen in 2015 
stoppen en kunnen dan tot in 2014 samen met de nieuwe contactpersonen het 

mailto:pvdmeulen@kpnmail.nl


 
 

bestuur van de regio Den Bosch op touw zetten (dus niet voor de taken in de 
pelgrimshoeve in Vessem). 
Het is fijn als een bestuur uit ongeveer vier personen bestaat zodat de taken verdeeld 
kunnen worden. U kunt uw aanmelding sturen naar regio.den-bosch@santiago.nl 
 
Piet en Antje van den Tillaart 
 
 
 
 
 

 
 
Reizende schilderijententoonstelling El Camino 
 

 
In de weekenden van 
augustus tot en met half 
september 2013 is in de 
Engelmunduskerk te 
Velsen-Zuid de reizende 
tentoonstelling El Camino 
te bezichtigen: een serie 
olieverfschilderijen, 
uitgewerkte 
pasteltekeningen en Oost-
Indische inktschetsen van 
de hand van beeldend 
kunstenaar Carina 
Mathot. 
 
 

 
Lezing: De Camino en de Kunst 
Op zondag 25 augustus houdt Carina Mathot om 14.00 uur in de Engelmunduskerk 
te Velsen-Zuid een lezing over De Camino en de Kunst, de beroemde pelgrimsroute 
naar Santiago de Compostela in Spanje.  
Als beeldend kunstenaar en kunstgeschiedenisdocente heeft Carina Mathot haar 
beleving en indrukken verwerkt in een beeldende, verwijzend naar de tentoonstelling, 
en een kunsthistorische context.  
 
Na afloop van de lezing om 15. 30 uur bent u van harte welkom in het pelgrimscafé 
Saint Jacques, waar u onder het genot van een hapje en een drankje kunt napraten 
over de expositie en de lezing en ook nadere informatie kunt ontvangen over het 
pelgrimeren naar Santiago de la Compostela. 
 
Openingstijden Engelmunduskerk 
Expositie Reizende schilderijententoonstelling El Camino in de weekenden van 3 
augustus tot en met 15 september, op zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 
uur. 
Lezing De Camino en de Kunst op zondag 25 augustus om 14.00 uur. 
 

mailto:regio.den-bosch@santiago.nl


 
 

Graag vooraf inschrijven bij Anton Bresser, koster van de Engelmunduskerk,  
e-mail:  a.g.bresser@quicknet.nl.  
Adres Engelmunduskerk: Kerkplein 1, 1981 BH Velsen-Zuid. 
Voor meer informatie zie website bij actuele exposities. 
 
Carina Mathot 
 

 
 
Tentoonstelling en presentatie Santiago Codex 
 

 
 
Al eerder besteedde Ultreia aandacht aan mijn boekje  ‘De weg voorbij... naar 
Santiago de Compostela', het reisverslag van mijn tocht in 1992. Een bijzondere en 
grote eer is mij inmiddels te beurt gevallen.  
Het boekje is inspiratie geworden voor de schilder Constantijn Molenkamp, die zijn 
kern van de 19 hoofdstukken/dagen uit het boek heeft vereeuwigd in evenzoveel 
schilderijen van 80 x 80 cm, die daarnaast elk de tekst van een hoofdstuk op 
eveneens 80 x 80 cm afgedrukt vinden. Zo zijn 19 tableaus ontstaan met een totale 
lengte van ca 34 m: De Santiago Codex  
Deze wordt nu in zijn volledigheid van 18 augustus 2013 tot en met 22 
september tentoongesteld in museum  'Het Kruithuis', Citadellaan 7 te 
 ’s-Hertogenbosch. Openingstijden woensdag tot en met zondag 12.00 – 17.00 uur.  
  
Een bijzonder project met prachtig werk, waarvan de Santiagogangers in elk geval het 
bestaan van zouden moeten kunnen ervaren. 
(De codex is inmiddels ook in boekvorm op formaat 30 x 30 cm verkrijgbaar.) 
 
Maarten van Rooy 
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Plussen en minnen van Camino de Levante 
 
Mijn zus, (78), en ik, Ricky Rieter (75) lopen jaarlijks een deel van een camino. Om de 
wat ouder wordende knieën te sparen, zochten we dit jaar een route met weinig 
hoogteverschillen. De keuze viel op het eerste deel van de Levante, van Valencia tot 

Toledo. 
 
We liepen met nieuw gekochte Nordic Walking 
stokken, Leki-Tundra XS, stokhoogte, dempdop 
inbegrepen: 54 cm. Deze stokken zijn zo klein 
opvouwbaar dat ze in de rugzak van 35 liter inhoud 
pasten.  
 
Het is intussen bekend dat er weinig herbergen zijn die 
bovendien tamelijk slecht onderhouden zijn. Beloftes 
in 2009 gedaan dat op het einde van dat jaar veel 
herbergen in behoorlijke staat zouden zijn, zijn niet 
nagekomen. Misschien belangrijk om te weten dat we 
heel vaak naar hostals moesten uitwijken en dat de 
tocht daardoor wel veel duurder werd. 
Enkele gebreken: geen douche of een die niet werkt, 

een supervuile herberg, een herberg die vreselijk stonk, of een herberg zonder 
verwarming, of met een radiator die niet werkte, of stoppen die sprongen bij gebruik, 
een keuken zonder pannen, een sleutel die niet gebruikt mocht worden omdat 
anderen ook in het gebouw in en uit moesten kunnen lopen, een herberg zonder 
water... 
 
Toch de moeite waard 
Op zich geen zware tocht (op een vreselijk 
modderstuk na). Wel eenzaam, maar dat 
vonden we juist heel mooi. Genoten hebben we 
van de bloemenpracht in de bermen, de boeren 
op tractoren, de vriendelijkheid van de 
Spanjaarden, de ontmoeting met enkele 
medepelgrims. Overvloed gaf de tocht ons. We 
hadden het goed met elkaar en het volgend jaar 
hopen we de weg te vervolgen. 
 
Dus toch: Ultreia! 
 
Ricky Rieter 
 

 
 
Verslag wandeling De Wandelgids 
 
Op 2 juni jl. gingen we op pad met als gast kruidenvrouwtje Riette Janssen. Riette is 
onder andere natuurgids en oud-docente Gezondheidskunde met een praktijk in 
Valkenburg. We verzamelden in Cadier en Keer voor een wandeling van 9 kilometer. 
Sommigen hadden zich al opgewarmd door fietsend naar de verzamellocatie te 
komen. Het was een prachtige zonnige dag en de natuur was bijzonder mooi. Zeer 
regelmatig maakten we een stop, waarbij Riette vertelde over de door haar onderweg 
gevonden kruiden. Het betrof zowel eetbare als niet-eetbare kruiden. Allerhande 



 
 

toepassingen kwamen voorbij. Er werden ook allerlei vragen gesteld en de 
wandelaars waren geboeid.  
In een weide maakten we een korte pauze. Hier aten we crackers met twee soorten 
pesto, een zachte en een pittige variant. Er werd met smaak geproefd.  

 
Tijdens de grote pauze zetten we de 
gedekte tafels op en ditmaal had 
Lucienne linzenvlaaien gebakken. De 
mensen waren dorstig geworden en de 
thee, koffie, water en diksap waren 
welkom. We vervolgden onze 
wandeling met prachtige vergezichten, 
mooie bloemen en bomen en steeds 
weer nieuwe kruiden. Het was weer 
een hele fijne middag. 
 
Gaston Huijsmans 

 
 

 
Wandeling met imker Gerlach van Wersch 
 
De Wandelgids organiseert op 1 september een wandeling met Gerlach van Wersch, 
biologiedocent en imker, die ons meeneemt in de wereld van de bijen. De bij is van 
zeer groot belang voor de natuur en voor ons allen. Gerlach houdt drie bijenvolken en 
hij kan er gepassioneerd over vertellen.  

 
 
Wij zullen op 1 september 
tien kilometer wandelen en 
starten in Sint Gertrud, 
Burgemeester Wolfsstraat 6 
(Autobedrijf Nelissen). We 
verzamelen om 12.15 uur en 
vertrekken om 12.30 uur.  
 
Natuurlijk is er ook weer 
wat lekkers en koffie, thee, 
diksap of water. Het lekkers 
wordt deze keer verzorgd 
door Gerlachs vrouw Pia.  
 
De deelnamekosten zijn € 

3,- voor volwassenen en € 1,50 per kind. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Aanmelden tot en met 28 augustus via info@dewandelgids.com 
Voor meer informatie:  www.dewandelgids.tk  en  voedingsadviesburohumus 
 
Gaston Huijsmans 
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Met mijn dochter op de Camino Francés  
 
Vorig jaar heb ik met mijn dochter (toen 14 jaar) de Camino Francés gelopen. Ik liep 
al langer met het idee rond om deze pelgrimstocht te maken. Dat idee ontstond toen 
mijn vader voor het eerst op de fiets naar Santiago vertrok. Ik las er boeken over, 
hoorde zijn wonderlijke verhalen en was onder de indruk. 
 
Toen ik mijn dochter vertelde dat ik in 2012 de tocht wilde gaan lopen zei ze meteen 
dat ze mee wilde. Waarom ze mee wilde, kon ze niet vertellen maar ze wist wel dat ze 
het heel graag wilde doen. Ze zag er tegenop om te slapen in refugios tussen al die 
andere mensen en dus zijn we als gezin vertrokken naar Saint-Jean-Pied-de-Port en 
hebben mijn man en onze andere dochter onze tenten steeds verplaatst van camping 
naar camping. Wij liepen naar die camping toe of werden opgehaald bij een kerkje in 
een dorp en daar de volgende morgen weer afgezet. 
In Santiago werden we opgewacht door een trotse vader en opa, die wederom op zijn 
fiets daar naar toe was gekomen.  
 

Het lopen van de camino was 
voor mijn dochter en mij een 
onvergetelijke ervaring. Het is 
een eer om vijf weken lang elke 
dag samen dingen te zien, 
mensen te ontmoeten en je keer 
op keer te verwonderen over 
allerlei gebeurtenissen die je 
meemaakt.  
Het lopen heeft onze band nog 
sterker gemaakt dan dat die al 
was. Er is nooit een dag geweest 
dat ze geen zin had om te lopen. 
Toen we in Santiago 

aankwamen, wilde ze eigenlijk nog wel verder.  
Onderweg hebben we veel gepraat, lol gehad en zijn we stil geweest. We hadden veel 
contact met andere pelgrims en regelmatig ook in het Engels. Die contacten vond ze 
heerlijk en haar Engels is er op vooruit gegaan. Veel andere kinderen zijn we niet 
tegengekomen. We zijn één Nederlandse vader met zijn zoon van ongeveer 12 jaar 
tegengekomen die samen een deel van de camino liepen. Wel kwamen we ongeveer 
bij León steeds meer buitenlandse jongeren tegen uit Italië en Spanje. 
 
Als je haar nu vraagt wat er zo mooi was aan de camino, dan zegt ze ‘alles’. Ze heeft 
veel mooie herinneringen. De meseta was ze na een tijdje beu maar we waren het er 
over eens dat ook die bij de camino hoort. 
  
Volgend jaar gaan we weer, maar dan zullen we wel slapen in refugios en onze eigen 
bagage dragen. Het was haar idee om nogmaals te gaan. Ze wil graag dezelfde route 
lopen omdat ze zoveel indrukken heeft opgedaan waardoor ze het begin van de tocht 
een beetje vergeten was. 
Ze is dan 16 jaar en ze zou er ook voor kunnen kiezen om aan het strand te gaan 
liggen, maar de camino doet iets met je …………….. 
 
Esther Kuijsters 

 
 



 
 

Pelgrimeren voor de jeugd  
 
Arjan Mooi en Gerrit Modderkolk 
hebben namens regio Arnhem-
Nijmegen deze nieuwe activiteit met 
veel enthousiasme opgezet. Een vervolg 
zal niet uitblijven.  
 
Op donderdag 13 juni heeft groep acht 
van de Prins Bernhardschool uit Velp 
de ‘Camino’ gelopen. Niet de echte, 
maar er was een route van 13 km 
uitgezet. Deze liep langs de 

Veluwezoom van Velp naar de Steeg.  
Met echte Caminogangers als begeleider liepen zeven groepen van vijf leerlingen de 
tocht.  
Tijdens het lopen willen we de kinderen zich bewust laten worden van hun 
pelgrimstocht door het leven. Dit doen we met de 3 B’s: Bewustwording, Beweging en 
Belangstelling.  
We zijn pelgrims in ons eigen leven; eenieder moet zijn eigen (levens)weg afleggen en 
je loopt nooit alleen. Door hierover met de kinderen in gesprek te gaan tijdens het 
wandelen, bootsen we de ‘Camino de Santiago’ na. In Rheden brachten we een bezoek 
aan de bomenkathedraal. Dit is een privé bos waar door de eigenaresse (ook 
caminoganger) bomen zijn geplant in de vorm van een kathedraal. Een 
bezinningsplek bij uitstek.  
De tocht eindigde in de Steeg bij landgoed Rhederoord. De kinderen kregen daar hun 
pelgrimsbewijs en schelp, symbool van de Camino, uitgereikt.  
 
Gerrit Modderkolk 
 

 
 
De Sint Jacobsweg op Facebook 
 

 
 
In de vorige Ultreia stond een bericht over de pagina’s op Facebook. In korte tijd 
nadat de link van de nieuwe Ultreia bekend was, stroomden de verzoeken bij mij 
binnen om toegelaten te worden tot die groep op Facebook.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602635853101369&set=a.578481432183478.1073741827.578478992183722&type=1


 
 

Nu zitten we op 135 aanmeldingen en er komen er elke dag een paar bij. Ik krijg de 
indruk dat die mensen het een prettig medium vinden. Het geeft weer een andere 
dimensie op het thema Camino. 
En mensen hebben de kans om elkaar te leren kennen. 
 
Ik heb bewust gekozen voor een besloten groep (en niet voor een openbare). 
Nu zijn de geplaatste berichten en foto's afgesloten voor buitenstaanders. Mensen 
moeten er nu moeite voor doen om deel uit te maken van die groep. 
Voor het openbare gedeelte is er een fanpage. Een fanpage is altijd openbaar. Op de 
fanpage Sint Jacobsweg komen dan ook geen persoonlijke berichten te staan. Een 
fanpage werkt als een soort promotie, een groep min of meer als een platform. 
 
Fanpage https://www.facebook.com/SintJacobsWeg 
Besloten Facebookgroep https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute/ 
 
Ineke Takken 

 
 
Nieuwe herberg aan de Camino del Norte 

 
 
Gisteren las ik in het locale nieuwsblad 
van Cantabria een mededeling over 
een vorige week geopende herberg.  
Plaats Polanco / Requejada, naam is 
Campo Amor en de herberg beschikt 
over twaalf slaapplaatsen, verdeeld 
over 2 ruimten. 
 
Polanco beschikte al over een 
miniherberg met zes slaapplaatsen. 
Naast de nieuwe herberg is plaats om 

je eigen tent neer te zetten in een tuin van 50 m2. Er zijn twee toiletten en vier 
douches beschikbaar. De herberg is iedere dag geopend van 10.00 tot 20.00 uur. 
Herbergierster is Guadeloupe Garcia. Alleen voor pelgrims met credencial. 
 
Fred Bak, Santander  
 

 
 
Het ronde (Ultreia) archief 
 
Regelmatig vragen lezers waar ze oude Ultreia’s kunnen lezen. Helaas is hier iets 
ernstigs fout gegaan. Ze stonden op een aparte website en daar is per ongeluk het 
abonnement van opgezegd. De oude Ultreia’s zweven nu ergens ‘in the cloud’, maar in 
gewoon Nederlands betekent het dat ze gewoon weg zijn.  
Onze ex-penningmeester Bas Brouwer, secuur als hij is, heeft echter een groot aantal 
Ultreia’s in een apart mapje gezet (terecht dat zo iemand erelid van ons genootschap 
is geworden). Bij de overgang naar onze nieuwe website (voorzien in september) 
zullen we de oude nummers weer toegankelijk maken. Tot zolang even geduld. 
 
André Brouwer 

 

https://www.facebook.com/SintJacobsWeg
https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute/


 
 

Wilt u iets van mij lezen? 
 

 
 
 
Wij stellen het op prijs indien u een exemplaar van uw 
boek aan onze bibliotheek schenkt. Gaarne uw boek naar: 
Nederlands Genootschap van Sint Jacob 
t.av. Bibliotheek  
Janskerkhof 28a 
3512 BN  UTRECHT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pad over de horizon / Joke van Erp 
 
 

 
Nu gaat het toch echt gebeuren. De 
drukker is druk bezig met mijn 
boek. 
Pad over de horizon gaat geboren 
worden. In dit boek wil ik jullie 
meenemen en mijn belevenissen 
delen op weg naar Santiago de 
Compostela. 
Alleen onderweg over een pad van 
ruim 3200 km. 
 
Mijn boek draag ik op aan mijn 
moeder en de opbrengst gaat geheel 

naar het goede doel, Hospice De Duinsche Hoeve. 
Op de website padoverdehorizon.nl   kun je hierover alles lezen en eventueel mijn 
boek al bestellen. 
 
Fanpage van Joke op Facebook : Facebook 
 
Joke van Erp 

 
 
  

http://www.padoverdehorizon.nl/
https://www.facebook.com/PadOverDeHorizon
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=412141432233101&set=a.412141425566435.1073741826.412137642233480&type=1


 
 

Colofon 
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De volgende Ultreia verschijnt medio augustus 2013. 
Wij zien uw kopij graag voor 10 augustus tegemoet via ultreia@santiago.nl  
 
Aanwijzingen voor de auteur 
Uw kopij graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder opmaak, zoals inspringen, vet 
gedrukt, onderstreept of met kaders. De Ultreia heeft een eigen opmaak en het vergt 
altijd veel extra tijd om uw opmaak er weer uit te halen. 
Met een foto zijn we ook altijd blij. 
 
En nog blijer maakt u ons, als alle relevante informatie voor de lezer in uw bericht 
staat. U kunt dit zelf controleren aan de hand van de 5 w’s: 
wie, wat, waar, wanneer en waarom? 
 
Andere zaken 
Wij ontvangen in onze Ultreia postbus regelmatig opzeggingen van het lidmaatschap 
en vragen van algemeen informatieve aard. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn opzeggingen, adreswijzigingen, et cetera te sturen aan: 
ledenadministratie@santiago.nl 
 
en algemene vragen over ons Genootschap of de weg naar Santiago 
naar: info.santiago.nl 
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