
 
 

 
         Ultreia 28, november 2013 
 
 
 

 
Van de redactie 
 

Pelgrimeren, loskomen van het 
leven van alledag. Je dagelijkse 
zorgen zijn teruggebracht tot 
slechts drie vragen: Waar moet 
ik heen? Waar eet ik? Waar slaap 
ik? 
Voor veel pelgrims is daar een 
vraag bijgekomen. Waar vind ik 
Wifi om mijn weblog te 
publiceren? 
Lezer Jan Eberwijn stuurde ons 
deze foto die hij maakte in Lorca, 
tussen Puente la Reina en 
Estella. Een creatieve geest 
bracht twaalf eeuwen bij elkaar 
op één afbeelding. 
 
 

 
En wij gaan weer moedig voorwaarts met deze 28e elektronische nieuwsbrief. 
Hopelijk vindt u daar het antwoord op uw vragen. Veel leesgenot! 
 
André Brouwer 
hoofdredacteur 
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Najaarsbijeenkomst in Middelburg 

Op zaterdag 2 november vond de najaarsbijeenkomst met als thema ‘Pelgrimeren in 
Europa’ plaats in het historische abdijcomplex van Middelburg. 

Als je rondloopt door de prachtige 
kloostergangen en de verschillende kerken aan 
het Abdijplein valt het bijna niet voor te stellen 
dat dit hele complex in mei 1940 door een 
verzengende brand werd verwoest. Steentje voor 
steentje is het complex weer opgebouwd en 
vormde nu het prachtige decor voor de 
activiteiten van het Genootschap. 

De najaarsdag begon op vrijdagavond met een pelgrimsmaaltijd. Een veertigtal 
bezoekers, vrijwilligers en standhouders lieten zich het traditioneel Zeeuwse ‘pik in ’t 
potje’ goed smaken. Voor velen was de maaltijd een leuk opwarmertje. Vooraf maakte 
de organisatie zich zorgen over het verwachte aantal aanmeldingen. ‘Hoeveel mensen 
gaan de verre reis naar Middelburg maken?’ Die buikpijn was niet nodig. De zorgen 
kwamen later toen bleek dat een aantal programmaonderdelen flink was overtekend. 
Frans de Valk moest met 85 belangstellenden voor ‘Pelgrimeren in Duitsland’ 
verhuizen naar de prachtige Kloveniersdoelen. Ook voor de stadswandelingen was 
veel meer belangstelling dan gedacht. Uiteindelijk is het een schitterende dag 
geworden met de drie Abdijkerken als centrale plek. 

Een kleine greep uit het programma: 

 Pelgrimeren na Compostela, door Terie Leijs 

 Pelgrimeren op hoge hakken, door Monica van Leke 

 Geheime tekens in Europa, door Irene Weug 

 Het geschenk van pelgrimeren, door zangeres Simone Awhina 

 De Sterrenweg, door medewerkers van de Sterrenwacht 
 

 
 
 
 
Aan het einde van de dag het 
traditionele Café St. Jacques en 
daarna gingen alle 450 (!) 
bezoekers naar huis met een echt 
Zeeuws cadeautje, een klein 
zanddoosje met twee babbelaars. 
Het was op z’n Zeeuws een schòòne 
dag. 

 
Piet de Meester 
 

Foto: napraten tijden Café Saint Jacques 

 

 
 
 
 
 

http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/redirect.jhtml?searchfor=middelburg+abdij&cb=UX&p2=^UX^xdm280^YY^nl&qid=283fbc5569704544a01e6fe1c6cc686a&n=77fce5d1&ptb=FA6A3E14-28AA-4A21-AC3D-2AC72CDA7902&ct=PI&si=maps4pc&pg=AJimage&action=pick&pn=1&ss=sub&st=hp&tpr=sbt&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEXRHB1c+ESur2fHXRJ5PTa0CIg6XBtPuW5myrJme+Yq9W5vqNIe8JC8OiP1cEZkkazTobhpNwQQZhE6sr3S+0kA=&ord=7&


 
 

Planning voor- en najaarsbijeenkomsten 
 
Regelmatig komt bij ons genootschap de vraag binnen of de datum van de volgende 
landelijke bijeenkomst al bekend is. Het antwoord is ja, sterker nog de data voor de 
komende tien jaar zijn ook al bekend. 
Om te voorkomen dat groepen binnen ons genootschap activiteiten plannen als er 
ook een landelijke bijeenkomst is, hebben we een aantal jaren geleden besloten die op 
vaste data te organiseren.  

 Voorjaarbijeenkomst: derde zaterdag van maart. 

 Najaarsbijeenkomst: eerste zaterdag van november. 
De voorjaarsbijeenkomsten vinden plaats in een regio in het midden van het land, de 
najaarsbijeenkomsten in de meer ‘perifere’ regio’s.  
Een andere veelgestelde vraag is of de bijeenkomsten in de meer ‘perifere’ regio’s niet 
later kunnen beginnen, gezien de reistijd. Dit is een bekend probleem dat helaas niet 
tot ieders tevredenheid is op te lossen. Er is een programma, zaaleigenaren willen 
hun locatie weer op tijd ‘schoon’ opgeleverd krijgen, leden willen weer op tijd naar 
huis. Sommige leden maken er een weekendje van door er de vrijdag aan vast te 
plakken, maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd.  
Kortom: het iedereen naar de zin maken, gaat niet lukken. Het enige wat we kunnen 
adviseren: zoek een pelgrimagische oplossing. 
 
André Brouwer, secretaris  
 

 
 
Voorjaarsbijeenkomst 2014 in Gouda 

 
De winter is nog niet eens begonnen, 
maar in de regio Rotterdam hebben 
ze het voorjaar al in hun hoofd. 

Rotterdam is de eer te beurt gevallen 
om de voorjaarsbijeenkomst van het 
Genootschap te organiseren. Deze 
gebeurtenis vindt plaats op 15 maart 
2014 in Gouda. 

 

Hoofdlocaties zijn de Sint Janskerk met de prachtige Goudse Glazen (glas-in-
loodramen) en Museum Gouda. Het hoofdthema is ‘Terug naar de Middeleeuwen’. Er 
staan ontmoetingen met de abt Emo van Huizinge, Don Quichot de la Mancha en tal 
van anderen op het programma. Ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd, 
want liefhebbers kunnen zich aanmelden voor een heuse tapaslunch. 

Voor meer informatie zie ook de regiopagina van Rotterdam en de Jacobsstaf van 
december 2013 en februari 2014. 

Marjan Blümer 

 

 
 
 

https://www.santiago.nl/sites/default/files/regios/rotterdam/Aankondiging%20VJB%2015-3-2014%20Gouda.pdf


 
 

Contributie niet verhoogd 
 
Volgens een afspraak uit 2003 was het gebruikelijk om de contributie en 
inschrijfgelden te verhogen met het inflatiecijfer van het CBS. Gezien de gezonde 
financiële toestand van ons genootschap en het feit dat het voor sommige mensen 
crisis is, heeft het bestuur voorgesteld de contributie niet te verhogen. Daar door de 
jaarlijkse indexering allerlei bedragen waren ontstaan die voor weinigen zijn te 
onthouden, zijn de bedragen afgerond.  
De algemene ledenvergadering van 2 november in Middelburg is akkoord gegaan met 
dit voorstel. De bedragen zijn nu: 

 contributie ‘gewoon’ lid  € 23,50 (was € 23,37) 

 contributie inwonend lid € 17,50  (was € 17,54) 

 inschrijfgeld               € 12,50  (was € 12,30) 
  
Jan Kousemaker, penningmeester 
 

 
 
Cursussen geschiedenis, kunst en cultuur  

 
De drie noordelijke regio’s 
bieden het komend jaar de 
cursus Inleiding tot de 
geschiedenis, kunst en 
cultuur van de Camino 
Francés aan. De cursus 
wordt verzorgd door de 
werkgroep Geschiedenis 
en Cultuur.  
In deze cursus gaan we in 
op vragen en thema’s 
rondom het ontstaan, de 
geschiedenis en de kunst 
en cultuur van de Camino 
Francés.  

We besteden aandacht aan de belangrijkste kunststijlen langs de Camino én aan oude 
verhalen en legenden. De behandelde stof wordt toegelicht met beeldmateriaal. We 
staan uiteraard stil bij beeldbepalende kerken, kloosters, steden, dorpen en andere 
wetenswaardigheden langs de Camino. De cursus omvat drie onderling 
samenhangende avonden.  
De inleiders zijn Nico van Heijningen, Tieleke Huijbers en Herman Holtmaat.  
Meer info kunt u vinden op de website van de regio Oost. 
 
De cursus vindt plaats op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur, Hogeschool 
Windesheim, campus lokaal X0.27, in Zwolle.  
De data zijn: 21 januari, 4 februari en 18 februari 2014 
Kosten: voor leden €15,00, voor niet leden € 22,50  
Aanmelding vooraf is verplicht via het regio contactformulier op de website.  
 
Angela Frieling 
 

 

https://www.santiago.nl/page/inleiding-tot-de-geschiedenis-kunst-en-cultuur-van-de-camino-franc%C3%A9s/154642
https://www.santiago.nl/content/aanmelding-camino-franc%C3%A9s/154661


 
 

 
 
De Huiskamer van de Lage Landen een succes 
 

Dit jaar hebben we meer dan 1500 pelgrims in de huiskamer mogen ontvangen, in de 
periode van half april tot en met half oktober 2013. Het doel van de huiskamer was de 
Nederlands sprekende pelgrims bij aankomst in Santiago te verwelkomen met een 
kopje koffie, thee of een glas water en hun eerste verhaal aan te horen. Ook werd 
incidenteel informatie verschaft over logeermogelijkheden in Santiago en over de 
terugreismogelijkheden.  

 
De oudste bezoeker was 90, de jongste 6 
jaar. De gemiddelde leeftijd lag op 58 jaar en 
46% van de pelgrims was ouder dan 60 jaar. 
Van de bezoekende pelgrims was 65% te 
voet en 35% met de fiets. Ten opzichte van 
alle pelgrims, 87% te voet en 13% op de fiets, 
zijn we als Nederlanders echte fietsers. Allen 
hadden vanaf half augustus moeite de 
huiskamer, gelegen in de Rua de San Pedro, 
te bereiken. De straat lag volledig open voor 
herstel en de pneumatische hamers zorgden 

voor veel geluidsoverlast tijdens de gesprekken in de huiskamer. 
Meerdere pelgrims hebben na hun terugkeer in Nederland positief tot lovend 
gereageerd op het initiatief van het Genootschap tot het bieden van een plek van 
welkom in Santiago. Een enkeling trof de huiskamer gesloten tijdens z’n bezoek, als 
gevolg van het feit dat beide pelgrims tegelijk lunchen waren. Voor de vrijwilligers 
was dit ook een knelpunt: lange werktijd en eigenlijk geen gelegenheid tot 
gezamenlijk lunchen. Een ander knelpunt was het ontbreken van een keukenblok, 
terwijl de aankleding gezelliger en warmer mocht zijn. Er was een appartement 
gehuurd voor de vrijwilligers die daar gratis konden verblijven.  
Over het algemeen waren, naast de aangedragen verbeterpunten voor 2014, de 
reacties positief. Het Genootschap heeft besloten ook volgend jaar in een tweede 
proefjaar door te gaan, weliswaar op een andere locatie dichter bij het 
pelgrimsbureau, maar met dezelfde enthousiaste inzet. De pelgrims en de 
vrijwilligers hebben de huiskamer in Santiago tot een succes gemaakt. 
 
Toine van Moorsel 
 

 
 

Extra reünieweekend in Vessem 
 
Op de pelgrimshoeve Kafarnaum in Vessem is een extra weekend gepland voor 
pelgrims die onderweg zijn geweest. Dit weekend vindt plaats op 29/30 november, 
van vrijdag 16:00 uur tot zaterdag 16:00 uur. 
Er wordt stil gestaan bij het onderweg zijn en bij alle indrukken die dit op je achter 
laat. Er zal veel ruimte zijn voor het uitwisselen van eigen ervaringen.  
De kosten zijn 45 euro (inclusief overnachting en maaltijden). Opgave via e-mail  
Namens de werkgroep Pelgrimsweekenden Pelgrimshoeve: 
 
Marijke Pouw-Teirlinck 

mailto:marijkepouw.t@gmail.com


 
 

 

Winterwandeling vanuit Zutphen  

 

 

 

 

 

 

 

De regio Oost heeft Jaap Wemerman en Maria Mestrom bereid gevonden om een 
winterwandeling op zaterdag 18 januari 2014 te organiseren. 

’s Morgens om 10:30 uur verwelkomen zij de deelnemers bij het NS-station Zutphen. 
We starten met koffie drinken in het Volkshuis en lopen dan een zeer gevarieerde 
wandeling rondom Zutphen, langs de Berkel, huize de Voorst, door de bossen, naar 
pauzeplek Bronsbergen en dan langs de IJssel terug naar Zutphen. De wandeling is 
ongeveer 15 kilometer lang. In verband met de kortere dagen in januari willen wij 
uiterlijk om 16:00 uur terug zijn. Wandelt u ook mee?  
U kunt zich tot 14 januari 2014 opgeven bij de familie Wemerman-Mestrom, via de e-
mail of telefoon: 06-52266697 

Angela Frieling 

 

Wandelweekend op de Veluwe 

Bent u van plan een 
pelgrimstocht te maken 
naar Santiago de 
Compostela, naar Rome 
of Jeruzalem te lopen of 
(een deel van) de 
Sultanstrail te voet af te 
leggen? Wilt u meer 
informatie, andere 
(ervaren) wandelaars 
ontmoeten en oefenen 
in lange afstanden 
lopen? Of heeft u al eens 
zo’n lange afstandsroute 
gelopen en wilt u graag 
ervaringen delen met 

geïnteresseerde wandelaars? Meld u dan aan voor een verzorgd wandelweekend op 
een unieke locatie op de Veluwe, van 22 tot en met 24 november 2013.  

mailto:m.mestrom99@kpnmail.nl


 
 

Programma: 
Vrijdag: aankomst vanaf 17 uur – diner – naar keuze een avondprogramma  
Zaterdag: ontbijt – dagwandeling van circa 20 kilometer (lunch mee) – diner – naar 
keuze een avondprogramma  
Zondag: ontbijt – dagwandeling van circa 20 kilometer (lunch mee) – afsluiting circa 
15:00/16:00 uur 
Prijzen inclusief: 140 euro (2-persoonskamer) en 155 euro (1-persoonskamer) 
Inbegrepen: overnachtingen met ontbijt/lunch/diner en koffie of thee (exclusief 
overige dranken). 

Locatie: Voorthuizerstraat 123, Putten 
Route: www.concertindekas.nl (geen reserveringen)  

Meer informatie & reserveringen: snoep.karin@gmail.com en info@sultanstrail.com 
06 36148011 (Karin) of 06 50890696 (Sedat) 

Karin Snoep en Cedat Çakir 
 

 
 
Lezingen over de Camino in Gouda 

 Als kunstgeschiedenisdocente en beeldend 
kunstenaar heeft Carina Mathot de 
pelgrimstocht naar Santiago beleefd en haar 
indrukken verwerkt. De lezingen zijn niet 
alleen bedoeld voor al degenen die inmiddels 
de route naar Santiago hebben gelopen of 
gefietst, of van plan zijn dat ooit te doen. 
Iedereen met belangstelling voor de 
kunsthistorische achtergronden van de 
Camino is van harte welkom. Kennis over 
kunstgeschiedenis is niet noodzakelijk.  

In het vroege voorjaar van 2014 staat in het 
lezingenprogramma de kunst langs de 
pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela 

centraal. Het programma bestaat uit acht lezingen van twee uur en een excursie. 
Deelname kost 98 euro, exclusief een beknopte syllabus met achtergrondinformatie.  

Start maandagavond 13 januari: : ‘De Ruta de la Plata en de Kunst' 
Start Woensdagmiddag, 8 januari: ‘De Camino en de Kunst’ 
Start donderdagavond, 16 januari: ‘De Camino en de Kunst’ 
Voor het volledige programma kijk  op de website 
Locatie: Peperstraat 46, Gouda 
Aanmelden en informatie: Carina Mathot, tel. 0182 581901, cmathot@euronet.nl 

Carina Mathot 

 
 

 

 

http://www.concertindekas.nl/
mailto:snoep.karin@gmail.com
mailto:info@sultanstrail.com
http://www.ateliermathot.com/article.php?id=8
mailto:cmathot@euronet.nl


 
 

Werkgroep Spiritualiteit 
weer actief 

Na een flinke periode een slapend 
bestaan te hebben geleid, kwam de 
werkgroep in afgeslankte vorm bijeen 
in de pelgrimshoeve te Vessem. Uit 
inspirerende berichten en artikelen in 
de Jacobsstaf en Ultreia concludeerden 
we dat de geest in het Genootschap toch 
waait waarheen hij wil. Tijdens de 
voorbereidingsweekends in 
Ossendrecht en Vessem wordt niet 
alleen aandacht besteed aan praktische 

zaken. Er is ruimte om stil te staan bij de eigen motieven en bij de betekenis van de 
pelgrimage in deze levensfase. ‘Pelgrimeren voor de jeugd’ loopt als een trein.  

Ontmoeting en gesprek met medepelgrims kan verdieping en nieuwe inzichten geven 
op ‘de weg naar binnen’. Wanneer de pelgrimage achter de rug is, gaat het leven 
verder. Misschien hebben ervaringen en ontmoetingen onderweg je een ander mens 
gemaakt.  

De Werkgroep Spiritualiteit wil de reflectie op de pelgrimage in de regio's en tijdens 
de voorjaars- en najaarsvergaderingen faciliteren. In verschillende regio's worden op 
spiritueel gebied interessante activiteiten georganiseerd. Wij willen de geest nog wat 
meer laten waaien, de uitwisseling van geslaagde activiteiten, programma's en 
sprekers bevorderen, zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. Om meer 
zicht te krijgen op onze taak, sturen we binnenkort een brief naar de regio's. We 
willen inventariseren wat er al gebeurt en wat de leden nog missen of zouden wensen.  

Momenteel bestaat de Werkgroep Spiritualiteit uit de volgende personen: 

Will Matti (voorzitter), Marijke Pouw, Lidy Peters , Ria Vendrig en Jos Looijse 
(secretaris)  

Jos Looijse 
 

 
 

Tentoonstelling zoekt vaste refugio 
 
De tentoonstelling van de Santiago Codex (zie Ultreia 27) in museum Het Kruithuis 
in Den Bosch is voorbij. De belangstelling voor de Santiago Codex was in termen van 
het Kruithuis overweldigend, evenals de waardering Gebleken is dat veel leden via de 
berichten in Ultreia de weg naar de expositie hebben gevonden. 

Zaak is nu dat het werk, bestaande uit 19 schilderijen, niet uiteen valt en liefst 
permanent tentoongesteld kan worden of 'op reis' kan. De Santiago Codex zoekt een 
(vaste) refugio waar iedereen hem kan zien. Het complete werk is circa 32 m lang, in 
Het Kruithuis geëxposeerd op een wand van circa 50 m2. Ideeën en gedachten 
hierover zijn zeer welkom: info@raycarver.eu 

Maarten van Rooy 
 

 

https://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia%2027.pdf
mailto:info@raycarver.eu


 
 

Is uw leven veranderd na de Camino? 
 

Auteur (en pelgrim) Robin Pater 
zoekt voor een te verschijnen boek 
verhalen van pelgrims voor wie de 
Camino een belangrijke rol speelde 
in een ommekeer in hun dagelijks 
leven thuis. Kwam u tijdens uw 
pelgrimstocht tot inzichten die uw 
levenskoers duidelijk hebben 
veranderd? Heeft het gaan van de 
Jacobsweg uw innerlijke en daarna 
uiterlijke werk- of privéleven een 
wending gegeven of kreeg u de 
moed om een droom te volgen? 
Dan zoek ik u om uw inspirerende 
verhaal te op te nemen in een serie 

aansprekende portretten van mensen die de stoute schoenen hebben aangetrokken. 
Bent u of kent u zo iemand? Stuur mij in maximaal 100 woorden een korte 
omschrijving van wat de Camino u leerde en hoe uw leven voor en na van elkaar 
verschillen naar info@overwegenvanleven.nl 
 
Robin Pater 
 

 
 

Wie kent deze 

pelgrim? 

  

In 2008 ben ik vanuit Thorn 
op de fiets naar Santiago de 
Compostela gegaan. Op 
3 juni, ergens tussen 
Pouylebon en St. Cristaud, 
haalde ik een wandelaar in. 
Hij was helemaal in stijl 
gekleed, zoals een pelgrim dat 
betaamt, zelfs op sandalen. 
Deze pelgrim was op 21 maart 
2008 vanuit Nederland 
vertrokken en ging in één ruk 
door naar Santiago de 

Compostela. Mijn vraag is: Hoe is het deze pelgrim vergaan? Wie is hij of is er iemand 
die hem in deze beschrijving herkent? Ik zou hem graag de originele foto willen 
mailen. De DVD waarop deze foto staat is lang zoek geweest, maar ik heb hem 
gelukkig weer gevonden. Mijn e-mailadres is: bergsew@hetnet.nl 

 Engel Bergs 

 
 

mailto:info@overwegenvanleven.nl
mailto:bergsew@hetnet.nl


 
 

 
 
 
 
 

Wilt u iets van mij lezen? 
 

 
Lezers die zelf ook schrijven kunnen in deze rubriek hun 
boek onder de aandacht van de leden van ons genootschap 
brengen (het is dus geen recensie van de redactie van 
Ultreia). 
 
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 
 
 

 
 

Via sugli Argini, weg over de dijken / Albert Beekes  

Een wandelgids in handzaam formaat (76 pagina’s) 
voor de route over de Povlakte tussen Verona en 
Bologna, voor doorgaande wandelaars het 
verbindende element tussen de Via Claudia Augusta 
en de Godenweg. De route gaat grotendeels over 
onverharde paden over en langs dijken van enkele 
rivieren in de Povlakte. De vergezichten over het 
vlakke landschap geven een gevoel van rust en 
ruimte. U kijkt uit op uitgestrekte velden met 
gewassen, hier en daar een boerderij en wat verder 
weg de contouren van een dorpje met een kerktoren. 
Het boekje is uitgevoerd in kleur met steeds links 
heldere kaarten en rechts de genummerde 
routebeschrijving. Achterin vindt de lezer een 
overzicht van de beschikbare accommodaties in 
verschillende prijsklassen. 
Het boek kost €14,50 (excl. verzendkosten) en is te 
bestellen bij de auteur. Daar kan ook het 
bijbehorende gpx-bestand worden gedownload, dat 
de nummers van de routebeschrijving bevat. Het 

boek is tevens te bestellen via reisboekhandel Pied à Terre in Amsterdam: 
ISBN9789082051513 

Albert Beekes 
 

 

http://www.albert-beekes.nl/
mailto:info@piedaterre.nl


 
 

Voer voor de goede wolf : Onderweg naar Santiago de 
Compostela / Jan van Gisbergen 
 

Adembenemende architectuur en kunst, 
spiritualiteit, een duizend jaar oude, interessante 
route, het platteland waar de tijd heeft stilgestaan, 
het avontuur en veel gelijkgestemde zielen. Je 
hoeft niet lang te zoeken naar de motieven van de 
hedendaagse pelgrim om de Camino naar Santiago 
de Compostela te willen volgen. Maar er is meer: 
de Camino staat vooral symbool voor bezinning en 
de heel eigen sfeer die haar zo bijzonder maakt. 
Na eerder twee keer met de fiets naar Santiago 
geweest te zijn, gaat Jan van Gisbergen (Hooge 
Mierde, 1955) de derde keer te voet. Aan de hand 
van zijn ervaringen en bijna duizend foto’s 
probeert hij de Camino te doorgronden en te 
beschrijven in al haar facetten.  

Alle aspecten die de Camino zo boeiend maken komen aan de orde: het leven 
op het platteland, de geschiedenis en de legendes, kerk en religie, de euforie en 
de moeilijkheden, de pelgrims van nu en uit het verleden en vooral ook zijn 
eigen specifieke motieven en bijzondere ervaringen tijdens deze fysiek 
belastende maar geestelijk ook verkwikkende tocht. 
Het is een luxe uitgevoerd boek, genaaid en gebonden, 576 pagina’s, met 930 foto’s in 
full color. Het boek is verkrijgbaar in de Nederlandse en Vlaamse boekhandel voor 
€ 28,50. Bestellen (of enkele hoofdstukken inzien) kan ook via www.goedewolf.nl 

Jan van Gisbergen 
 

 
 

Tamme kastanjes op een wilde Camino / 
Zyg Murach 
 

Een persoonlijk verhaal dat ik schreef over een korte 
Camino in 2011. Over gevoelens en geloof, over zekerheden 
en zwakten, over vertrouwen en familie, over gesprekken en 
gedachten, over wandelen, eten, de Keltische boomkalender 
en al het andere dat je in Spanje zoal overkomt. 

Het is te bestellen via bol.com voor €12,50. 

 

Zyg Murach 

 

 
 
 
 

http://www.goedewolf.nl/
http://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/Ntt/tamme%2Bkastanjes/N/0/Nty/1/search/true/searchType/qck/sc/media_all/index.html?_requestid=72498


 
 

E-book reis naar Santiago de Compostela / Ries de Beer 
  

Ondergetekende, Ries de Beer (57) en zijn 
vriend Wil Kurvers (67) hebben van 1 juni 
tot en met 3 juli 2013 een fietsreis 
gemaakt van Amersfoort naar Santiago de 
Compostela. Ik heb deze mooie 
reis beschreven in een e-book met 211 
pagina's. Het bijzondere hieraan is dat dit 
elektronische boek, gemakkelijk te lezen 
op uw computer, voorzien is van 400 
prachtige foto's om het verhaal kracht bij 
te zetten. Het is deze combinatie die het 
boek meer dan lezenswaardig maken. Een 
'must have' voor geïnteresseerden die deze 

reis al eens hebben gemaakt en voor nieuwsgierigen die deze (fiets)reis in het vizier 
hebben staan. De foto geeft een beeld van een van de mooie ontmoetingen bij het 
Cruz de Ferro, waar een Nederlandse pastoor een H-Mis opdraagt.  
Dit e-book wordt u gratis aangeboden, maar voor het werk dat er aan is besteed vraag 
ik de lezers geheel vrijwillig een door de lezer zelf te bepalen bijdrage te willen 
overmaken aan de Stichting Spieren voor Spieren. 
U kunt dit boek (pdf) bij mij bestellen door een e-mail te sturen naar 
riesdebeer@hotmail.com onder vermelding van 'e-book Santiago'. U krijgt het e-book 
toegestuurd en u krijgt dan ook meer informatie over het overmaken van uw 
vrijwillige bijdrage aan de Stichting Spieren voor Spieren. 
 
Ries de Beer 
 

 
 
Colofon 
 

Eindredactie:  Annemieke Schnaar 
Hoofdredactie:  André Brouwer 
Redactieadviseur:  Monique Walrave 
Vormgeving:   André Brouwer 
 
De volgende Ultreia verschijnt medio december 
2013. 
Wij zien uw kopij graag voor 10 december 
tegemoet via ultreia@santiago.nl  
 
 

Foto: lezer Cees de Zwart kreeg dit kaasje van  
zijn dochter die het op de markt had gekocht 

 
Aanwijzingen voor de auteur 
Ultreia wil attenderen op allerlei zaken en streeft daarom naar korte berichten. 
Uw kopij (maximaal 300 woorden) graag in platte tekst, dat wil zeggen zonder 
opmaak, zoals inspringen, vet gedrukt, onderstreept of met kaders. Met een foto zijn 
we ook altijd blij. 

mailto:riesdebeer@hotmail.com
mailto:ultreia@santiago.nl

