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Beste Pelgrims,  
 
Hebben jullie de afgelopen weken ook zulke mooie wandelingen 
gemaakt? Het mooie weer maakte dat veel mensen toch nog op pad zijn 
en genieten van de heerlijke warme dagen. Op de virtuele albergue via FB komen er 
vele mooie foto’s en verhalen voorbij van pelgrims die onderweg zijn. Leuk om straks 
alle verhalen te horen tijdens de winter Café St. Jacques.  
Op 15 oktober hebben we de wandeling gelopen rondom Arnhem. Met 20 
enthousiaste pelgrims zijn we onderweg geweest. Daarover verderop in deze 
nieuwsbrief meer. Wat voor inspirerend nieuws hebben wij verder voor jullie in deze 
nieuwsbrief? 
 

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

• 10 december 2022 Snertwandeling ga je mee?  

• De Spaanse lessen voor beginners en gevorderden gegeven gaan definitief 
door. Je kunt je nu opgeven.  

• Op 21 maart 2023 gaan we in Wageningen een dag Pelgrimeren met de Jeugd.  

• Midwinterwandeling 21 januari 2023 

• Wij willen weer een 2-daags wandel/fiets evenement gaan organiseren.  

• Op 29 juli 2023 zal er weer een echte Jacobsdag georganiseerd worden.  

• Rient Ploeger, lid van onze regio, is benoemd tot voorzitter van de werkgroep 
Aandacht en Spiritualiteit en stelt zich voor.  

• Penningmeester gezocht 
 

 
Café St. Jacques donderdag 1 december 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 uur 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 donderdag 1 december 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 december”. 
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Spaanse Lessen  
We zijn blij dat we jullie kunnen melden dat de Spaanse lessen definitief doorgaan.  
O.l.v. Hennie Otto zullen er 2 groepen starten, een beginners- en een gevorderden- 
groep. De cursusdata zijn bekend.  
Er zullen 8 lessen gegeven worden volgens onderstaand schema:  
 
Beginners van 13.30 - 15.00 uur  
Gevorderden van 15.15 - 16.45 uur 
 
De cursus data zijn voor beide groepen:  

• 12 en 19 januari   
• 2 en 9 februari  
• 2 en 9 maart  
• 23 en 30 maart  

Alle lessen worden gegeven in gebouw De Hoeksteen, 
Prinses Irenestraat 58, 6661EA in Elst, goed bereikbaar per OV en prima 
parkeermogelijkheden.   
De kosten van deelname aan de cursus bedragen € 75,00. Dit is inclusief materiaal 
en koffie/thee. Het is niet mogelijk om voor beide groepen in te schrijven 
 
Via onze vorige oproepen zijn er al een flink aantal pelgrims die belangstelling 
hebben getoond. Wil je ook meedoen? Stuur dan z.s.m. een mail naar  
regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl   
 

Wandeling door Meinerswijk, Oosterbeek en Arnhem 
Zaterdag 15 oktober zijn we op pad geweest. De dag 
begon stralend. Met een heerlijk kopje koffie/thee en wat 
lekkers luisterden we naar onze voorzitter Nico, hij heeft 
een groepsfoto gemaakt en ons uitgezwaaid. Wil je het 
hele verslag van deze zeer geslaagde dag lezen? Kijk dan 
op onze website of klik op de link.  
RAN-Herfstwandeling-2022-1015.pdf (santiago.nl) 
 

 

Snertwandeling op zaterdag 10 december, meld je nu aan 
De wandeling is voorgelopen! Wat hebben we 
genoten van de voorpret en de prachtige 
herfstkleuren. De wandeling komt uit op 
ongeveer 18 km. We starten vanuit het Odense 
huis in Wageningen. Ton en Anita zullen deze 
dag de begeleiders zijn.   
Anja en Marina zorgen voor de catering.  
Aan deze wandeling zijn geen kosten 
verbonden, wel zetten we na afloop de  
welbekende donativo pot op de tafel onder het 
motto: Voor Elkaar, Met Elkaar!  
We verzamelen tussen 9.45 uur en 10.15 uur, vertrekken om 10.30 uur. Rond 17.30 
uur is deze superwandeldag ten einde. Enthousiast geworden? Meldt je dan nu aan 
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en stuur een mailtje naar regio.arnhem-
nijmegen@santiago.nl o.v.v. je naam, 
telefoonnummer en deelname snertwandeling. 
Ongeveer een week van te voren krijg je een mail met 
de laatste details voor deze mooie wandeldag. 

 
De Midwinterwandeling staat gepland op 21 januari 
2023. Zet deze datum vast in je agenda. 
Uitnodigingen en details voor deze wandeling komen 

in een volgende nieuwsbrief.  
 

Pelgrimeren met de jeugd op dinsdag 21 maart 2023 
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.  
Op dinsdag 21 maart 2023 gaan we met leerkrachten en 
leerlingen van groep 7 en 8 van de Jozefschool weer en 
bezinningsreis van 1 dag maken.  
Wij werken met de methode die we vanuit Vessem hebben gekregen en zijn op zoek 
naar 12-15 enthousiaste pelgrims die een groepje van 3 á 4 kinderen één dag willen 
begeleiden. De vrijwilligers komen 1x een avond (of middag) 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. Dank daarvoor. We hebben voor deze activiteit 
echter nog meer vrijwilligers nodig. Meld je a.u.b. aan voor de lijst met vrijwilligers voor 
het Pelgrimeren met de jeugd. Binnenkort prikken we een datum voor de 
avond/middag (januari/februari 2023) voor de uitleg en sturen we alle vrijwilligers 
daarvoor een uitnodiging. Meld je nu aan en stuur een mailtje naar regio.arnhem-
nijmegen@santiago.nl onder vermelding van "pelgrimeren met de jeugd”. 
 

Van de voorzitter 
Onlangs, tijdens het laatste Café Saint Jacques, vertelde Rient Ploeger dat hij actief is 
geworden als voorzitter a.i. van de landelijke werkgroep Aandacht en Spiritualiteit. Dat 
vinden wij als regiocommissie zeer vermeldingswaard! Wij hebben Rient gevraagd om 
een stukje te schrijven en zich aan jullie, leden van de Regio Arnhem-Nijmegen, te 
presenteren. Mede namens jullie wensen wij Rient succes met zijn werkzaamheden.  
 

Rient Ploeger stelt zich voor 
Sinds enige tijd ben ik voorzitter a.i. van de werkgroep Aandacht en Spiritualiteit van 
het Genootschap St.Jacob. Doordat ik een paar keer stukjes had geschreven voor 
Ultreia had ik contact gekregen met redacteur Francine van den Bergh, inmiddels 
hoofdredacteur van de Jacobsstaf. Zij bracht me in contact met de twee leden van de 
werkgroep, resterend na het vertrek van de voorzitter. Ik voelde me betrokken bij het 
onderwerp, wilde graag de groep versterken, ben alsnog voorzitter ad interim 
geworden, inmiddels een aantal maanden.  
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Het is een prettige club, we werken met een brede invulling van het begrip 
Spiritualiteit. We hebben recent de tekst op de website veranderd en willen meer met 
de website gaan doen. 
Op landelijke bijeenkomsten worden workshops verzorgd over onderwerpen die 
raken aan Spiritualiteit. Op de leden bijeenkomst van 12 november waren dat: “Het 
camino-effect; bijzondere ervaringen delen” en Workshop “Thuiskomen”. 
 

We werken samen met andere werkgroepen, verzorgen ook workshops bij de 
voorbereidende cursussen voor de hospitaleros. En vanuit de werkgroep dragen we 
bij aan de beleidsvorming van het Genootschap door te reageren op het beleidsplan 
2023 -2026 ‘Pelgrimeren voor en door pelgrims’ 
 

Het kwam op mijn weg, op mijn camino en ik ben het pad met veel plezier 
ingeslagen.  
Rient Ploeger 
 

2 daagse wandel-/fietstocht 2023 
In 2018 en 2019 hebben we met veel 
plezier een 2 daagse fiets-
/wandelactiviteit georganiseerd, deze 
gingen beide keren naar Wolfsberg in 
Nutterden(Dld).  
Wanneer gaan jullie dat weer 
organiseren, het was zo gezellig? 
horen wij regelmatig. Jullie 
enthousiasme werkt zo aanstekelijk. 
Daar willen we graag wat mee doen. 
De fiets- en wandeltochtorganisatoren 
staan te popelen om te beginnen. Wij 
zijn accommodaties aan het bellen en 
mailen. Zodra we dat vast hebben 
liggen kunnen we verdere stappen gaan zetten. Het streven is om medio maart 2023 
met jullie op pad te gaan. Dit keer blijven we wel wat dichter bij huis en zullen we 
ongeveer in het midden van onze regio verblijven.   
De plannen beginnen langzaamaan vorm te krijgen en wij hopen dan ook dat we in 
de volgende nieuwsbrief jullie meer kunnen vertellen over de plek en de definitieve 
datum.  
Mocht je mee willen denken, goeie tips hebben, bereid zijn onderweg voor kofferbak 
koffie en thee te willen zorgen, laat het ons gerust weten. Wij kunnen nog wat hulp 
gebruiken voor de 2 daagse. Meld je via regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl o.v.v. 
vrijwilliger 2-daagse en omschrijf wat je voor ons en je medepelgrims kunt 
betekenen.  
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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 
 

 
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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