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Beste Pelgrims,  
 
Achter de schermen is er de laatste maanden het 
nodige gebeurd, nieuwe initiatieven zijn ontstaan, er 
is gepraat, gebeld, gemaild, er zijn whatsappjes 
verstuurd en we zijn diverse keren bij elkaar 
gekomen. Dat alles maakt dat wij jullie kunnen 
vertellen dat de regiocommissie Arnhem-Nijmegen 
weer op sterkte is. Tijdens het zeer goed bezochte 
Café St. Jacques van 1 september jl. hoorden 22 
pelgrims dat Nico Grimberg de nieuwe voorzitter 
van de regio Arnhem-Nijmegen is, Marc Koch 
penningmeester blijft en vicevoorzitter is, Anita 
Hendriks secretaris is en Jan Kaspers lid is. Samen 
hebben we de handen ineengeslagen, de schouders eronder gezet en zijn vol goede 
moed aan de slag gegaan om voor de regio Arnhem-Nijmegen diverse activiteiten te 
gaan organiseren. De afgelopen jaren zijn geen gemakkelijke jaren geweest en het 
leek er een tijdje op dat de regio activiteiten een stille dood aan het sterven waren.  
Deze tijd laten we achter ons. We kijken vooruit en maken mooie dromen waar.   
 
We hebben flinke slagen kunnen maken en zijn blij jullie te kunnen vertellen dat er 
weer leven in de brouwerij komt. Wij rekenen er dan ook op dat er ook vanuit de 
lezers van deze nieuwsbrief pelgrims zullen opstaan die hun steentje bij willen gaan 
dragen aan het voor en met elkaar organiseren van de regio activiteiten. Want wij 
kunnen dit niet met z'n viertjes. Om mooie inspirerende activiteiten te kunnen 
organiseren hebben we echt meer handjes en hulp nodig.  
 
De eerste plannen zijn gemaakt, wat we nu weten is dat: 
 

• er elke 1e donderdag van de maand een Café St. Jacques is in Oosterbeek 

• we 3x op pad gaan voor een mooie uitdagende wandeling.  

• er van januari t/m maart 2023 Spaanse lessen voor beginners en gevorderden 
gegeven zullen gaan worden.  

• we in maart 2023 met een school in Wageningen een dag zullen gaan 
Pelgrimeren met de Jeugd.  

• we misschien in het voorjaar 2023 een 2 daags wandel/fiets evenement gaan 
organiseren. 

• er in juli 2023 weer een echte Jacobsdag georganiseerd gaat worden.  
 

 
 
 
 



Café St. Jacques donderdag 6 oktober a.s. 17.00 uur  
Iedere 1e donderdag van de maand is er in Cultureel 
Centrum Kreek, Weverstraat 24 te Oosterbeek van 17.00 u – 
19.00 u Café St. Jacques. Ga je voor het eerst op stap of op 
de fiets en heb je behoefte aan informatie, kom dan zeker 
even langs. Ervaren pelgrims delen maar wat graag hun 
verhalen en tips. De verhalen over mooie ontmoetingen en 
gebeurtenissen op welke camino dan ook zijn zo leuk om te 
horen. We inspireren en enthousiasmeren elkaar en wensen 
elkaar Buen Camino. Kom jij ook?  
Het eerstvolgende Café Saint Jacques is op 6 oktober a.s.. 
 

Voor een ‘knabbel bij de babbel’ zorgt de regiocommissie, drankjes zijn voor eigen 

rekening en kunnen contant of per pin voldaan worden.  

Omdat we graag enigszins beeld willen hebben op hoeveel mensen we kunnen 

rekenen willen we jullie vragen om je aan te melden door een mailtje te sturen naar 

regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl 

 

Spaanse Lessen 
We willen graag weten of er belangstelling is om deel te 
nemen aan Spaanse les.  
De bedoeling is om van januari t/m maart 2023 10 tot 12 
wekelijkse lessen te gaan geven voor een groep met 
beginners en een groep met gevorderden.  
In de beginnersgroep kunnen 12-15 deelnemers, in de 
gevorderden groep 8-10 deelnemers.  

• De lessen zullen waarschijnlijk weer in Elst gegeven gaan worden op 
donderdagmiddagen. Wij horen graag wie er belangstelling heeft hieraan deel te 
nemen. Stuur een mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl en vermeld 
daarin je naam, telefoonnummer en of je mee wilt doen met de beginners of 
gevorderden groep.  

• Let op! Dit is nog geen definitieve aanmelding. We zijn alleen aan het polsen op 
hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Als er meer details bekend zijn 
dan melden we dat weer in de nieuwsbrief.  

 

Wandeling zaterdag 15 oktober 2022  
18 km door Meinerswijk, Oosterbeek en Arnhem 
We maken een mooie wandeling van zo’n 18 km die 
start in de foyer bij Hotel Haarhuis recht t.o. de uitgang 
centrumzijde van het Centraal Station in Arnhem.  
Van 9.45 u – 10.15 u worden jullie verwacht in Hotel 
Haarhuis. Er staat koffie/thee/cappuccino en wat 
lekkers voor jullie klaar.  
Uiterlijk 10.30 u vertrekken we via de brug over de Rijn 
naar Meinerswijk. We lopen door een stuk Arnhem met 
een rijke geschiedenis. De Romeinen en de Batavieren 
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hebben hier rondgezworven. We komen langs enkele overblijfselen van hun 
aanwezigheid alhier.  
O.a. tijdens het wachten op het pontje is er gelegenheid om het meegebrachte 
lunchpakket te nuttigen.  
Rond 13.15 u zullen we te gast zijn in het kerkje in Oosterbeek. Daar zullen 2 gidsen 
ons alles vertellen over de rijke geschiedenis van deze kerk en haar omgeving.  
Tegen 16.00 u zijn we terug bij Hotel Haarhuis waar we gezamenlijk afsluiten met 
een Café St. Jacques. Het eerste drankje wordt door de regio betaald. De drankjes 
daarna zijn voor eigen rekening.  
 
Wat neem je mee?  

• Lunchpakket en wat te drinken 

• Goed humeur 
Wat kun je verwachten? 

• Een mooie wandeling, het eerste deel grotendeels over verharde paden. Het 2e 
deel deels onverhard, afhankelijk van het weer op 15 oktober kunnen de 
onverharde paden behoorlijk drassig zijn.  

Wat doe je zelf?  

• Kom je met de trein? Plannen via 9292OV.nl hoe laat je in Arnhem kunt 
aankomen. Neem ruim de tijd!  

• Kom je met de auto? Er zijn verschillende parkeergarages (betaald parkeren) 
in Arnhem. Degene bij het station is dan de dichtstbijzijnde bij Hotel Haarhuis.  

• Op tijd komen! Dan staat koffie/thee/cappuccino en wat lekkers voor jullie klaar. 
 

Er zijn aan deze wandeling géén kosten verbonden. Wel 
kunnen jullie je waardering uitdrukken door het geven van 
een donativo. Tijdens het Café St. Jacques na afloop zal het 
bekende potje er staan waar eenieder een vrijwillige 
bijdrage in mag stoppen.  
 
Met deze wandeling kunnen 20 pelgrims mee. Meld je 
alleen aan als je ook echt kunt komen.  
Kom op tijd! We wachten niet op laatkomers.   

Meld je aan voor deze wandeling via regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl 
 
Anita organiseert deze wandeling en kan nog wel wat hulp op de dag zelf gebruiken.  
Wie o wie wil er mede voor zorgen dat deze dag gesmeerd verloopt? Meld je aan via 
regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl 
 
De volgende wandelingen staan gepland op 10 december 2022 en 21 januari 2023.  
Zet deze data vast in je agenda. Uitnodigingen en details voor deze wandelingen 
komen in een volgende nieuwsbrief.  
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Pelgrimeren met de jeugd 
De Jozefschool in Wageningen heeft ons 
gevraagd wederom een dag Pelgrimeren met de 
Jeugd te verzorgen. Jan heeft indertijd samen 
met een grote groep vrijwilligers deze dag naar 
volle tevredenheid van de school verzorgd.  
Er is nog geen definitieve datum geprikt maar 
ergens in maart 2023 is het de bedoeling dat we 
samen met de leerkrachten en leerlingen van 
groep 7 en 8 van de Jozefschool weer en 
bezinningsreis van 1 dag gaan maken.  
Wij werken met de methode die we vanuit 

Vessem hebben gekregen en zijn op zoek naar een flink aantal enthousiaste pelgrims 
die een groepje van 3 á 4 kinderen één dag willen begeleiden. Uiteraard komen de 
vrijwilligers van tevoren bij elkaar om uitgebreid uitleg te krijgen wat er op zo’n dag van 
ieder verwacht wordt.  
Heb je zin om mee te helpen? Meld je dan aan voor de lijst met vrijwilligers voor het 
Pelgrimeren met de jeugd, dan houden we je op de hoogte zodra er nieuws te melden 
is. Stuur een mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl 
 

Meedenken 
Wie wil met hulp van ons mooie routes, zowel wandel- als fietsroutes, delen? Of 
vanuit je eigen omgeving een wandel- of fietstocht organiseren? Als regiocommissie 
zouden we het leuk vinden als we 1x per maand een wandel- of fietstocht ergens in 
de regio kunnen programmeren. Meld je bij de regiocommissie om te kijken wat we 
samen kunnen doen. Verras je medepelgrims met een mooie tocht. Uiteraard hoef je 
deze tocht niet in je eentje te organiseren. Wij staan als regiocommissie voor jullie 
klaar. Wij horen graag de mooie streekverhalen, zoeken de leukste en spannende 
plekjes op. Daarvoor hebben we jullie hulp echt nodig. Met elkaar er voor elkaar zijn. 
Wie doet er mee? Kom 15 oktober proeven aan de voorzet die wij geven. Denk je die 
dag? Super, gave tocht, leuke verhalen, dit kan ook in mijn omgeving. Laat van je 
horen. Neem contact op met de regiocommissieleden, of stuur een mailtje naar het 
regioaccount regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl  
  

Penningmeester gezocht 
Marc Koch is al jaren penningmeester van onze 
regio. Marc heeft in 2019 al te kennen gegeven dat 
hij wil stoppen als penningmeester van de regio.  
Inmiddels leven we in 2022 en nog steeds kan Marc 
niet van zijn penningmeester pensioen gaan 
genieten. Wij gunnen hem dat van harte. Marc zal 
uiteraard zijn opvolger v/m uitgebreid de ins en outs 
van het penningmeesterschap vertellen.   
Wij komen graag in contact met iemand die goed is in 
het regelen van de financiën van de regio. Het is leuk om de financiën te beheren 
van een financieel gezonde regio. Wij zoeken iemand die met ons mee wil denken 
over leuke activiteiten en ook dat stapje extra wil doen om de financiën gezond te 
houden. Ben jij die financiële duizendpoot met dat leuke netwerk? Meld je dan snel 
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bij de regiocommissie en vertel wat je voor ons en de medepelgrims in de regio kan 
en wil betekenen. Wij komen graag met jou in contact.   
regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl   
  
Pelgrimsgroetjes de regiocommissie 
Nico Grimberg  
Jan Kaspers  
Marc Koch  
Anita Hendriks  
  
  
 

mailto:regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

