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dag datum van - naar km totaal

54 donderdag 24 mei Vorey – Le Puy-en-Velay 25 1447
55 vrijdag 25 mei Le Puy-en-Velay 0 1447
56 zaterdag 26 mei Le Puy-en-Velay 0 1447
57 zondag 27 mei Le Puy-en-Velay – Monistrol-d’Allier 29 1476
58 maandag 28 mei Monistrol-d’Allier – Chanaleilles 25 1501
59 dinsdag 29 mei Chanaleilles – Aumont-Aubrac 33 1534
60 woensdag 30 mei Aumont-Aubrac – Nasbinals 27 1561
61 donderdag 31 mei Nasbinals – St-Côme-d’Olt 33 1594
62 vrijdag 01 juni St-Côme-d’Olt – Golinhac 33 1627
63 zaterdag 02 juni Golinhac – Noailhac 33 1660
64 zondag 03 juni Noailhac – Figeac 33 1693
65 maandag 04 juni Figeac – Cajarc 30 1723
66 dinsdag 05 juni Cajarc – Vaylats 30 1753
67 woensdag 06 juni Vaylats – Cahors 26 1779
68 donderdag 07 juni Cahors – Montcuq 32 1811
69 vrijdag 08 juni Montcuq – Moissac 39 1850
70 zaterdag 09 juni Moissac – Bardigues 24 1874
71 zondag 10 juni Bardigues – Lectoure 29 1903
72 maandag 11 juni Lectoure – Condom 30 1933
73 dinsdag 12 juni Condom – Eauze 33 1966
74 woensdag 13 juni Eauze – Nogaro 20 1986
75 donderdag 14 juni Nogaro – Aire-sur-l’Adour 28 2014
76 vrijdag 15 juni Aire-sur-l’Adour – Arzacq-Arraziquet 34 2048
77 zaterdag 16 juni Arzacq-Arraziquet – Arthez-de-Béarn 29 2077
78 zondag 17 juni Arthez-de-Béarn – Navarrenx 30 2107
79 maandag 18 juni Navarrenx – Saint-Palais 35 2142
80 dinsdag 19 juni Saint-Palais – Saint-Jean-Pied-de-Port 32 2174
81 woensdag 20 juni Saint-Jean-Pied-de-Port 0 2174
82 donderdag 21 juni Saint-Jean-Pied-de-Port – Auritz 30 2204
83 vrijdag 22 juni Auritz – Villava 33 2237
84 zaterdag 23 juni Villava – Puente la Reina 27 2264
85 zondag 24 juni Puente la Reina – Villamayor de Monjardín 29 2293
86 maandag 25 juni Villamayor de Monjardín – Logroño 40 2333
87 dinsdag 26 juni Logroño – Nájera 28 2361
88 woensdag 27 juni Nájera – Redecilla del Camino 33 2394
89 donderdag 28 juni Redecilla del Camino – San Juan de Ortega 37 2431
90 vrijdag 29 juni San Juan de Ortega – Burgos 25 2456
91 zaterdag 30 juni Burgos – Castrojeriz 41 2497
92 zondag 01 juli Castrojeriz – Villalcázar de Sirga 40 2537
93 maandag 02 juli Villalcázar de Sirga – San Nicolás del Real Camino 39 2576
94 dinsdag 03 juli San Nicolás del Real Camino – El Burgo Ranero 25 2601
95 woensdag 04 juli El Burgo Ranero – León 38 2639
96 donderdag 05 juli León – Hospital de Órbigo 38 2677
97 vrijdag 06 juli Hospital de Órbigo – Rabanal del Camino 38 2715
98 zaterdag 07 juli Rabanal del Camino – Ponferrada 33 2748
99 zondag 08 juli Ponferrada – Villafranca de Bierzo 25 2773

100 maandag 09 juli Villafranca de Bierzo – Hospital de la Condesa 35 2808
101 dinsdag 10 juli Hospital de la Condesa – Rente 39 2847
102 woensdag 11 juli Rente – Ligonde 32 2879
103 donderdag 12 juli Ligonde – Arzua 37 2916
104 vrijdag 13 juli Arzua – Monte de Gozo 31 2947
105 zaterdag 14 juli Monte de Gozo – Santiago de Compostela 6 2953
106 zondag 15 juli Santiago de Compostela 0 2953
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dag 1 – zondag 1 april  

Harfsen – Zelhem 

36 km 
 
J:  Wat leuk, al die mensen 
die ons kwamen uitzwaaien! 
Uit Den Haag, Maassluis en 
de direkte omgeving. 
Iedereen vroeg opgestaan, 
gelukkig prachtig weer en 
vreselijk gezellig. Bedankt 
voor jullie komst! Om met 
plezier aan terug te denken 
de komende dagen. Negen 
mensen, waarvan de oudste 
80 jaar, liepen de eerste 8 kilometer van Harfsen naar 
Almen mee. Ynse en Frans gingen nog 5 kilometer mee 
en sloegen daarna af naar een kasteel voor een 
picknick op het gras. Met Jaap liepen we tot aan het 
eindpunt van de dag in Zelhem. We hadden ons 
behoorlijk misrekend, het werden 36 km in plaats van 
de verwachte 31. Zijn we net wat eerder in Santiago, 
zeer onbelangrijk. Alles bij elkaar een bijzonder begin 
van onze tocht. 

dag 2 – maandag 2 april  

Zelhem – Hoch-Elten 

27 km  (totaal: 63 km) 
 
R:  Het gaat goed met Jeannette en Ruud. Vandaag, 
maandag, liepen we met het mooiste weer van de 
wereld over Montferland. De lariksen hadden een 
eerste lichtgroen, bosanemoontjes bloeiden, varens 
kwamen uit. Met een strakblauwe hemel. Afgeleid door 
ruzie met het mobieltje misten we een afslag en liepen 
we flink fout. We kampeerden aan de voet van Hoch-
Elten aan een riviertje. Een hele beste dag dus, 
eindigend met voldoende Duits bier.  
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dag 3 – dinsdag 3 april 

Hoch-Elten – Groesbeek 

30 km  (totaal: 93 km) 
 
R:  Vandaag met een guur windje over de Rijndijk 
voorbij Tolkamer en met de Heen en Weer V naar 
Millingen. Hij lag aan de overkant, maar zette af toen 
wij eraan kwamen. Kijk, dat is hulp van Jacobus. Zo 
haalden we nog net de bakker voordat die dichtging. 
Een bijzonder moment was het toen we de eerste, de 
allereerste markering naar Santiago zagen. Zomaar 
aan een dijk, een schelp en een pelgrim. Dat was een 
beetje ontroerend.  
Naar Beek, door eindeloos vlak land, was 
wandelcorvee. Maar de dag eindigde door schitterend 
heuvellandschap in Groesbeek. Morgen lopen we 
Limburg in. 

dag 4 – woensdag 4 april 

Groesbeek – Afferden 

27 km  (totaal: 120 km) 
 
J:  Het begint al heel gewoon 
te worden om iedere dag 
lopend door te brengen. 
Vandaag was een rustig 
dagje. Ik heb op de tweede 
dag twee blaartjes gekregen, 
maar kleine blaartjes worden 
groot, oh als eieren zo groot. 
Hilda had me verteld dat 
nylonkousjes daarvoor 
hielpen, daar was de Hema in 
Groesbeek goed voor. Nu trippel ik tevreden op mijn 
nylons (met loopsokken en loopschoenen erover heen) 
voort. De grap is dat de nylons stijf om je voet zitten , 
zodat de nylon tegen je sok aanschuurt in plaats van je  
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voet met blaar. Ik heb 30 jaar lang geen lastige blaren 
gehad en nu ineens wel, daar zit je niet op te wachten. 
We hebben ons eerste stempel gehaald bij de deken 
van Gennep. De goede man had het druk in deze voor 
de kerk belangrijke week, maar nam de tijd om één 
stempel scheef en één stempel recht in ons 
zelfgemaakte stempelboek te zetten. Een medepelgrim 
kruiste ons pad. Hij was vorig jaar begonnen en een 
van de eerste dagen over een bevroren plas 
uitgegleden en had zijn enkel gebroken, dit jaar 
probeerde hij het opnieuw. Grote tochten waren niet 
nieuw, hij fietste van Canada naar Vuurland, naar 
Pakistan en nog veel meer! Op weg zijn is zijn missie. 

dag 5 – donderdag 5 april 

Afferden – Meerlo 

24 km  (totaal: 144 km) 
 
J:  Ik voel me nog absoluut geen pelgrim, meer een 
soort doorgaande figuur, die iedereen goedendag zegt, 
kijkt naar de kindertjes die uit school komen en naar 
alles wat voorbij komt. Thuis is ver weg. 

dag 6 – vrijdag 6 april 

Meerlo – Venlo 

26 km  (totaal: 170 km) 
 
R:  Van Meerlo naar Venlo en dat was wederom 
genieten. Mooi loopweer, warm zelfs. Over 
knuppelbruggetjes door het Schuitwater, een nat 
natuurgebied. Veel ganzen, die een hoop kabaal 
maakten.  
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Precies op tijd stond er een tafeltje langs het pad met 
twee plastic stoelen erbij. Briefje: "wij sparen voor een 
playmobil boerderij. Iris en Amber". Op het tafeltje 
appels, Mars, chips, in een koelbox eronder pakjes fris. 
Met prijslijst en spaarvarken van de Rabobank. Iris en 
Amber nergens te bekennen, waarschijnlijk op school, 
maar wij hebben graag appeltjes van ze gekocht.  
Na lang zoeken de deken van Venlo gevonden, een 
goedlachse man die met liefde een stempel in ons 
credentiaal zette en zo enthousiast was dat hij wel had 
willen meelopen. In een hotel geslapen. Een bed! Geen 
ijs op de tent zoals tot nu toe! 

dag 7 – zaterdag 7 april 

Venlo – Roermond 

32 km  (totaal: 202 km) 
 
R:  Vandaag van Venlo naar Roermond en ik moet 
zeggen: het was wat saai. Helemaal door bos, Duits 
bos, niet veel aan.  
In Roermond overnachten we in de catacomben van de 
Christoffel Kathedraal. Daar is een refugio ingericht, 
toegankelijk voor Santiago-gangers. Terwijl ik onder de 
douche sta is boven mijn hoofd de paaswake. Als we `s 
avonds na het eten onze kerk weer opzoeken, blijkt er 
de paasmis gaande. Uit nieuwsgierigheid gaan we op 
de achterste rij zitten. Horen de preek aan, laten ons 
meedeinen met het gezang, worden natgespetterd en 
krijgen een handje van de bisschop. Wat kan er nu nog 
misgaan? 
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dag 8 – zondag 8 april 

Roermond – Susteren 

28 km  (totaal: 230 km) 
 
R:  In de refugio van 
Roermond, in de catacomben 
van de kathedraal, waren nog 
twee pelgrims. Zij liepen met 
een handkar. Nagemaakt van 
een foto van een Chinese 
kruiwagen, leek het meer op 
een kleine ijscokar, een witte 
kubus met één centraal 
fietswiel. Ze lieten ook 
kerkelijke stempels op de kar 
zetten.  
Aanvankelijk een mooi traject, `s middags wat saai. 
Maar het weer blijft fantastisch, prima loopweer! 
Overnachtten bij de boer, waar tot ons genoegen een 
wasmachine stond. Zeeppoeder kregen we van de 
boerin. Wat is de snelste manier om je kleren te 
drogen? Gewoon nat weer aantrekken en even op de 
tanden bijten. In het restaurant van de grote camping 
er tegenover hebben we de groentenbar geplunderd, 
we waren ongeveer de enige eters. Dit alles nabij 
Susteren. 

dag 9 – maandag 9 april 

Susteren – Schimmert 

27 km  (totaal: 257 km) 
 
R:  Tweede Paasdag eerst naar Sittard. Lekkere koffie 
op de markt, ondanks het ochtendhumeur van de 
juffrouw. Direct na Sittard beginnen de heuvels. We 
liepen de stad uit over de Weg van de Zeven 
Voetvallen, een lange helling met kapelletjes die een 
moment uitbeelden uit het leven van Jezus.  
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Bovengekomen liepen we, zonovergoten en in colonne 
met horden paaswandelaars, over de heuvels, door 
beboste dalletjes naar Schimmert. Onderweg zagen we 
een ransuil in een boom zitten. Ook meerdere 
dassenburchten, uitgebreide stelsels van ingangen, 
looppaadjes en veel los zand. Het was een 
wonderschone dag.  

dag 10 – dinsdag 10 april 

Schimmert – Maastricht 

15 km  (totaal: 272 km) 
 
R:  En vandaag dan een kort stuk naar Maastricht. 
Klinkt nog niet zo ver, maar toch, een beetje 
buitenland is het al wel. Het Vrijthof met volle 
terrassen: daar zijn we dan toch maar heengelopen! 
Maar we hadden het druk: het mobieltje wilde opeens 
niet meer mailen en sms`en dus was de Belcompany 
niet snel van ons af. Een stempel in ons credentiaal 
laten zetten door een allervriendelijkste Zuster Blandes 
van de Zusters onder de Bogen. Het is elke keer weer 
opvallend hoeveel enthousiasme en bemoedigingen 
mensen ons toewensen als ze horen dat we jacquets 
zijn, of caminards, of gewoon santiagogangers. Dat is 
leuk. 

dag 11 – woensdag 11 april 

Maastricht – Luik 

35 km  (totaal: 307 km) 
 
R:  Als je over de snelweg van Maastricht naar Luik 
rijdt, is het vlak over de grens bij Visé niet bijster 
mooi. Maar als je de moeite neemt om de helling 
achter Visé over te klimmen, zoals onze route deed, 
kom je in een onverwacht mooi stiltegebied. 
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