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Van de redactie 
 

April: de grote pelgrimtrek is begonnen. Als trekvogels in 

de herfst zetten ze doelgericht koers naar verre oorden.  

Ik zie ze tegenwoordig. Niet fysiek langs mijn huis lopen of 

fietsen, maar op het scherm: op blogs, in 

facebookgroepen, op discussiefora. Ze hebben het 

regelmatig zwaar, zo melden ze. Een guur voorjaar, 

blaren op hun voeten, een herberg met een dichte deur, 

paden die in rivieren veranderd zijn, bedwantsen, een 

onduidelijk bewegwijzerd pad: ze kampen met allerhande 

onvoorziene tegenslagen.  

Maar ik benijd ze. Ik benijd dat gevoel van onderweg zijn: 

’s ochtends niet weten waar je je ’s avonds zult bevinden, 

hóe het daar zal zijn, en het pad er naartoe waarop nog 

van alles kan gebeuren.  

Benijd mij ook. Vanaf volgende week doe ik mee: ik beloof 

dat ik het regelmatig zwaar zal hebben . 

 

Ria Meinema 

 

 

 

 



Santiago aan het Wad  

Camino-estafette in 2018 
 

In 2018 organiseert het Genootschap samen 

met de Stichting Jabikspaad Fryslân een 

camino-estafette door Nederland: de 

‘Camino Santiago aan het Wad-estafette’. 

Het idee hiervoor ontstond in Friesland, 

geïnspireerd door het feit dat Leeuwarden 

in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa 

zal zijn.  

Sint Jacobiparochie is voor menig pelgrim 

in Nederland het beginpunt van de 

pelgrimage, maar tijdens deze estafette 

door alle zestien regio’s van het 

Genootschap zal het Friese pelgrimsoord 

fungeren als eindpunt.  

De tochten vinden plaats in de periode van 

februari tot en met juli 2018. Tijdens de 

estafette wordt er vanuit het zuiden van het 

land via drie routes naar het noordelijke Santiago gepelgrimeerd:  

 Route West (door de regio’s Zuid-West Nederland, Den Haag, Bollenstreek/Rijnland, 

Amsterdam, Noord Holland benoorden ’t IJ en Friesland); 

 Route Midden (door de regio’s Breda/Tilburg, Rotterdam, Utrecht-Zuid/Rivierengebied, 

Midden Nederland, Oost Nederland en Friesland); 

 Route Oost (door de regio’s Limburg, Zuid-Oost Brabant, Den Bosch, Arnhem/Nijmegen, 

Oost-Nederland en Groningen Drenthe). 

Basis voor de te lopen routes vormen de beschrijvingen 

uit de twee boekjes ‘Jacobswegen in Nederland’. De 

organisatie van de trajecten is in handen van de 

regiogroepen. De camino start in februari 2018 in de 

meest zuidelijk gelegen regio’s van de routes. Elke daarop 

volgende maand wordt het stokje doorgegeven aan de 

volgende regio. Elke regio heeft dus een maand de tijd om 

het stuk Jacobsweg door haar gebied te realiseren.  

Dat kan al wandelend of fietsend: regio’s bepalen zelf hoe 

de tocht afgelegd wordt. In juli 2018 is de laatste regio 

aan de beurt. De bedoeling is dat de drie routes elkaar bij 

aankomst op 25 juli 2018 in Sint Jacobiparochie/Santiago  

  
De Groate Kerk, eindpunt van de estafette 



aan het Wad ontmoeten.  Voor wie er niet genoeg 

van kan krijgen is er na Sint Jacobiparochie nog de 

mogelijkheid om door te lopen naar ons vaderlands 

Finisterre aan de kust: Zwarte Haan. 

2018 lijkt nog ver weg, maar voor we het weten 

ontmoeten we elkaar op de Jacobswegen in eigen 

land! 

Bas Brouwer 

 

 

 

Oprichting Stichting ‘Santiago aan het Wad’ 

Op woensdag 13 april werd de Stichting ‘Santiago aan het Wad’ opgericht. ‘Santiago aan het 

Wad’ bestaat uit een breed samengestelde projectgroep. Doel van de stichting is om meer 

mensen kennis laten maken met het pelgrimeren in Friesland, de Nederlandse pelgrimswegen 

en de historie. We willen graag concrete voorzieningen als overnachtingsmogelijkheden en 

arrangementen toevoegen aan wat er nu al bestaat. De stichting heeft volop plannen en is 

inmiddels in contact met organisaties en ondernemers om deze plannen te kunnen realiseren. 

Er is een startkapitaal voorzien van 10.000 euro. Hiervan werd al een flink deel toegezegd door 

de Stichting Alde Fryske Tsjerken (5.000 euro), de Gemeente Het Bildt (1.500 euro), Kultureel 

Sintrum Groate Kerk (1.000 

euro) en het Genootschap 

(3.000 euro, voor de realisatie 

van de estafette). Daarnaast 

zijn er nog een aantal 

aanvragen voor bijdragen en 

subsidies onderweg.  

Hans de Jong,  

Voorzitter Stichting Santiago  

aan het Wad 

 

 

Joost Bol, voorzitter NGSJ: 

‘Velen van ons hebben bijzonder goede 

herinneringen aan de Camino der Lage 

Landen ter gelegenheid van het 

vijfentwintigjarig bestaan van het 

Genootschap in 2011. Regelmatig 

hoorden we dat we nog zoiets zouden 

moeten doen, maar we hebben bewust 

gewacht op een gelegenheid die een 

dergelijke activiteit waardig zou zijn. We 

denken dat dit idee van de Friese 

pelgrims ter gelegenheid van 

‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad van 

Europa’ de juiste impuls daarvoor is. Bas 

Brouwer, die ook de Camino der Lage 

Landen organiseerde, is bereid om deze 

camino vorm te geven, onze regio’s zijn 

enthousiast om er weer de ‘couleur 

regional’ in te brengen en een aantal 

werkgroepen levert ook graag een 

bijdrage. 2018 wordt dus een jaar om 

naar uit te kijken!’ 

 

 

Van links naar rechts: Bas Brouwer (penningmeester), Hans de Jong 

(voorzitter), mr. S. Swart (notaris) en Gerko Last (secretaris) 

 



Het Genootschap op Instagram 

Zoals u in een in een eerdere Ultreia hebt 

kunnen lezen, is het Genootschap via de 

werkgroep Het Nieuwe Pelgrimeren aan het 

werk zichtbaarder te worden op sociale 

media. Na het succesvol opzetten van een 

Facebookgroep en -pagina, is het 

Genootschap nu ook te vinden op Instagram. 

Via Instagram kan iedereen foto’s delen met 

betrekking tot zijn/haar interesses en 

dagelijks leven. Pelgrims gebruiken hun 

profiel om foto’s van hun tocht te delen met 

vrienden, maar ook met andere pelgrims over 

de wereld; een foto zegt vaak immers meer 

dan duizend woorden!  

Op het Instagramaccount van het Genootschap zullen plaatjes van de camino te zien zijn, en 

daarnaast foto’s van onze vele activiteiten in het land. Je vindt het profiel van het Genootschap 

via de volgende link. Als je zelf een profiel hebt op Instagram kun je ons volgen door 

simpelweg op deze pagina te klikken op ‘volgen’. Daarna kun je ons ook taggen via onze 

profielnaam  @camino_de_santiago_ngsj of door gebruik te maken van 

#nederlandsgenootschapvansintjacob of #ngsj.  

 

Herhaalde oproep: 

Camino Academie zoekt Secretaris/Coördinator  

De Camino Academie is op zoek naar een Secretaris/Coördinator. De Camino Academie is een 

platform waarin naast het Genootschap de Universiteit Tilburg en het Meertensinstituut 

participeren. De academie beoogt kennis te ontwikkelen, te bundelen en te delen rondom alle 

aspecten van het pelgrimeren in heden en verleden. Daarbij zijn de invalshoeken divers: 

antropologisch, (kunst)historisch, geografisch, sociologisch, psychologisch, vanuit ritual 

studies en leisure studies, of spiritueel en/of religieus. De Camino Academie biedt een podium 

waar academici, professionals en praktijkexperts (pelgrims) elkaar kunnen ontmoeten en 

inspireren. Een functieprofiel en meer informatie over de werkzaamheden van de 

secretaris/coördinator vind je op de website van de Camino Academie. 

 

https://www.facebook.com/groups/genootschap/?fref=ts
https://www.facebook.com/genootschap/?fref=ts
https://www.instagram.com/camino_de_santiago_ngsj/
http://www.caminoacademie.nl/about/vacature-camino-academie-zoekt-secretariscoordinator/


Nieuwe pelgrimsovernachtingsplaats in Schiedam geopend 

Pelgrims op de Jacobsweg Thuredrecht van Schipluiden naar Kapellen kunnen sinds deze 

maand ook in Schiedam overnachten. Op zaterdag 2 april werd daar in Zorgcentrum 

Frankeland een pelgrimsovernachtingsplaats feestelijk geopend door burgemeester Lamers van 

Schiedam, voorzitter van het Genootschap Joost Bol, en de gastheer namens Frankeland, 

Hennie van der Gaag. De plechtigheid vond plaats tijdens de Voorjaarsbijeenkomst van de 

regio Rotterdam. 

Voor de gelegenheid werd door 

de burgemeester een speciaal 

vervaardigd stempel voor in het 

pelgrimspaspoort overhandigd.  

De regio Rotterdam schonk het 

zorgcentrum twee mooie litho’s 

gemaakt door Carina Mathot en 

een pelgrimsteken voor de gevel 

van het zorgcentrum ontbrak niet. 

De dienstdoende hospitalero kon 

meteen aan de slag met de twee 

pelgrims die arriveerden en die 

graag wilden overnachten.  

In het zorgcentrum kunnen maximaal twee pelgrims per nacht terecht. Een dag van tevoren 

aanmelden is verplicht, zodat de ‘refugiokamer’ – die zich bevindt op de revalidatie-afdeling 

van het verpleeghuis – in orde gemaakt kan worden. Overnachten kost 5 euro; ontbijt kan 

kosteloos genuttigd worden in de huiskamer van de revalidatie-afdeling. Het reglement is te 

vinden op de pagina van de regio Rotterdam op de website van het Genootschap. 

Marjan Blümer 

 

 
  
 

http://www.santiago.nl/rotterdam


Nieuwe uitzendingen De Weg naar Santiago 

Afgelopen maand waren Wilfred Kemp en Ines ten Berge, programmamakers van KRO 

Kruispunt TV, met een cameraploeg op pad in Spanje om nieuwe afleveringen van het tv-

programma De Weg naar Santiago te maken. Mede met behulp van een oproepje in onze 

Facebookgroep ontmoetten zij op diverse routes – de Francés, de Via de la Plata en de Norte -  

Nederlandse pelgrims die vertelden over 

hun tocht.  

Nieuw was deze keer dat er live ‘vlogs’ 

werden uitgezonden via de facebookpagina 

van KRO Kruispunt TV: vanuit Santiago en 

vanaf de Norte. Kijkers konden via 

Facebook vragen stellen aan presentator 

Wilfred Kemp, die ze vanaf de Plaza del 

Obradoiro en op het strand van de Norte 

live beantwoordde.  Deze vlogs zijn terug 

te zien via de Facebookpagina van  KRO 

Kruispunt TV (te zien als je de pagina eerst 

een ‘vind-ik-leuk’ geeft). Ook werden er korte filmpjes opgenomen die vanaf half mei elke 

werkdag geplaatst zullen worden op dezelfde facebookpagina. De tv-uitzendingen van De Weg 

naar Santiago zijn te zien op 22 en 29 mei a.s. op NPO 3 om 23.05 uur.  

 

Huiskamer opent aan de Rúa Carretas 

Op vrijdag 22 april wisten de eerste twee 

pelgrims van dit jaar de Huiskamer van de 

Lage Landen te vinden op haar nieuwe 

locatie. Zij werden verwelkomd door twee 

vrijwilligers van de werkgroep Huiskamer 

van de Lage Landen.  

Net zoals de voorgaande twee jaar is de 

Huiskamer vlakbij het pelgrimsbureau 

gehuisvest. Afgelopen december verhuisde 

het pelgrimsbureau naar de Rúa Carretas. De 

Huiskamer vond een plekje op het terrein bij 

het nieuwe bureau, achterin de mooie tuin. Vanaf de ingang is de banner van de Huiskamer 

goed zichtbaar. De nieuwe locatie vind je op een kaartje op de website van het pelgrimsbureau. 

Aan de poort wordt naar je credencial gevraagd. Zorg dus dat je die bij je hebt. De bewakers 

bij de kathedraal en het pelgrimsbureau zijn alert.  

Werkgroep Huiskamer, wg.huiskamer@santiago.nl 

 

 

https://www.facebook.com/groups/genootschap/
https://www.facebook.com/groups/genootschap/
https://www.facebook.com/kruispuntrtv/
http://peregrinossantiago.es/eng/pilgrims-office/where-we-are/
mailto:wg.huiskamer@santiago.nl


Camino Universal – vanuit vijf continenten naar Santiago 

Van 19 tot en met 23 juli dit jaar vindt voor de 

tiende keer de Camino Universal plaats. Vanuit vijf 

richtingen wordt in groepen vijf dagen lang naar 

Santiago gelopen. Elk van die richtingen 

representeert één van de continenten. Elke route 

vormt tevens een rozenblaadje, leidend naar het hart 

van de bloem: de kathedraal in Santiago.  

Op zaterdag 23 juli komen de routes samen op de 

Plaza del Obradoiro in Santiago de Compostela; 

waar de deelnemers tijdens een ceremonie in de 

kathedraal de landen zullen verenigen.   

De organisatie van dit evenement bestaat uit de 

Association ‘Camino Universal a Santiago de Compostela’: een team van mensen van over de 

hele wereld, verenigd door gezamenlijke doelen en gemeenschappelijke waarden op het gebied 

van vrede, gelijkheid, liefde, solidariteit en engagement. Deze waarden worden uitgedragen 

tijdens het lopen in ‘awareness’. Registratiekosten bedragen 75 euro (inclusief accommodatie, 

exclusief eten). Zie voor meer informatie en aanmelding de website van de organisatie.  

Café St Jacques Amsterdam en Utrecht 

Sinds september vorig jaar is er maandelijks een Café St Jacques in Amsterdam. In maart 

volgde Utrecht het voorbeeld. Onder het genot van een drankje worden ervaringen en tips 

uitgewisseld over de camino en 

herinneringen opgehaald. De cafés 

worden goed bezocht. Er zijn altijd 

enkele ervaren pelgrims van het 

Genootschap aanwezig. 

Het café in Amsterdam vindt elke 

laatste donderdag van de maand plaats 

in Café Batavia, Prins Hendrikkade 85 

(nabij het CS). In Utrecht komen 

pelgrims elke tweede donderdag van de 

maand bijeen in Café Oudaen, 

Oudegracht 99 (nabij Utrecht Centraal).  

Bij beide cafés welkom vanaf 17.00 uur! Aanmelden van te voren is niet nodig. De 

aankondigingen vind je op de facebookpagina van het Genootschap en op de agenda op de 

website.  

  

  

http://www.caminouniversal.com/en/
https://www.facebook.com/genootschap/
https://www.santiago.nl/agenda/maand


Het Genootschap is een vereniging voor en door  

pelgrims. Ruim 400 mensen zijn actief voor de  

vereniging om alle activiteiten te realiseren.  Het 

organiseren van de regiowandelingen, het 

ontvangen van pelgrims op de camino in Spanje, 

het informeren van pelgrims op verschillende 

plekken in Nederland, het bijhouden van de 

website: het gebeurt allemaal door vrijwilligers.  

In deze rubriek laten we elke maand één van hen 

aan het woord; over zijn/haar fascinatie voor de 

camino, over gelopen en gefietste tochten en over 

de bezigheden voor het Genootschap.  

 

Karline Vandenbroecke - Leidschendam 

‘In het najaar van 2011 liep ik de Camino Francés vanaf Saint Jean-Pied-de-Port en in de lente 

van 2014 de Camino del Norte en Primitivo vanaf Irún. Ik wist al vanaf midden jaren tachtig – 

toen ik in de Sint Pietersabdij in Gent een expositie over de camino heb gezien – dat ik dat ooit 

zou doen. Rond diezelfde tijd was er ook een serie over de camino op de Belgische televisie in 

het programma Van Pool tot Evenaar. Ik studeerde toen Spaans in Gent, dus ik was al een 

beetje voorbestemd. 

Het was de verwezenlijking van iets dat ik al heel lang voor mezelf wilde doen. Tijdens mijn 

tweede camino heb ik definitief besloten dat ‘kantoorwerk’ niets meer voor mij was. Ik 

begeleid nu buitenlandse toeristen op excursies door Nederland. 

Voor ik aan mijn eerste camino begon heb ik de mensen van het informatiepunt in de Sint 

Janskerk in Utrecht opgezocht. Actief voor het Genootschap ben ik sinds november 2011, na 

de terugkomst van mijn eerste tocht. Eerst was ik een van de webredacteuren die de pagina’s 

van de website van het NGSJ updaten. Daarna werd ik lid van de nieuw opgestarte werkgroep 

Kleinschalig Hospitaleren. En sinds vorig jaar ben ik redactiesecretaris van de Jacobsstaf. Ik 

doe deze dingen omdat de sfeer van de camino zo steeds aanwezig blijft, ook al zit ik te typen 

achter de computer. Ook vind ik het leuk om gelijkgestemden te ontmoeten tijdens 

bijeenkomsten van het Genootschap.  

Ik houd van de Spaanse taal en Spanje, Belgisch eten en buiten zijn langs het strand of in de 

duinen. Hardlopen doe ik ook, maar dit is zeker geen passie, meer onderhoud. Wat mij vooral 

boeit aan de camino is het internationale karakter ervan: al die mensen uit allerlei landen. Ik 

oefen dan graag mijn talen en vind het leuk om - voor even - tolk of reisleidster te spelen. 

Thuis vind ik het juist fijn om mij alleen terug te trekken, en te reizen in mijn hoofd door 

romans te lezen, als het kan in de oorspronkelijke taal. En om in de winter lekker warm 

gezellig thuis te zijn. Jammer genoeg kan ik sinds vorig jaar niet meer een paar weken in het 

zomerseizoen weg. Vakantie en reizen ‘moet’ nu ’s winters. Het begint wel weer te kriebelen: 

ik ga in november of december een stukje Via de la Plata of de wintercamino lopen denk ik!’ 

  

 



Mijn boek  
Ultreia-lezers die geïnspireerd door hun pelgrimage een boek  

schreven, kunnen dat hier onder de aandacht brengen.  

Het betreft dus geen recensies van de redactie. 

Stuur een beschrijving van het boek (maximaal 300 woorden)  

naar ultreia@santiago.nl met een foto van de cover.  

Voor onze bibliotheek ontvangen wij graag een hard copy  

exemplaar: Nederlands Genootschap van Sint Jacob,  

Bibliotheek, Janskerkhof 28a, 3512 BN UTRECHT 

Alle kathedralen en basilieken van Nederland – Hugo Kolstee 

Deze gids beschrijft alle zeven kathedralen en vijfentwintig basilieken in Nederland. Bij elke 

kerk komt de plaatselijke situatie, geschiedenis, architectuur en inrichting ruim aan bod.  

Zowel patroonheiligen en tradities als processies en 

ommevaarten komen aan de orde. Bij basilieken 

wordt datum en reden van ontstaan vermeld, bij 

kathedralen komen de bisdommen, nu en in het 

verleden, ter sprake. Ook komen vragen aan bod als 

‘wat is een kathedraal?’, ‘wat is een basiliek?’. 

Voor iedereen geïnteresseerd in architectuur, kunst 

en kerkgeschiedenis, die meer wil zien en horen dan 

je tot nu toe zag en wist.  

Hugo Kolstee (1942) heeft als arts gewerkt in 

Nederland en in het buitenland. Hij voer ook 

regelmatig als scheepsarts op grote zeilschepen. 

Toen hij bij 'toeval' in een basiliek kwam, ging er 

een wereld voor hem open en besloot hij vanwege 

zijn interesse voor bouwkunde en geschiedenis ze 

allemaal te bezoeken en hun wetenswaardigheden 

te verzamelen. Nu gebundeld in een handige gids. 

Prijs: 19,95 euro. Bindwijze: Genaaid gebrocheerd, 

met flappen. 

Onder andere te bestellen bij bruna.nl en bol.com 

 

 

 
  

mailto:ultreia@santiago.nl


 

 

Korte berichten en weetjes 
 

 

 

Engelstalige mis  

In de zomermaanden wordt er dagelijks een mis in het Engels 

gehouden in de kathedraal van Santiago de Compostela. Deze vindt 

plaats in de kapel Nuestra Senora de Soledad, van maandag tot en 

met zaterdag om 10.30 uur en op zondag om 9.00 uur (van 2 mei 

t/m 15 oktober 2016). Zie voor info over Engelstalige diensten in 

andere plaatsen op de camino de website van de Camino 

Chaplaincy. 

 

Nu onderweg 

Het is er weer de tijd voor: aardig wat leden van het 

Genootschap zijn of gaan binnenkort op pad, en een aantal 

van hen houdt een blog bij met belevenissen. Leuk om te 

lezen: om herinneringen op te halen, als voorbereiding op 

je eigen tocht of om je tijdens kantoortijd even op de 

camino te wanen. Op de site van het Genootschap kun je 

ontdekken, en meelezen met wie er momenteel al bloggend 

onderweg zijn. Kijk hier op de website en selecteer 

zoekdata. 

Ben je lid, ga je op pad en staat je blog er nog niet bij? Na 

inloggen op de website van het NGSJ kun je via je profiel 

je blog toevoegen. 

Een aantal blogs van onze leden die nu onderweg zijn: 

Berrie van Dijk, Frans Bergmans, Geert Bruijnes, Henk 

Slomp, Jannie Oosthoek, Gerard Waardenburg, Arno 

Schuivens en Ria Schuivens-Cremers  en Zora de Ruig.  

 

  

http://caminochaplaincy.blogspot.nl/
https://www.santiago.nl/alle-weblogs
http://www.santiago.nl/
http://deelber.reislogger.nl/
http://www.fransbergmans.nl/camino-2016
http://geert-loopt-naar-santiago.reislogger.nl/
https://henkslompgaatnaarsantiago.wordpress.com/
https://henkslompgaatnaarsantiago.wordpress.com/
https://dewegervaren.wordpress.com/
http://pelgrimgerard.reislogger.nl/
http://santiago-de-compostella3.webnode.nl/
http://santiago-de-compostella3.webnode.nl/
https://pelgrimzora.wordpress.com/
https://3.bp.blogspot.com/-U1ibdfdqKyQ/VxX5IR_JFuI/AAAAAAAALSs/w225p2kf_WASi1gsabwdvTq45TYiCtg8wCKgB/s1600/chaplaincy+Logo+4.jpg


De camino rond León 

Op de Spaanse televisiezender La 2 

werd op 19 april het eerste deel van 

een documentaireserie uitgezonden 

over de dorpen op de camino in de 

provincie Léon. In deze aflevering 

kwamen de dorpen gemeenten 

Sahagún, Grajal de Campos en 

Calzada del Coto aan het woord. De 

eerste uitzending vindt u hier op 

YouTube. 

 

2017 Heilig Jaar op de Camino Lebaniego 

Het klooster San Toribio in Liébana kent haar eigen Heilige Jaren. In 2017 is het weer zover: 

op 16 april wordt dan de Puerto del Perdón – de Heilige Deur – van het klooster geopend. In 

vroeger dagen trokken pelgrims vaak van klooster naar klooster, van reliek naar reliek, en het 

klooster van San Toribio was daarbij een belangrijke halte.  

Naar dit klooster loop je via de Camino Lebaniego: vanaf San Vincente op de Camino del 

Norte door de prachtige natuur van de Picos 

de Europa (72 km). Vanaf het klooster is er 

dan de mogelijkheid om via de Ruta 

Vadiniense door te lopen naar Mansilla de 

las Mulas op de Camino Francés. In 2017 zal 

er bovendien een nieuwe route van het 

klooster San Toribio naar Sahagun worden 

geopend. Zie voor meer info de website over 

de Camino Lebaniego en de website over de 

Ruta Vadiniense.  

(Bron: Hola nr. 69) 

Luchthaven Santiago bewegwijzert route naar de Francés 

Binnenkort is het mogelijk om vanaf het vliegveld in Santiago aan de camino te beginnen. De 

luchthaven Lavacolla bij Santiago kondigde namelijk onlangs aan dat zij in de komende drie 

maanden een route zal bewegwijzeren om vanuit de terminal naar de Camino Francés te 

kunnen lopen/fietsen. Daarnaast zal er in de luchthaven een maquette van de kathedraal 

worden gebouwd.  

Bron: ABC Galicia 

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=GrFWqfi1e6s&feature=youtu.be
http://www.caminolebaniego.com/
http://www.rutavadiniense.com/
http://compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/128/hola%20nr%2069.pdf
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-aeropuerto-lavacolla-conectara-camino-santiago-201604071123_noticia.html
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNxoui7q7MAhXnIcAKHVeeD8wQjRwIBw&url=https://www.turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/82-monasterio-de-santo-toribio-de-liebana/buscador-aWRab25hPTEm&psig=AFQjCNELwnz4O_JID-75C3RapUMRC7W4KA&ust=1461847986495563


Nieuwe herberg op Portugese kustroute 

In Vila do Conde, 26 km na Porto op de steeds 

populairder wordende Portugese kustroute, werd onlangs 

een nieuwe herberg geopend: Santa Clara. 25 bedden, 

verspreid over drie kamers.  

Een echte aanrader, aldus de Nederlandse pelgrim die ons 

tipte en die samen met drie Poolse pelgrims op 15 maart de eerste gast was. Adres: Rua 5 de 

Outubro, 221 (naast de Mercado Municipal).  

Pelgrimspas Limburg 

Wie het Jacobspad in Limburg van Millingen aan de Rijn naar 

Eijsden loopt of fietst kan vanaf deze maand met een speciale 

pelgrimspas op pad. Na volbrenging van de tocht kan ook een 

gestempelde oorkonde als bewijs daarvan worden opgevraagd. 

Deze pas is alleen bedoeld voor het Jacobspad in Limburg en is 

dus geen ‘officiële’ credencial voor de tocht naar Santiago.  

De pas kost 2 euro en kan besteld worden via de website van 

het Jacobspad Limburg. Informatie over en gps-tracks van de 

route vindt u ook op deze site. 

Hospitalero’s gezocht in Grado 

Op de Camino Primitivo, in het stadje Grado in 

Asturias, wordt momenteel een nieuwe herberg in 

gereedheid gebracht om half mei haar deuren te 

openen. Voor deze herberg is de FICS nog op zoek 

naar hospitalero’s die in de maanden juni en juli 

gastvrij pelgrims willen onthalen.  

Grado is een logische eerste stop op deze camino, 26 

km na Oviedo, maar beschikte tot nu nog niet over een 

eigen herberg. Het betreft een donativo gemeentelijke 

herberg met 16 bedden, die in de wintermaanden 

gesloten zal zijn.  

Van de hospitalero’s wordt verwacht dat ze Engels 

spreken en een beetje Spaans. Er wordt gewerkt met 

twee hospitalero’s per periode van twee weken. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met 

Rebekah Scott van de FICS via rebrites@yahoo.com.  

  

  

  

http://www.stjacobspad.nl/pelgrimspas.html
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Colofon 

 

Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Meer informatie en nieuws 

vindt u op www.santiago.nl. Nieuwtjes en activiteiten van het Genootschap vindt u ook op onze 

Facebookpagina. Tips en ervaringen met andere pelgrims uitwisselen kan als u lid wordt van onze  

Facebookgroep. 

 

 

Redactie:  Ria Meinema   

Redactieadviseur: Suzanne van der Beek  

Verzending:  Han Lasance 

De volgende Ultreia verschijnt eind mei 2016. 

Wij zien uw kopij graag voor 15 mei tegemoet via 

ultreia@santiago.nl 

 

 

 

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, vetgedrukt, 

onderstreept of met kaders. Met een foto bij uw artikel zijn we ook altijd blij. 

 

Activiteiten van derden 

In Ultreia is ook plaats voor de aankondiging van activiteiten van derden. Opname in Ultreia betekent 

echter niet dat het Genootschap garant staat voor de kwaliteit ervan. 
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