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Voorlichting bijeenkomst nieuwe leden 



Vrijdag 17 februari 2023. Allereerst de informatieavond voor leden 

die bezig zijn met de voorbereidingen voor hun Camino. 

Daarom hier de uitnodiging voor de regiobijeenkomst op vrijdagavond 

17 februari 2023. 

Wij komen bijeen in de Kandelaar, Stationsstraat 4, in Holten start om 

19.30 uur, zaal is open vanaf 19.00 uur. Welkom met koffie of thee. 

Daarna wordt de avond voortgezet in twee groepen, voor lopers en 

fietsers. 

Iedere aankomende pelgrim krijgt de ruimte om vragen te stellen die 

door ervaren pelgrims beantwoord worden. De onderwerpen lopen zeer 

uiteen. Van “moet je een tent mee” tot “kun je na aankomst in Santiago 

ook met de bus terug”. 

En verder alles wat er van belang is als je lopend op weg gaat. Pelgrims 

die net naar Santiago zijn geweest zijn van harte welkom om hun 

ervaring te delen met de mensen die zich nog voorbereiden. 

Er is uitleg voor fietsers over de tocht. De route op kaart en een lijst met 

benodigdheden en goede raad worden verstrekt. De uitleg over het 

fietsen; zadel, bepakking, verlichting en o.a. kleding komen aan de 

orde. Veel technische vragen zullen worden behandeld en ook de voor 

en nadelen als je met z’n tweeën fietst. De Camino is er om op te 

wandelen/fietsen en ervan te genieten. 

Routebeschrijving 

Holten ligt centraal in de regio, voor eenieder makkelijk bereikbaar! 

Aan de A1, de N350, de N332 en het Pieter pad. Goede verbindingen 

oost-west en noord-zuid. De Kandelaar vindt u op 50 m. van het NS- en 

busstation. Gratis parkeerruimte achter het gebouw. Adres: 

Stationsstraat 4. 
 

 
 
 



 

Vrijwilligers gezocht 
 

Voor de landelijke najaarsbijeenkomst, zaterdag 11 november in 
Deventer, zoekt de commissie Regio Oost vrijwilligers. 

Vrijwilligers onder meer voor het welkom heten van de bezoekers uit 
het hele land bij het NS-station in Deventer. Maar er zullen vast ook 
bezoekers zijn die met de auto naar Deventer rijden. Parkeren zal het 
makkelijkst zijn in De Worp, aan de overzijde van de IJssel. Voor die 
bezoekers zal het leuk als ze bij de boot voor de oversteek van de IJssel 
welkom worden geheten en dat er aan de andere oever ook mensen 
staan om de weg te wijzen naar de Lebuinus. 

Verder zullen er heel wat vrijwilligers nodig zijn voor allerlei hand- en 
spandiensten in en rond de kerk. Allemaal samen kunnen we ervoor 
zorgen dat het een mooie dag wordt! Aanmelding kan per 
email: wevers.willems@gmail.com 

 

 

Schroom niet om u aan te melden  ! 
Om van de najaar bijeenkomst een geslaagde dag te maken hebben 
wij vrijwilligers nodig. 
Ook als vrijwilliger kunt u natuurlijk meedoen aan de diverse 
workshops en andere activiteiten. In overleg is veel mogelijk. 
Dus schroom niet om u aan te melden. 
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Voorjaarswandeling vrijdag 31 maart 

Hierbij wil ik jullie uitnodigen voor de voorjaarswandeling op 31 maart 2023. 

De wandeling zal vertrekken vanuit het mooie dorp De Wijk. Dit dorp ligt op de grens 
tussen regio  Oost en Regio Groningen/ Drenthe. Daarom zijn leden van beide regio’s 
uitgenodigd voor deelname aan deze wandeling. De wandeling is ongeveer 12,5 km 
lang. 

We verzamelen voor een kop koffie/thee tussen 10:00 uur en 10:30 uur in restaurant 
Mulino aan de Dorpsstraat  nummer 51 in het centrum van De Wijk.  We willen 
uiterlijk 10:45 uur opbreken en starten. 

De bus naar De Wijk vertrekt vanuit Station Meppel en stopt ook in de Dorpsstraat 
van De Wijk. 

Wie met de auto komt vanaf de A28 kan parkeren net voorbij het restaurant vóór de 
molen links af op de parkeerplaats van de plaatselijke supermarkt. 

De wandeling voert ons door het mooie Reestdal over landgoed Dickninge. De 
zeldzame holwortel (stinsenplant) bloeit dan waarschijnlijk net! Er zijn nog muren 
van het middeleeuwse Dickninger  klooster zichtbaar op het landgoed. 

Vervolgens komen we in  de Staphorster bossen. Daar zullen we lunchen.  Graag je 
eigen lunchpakket en drinken meenemen. 

Na de lunch voert de terugweg ons nog langs het IJhorster kerkje. Deze kerk ligt pal 
aan de Reest en heeft een lange geschiedenis Sinds 1292 bestaat op die plek al een 
kerk. Deze werd meerdere keren herbouwd. 

We verwachten dan rond 15:00 uur weer terug te zijn bij Mulino, waar we tot besluit 
nog iets kunnen gebruiken. We wandelen hoofdzakelijk over onverharde 
landweggetjes en bospaden. Slechts een klein deel langs verharde wegen. We hopen 
op mooi weer en enthousiaste wandelaars! Graag tot ziens. 



Je kunt je opgeven bij Trees Oldenburger 
E mail: TBMO@XS4all.nl 
 

 
 

Agenda 

Op donderdag 9 februari 2023 wordt weer een Café st Jacques 

in Hengelo gehouden 
Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 
Het camino café wordt gehouden in lunchroom National, Burgemeester Janssenplein 

27 Hengelo 

Vrijdag 17 februari 2023 Voorlichting bijeenkomst voor nieuwe leden in de 
Kandelaar in Holten 
Start om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur 
Adres Stationsstraat 4 in Holten 

Op donderdag 23 februari 2023 wordt weer een Café st Jacques 
in Apeldoorn gehouden 
Het café start om 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 

Op donderdag 9 maart 2023 wordt weer een Café st Jacques 
in Hengelo gehouden 
Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 
Het camino café wordt gehouden in lunchroom National, Burgemeester Janssenplein 
27 Hengelo 
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Op donderdag 30 maart 2023 wordt weer een Café st Jacques 
in Apeldoorn gehouden 
Het café start om 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 

Op vrijdag 31 maart 2023 Voorjaarswandeling verzamelen tussen 10.00 uur en 
10.30 uur in restaurant Mulino aan de Dorpsstraat 51 in het centrum van de Wijk. 

Op donderdag 13 april 2023 wordt weer een Café st Jacques 
in Hengelo gehouden 
Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 
Het camino café wordt gehouden in lunchroom National, Burgemeester Janssenplein 
27 Hengelo 

Op donderdag 27 april 2023 wordt weer een Café st Jacques 

in Apeldoorn gehouden 
Het café start om 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 

Op donderdag 11 mei 2023 wordt weer een Café st Jacques in Hengelo gehouden 
Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 
Het camino café wordt gehouden in lunchroom National, Burgemeester Janssenplein 
27 Hengelo 

Op donderdag 25 mei 2023 wordt weer een Café st Jacques 
in Apeldoorn gehouden 
Het café start om 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


