Nieuwsbrief 38 werkgroep regio Limburg van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Camino aan het Wad door de regio Limburg
Met 84 deelnemers werden in totaal 4194 kilometers door onze regio
afgelegd. Met een gemiddelde van 34 deelnemers per etappe mag de
Camino aan het Wad door Limburg met recht een succes genoemd
worden.
Zeker als men daarbij in ogenschouw neemt dat de wandelingen
plaatsvonden in de maand februari. 38% van de deelnemers waren lid
van onze regio. 36% waren leden van andere regio’s en 26% waren geen
lid. Al snel ontstond er een min of meer vaste kern die alle of de meeste
dagen hebben meegelopen. De onderlinge sfeer was gemoedelijk en
gezellig. Zelfs de gure wind, regen en sneeuw waren geen spelbreker.
Kortom we kunnen terugkijken op zeer geslaagde dagen.
De bourdon is inmiddels overgedragen aan de regio Zuidoost Brabant en
gaat in de komende maanden op weg naar de eindbestemming Sint
Jacobiparochie.

maart 2018

Agenda 2018
18 maart 11:30 uur Pelgrimsmis in de Sint
Christoffel kathedraal in Roermond.
24 maart regiodag in Graefenthal. U kunt
zich nog aanmelden tot en met zondag 11
maart 2018.
21 en 22 april Heuveltocht speciaal voor
fietsers die in het komende jaar voor de
eerste keer op weg willen gaan. Informatie
en opgave via de regiopagina.
5 en 6 mei mini camino over het Jacobspad
Limburg. De inschrijving is gesloten.
18 juli start fietscamino naar Sint Jacobiparochie in het kader van de Camino aan het
Wad.(zie website genootschap)
25 juli viering Jacobus naamdag Roermond.
25 juli slot Camino aan het Wad in Sint
Jacobiparochie.
3 november regiodag in Roermond.
Uitgebreide informatie over onze activiteiten
is te vinden op de pagina van de regio:
https://www.santiago.nl/limburg

Voor een overzicht van alle activiteiten verwijzen we u naar de website
van het genootschap. Op onze regiopagina staat een link naar alle
verslagen en filmpjes van onze regio.

Mentoren
Wandelmentoren voor de regio Limburg:
Ria en Henk Feijen
Ger Lenssen
Rob Stoll

Fietsmentoren voor de regio Limburg:
Coen Rams
Paul Huijnen

De werkgroep regiobijeenkomst / contactpersonen:
Jan Houben
Luc Mol
Wilma Boonstoppel
Rieni Bremmers
Coen Rams
Jacqueline Dirken

Regio pagina:
https://www.santiago.nl/limburg
Camino Aan Het wad Limburg: https://www.santiago.nl/cllwad-limburg
regio e-mailadres:
regio.limburg@santiago.nl

