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Het jaar 2020 gaat zwart in de boeken, doordat het overschaduwd is door de pandemie van het SARS-

CoV-2 virus, de daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen en lock downs. Dat heeft het 

organiseren van evenementen en het maken van fysieke afspraken, lastig tot onmogelijk gemaakt. 

Toch kunnen we terugkijken op een aantal activiteiten die we wel hebben georganiseerd om zo het 

contact met de leden van regio Utrecht-Rivierenland te kunnen onderhouden.  

 

Enkele leden uit Nieuwegein hebben samen met de regiocommissie op 21 maart een regio 

ledenvergadering voorbereid. Er was een interessant programma samengesteld, waarbij ook een actief 

onderdeel was opgenomen. Helaas zijn we ingehaald door de eerste lock down en hebben we deze 

bijeenkomst moeten afblazen. 

 

De planning van de leesclub is, om elke eerste donderdag van de maand, bijeen te komen in het Huis 

van Sint Jacob en een boek te bespreken. Meestal wordt dan ook schrijver van dat gelezen boek 

uitgenodigd om een toelichting op zijn/haar verhaal te geven. Aansluitend is er dan de gang naar Café 

Sint Jacques waar dan ook andere leden of belangstellenden komen. Dit jaar kon dit slechts 8 keer 

doorgaan. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van het kleine, gezellige Spaanse restaurant in de 

Voorstraat. Op het Janskerkhof is een goed en ruim alternatief gevonden waar we, op gepaste afstand 

van elkaar,  terecht konden. Om toch nog deze activiteit voort te kunnen  zetten, is besloten om van af 

2021, zolang de lock down duurt, dit virtueel voort te zetten via ZOOM. Overigens beschikt het huis 

van Sint Jacob een uitvoerige met allerhande Camino- en wandelboeken, maar ook films die aan de 

leden kunnen worden uitgeleend. 

 

In het voorjaar stond de regio bloesemwandeltocht in de Betuwe op stapel. Er was, door het petit 

wandelcomité een mooie tocht uitgezet, maar ook hier heeft de eerste lock down nog eens roet in het 

eten gegooid, waardoor deze op de plank moest worden gelegd en tot 2021 is uitgesteld. In het najaar 

was besloten het Jufferpad bij de Grebbeberg te lopen. Dit kon, met inachtneming van de geldende 

restricties, gewoon doorgaan en was een gezellige en geslaagde ontmoetingsdag. Er waren 24 

deelnemende leden en belangstellenden. Zelfs de weergoden waren met ons. De wandelingen 

beginnen met koffie en wat erbij, een lunch halverwege en eindigen dan met Café Sint Jacques.  

 

Op 14 oktober is er een filmavond in Instituto Cervantes in Utrecht georganiseerd en is de film: “The 

Camino Voyage”, met inachtneming van de Coronamaatregelen vertoond. Hier konden 26 

enthousiaste leden aanwezig zijn. Uit de reacties van de aanwezigen is gebleken dat voor herhaling 

van zo’n evenement veel belangstelling is. 

 

De regiocommissie is nu (2020) op volle sterkte met: Maaike van Asch, Elisabeth Le Belle, Dick van 

der Klaauw, Karel Matthijs en Jos Notenboom (penningmeester). Zij zijn 6 keer bij elkaar gekomen 

om invulling aan de regiocommissie te geven. Een aantal keren was hier Julie Merks bij aanwezig, 

zodat ook de lijnen met het landelijk bestuur kort blijven. Er zijn 4 nieuwsbrieven verstuurd. 


