
10 december 2022 

Snertwandeling Regio Arnhem-Nijmegen 

Oh oh…ik beloofde in de uitnodiging van de Snertwandeling 

prachtige vergezichten. Vanmorgen opgestaan in een heel klein 

zichtwereldje. Onderweg is het prachtig, net een 

sprookjeslandschap waar ik doorheen rijd op weg naar het 

Odensehuis. De rijp ligt op de akkers, de bomen en struiken zijn 

veranderd in een soort van suikerspinsels, het is prachtig wandelweer.  

In het Odensehuis in Wageningen stromen de 

pelgrims binnen. Anja, Marina en Ton hebben er al 

voor gezorgd dat koffie, thee en koekjes klaarstaan. Al 

snel is het een gezellig kleurrijk geheel. Iedereen is 

met iedereen in gesprek. Nieuwe gezichten en oude 

bekenden.  

Met een slag op de klankschaal vraag ik even de 

aandacht. Ik heet iedereen welkom namens het 

genootschap, vertel wat we vandaag gaan doen, vraag 

aandacht voor het penningmeesterschap en andere 

vrijwilligerstaken en wens iedereen een mooie wandeldag.  

Vol goede moed stappen we het bergpad op, uitgezwaaid 

door Anja en Marina. Al snel gaan we trapjes op, en trapjes 

weer af. Door het arboretum en langs het huis wat nooit af is, 

steken we de provinciale weg over en stappen we door de 

bladeren in het bos. Af en toe staan we stil en vertelt Ton 

over de Wageningse wijngaard, het blotevoetenpad, de 

beken, en allerlei ander leuks. 

Ondertussen worden er heel wat foto’s gemaakt en deelt 

ieder zijn/haar ervaringen op de camino. 

Rond half 1 zijn we bij De Beken voor een heerlijke lunch. 

De prachtig opgemaakte broodjes smaken zoals ze eruit 

zien… verrukkelijk. Na deze pauze stappen we verder op de 

route.  

Ineens zegt er iemand, heb je voor mij het 

telefoonnummer van het restaurantje waar we net zaten. 

Ben mijn rugzak vergeten. Oeps….Gebeld en gelukkig 

stond deze nog op de plek waar ie achtergebleven was. 

Een stuk verder in de wandeling komt Ton ineens naar de 

achterhoede en vraagt of het klopt dat er iemand zijn rugzak vergeten is. Die halen we zo dan nog 

wel even op zegt hij. Ach ja natuurlijk…we komen er bijna weer langs.  



Dinsdag, bij het voorlopen, liepen we samen nog te grappen 

dat we hoopten dat niemand het door zou hebben dat we bijna 

weer op het zelfde wegje zouden uitkomen. Nu stonden we dus 

op dat punt en konden we niet anders dan even een tip 

geven….we hebben gewacht tot de rugzak met eigenaar weer 

bij de groep was.  

Zo zie je maar weer, niets gebeurt voor niets.  

We stappen verder door 

het sprookjesachtige licht bevroren landschap. Ik geniet van de 

leuke gesprekken. Haal herinneringen op en deel de plannen 

die we als regio voor het komende jaar op de agenda hebben 

staan. Spontaan komen er ook nieuwe ideetjes opborrelen. 

Wat heerlijk om jullie enthousiasme te horen en wat fijn dat 

jullie meedenken en mee willen helpen bij volgende 

activiteiten. Bij de ommuurde tuin, een aanrader, en O&O 

vroeg Etienne of hij wat mocht vertellen, tuurlijk mag dat. Hij 

vertelde hoe het er eerder uitzag en welke aanbouwen erbij onlangs bij gekomen zijn en over de 

ommuurde tuin dat er tijdens de openingstijden van allerlei lekkers en leuks te koop is. Leuke 

weetjes.  

Bij de oude huizen op de berg, bij de Oranjelaan neemt Ton het 

vertelstokje weer over. De 25 oude huizen zijn er ooit neergezet 

om de woningnood in Wageningen te verminderen. Was 

tijdelijk. De mensen wonen er echter zo fijn dat ze er helemaal 

niet meer weg willen en tot aan de raad van state hebben 

geprocedeerd om te mogen blijven zitten waar ze zitten. Dat is 

gelukt. Ze mogen blijven. Wat fijn als je op zo’n plekje kan 

wonen zeg.  

Als we bijna terug zijn bij het Odensehuis kijken Ton en ik elkaar aan besluiten we onderlangs terug 

naar het Odensehuis te lopen i.p.v. bovenlangs. Dat hield wel in dat de laatste meters stijl de berg op 

gingen. Hijgend en puffend kwam ik boven. Anja en Marina onthaalden ons met koffie/thee en 

koekjes. De snert stond al te pruttelen in de pannen. Even later hebben we de snert uitgedeeld. Met 

vlees of vegetarisch, op de tafels stonden stokbroodjes, roggebrood, en beleg. En de donativopot! 

Hartelijk dank voor jullie gulle gaven. Het is net als op de camino, de pelgrims van vandaag zorgen 

ervoor dat we voor de pelgrims van morgen leuke dingen kunnen blijven doen.  

Met elkaar houden we zo de regio levend en is het een feestje elkaar te motiveren en te inspireren. 

Wat heb ik genoten van vandaag. Dank dat jullie er allemaal bij waren.  

Dank Anja, Marina en Ton voor jullie goede zorgen.  

Pelgrimsgroetjes, 

Anita 

Als regiocommissie wensen wij iedereen hele fijne 

feestdagen en een gezond 2023.  



We zien jullie graag weer in 2023, hier alvast wat datums, de details komen in de volgende 

nieuwsbrieven/uitnodigingen  

5 januari 2023 Nieuwjaars Café St. Jacques (verder iedere 1e donderdag van de maand) 
21 januari 2023 Midwinterwandeling 
?? Februari, startersavond 
11/12 maart 2 daagse voor wandelaars en fietsers 
21 maart Pelgrimeren met de Jeugd (vrijwilligers nodig)  
29 juli St. Jacobsdag 
 
Nico, Marc, Jan en Anita  


