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Van de redactie 
 
Een nieuwe website, een 
wel heel snelle fietser, een 
glazenier, een  
internationale conferentie, 
huiskamergeweld. 
Kortom: er is weer genoeg 
te lezen in deze Ultreia.  
Wat zullen we er daarom 
nog meer over zeggen? 
Leest u zelf maar.  
 
Veel leesgenot! 
 
André Brouwer 
hoofdredacteur 
 

 
De Japanse delegatie op de internationale conferentie in Krakau 
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Een nieuwe website 
 

 
 
 
Ik weet niet of u er al een kijkje hebt genomen, maar de website van het genootschap 
is begin deze maand geheel vernieuwd. 
Natuurlijk is het uiterlijk anders, maar ook de opzet is nieuw. U kunt nu inloggen als 
lid en dan ook meteen uw gegevens wijzigen. Maar u kunt als lid ook een eigen pagina 
creëren of een weblog koppelen aan uw account. 
Als het goed is hebt u een e-mail met de inloggegevens ontvangen. Als dat niet het 
geval is, stuur dan even een e-mail naar info@santiago.nl. 
 
Wat is er verder nieuw? 
Er is een schat aan interactieve routes te vinden op onze nieuwe site. U kunt er GPS-
bestanden downloaden, foto’s plaatsen, onderdak vinden en nog veel meer. 
U vindt er de activiteiten van uw eigen regio, maar ook die van andere regio’s en u 
kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van een aantal regio’s. 
De winkel is geheel vernieuwd (wist u dat u daar ook een nieuwe credential kunt 
bestellen?). 
 
Wilt u weten wat mensen inspireert tot de tocht der tochten? Kijk op De weg naar 
Binnen. Hier vindt u de achtergronden. 
 
Han Pronker 
Webmaster 
 

http://www.santiago.nl/
mailto:info@santiago.nl


 
 

Weblogs op de website 
 
Bericht aan iedereen die op de ‘oude website’ een weblog heeft geplaatst. 
 
Het is ondoenlijk gebleken om alle weblogs van de oude naar de nieuwe website over 
te zetten. Gegevens als achternaam, start- en einddatum moeten uit de blog zelf 
worden gehaald en dat is een hele klus, als ze al te vinden zijn. 
De lijst van weblogs op de nieuwe website is nog niet compleet en daarbij hebben we 
uw hulp nodig. 
 
Log in, en ga naar https://www.santiago.nl/alle-weblogs. 
 
Er zijn drie mogelijkheden: 
1. Uw weblog staat er al en de naam is correct. 
    Ga naar https://www.santiago.nl/user, klik op tab 'Register', controleer de overige 
gegevens en pas ze eventueel aan. 
2. Uw weblog staat er al, maar de bijbehorende naam is 'Anoniem'. 
    Stuur een mail naar website@santiago.nl met de naam van de weblog, uw 
gebruikersnaam en adres. 
    Uw naam zal zo dan snel mogelijk aan de weblog worden gekoppeld, zodat u de 
gegevens kunt bekijken en eventueel aanpassen (zie hiervoor punt 1) 
3. Uw weblog staat er niet in. 
   Ga naar https://www.santiago.nl/user, klik op tab 'Register' en dan op 'Voeg 
register registratie toe'. 
 
Bedankt voor uw hulp! 
 
Han Lasance 

 

 
 

Internationale pelgrimsconferentie Krakau 
 

Begin september mocht ik samen met 
onze voorzitter Joost Bol ons genootschap 
vertegenwoordigen op de internationale 
conferentie van pelgrimsgenootschappen 
in Krakau. 
Twee jaar geleden had ons genootschap 
het initiatief genomen voor een 
internationale conferentie in het kader 
van ons 25-jarig jubileum in Utrecht. Bij 
die gelegenheid kondigden de Polen aan 
twee jaar later een conferentie te 
organiseren. 
Thema van de conferentie was: 1200 jaar 

pelgrimage naar het graf van Sint Jacob in Santiago de Compostela. 
 
Er waren deelnemers uit: Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Spanje, Italië, 
Noorwegen, Japan, VS, Canada, Hongarije, Slovenië, Kroatië en natuurlijk (veel) 
Polen. In Utrecht hadden we er destijds voor gekozen om maximaal twintig leden van 
ons ‘eigen volk’ toe te laten (tot ongenoegen van sommige leden) om Nederland niet 

https://www.santiago.nl/alle-weblogs
https://www.santiago.nl/user
mailto:website@santiago.nl
https://www.santiago.nl/user


 
 

te veel te laten overheersen. In Krakau was het precies tegenovergesteld, een kleine 
veertig internationale gasten en ongeveer zestig Polen, zodat het internationale wel 
eens wat ondersneeuwde, maar gelukkig werd het nog geen Poolse landdag. 
 

De eerste dag was de officiële ontvangst 
met toespraken van de 
hoogwaardigheidsbekleders als de 
Poolse kardinaal en de ambassadeur van 
Spanje. Daarna een galadiner met 
optredens van allerlei ensembles uit de 
rijke Poolse folkloristische cultuur. 
De tweede dag stond in het teken van de 
presentaties van alle genootschappen 
waar wel eens met een jaloerse blik naar 
ons genootschap werd gekeken dat met 
haar 13.000 leden het grootste ter 
wereld is (ter vergelijking, de VS en 
Noorwegen hebben ieder 2.000 leden).  

Foto: de secretaris van de curie in Santiago 
 
Klein hoeft overigens niet te betekenen dat men niets doet. Grappig was te zien dat 
het genootschap van Wieclavice in Polen (dat de laatste 5 jaar van 20 naar 30 leden 
groeide) ongeveer dezelfde beleidsdoelstellingen heeft als wij. 
 
De derde dag was vooral een academische dag met 16 (!) lezingen. Van heel algemeen 
(1200 jaar pelgrimage) tot heel specifiek, bijvoorbeeld over één bepaald 
houtsnijwerk. Uiteraard is de ene lezing interessanter dan de ander en toen we ze 
allemaal braaf hadden uitgezeten (het was inmiddels 15.00 uur geworden) was het 
tijd voor discussie. Toen niemand zijn vinger opstak nam Joost het woord om onze 
Poolse vrienden hartelijk te danken voor de gastvrijheid en ook om er een eind aan te 
breien, want we hadden inmiddels aardige trek gekregen. Ineens stelde iemand de 
vraag hoe de grote toeloop (McDonaldisering ) op de camino gestopt kon worden van 
mensen die eigenlijk geen pelgrims maar toeristen waren. Vervolgens was er toch nog 
discussie waarin sommige mensen opmerkten dat het niet aan ons was te oordelen 
wie pelgrim is en wie niet. Veel ‘toeristen’ worden gaandeweg alsnog pelgrim. 
 

Na de lunch een busrit naar de nieuwe basiliek 
ter ere van Paus Johannes Paulus II die de 
grootste tijd van zijn leven in Krakau doorbracht 
en daar immens populair is. Daarna een busrit 
naar de Jacobskerk in Wieclawice (in Krakau zelf 
is geen Jacobskerk) en vervolgens diner in het 
dorpshuis met aanpalende disco. 
De laatste dag was er een wandeling van 11 km 
over een gedeelte van een van de Poolse caminos. 
Voor ons waren deze dagen vooral een 

gelegenheid om contacten op te doen (en andere te verstevigen) en te praten over 
zaken die ons bezig houden. 
Het Sloveens genootschap (150 leden) denkt erover om over twee jaar het volgend 
congres te organiseren. 
 
André Brouwer 
 



 
 

 

Nieuwsbrief Roncesvalles 
 
Deze tweede Nieuwsbrief geeft een 
impressie van de zomermaanden in 
Roncesvalles. Er is een stroom aan 
pelgrims opgevangen en hard gewerkt 
om de beide herbergen schoon te 
houden, maar vooral om de pelgrims 
gastvrij te ontvangen. Er is elke dag wat 
nieuws te beleven. Genoeg 
ontmoetingen die gespreksstof 
opleveren. 
Gelukkig hebben zich geen ernstige 
incidenten voorgedaan. 
 

Tonny, Rina, Gerard en Karlien (Werkgroep Roncesvalles) 
 

 
 

Huiselijk geweld 
 
Tja, huren we als genootschap voor een half jaar een huiskamer in Santiago, gaat deze 
zomer ineens de straat op de schop om er een voetgangerszone van te maken. 
Pelgrims die zich door dit geweld niet laten afschrikken zijn nog tot nog tot 15 oktober 
welkom op het adres Rua de San Pedro 29 (aan de Camino Francés, 800 m voor de 
kathedraal).  

Hieronder de ervaringen van twee 
bezoekers. 
 
Na 800 km. fietsen kom ik aan in 
Santiago en zie dan dit, wel even 
schrikken. Ik had onze huiskamer 
wel anders voorgesteld. Volgende 
keer maar beter. 
 
Cor Musch (maakte bijgaande 
foto) 
 
 
Mijn zus en ik hebben de camino 
gelopen vanaf Maastricht (16 april) 

tot Finistère (18 augustus). Wij zijn op 14 augustus aangekomen in Santiago de 
Compostela. Wij hebben daar een bezoek gebracht aan de Huiskamer. Dat was nog 
niet zo gemakkelijk. De gehele straat was opgebroken en er was alleen een klein 
houten paadje naar de ingang. Maar nog erger was de geluidsoverlast. Een 
pneumatische hamer was dagenlang in de buurt van het huis, zodat het voor de 
beheerder onmogelijk was om mensen te ontvangen. Wij kwamen gelukkigerwijs 
tijdens een pauze van de werknemers. Ik wil dan ook een compliment uitdelen aan de 
beheerder van dat moment (zijn naam ben ik vergeten) voor zijn geduld en inzet 
tijdens deze periode.  
 
Rina Bosschers 

https://www.santiago.nl/sites/default/files/werkgroepen/roncesvalles/september%202013%20%286%29.pdf


 
 

Glazenier centraal op Jacobusdag in Alkmaar 
 
Het idee om de Alkmaarse glazenier Roel Hildebrand uit te nodigen leefde bij de 
regiocommissie van Noord-Holland benoorden het IJ al heel lang. Roel Hildebrand is 
namelijk de ontwerper en maker van een prachtig Jacobusraam dat al enige jaren het 
huis siert van Adrie en Gerrit Dik. Adrie was, tot zij in 2012 plotseling overleed, de 
voorzitter van de regiocommissie. Zij wist dat Roel een goed verhaal had, maar het 
zou niet lang genoeg zijn om het middagprogramma van een voor- of 
najaarsbijeenkomst te vullen. De oplossing: een stadswandeling die zou leiden langs 
het atelier van de glazenier.  
 

Op zaterdag 27 juli was het zover. Die ochtend 
verzamelden ruim zeventig deelnemers zich in 
de Sint Josephkerk, vlak buiten het historische 
centrum van Alkmaar. Rond half elf 
arriveerden daar vijf gidsen van het Alkmaarse 
gilde voor de wandeling. Deze was zo uitgezet 
dat de groepen na elkaar het atelier konden 
bezoeken. Met de gedrevenheid van een man 
die zijn vak verstaat, vertelde en 
demonstreerde de glazenier hoe hij een nieuw 
werk ontworpen en vervaardigd had. En nu lag 
het daar, bijna gereed om te worden geplaatst, 
opnieuw een werk voor de familie Dik: een 
grafmonument voor Adrie. 
 
Tegen kwart voor één waren alle groepen weer 
bijeen, maar nu in de Trefpuntkerk, waar 
gewoonlijk de bijeenkomsten van de regio 
worden gehouden. Na de voortreffelijke lunch 
gaf ook Roel Hildebrand daar weer acte de 
présence. Van eerste schets tot eindresultaat 
liet hij in een PowerPointpresentatie zien hoe 
hij destijds het Jacobusraam voor de familie 
Dik had gemaakt. Uiteraard mochten de 
aanwezigen vragen stellen. Van die gelegenheid 
werd ruim gebruikgemaakt. Daarna verplaatste 
het gezelschap zich naar het gebouw van de 
Odd Fellows. Hier werden we gastvrij onthaald. 
Ook de broeders van deze mannenloge weten 
wat een pelgrim toekomt! Na het eerste drankje 
werden we uitgenodigd in de tempel, waar één 
van de broeders vertelde over het werk dat de 
Odd Fellows doen en over hun bijeenkomsten. 
Ook hier waren er veel vragen die in een 
ontspannen sfeer werden beantwoord. Rond 

vier uur vertrok iedereen naar auto of trein. We waren geëindigd vlakbij de plek waar 
we de dag begonnen waren. De afstand tussen loge en kerk bleek letterlijk en 
figuurlijk gemakkelijk te overbruggen. De regiocommissie kreeg veel complimenten, 
maar was toch vooral blij dat dat op deze dag een lang gekoesterde wens kon worden 
vervuld van onze geliefde oud-voorzitter Adrie Dik. 
 
Bert Glorie 



 
 

Najaarsbijeenkomst regio Oost 12 oktober 2013 
 
Op die dag zijn wij in het kunststadje Diepenheim. Het heeft vele galerieën en is 
omgeven door veel landgoederen en kastelen. Wij zijn die dag te gast in de mooie 
Johanneskerk (Grotestraat 1) en de ernaast gelegen Molenaarshof.  
 
Het ochtendprogramma start om 9.45 met de ontvangst in de Molenaarshof en is 
bedoeld voor hen die van plan zijn het komende jaar te voet of op de fiets naar 
Santiago of Rome te gaan. Na de opening gaan we ons splitsen in groepen en kunnen 
zij alle vragen kwijt aan leden die de tocht nog niet te lang geleden zelf hebben 
gedaan. Mensen van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome doen ook mee en 
zullen de Romegroep voor hun rekening nemen.  

 
In het middagprogramma zijn er diverse activiteiten: 
een rondleiding door de Johanneskerk, een 
wandeling en een fietstocht, een lezing In de 
voetsporen van Franciscus en het instuderen van 
pelgrimsliederen.  
 
Meer informatie op de Regiopagina van onze nieuwe 
website en daar kunt u ook aangeven aan welke 
activiteiten u mee doet en of u een lunch (à € 5,-) 
gaat gebruiken. 
Vooraf aanmelden is deze keer echt nodig om ons in 
staat te stellen de bijeenkomst goed te organiseren. 
Gaarne voor 1 oktober. 
 
Angela Frieling 
 

 
 
 

Onze leden in de Spaanse pers 
 
 
 
Op onze treinreis Santiago de Compostela naar Porto 
werden we geïnterviewd door een Spaanse journaliste. 
Het volgende artikel verscheen een dag later in  La Voz 
de Galicia 
 
Peter Ebben 

 
 
 

 
 
 

https://www.santiago.nl/oost-nederland
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/07/03/extranjeros-copan-celta/0003_201307G3P12991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/07/03/extranjeros-copan-celta/0003_201307G3P12991.htm


 
 

Refuge Nos Repos op de radio 
 
Radio Catholique France heeft een 
uitzending gewijd aan de Weg naar 
Compostela in de Berry waarin de refuge 
jacquaire Nos Repos in Augy ter sprake is 
gebracht naast de opvang door abbé 
Bontemps in Apremont sur Allier. 
De uitzending is te beluisteren via Radio 
Catholique France in de serie: Un bout de 
chemin en Berry, le chemin à Apremont 
sur Allier van 9 augustus.  
 

Lena en Daniel Diericxk waren de hospitaliers 

Als mensen dit willen horen moeten ze zich wel inschrijven en dan kunnen ze onder 
de knop reécouter de uitzending aanklikken. 
 
René Heinrichs 
 

 
 

Snelle fietspelgrim 
 

Ex-bankdirecteur 
Mikel Azparren fietste 
in ruim 25 uur van 
Roncesvalles naar 
Santiago. Hij vertrok 
‘s middags om 12.00 
uur en arriveerde de 
volgende dag rond 
13.00 uur ’s middags 
bij de kathedraal. 
Hij fietste praktisch 
non stop en behaalde 
een gemiddelde van 
25,3 km per uur.  

Foto: de start in Roncesvalles 
 
De eerste keer dat hij voet aan de grond zette was 20 km voor Léon. Op de Cruz de 
Ferro moest hij noodgedwongen 35 minuten pauzeren omdat hij last kreeg van een 
flauwte omdat zijn maaltijd hem niet goed bekomen was. 
Of het allemaal nog iets met pelgrimeren te maken heeft, is natuurlijk een andere 
vraag. 
 
André Brouwer 
bron: La Voz de Galicia 
 

 
 

 
 

http://www.rcf.fr/radio/rcf18/emission/618390/633579
http://www.rcf.fr/radio/rcf18/emission/618390/633579
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2013/08/18/ciclista-vasco-recorre-camino-santiago-roncesvalles-25-horas/00031376826594806327199.htm


 
 

 
 
 
 
Wandeling en monumentale bomen 13 oktober 2013 
 
Gerrit Haak leidt ons langs vele eeuwenoude, bijzondere en indrukwekkende bomen 
in Kasteelpark Leut en vertelt over de geschiedenis, de waarde van de bomen voor 
ons en laat verassingen zien. 
 
Gerrit is al lange tijd (bestuurs)lid van het IVN, zet fiets- en wandeltochten uit en 
begeleidt deze, maar hij wil zich meer op een specifiek deel van de natuur richten en 
kennis vergaren. 
Gerrit: “En dat zijn bomen imponerend en toch kwetsbaar. Bomen zijn van grote 
waarde voor mensen, maar ze worden geregeld als een wegwerpartikel behandeld”. 
Een stelling van de Bomenstichting, die tot doel heeft de zorg en aandacht voor de 
bomen in de stad en op het platteland te bevorderen: Een boom is buiten-gewoon. 
 

In de 19e eeuw ontstonden 
buitenhuizen en Kasteelparken, 
waar bijzondere bomen een 
statussymbool vormden voor de 
eigenaar. Dit zijn nu een soort 
'reservaten' voor monumentale 
bomen. Het Engelse park van 
Kasteel Vilain VIIII te Leut, in de 
vallei aan de overzijde van de Maas, 
is daarvan een prachtig voorbeeld 
met tientallen zeer bijzondere 
bomen. Het was de grootste eiken-
verzameling in België. Vaak zijn het 
'bomen met een verhaal', dat u dan 

ook te horen krijgt. Verder zullen we langs de andere bezittingen van de graaf komen 
en we volgen tevens een stuk 'de moeder van Limburg': de Maas. Een afwisselende 
wandeling!  
 
Natuurlijk zal Lucienne weer zorgen voor iets (biologisch) lekkers en een drankje. 
De deelnamekosten zijn € 3,- voor volwassenen en € 1,50 per kind.  
Iedereen is van harte welkom! 
 
Aanmelden t/m 9 oktober via: info@dewandelgids.com. 
Voor meer informatie: www.dewandelgids.tk en www.bomenstichting.nl. 
 
Gaston Huijsmans 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@dewandelgids.com
http://www.dewandelgids.tk/
http://www.bomenstichting.nl/


 
 

Enthousiaste reacties op expositie Santiago Codex  
 
In de vorige Ultreia berichtten we u over de expositie van de Santiago Codex, die 
geopend werd op 18 augustus in Het Kruithuis te Den Bosch. Het beeld en de eerste 
indrukken zijn verpletterend, nu het hele werk voor het eerst (en in een museale 
omgeving) te zien is en volledig tot zijn recht kan komen op een wand van ca 50 m2!  
 
Curator Ben van Os vindt het werk overweldigend: "Een regelrechte ontdekking! 
Monumentaal. Een Gestalt, een Gesammtkunstwerk, dat altijd intact moet blijven”.  
De Santiago Codex is gebaseerd op het boek 'De weg voorbij naar Santiago de 
Compostella', teksten opgetekend door Maarten van Rooy tijdens zijn fietstocht in de 
zomer van 1992.  
 

De Santago Codex is inmiddels ook als 
kunstboek verschenen met reproducties van 
schilderijen en tekstpanelen, verkrijgbaar op 
formaat 30 x 30 cm. Inmiddels gaan er van vele 
kanten stemmen op om de opzienbarende 
Santiago Codex definitief in zijn geheel te 
behouden. 
 
De Santiago Codex is tot en met 22 september 
te zien in Het Kruithuis te 
’s-Hertogenbosch, Citadellaan 7, 5211 XA. 
 
Voor verdere (achtergrond)informatie en 
toelichting, tel. 06 53474177. 
 
Maarten van Rooy 
 
 
 

 
Maarten van Rooy (links) en Constantijn Molenkamp zijn overweldigd door het 
aanzicht: "Om te janken zo mooi", zegt de schilder. 

 

 
 
 

Ontmoetingsdag Vereniging Pelgrimswegen naar Rome 
 

Op 9 november van dit jaar is onze 
jaarlijkse leden- en ontmoetingsdag 
weer gepland. En net als vorig jaar 
met ons lustrum, treffen we elkaar in 
College de Heemlanden in Houten, 
vlak achter het station. Voorafgaande 
aan de dag vindt de algemene 
ledenvergadering plaats van 10.00 – 
11.00 uur.  
 

http://www.pelgrimswegen.nl/index.php


 
 

Vanaf 11.00 uur gaat de ontmoetingsdag van start. Aanmelden kan digitaal via 
www.pelgrimswegen.nl 
 
Hier is ook te zien wat er die dag allemaal te doen is.  
 
Voor wie 
Uiteraard is deze dag voor alle leden bestemd, maar ook voor niet-leden biedt de dag 
veel interessante onderdelen.  
We hebben gemerkt dat een heel groot deel van de aanwezigen graag informatie wil 
hebben ten behoeve van hun tocht naar Rome. 
Deze dag gaat daar voor een groot deel in voorzien. 
Maar uiteraard vergeten we hen die al naar Rome liepen of fietsten niet. Met hen 
vragen we ons af hoe je dat pelgrimsgevoel vast kunt houden wanneer je weer thuis 
bent. Zou je er niet een mooi verhaal over kunnen schrijven of een boeiende 
presentatie kunnen verzorgen? 
 
Leden betalen 5 euro voor de hele dag inclusief uitgebreide warme lunch; niet leden 
10 euro. We breiden de lunch uit met enkele warme gerechten. 
 
* De aula wordt door middel van fleurige marktkramen omgetoverd tot een echt 
Italiaanse Piazza: Piazza di Pellegrini. 
* Er komt een café Via Via waar ervaren lopers en fietsers je over specifieke routes 
alle informatie zullen geven. 
 
Cor Kuyvenhoven 

 

 
 

De Sint Jacobsweg op Facebook 
 

 
 
In de vorige Ultreia stond dat er op de Facebook pagina 135 aanmeldingen waren. 
Inmiddels staat de teller op 484.  
 
Fanpage https://www.facebook.com/SintJacobsWeg 
Besloten Facebookgroep https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute/ 
 
Ineke Takken 
 

 

http://www.pelgrimswegen.nl/index.php
https://www.facebook.com/SintJacobsWeg
https://www.facebook.com/groups/SintJacobsRoute/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602635853101369&set=a.578481432183478.1073741827.578478992183722&type=1


 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

E-book een succes 
 
Beste redactie van Ultreia, 

 
Ik had enkele tientallen verwacht maar de camino en 
technologie gaan echt samen.  Getuige de interesse! Ik 
kom net terug van vakantie… 
Er hadden tien personen de Engelse editie aangevraagd 
en 155 (!) de Nederlandse editie van mijn eBook. 
Ik heb niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken 
maar ik wil via de Ultreia iedereen bedanken die de 
moeite heeft genomen om mijn eBook te downloaden 
en te lezen. 
Ik begrijp dat het voor velen de eerste keer is dat men 
een eBook gaat lezen. Mijn doel en passie in het leven is 
om computergebruik voor iedereen zo toegankelijk 
mogelijk te maken. Dankzij de camino is dit toch weer 
gelukt op het gebied van eBooks.  
Mochten er mensen zijn die de e-mail met de instructie 
hoe het eBook gratis te downloaden niet hebben 
ontvangen, check dan het e-mailadres waar je een e-
mail naartoe hebt gestuurd: 

 
gratiscamino@ramonddevrede.nl voor de Nederlandse gratis Editie 
freecamino@ramonddevrede.nl voor de Engelse gratis Editie 
 
Je kunt ook in je SPAM/Ongewenste e-mail map kijken of de e-mail daar niet per 
ongeluk is terecht gekomen. 

mailto:gratiscamino@ramonddevrede.nl
mailto:freecamino@ramonddevrede.nl


 
 

 
Mensen die het Engelse eBook via iBook/iTunes willen lezen op hun iPad, iPod of 
iPhone kunnen dit voor € 3,99 via http://www.ramonddevrede.nl/ibook-camino  
 
Wil je een echt boek in je handen houden tijdens het lezen, dan kan dit ook via 
http://www.bol.com/nl/p/europese-ict-professional-z-n-camino-de-
santiago/9200000011751863/ of 
http://www.mijnbestseller.nl/magento/9789461936417.html 
 
Als mensen vragen of feedback willen sturen kan dit bij voorkeur via 
http://www.facebook.com/ramonddevrede of via het sturen van een e-mail naar mijn 
persoonlijke e-mailadres ramond@famdevrede.nl . 
 
Buen camino! 
Ramond de Vrede 
http://camino.ramonddevrede.nl  
  
PS: Ik heb besloten om de gratis versie e-mailservice beschikbaar te houden. Ik 
controleer de e-mails naar de automatische adressen niet regelmatig, een lege e-mail 
is genoeg om het eBook gratis te kunnen downloaden, feedback/vragen graag via de 
privé adressen die hierboven zijn vermeld. 

 

 
 
Colofon 
 

 
 
Eindredactie: Ellie Nieuwenhuizen 
Hoofdredactie: André Brouwer 
Adviseur:  Monique Walrave 
Vormgeving: André Brouwer 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende Ultreia verschijnt medio oktober 2013. 
Wij zien uw kopij graag voor 10 oktober tegemoet via ultreia@santiago.nl  
 
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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