
Nieuwsbrief NGSJ Regio Arnhem-Nijmegen  

Oktober 2022 
  
Beste Pelgrims,  
 
Het zonnetje schijnt op het moment dat ik dit zit te schrijven, na de 
regen van de afgelopen dagen best fijn om de warmte van het zonnetje 
weer te voelen.  
Net zo fijn als alle reacties die we gekregen hebben op de nieuwsbrief van 
september. Wat ontzettend leuk dat er zoveel enthousiasme is. Jullie hebben 
massaal gereageerd op onze oproepen. Het is heerlijk te ervaren dat er weer hoop 
en vertrouwen is, dat er plannen gemaakt en uitgevoerd kunnen gaan worden.  
 
Een mooi winterseizoen staat voor de deur en wij hopen dan ook dat we jullie bij 
onze activiteiten zullen treffen. Gaan jullie er nog op uit? Of zijn jullie aan het 
bijkomen en genieten jullie na van een mooie Camino ervaring van afgelopen 
zomer? Laat het gerust weten als je een mooi verhaal hebt of foto’s. Leuk om dit te 
delen in een nieuwsbrief.  
 
Wij zijn ondertussen druk bezig om allerlei activiteiten rond te krijgen.  
 

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

• 15 oktober gaan we aan de wandel rondom Arnhem 

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

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

• Er zijn plannen om in het voorjaar 2023 een 2-daags wandel/fiets evenement 
gaan organiseren.  

• Juli 2023 zal er weer een echte Jacobsdag georganiseerd 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 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 onder vermelding van “CSJ oktober”. 

 

Spaanse Lessen  
In de vorige nieuwsbrief vroegen we jullie of er 
belangstelling is voor Spaanse lessen. Nou die 
bevestiging hebben we van jullie al gehad. Er hebben 
zich al een flink aantal enthousiaste pelgrims gemeld 
die bijna niet kunnen wachten tot het januari is.  
 
De beginnersgroep gaat zeker van start. Iedereen die 
zich aangemeld heeft krijgt binnenkort een email met nadere details.  
Je kunt je nog steeds je interesse doorgeven voor de beginners en gevorderden 
groep. Meld je nu aan om als eerste op de hoogte te zijn als er nieuws te melden is.  
  
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.  

 

Wandeling door Meinerswijk, Oosterbeek en Arnhem 
Zaterdag 15 oktober gaan we op pad, in onze volgende 
nieuwsbrief zullen we een verslag en foto’s van deze 
mooie wandeling zetten.  
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zit de 
aanmeldingslijst vol. Iedereen die antwoord terug heeft 
gehad staat op de deelnemerslijst. Je kunt je nog wel 
aanmelden voor de reservelijst.  
 

 
De volgende wandelingen staan gepland op 10 december 2022 Snertwandeling en op 
21 januari 2023 Midwinterwandeling.  
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 het is de 
bedoeling dat wij ergens in maart 2023 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.  
Na de oproep in onze vorige nieuwsbrief hebben er zich al een aantal enthousiaste 
pelgrims gemeld die mee willen helpen. We hebben voor deze activiteit nog meer 
vrijwilligers nodig. Meld je a.u.b. 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 onder vermelding van "pelgrimeren 
met de jeugd”. 
 

Ander leuk nieuws 
Stichting Pelgrimszin heeft een hele leuke verjaardagskalender 
uitgegeven.  
Deze kalender is voorzien van grappige 
tekeningen van Rein van Uden. 
Hij kost € 13,95 (+ € 2,95 verzendkosten) en is te 
bestellen via onderstaande link.  
 
Verjaardagskalender De Jarige Pelgrim 

(pelgrimszin.nl) 

 
 

Afgelopen zomer is er een nieuwe wandelroute toegevoegd aan 
de vele mooie routes die we al in Nederland hebben.  
De route heet Wegen met Zegen, is 155 kilometer lang en gaat 
door de Over-Betuwe. 

Op www.wegenmetzegen.nl vind je alle info.  
  
Wij zijn enthousiast en gaan hier in 2023 zeker iets 
mee doen in de regio. Hoe, wat en wanneer daar 
gaan we nog over brainstormen. Als je het leuk 
vindt om mee te denken en te organiseren dan 
horen wij dat graag. Stuur een mailtje naar 
regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl 
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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 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  
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