Nieuwsbrief regio Rotterdam, najaar 2017

Beste medepelgrims,
In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1)
2)
3)
4)
5)

Uitslag enquête;
Café Saint Jacques;
Regiobijeenkomst;
Spaanse les voor Pelgrims;
Camino aan het Wad.

1. Wij, Gijs, Ton, Netta en Marjan bedanken iedereen hartelijk voor het invullen van de
vragenlijst en het aanbieden van hulp. De uitslag wordt bij deze Nieuwsbrief gevoegd,
waarbij jullie zelf kunnen zien waar de meeste belangstelling naar uitging; veel
wensen worden gehonoreerd; lees hier de Uitslag van de enquête.
2. Café Saint Jacques gaat van start op donderdag 28 september en wel in Café Apartt
aan de Blaak te Rotterdam. Het Café wordt gehouden van 17.00 tot 19.00 uur.
Drankjes en dergelijke zijn voor eigen rekening, maar deze eerste keer is het 1e
drankje gratis. Het juiste adres is Blaak 4, 3011 TA Rotterdam. Metro’s A, B en C
hebben daar een halte. De trein van Dordrecht naar Rotterdam heeft er een halte en
ook tram 24 en 21 stoppen er met plezier. Het gebied heet ook wel Plan C of Oude
Haven. Café St. Jacques wordt elke laatste donderdag van de maand gehouden.
3. De Regiobijeenkomst voor Rotterdam vindt plaats op 14 oktober te Schiedam-Kethel
in Ontmoetingscentrum De Werf tegenover de Jacobuskerk. Het programma ziet er
als volgt uit:
09.30 uur: ontvangst met koffie, thee en wat lekkers
10.15 uur: vertrek wandeling (± 11 km) en fietstocht (± 40 km)
± 12.30: retour voor de lunch, wordt door ons verzorgd en met vegetariërs wordt rekening
gehouden.
13.30 uur: gelegenheid tot het bezoeken van de Jacobus en Martinuskerk (het is open dag
vanaf 14.00 uur, maar we hopen er eerder in te mogen).
14.00 uur: lezing door Maarten Valkenburg onder het motto: ‘Camino Ergo Sum-Twintig
jaar wandelplezier in onder andere Spanje en Japan’.
15.30 uur: napraten onder het genot van een drankje en een hapje; café Saint Jacques, de
kerk is nog open tot 16.00 uur.
17.00 uur opruimen; we zouden het fijn vinden als deelnemers even meehelpen met het
weer in orde brengen van de Ontmoetingsruimte
Je kunt je tot 7 oktober hier aanmelden; je moet dan inloggen met je gebruikersnaam
(meestal je e-mailadres) en wachtwoord; als je dat niet meer hebt klik je op ‘Wachtwoord
vergeten?
De kosten voor de bijeenkomst zijn € 5,=, te voldoen bij binnenkomst.

Het ontmoetingscentrum is goed bereikbaar met auto en fiets, er is beperkt parkeerruimte;
mensen die met het OV komen nemen vanaf station Schiedam Centrum tram 24 naar Holy,
uitstappen Hof van Spaland waarna 15 minuten lopen naar de Kerkweg (even googelen) of
tram 21 naar Woudhoek, uitstappen Harreweg en dan 12 minuten lopen over de Slimme
Wetering naar de Kerkweg (ook even googelen).
Het adres is: Kerkweg 46c, 3124 KE Schiedam

4. Uit de enquête is gebleken dat er veel belangstelling is voor een cursus Spaans voor
Pelgrims. Twee docenten hebben zich gemeld en met een daarvan is een afspraak
gemaakt. Er komt een boekje beschikbaar. Er wordt nog gekeken naar 2 goed
bereikbare locaties in Rotterdam. De cursus kan in principe in januari 2018 van start
gaan en zal wekelijks plaats vinden op zaterdagmorgen van 10-12. Duur van de cursus
is 3 maanden. De kosten liggen rond de € 50 per persoon inclusief cursusboekje.
Aanmelden is nog niet mogelijk, er volgt een uitnodiging aan degenen die er
belangstelling voor hebben getoond. Mochten er heel veel aanmeldingen zijn dan zal
ook de andere docent gevraagd worden.
5. Camino aan het Wad; zie ook de website van het Genootschap, www.santiago.nl
Netta houdt zich bezig met het uitzetten van de wandelingen die gehouden zullen
worden tussen 3 maart en 31 maart in samenwerking met de regio’s Breda en Utrecht.

Namens de regiocommissie, Marjan Blümer, secretaris.

