
Nieuwsbrief NGSJ  December 2022                                   

Regio Arnhem-Nijmegen  

 
Pelgrimsvrienden, 
 
 

2022 nadert het einde, waarschijnlijk zijn jullie allemaal druk met de voorbereidingen voor de 
feestdagen. De regiocommissie is afgelopen week bij elkaar geweest om de lopende zaken door te 
spreken en vooruit te kijken naar 2023. Tijdens de activiteiten van het afgelopen jaar zijn er veel 
inspirerende gesprekken gevoerd, we hebben mooie ideeën aangedragen gekregen van jullie als 
aanvulling op de agenda. Ga vooral zo door en voedt ons met jullie inspiratie. Nog leuker is het 
natuurlijk als we helpende handjes mogen verwelkomen in de regiocommissie.  
Mooi voornemen voor het nieuwe jaar misschien?  
 
Allereerst beginnen we het nieuwe jaar met het Café St. Jacques.  
 

Graag verwelkomen wij jullie op het  

Speciale Nieuwjaars Café St. Jacques 
op 5 januari 2023 

Van 17.00 tot 19.00 uur  
Dan staan de deuren open om verhalen te delen en informatie te vragen. 
Dit Nieuwjaar café is iets anders van opzet dan jullie van ons gewend zijn.  
Tijdens dit Café St. Jacques willen we onze leus;  
‘Met elkaar, voor elkaar’ een mooie start van het nieuwe jaar geven.  
Wij vragen jullie: Breng allemaal wat lekkers mee, dat hoeft niet heel veel te zijn per persoon, als 
iedereen wat meebrengt dan kunnen we een leuk buffet vol zetten en er allemaal van genieten.  
Het is leuk als we wat diversiteit in de hapjes hebben? We denken aan; 
Salades      Gevulde eieren 
Spiesjes met Tomaat/mozarella/munt  Gevulde wraps 
Spiesjes met kaas/augurk/olijven  Plakjes worst 
Blokjes Kaas     Olijven 
Stokbroodjes     Kruidenboter 
 
Verder laten we ons graag verrassen door de leuke en lekkere ideeën die jullie zelf hebben. Laat je 
fantasie gaan zodat we ‘met elkaar, voor elkaar’ een fantastische en lekkere start kunnen maken van 
2023. 
 
Drankjes tijdens het Café St. Jacques zijn voor eigen rekening.  
 
Het adres voor het Café St. Jacques is Weverstraat 24, Oosterbeek. Meld je aan via regio.Arnhem-
Nijmegen@santiago.nl en vermeld met hoeveel personen je wilt komen. Je kunt je ook aanmelden 
via de link op de website.  
 
Volgende Café St. Jacques in 2023 
2 februari, 2 maart, 6 april, 1 juni, 6 juli, 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december  
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Snertwandeling  
Op 10 december 2022 is de Snertwandeling gelopen door 28 pelgrims. Ton en 
Anita zorgden voor weer een uitdagende wandeling van ongeveer 18 km. Het 
was een prachtige winterse dag, we hebben genoten van jullie aanwezigheid, 
de mooie gesprekken en de inspirerende opmerkingen. Wat was het leuk met 
jullie op pad te kunnen zijn. Lees en kijk mee in het verslag over deze zeer 
geslaagde dag. 

 
Spaanse Lessen gaan weer van start.  
Op alle oproepen in onze voorgaande nieuwsbrieven hebben jullie flink 
gereageerd. In januari starten de beginners en gevorderden met de lessen 
onder leiding van Henny Otto. Wij wensen de deelnemers veel succes en 
plezier bij de lessen en het maken van het huiswerk, en daarna natuurlijk het 
geleerde in de praktijk gaan brengen tijdens jullie camino’s. Leuk als we de 
verhalen van jullie daarover mogen horen.  

 

Uitnodiging Midwinterwandeling zaterdag 21 januari 2023 
Zaterdag 21 januari 2023 starten we vanaf Station Molenhoek voor de 
Midwinterwandeling van 18 km. We starten met kofferbak koffie/thee 
op de parkeerplaats van het station.  
We verzamelen tussen 10 uur en 10.16 u (aankomst trein) en starten om 
10.30 uur met de wandeling. 
De wandeling gaat het eerste deel 
over verharde paden. Nadat we 

overgevaren zijn met het pontje gaan we verder en komen we 
meer onverharde paden tegen. Halverwege zullen we bij 
restaurant de Malle Jan een lunchstop houden. Een kopje 
koffie/thee of thee bij de lunch is voor rekening van de regio.  
De lunch zelf is voor eigen rekening. Klik op de link voor de 
menukaart van restaurant de Malle Jan Lunchkaart 
(grandcafedemallejan.nl) 
Het is niet mogelijk hier een eigen meegebrachte lunch te nuttigen.  
 
We lopen na de lunch verder door heuvelachtig bos- en heide gebied met prachtige vergezichten.  
 
We eindigen de wandeling bij Restaurant van der Valk waar de regio jullie trakteert op een 
uitgebreid Café St. Jacques. Bij het Café St. Jacques zullen we de welbekende donativopot weer op 
tafel zetten zodat we ‘met elkaar, voor elkaar’ deze leuke activiteiten kunnen blijven organiseren.  
 
Voor wie nog niet genoeg heeft van het gezellig samenzijn is er de mogelijkheid om te blijven eten 
(op eigen kosten) in het Van der Valk restaurant. Geef als je je opgeeft voor deze wandeling meteen 
aan of je wel of niet mee wilt eten (op eigen kosten) na afloop.   
 
Opgeven voor deze prachtige uitdagende wandeling kan vanaf nu; Stuur een mailtje naar 
regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl o.v.v. Midwinterwandeling, je naam, telefoon nummer en eet 
wel of niet mee.  
 

 

https://d.docs.live.net/6d8baad1dbf188c5/NGSJ/2022%20NGSJ/NGSJ%20wandelroutes/RAN%20verslag%20snertwandeling%2010%20dec%202022.pdf
https://www.grandcafedemallejan.nl/menukaart/lunchkaart
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8 februari 2023 Startersavond in Rheden 
Woensdagavond 8 februari 2023 zal er een startersavond georganiseerd worden in Rheden.  
Een fietsende pelgrim zal demonstreren hoe je je fiets bepakt, wat je mee neemt en wat je beter 
thuis kunt laten. Een wandelende pelgrim zal laten zien hoe je je rugzak inpakt.  
Praktische zaken zullen aan de orde komen en er zal veel ruimte zijn om vragen te stellen.  
De avond begint om 19.30 u. Wil je je al opgeven voor deze avond? Stuur dan een mailtje naar 
regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl en o.v.v. Startersavond, je naam en telefoonnummer 
 

Vooraankondiging  
11 en 12 maart 2023 2 daags wandel-/fiets weekend in en 
rond Nijmegen 
Na het succes van de eerdere 2 georganiseerde 2-daagse in onze 
regio en de vragen wanneer we dit weer gaan doen, gaan we graag 
weer samen met jullie op pad. Op 11 en 12 maart 2023 hebben wij 
een overnachting geregeld in de Elegast in Beek-Ubbergen. De 
wandelende pelgrims starten bij het station van Nijmegen en 
brengen eerst een bezoek aan de St. Jacobskapel. De fietsende 
pelgrims starten bij de Elegast in Beek-Ubbergen en zullen ook een 
bezoek brengen aan de Jacobskapel.  
De wandelende pelgrims lopen de eerste dag een groot deel van de Walk of Wisdom.  
Voor deze eerste dag breng je zelf je eigen lunch mee.  
 

Aan het eind van de wandeldag zullen we samenkomen met de 
fietsers in de Elegast in Beek-Ubbergen. Daar steken we met z’n 
allen de handen uit de mouwen om de bedden op te maken, de 
tafels te dekken en weer af te ruimen, en wassen we met z’n allen 
de vaat na het eten (vegetarisch) wat door de Elegast verzorgd 
wordt. 
In de avond staat het ieder vrij te doen waar ie zin in heeft. Net als 
op de camino in de albuerges.  
Gezellig bij elkaar zitten, of je afzonderen, voel je vrij dat te doen 

waar je je goed bij voelt.  
 
De volgende ochtend genieten we van het ontbijt en maken we een lunchpakket klaar. Waarna we 
samen weer de tafels afruimen, afwassen en de boel veegschoon achter laten.  
 
Waar we de 2e dag naar toe wandelen? Dat is nog een verrassing. Net als de fietstochten, daarover 
gaan de vrijwilligers zich nog buigen. Het worden ongetwijfeld uitdagende wandel- en fietstochten, 
de omgeving is er prachtig, met de nodige hoogteverschillen wat bij helder weer voor verrassende 
vergezichten kan zorgen.  
 
Er kunnen 20 wandelende pelgrims en 10 fietsende pelgrims mee.  
Wij vragen de wandelende pelgrims met het OV te komen, er is bij de Elegast namelijk weinig tot 
geen parkeergelegenheid. De 2e dag gaan we aan het eind van de wandeling, hoogstwaarschijnlijk, 
terug met de bus naar Nijmegen. (deze wandeldag moet nog verder uitgedacht worden) 
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De definitieve kosten voor deze 2 daagse maken we in de volgende nieuwsbrief bekend. Houd 
rekening met een bedrag van ongeveer € 75,00 p.p. Voor de overnachting, warme maaltijd op 
zaterdag, ontbijt op zondagochtend, lunch om mee te nemen zondag.  
 
Enthousiast geworden en wil je je alvast aanmelden? Stuur dan een mailtje naar regio.arnhem-
nijmegen@santiago.nl o.v.v. 2 daagse, wandelaar of fietser, je naam en telefoonnummer.  
Zodra alle details bekend zijn ontvangt iedereen die zich aangemeld heeft het definitieve 
programma en het verzoek de betaling over te maken.  
Mocht je graag mee willen maar de € 75,00 kosten zijn te bezwaarlijk meld je dan via ons regio 
account regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl  
 

Vrijwilligers gezocht 
‘Met elkaar, voor elkaar’ is het motto van de regiocommissie. Samen de regio levend houden. 
Tijdens de activiteiten krijgen we van jullie mooie respons op onze vragen voor hulp. Diverse mensen 
hebben al te kennen gegeven te willen helpen dank daarvoor. Daar zijn we al heel blij mee, want 
vele handen maken immers licht werk.  
 
We hebben ruim 1000 leden in onze regio en zouden graag voor nog veel meer pelgrims dan nu wat 
willen betekenen. We doen dit werk met veel plezier en enthousiasme, maar zouden heel graag 
versterking willen in de regiocommissie. Vind je het leuk om als eerste op de hoogte te zijn van de 
activiteiten, wil je hier over meedenken en ben je organisatorisch een talent. Heb jij maandelijks wat 
uurtjes over en wil je meedenken en helpen bij bv. het uitzetten van fietstochten of wandelingen, of 
ben jij juist degene die zich actief kan en wil inzetten voor andere leuke activiteiten, b.v. 
filmavonden, activiteiten voor gezinnen, spirituele zaken, kortom bedenk het maar. Laat dan van je 
horen. De regiocommissie komt 6x per jaar een avond bij elkaar en verder praten we elkaar bij via 
een app groep, de mail en bij de diverse activiteiten.  
 
Bij het pelgrimeren met de jeugd zijn we nog op zoek naar pelgrims die 1x een info avond/middag en 
op 21 maart beschikbaar zijn om een groepje van max 5 kinderen te begeleiden, hierover krijg je 
uitgebreid uitleg op de infoavond/middag.  
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 stuur een mailtje naar regio.arnhem-
nijmegen@santiago.nl o.v.v. vrijwilliger pelgrimeren met de jeugd/ of interesse lid worden 
regiocommissie, je naam en telefoonnummer. 

 
Van de voorzitter  
Zoals u weet is de Regiocommissie Arnhem-Nijmegen (RAN) in augustus van dit jaar opnieuw 

samengesteld. Vanaf dat moment heeft de RAN zijn focus eerst gelegd bij het voortzetten en 

opzetten van activiteiten in de regio die dit jaar nog konden plaatsvinden. De Cafés Saint Jacques, de 

Herfstwandeling en de Snertwandeling mochten zich in een goede belangstelling verheugen. Ook 

landelijk gaf de RAN acte de préséance op de Najaarsbijeenkomst tevens Ledenvergadering in Den 

Haag en op de bijeenkomst van het Bestuur met vertegenwoordigers van de 16 regio’s. Op de laatste 

bijeenkomst is het concept Beleidsdoelstellingen 2023 – 2026 van het Genootschap besproken. De 

RAN had hier een actieve inbreng.  

In de laatste maanden van dit jaar heeft de RAN vooral gekeken naar het volgende jaar. Diverse 

projecten en activiteiten zijn op poten gezet dan wel in de grondverf gezet. U leest er in deze 

Nieuwsbrief al over. Ook heeft de RAN een Beleids-/activiteitenplan 2023 van de Regiocommissie 

Arnhem – Nijmegen geschreven. In dit Beleids-/activiteitenplan staat onder meer beschreven welke 
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activiteiten en projecten de RAN in 2023 zoal wil uitvoeren. (klik op de blauwe link voor het hele 

document) 

Alle plannen samen zijn ambitieus en vragen veel van uw Regiocommissie die (nog) uit vier personen 

bestaat. Wij hopen daarom op ondersteuning van leden/vrijwilligers bij de uitvoering van de 

activiteiten en projecten. En daarnaast willen wij graag de RAN met enkele commissieleden 

uitbreiden. Het Beleids-/activiteitenplan 2023 geeft een goed inzicht in wat de RAN regionaal en 

landelijk zoal doet. Lees het eens door, misschien is een actievere rol in de regio ook iets voor u! En 

heeft u vragen of wilt eens een oriënterend gesprek? U mag mij altijd een bericht sturen via 

regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl o.v.v. voorzitter. Ik neem dan snel contact met u op.  

Nico V.D. Grimberg 

Voorzitter NGSJ Regiocommissie Arnhem - Nijmegen 

 
De regiocommissie wenst iedereen fijne feestdagen en een 

gezond, inspirerend, liefdevol 2023. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijzigen van persoonlijke gegevens via de website 
of ledenadministratie! 
Regelmatig komt het voor dat we als regiocommissie mailtjes ontvangen 

over het wijzigen van mail-/ adres, telefoonnummer en/of andere persoonlijke gegevens. In verband 
met de wet AVG kunnen en mogen wij als regio niet bij de persoonsgegevens van jullie als leden. 
Mocht het toch voorkomen dat er een ander mailadres, huisadres, telefoon nummer enz. ingevoerd 
moet worden; Ga naar www.santiago.nl log in en ga naar je persoonlijke pagina, daar kun je alle 
persoonlijke gegevens zelf wijzigen. Een mail sturen naar de landelijke organisatie kan ook; 
ledenadministratie@santiago.nl  
Als regio doen wij dus niets met verzoeken om persoonlijke gegevens te veranderen, of 
nieuwsbrieven aan/uit te zetten. Wij vragen hiervoor begrip.  
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in januari 2023 
Inleveren kopij voor deze nieuwsbrief graag vóór 10 januari 2023  
Stuur uw bijdrage naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl 
 
Tot ziens bij onze activiteiten, 
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pelgrimsgroeten van de regiocommissie: 
Nico, Jan, Marc, en Anita 


