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regio Limburg van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Geachte leden van de regio Limburg
Afgelopen periode werd gekenmerkt door nogal wat onzekerheden en veranderingen.
Gemaakte plannen voor vakantie of een tocht konden ineens niet meer worden uitgevoerd omdat de situatie onderweg of op de plaats van bestemming van de ene op de
andere dag werd gewijzigd. Het virus dat ons al het hele jaar parten speelt, is zeker nog
niet uitgeblust of overwonnen.
Sterker nog het steekt steeds weer de kop op en het blijft uitkijken. De besmettingen
nemen weer toe en het draagvlak om je te houden aan de maatregelen neemt af: een
gevaarlijke mix.
Reizigers onderweg worden geconfronteerd met nogal wat beperkingen en het is niet
altijd even gemakkelijk om onderdak te vinden. Als de regio van geel in oranje verandert,
dan zijn alleen nog noodzakelijke reizen en geen vakanties toegestaan. In dat geval
wordt het vrijwel onmogelijk de reis nog voort te zetten en moet men noodgedwongen
terug naar huis. Bovendien wordt dan geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan.
De stelling dat je op een camping minder gevaar loopt dan in een herberg of op een
andere overnachtingsplek is maar betrekkelijk. Ook hier zijn plaatsen waar mensen dicht
bij elkaar komen en afstand houden niet altijd mogelijk is. Denk maar aan sanitairvoorzieningen.
Het Spaanse genootschap adviseerde voordat Spanje weer oranje kleurde en dus voor
reizen op slot ging: elektronisch betalen, eigen slaapzak verplicht, eigen eetgerei,
hygiënekit meenemen (mondmasker, handgel …), geen bagage in gesloten ruimtes, je
bagage niet tegen andere bagage zetten maar b.v. in een plastic zak doen, nooit zelf een
stempel plaatsen, frequent je handen wassen of handgel gebruiken.
In ons land komt de 1,5 meter afstand houden als beproefde maatregel steeds verder
onder druk te staan. Ook drukke plaatsen vermijden is voor nogal wat Nederlanders
lastig en er is nogal wat gedoe over het dragen van mondkapjes. Ook het afstand houden
in horeca en publieke plaatsen blijkt lastig.

september 2020
Informatie
Dit jaar zal het aantal pelgrims dat zich heeft gemeld
bij het pelgrims-bureau in
Santiago aanzienlijk minder
zijn dan in de voorgaande
jaren. Velen die van plan
waren dit jaar te vertrekken
hebben hun reis uitgesteld.
Anderen die komend jaar
op pad willen gaan, kunnen
met hun vragen terecht bij
onze wandel- en fietsmentoren. Zij zijn te alle tijde
bereid u te informeren over
een Spaanse Camino, de
aanpak, voorbereiding, aandachtspunten enz.
Wilt u contact met één van
de mentoren: stuur dan
een bericht naar:
regio.limburg@santiago.nl
Dan zorgen wij dat één van
onze mentoren contact met
u opneemt.

Café Saint Jacques

Regiodag 14 november 2020

Al sinds maart hebben we onze Cafés Saint Jacques moeten annuleren. Eerst omdat De Pauw gesloten was en later omdat de uitbaters het niet verantwoord achtten om het zaaltje beschikbaar te
stellen omdat het door de huidige normen slechts door enkele personen gebruikt mag worden. Ook het bestuur van Het Witte Kerkje
heeft laten weten dat we daar niet terecht kunnen. Een ander
alternatief is De Velderie, Prins Bernhardstraat 1 in Roermond.
Toen de regiocommissie een besluit moest nemen over september,
liepen het aantal besmettingen in Nederland snel op en werd
besloten om deze maand geen CSJ te organiseren. Half september
neemt de regiocommissie een besluit over CSJ in oktober. Of het
doorgaat, kunt u lezen op onze regiopagina:
https://www.santiago.nl/limburg.
Dat geldt ook voor de volgende Cafés Saint Jacques.
We realiseren ons dat er behoefte is om samen te komen, maar
voor de regiocommissie staat het belang en gezondheid van alle

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de
regiodag op 14 november afgerond.
Er is een gevarieerd programma: "Bomen over
bomen naar Santiago" door Ignace de Haes, een
cabareteske voordracht als pelgrim door Monica
en een optreden van troubadour Paul van Loo.
Ook voor deze dag geldt, dat we half oktober
een besluit nemen of deze dag kan doorgaan.
Verder zal het aantal deelnemers worden
beperkt zodat we voldoende afstand van elkaar
kunnen houden. Daarnaast is de locatie een andere dan gebruikelijk. Als deze dag doorgaat,
dan zal deze worden gehouden in de Ursulakapel, Voogdijstraat 24, Roermond,
Zodra er een besluit is genomen, zullen we u
daarvan op de hoogte brengen.

leden voorop.

