
 

Welkom in het Huis van Sint Jacob 

Het bestuur van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob heeft een protocol opgesteld voor het gebruik 

van het huis in Utrecht. Dat protocol is te vinden op onze website (Klik hier). Maximaal 8 personen 

(informanten en toekomstige pelgrims) kunnen ineens Het Huis van Sint Jacob bezoeken.  

Met ingang van 2 juli 2020 zijn er twee mogelijkheden voor het verkrijgen van informatie: 
1. Bezoek aan Het Huis van Sint Jacob in Utrecht 
2. Verkrijgen van online informatie via Zoom 

 

Mogelijkheid 1: Bezoek aan Het Huis van Sint Jacob in Utrecht 

We verzoeken u de volgende bezoekersrichtlijnen in acht te nemen: 

1. De 1,5 meter afstand blijft (voorlopig) van kracht.  
2. Datum en tijd reserveert u als (toekomstige) pelgrim/belangstellende via 

informanten.utrecht@santiago.nl de komst naar het Huis van Sint Jacob in Utrecht. Zie onderstaande 
invultabel!  

3. U mailt waar de inhoud van het gesprek over gaat. De informant met ervaring  kan zich dan goed 
voorbereiden en gerichte informatie verschaffen. 
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Andere camino: 
 
Voorkeur dag/tijdstip: 
 
Vragen/opmerkingen: 
 
 

 
4. U kunt via e-mail aan informanten.utrecht@santiago.nl een afspraak maken voor maximaal één uur in 

Utrecht.   
 

Bereid uw gesprek voor!   
Locatie: Sint Janskerkhof 28, Utrecht. Telefoon alleen tijdens de openingstijden: 030 - 2315391 
Openingstijden:  
Dinsdag 14:00 uur - 16:00 uur 
Donderdag 14:00 uur - 16:00 uur 
Vrijdag 10:00 uur - 12:00 uur 
2e en 4e zaterdag van de maand 11:00 uur - 15:00 uur 
Voor meer informatie, zie de website: www.santiago.nl. 

Informanten begroeten u graag op een van genoemde openingsdagen in Utrecht.  

Mogelijkheid 2: Verkrijgen van online informatie: 

Bent u als toekomstige pelgrim/belangstellende niet in de gelegenheid om naar Utrecht te komen, dan kunt 

u online informatie ontvangen van informanten via Zoom. Dit kan vanuit uw eigen huis met uw eigen 

computer op een afgesproken tijdstip op een willekeurige afgesproken dag in de week. S.v.p. in 

onderstaande tabel aangeven over welke camino de inhoud van het gesprek moet gaan. Bereid het gesprek 

goed voor! De informant zorgt voor de online totstandkoming van het gesprek. Gesprek s.v.p. aanvragen 

via informanten.utrecht@santiago.nl. 

https://www.santiago.nl/vereniging/huis-van-sint-jacob-onder-corona-protocol-weer-open
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Andere camino: 
 
Voorkeur dag/tijdstip: 
 
Vragen/opmerkingen: 
 
 

 
Graag ontvangen wij u in Utrecht. 
  
Vriendelijke groet, 
Werkgroep informanten Utrecht 
Mariet van der Burgt (coördinator) 
 


