
Uitnodiging Snertwandeling  
zaterdag 10 december  
 
Beste Pelgrims, 
 
Zaterdag 10 december gaan we weer op pad. We hebben een 
prachtige wandeling uitgezet door het bosgebied tussen Wageningen 
en Renkum. We zullen de nodige stevige klimmetjes tegenkomen en 
genieten van prachtige vergezichten over de Rijn. Gaan jullie mee?  
 
Waar starten we? 
In het Odensehuis in Wageningen, gratis parkeren kan in de buurt. Busstation ligt op loopafstand.  
Adres is: Hesslink van Suchtelenweg 6 in Wageningen. 
Wat je verder wilt weten: 

• We wandelen op een rustig tempo. Met ongeveer 4 – 4,5 km per uur gaan we genieten van 
18 km wandelpelzier.  

• De wandeling is voor een groot deel onverhard of half verhard. De onverharde stukken 
kunnen bij regenval glibberig zijn. Er zitten stukken in die ons flink aan de camino doen 
denken. Heuvel op, heuvel af.  

• We verwachten iedereen tussen 9.45 u en 10.15 u in de ontmoetingsruimte bij het Odense 
huis. Er staat voor iedereen een kopje koffie /thee en een koekje klaar. 

• We vertrekken om 10.30 u (we wachten niet op laatkomers!) 

• Rond lunchtijd zijn we bij een gezellig restaurant waar voor ieder 2 luxe broodjes en een 
heerlijke kroket klaarstaan.  

• We zijn rond 16.00 u terug bij Odense huis en daar zullen Anja en Marina voor ons de snert 
warm hebben en het roggenbrood met spek klaar hebben staan.   

Wat neem je mee?  

• Een goed humeur en een goede conditie. 

• Stokken voor wie dat fijn vind bij het lopen en natuurlijk bij het klimmen en dalen.  

• Regenkleding, we hopen natuurlijk dat St. Clara ons goed gezind is en het droog houdt. Maar 
voor het geval dat…..wees voorbereid. Beter mee verlegen dan om verlegen.  

Hoe kom je er? 

• Met het OV is het gemakkelijkste. Plan je reis op 9292OV.nl 

• Met de auto, gratis parkeren kan in de buurt maar kan zijn dat je iets verder moet lopen. 
Aan de overkant van de Hendrik van Suchtelenweg , Dreijenlaan ingeven bij navigatie is 
parkeerterrein genoeg. 

Hoe geef je je op? 

• Stuur een mailtje naar regio.Arnhem-Nijmegen@santiago.nl o.v.v. naam en telefoonnummer 
en het aantal deelnemers. 

 
Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden.  
Na afloop van de snertmaaltijd zal de welbekende donativo-pot wel weer op tafel staan. We stellen 
het op prijs als jullie daar je financiële blijk van waardering in stoppen. We gebruiken dit om ook in 
de toekomst leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren. Net als op de camino. De pelgrims van 
vandaag zorgen ervoor dat er ook morgen pelgrims ontvangen kunnen worden. Met elkaar maken 
we het waar.  
 
Tot ziens allemaal.  
Pelgrimsgroetjes, Anita, Ton, Anja en Marina            

Noodnummer voor zaterdag 10 december 06 28912163 
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