
Nieuwsbrief NGSJ  Januari 2023                                   

Regio Arnhem-Nijmegen  

 
Pelgrimsvrienden, 
 
 

We zijn dit nieuwe jaar gestart met een ontzettend leuk nieuwjaars Café St. Jacques. Ruim 30 
pelgrims wisten de weg naar Oosterbeek te vinden. Met een hapje en een drankje hebben we het 
nieuwe pelgrimsjaar omarmd. De voorzitter heeft verteld wat voor mooie activiteiten er het 
komende jaar allemaal op de agenda staan en dat we graag versterking willen in de regiocommissie.  
Alle meegebrachte hapjes vonden gretig aftrek en veel te snel was dit superleuke Café St. Jacques 
eigenlijk al weer voorbij. Maar gelukkig kunnen we al weer uitkijken naar het volgende Café St. 
Jacques en alle mooie activiteiten die er verder op de agenda staan. Een nieuwsbrief vol mooie 
plannen waarbij we elkaar weer zullen zien en spreken. Wij kijken vol vertrouwen uit naar een mooi 
pelgrimsjaar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graag verwelkomen wij jullie op het  

Café St. Jacques 
op 2 februari 2023 

Van 17.00 tot 19.00 uur  
 

Dan staan de deuren open om verhalen te delen en informatie te vragen. Er zijn ervaren pelgrims 
aanwezig om hun enthousiasme over het pelgrimeren te delen met de nieuwkomers.  
 
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 maart, 6 april, 1 juni, 6 juli, 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december  
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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 met een aangeklede borrel. 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.  
 
Tip! Voor wie 21 januari minder goed uitkomt. De collega’s van de regio Den Bosch organiseren op 
28 januari ook een wandeling in deze regio. Zie hun uitnodiging.  
 

Oproep deelname Vrijwilligersbijeenkomst 
dinsdag 7 februari 2023 voor het 

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.  
 

https://www.grandcafedemallejan.nl/menukaart/lunchkaart
https://www.grandcafedemallejan.nl/menukaart/lunchkaart
mailto:regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/db-uitnodiging_regiowandeling_2023-01%20(1).pdf


De benadering is niet religieus, maar we proberen wel een voor de jongeren eigentijdse vertaalslag te 
maken zodat er verdieping/verwondering groeit: het is meer dan lopen alleen. Vanuit de landelijke 
werkgroep is er voldoende materiaal voorhanden om met de jongeren tot mooie gesprekken te 
kunnen komen. We willen als werkgroep Pelgrimeren met de Jeugd graag iedereen die zich hierbij 
betrokken voelt uitnodigen om naar de vrijwilligersbijeenkomst te komen op  
 

dinsdag 7 februari 2023 we starten om 19.30 uur  
 

met de uitleg over wat er dinsdag 21 maart precies van jullie verwacht wordt. Deze bijeenkomst zal 

gehouden worden in Cultureel Centrum Kreek, Weverstraat 24, Oosterbeek.  
Meld je nu aan voor de vrijwilligersbijeenkomst en stuur een mailtje naar  
regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl onder vermelding van "pelgrimeren met de jeugd”.  
 
 

8 februari 2023 Startersavond in Rheden 
Woensdagavond 8 februari 2023 zal de startersavond voor wandelende 
en fietsende pelgrims georganiseerd worden in het 
 
Jonkvrouw Brantsen Centrum 
Dorpsstraat 70 
6991 HH 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 erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl en o.v.v. 
Startersavond, je naam en telefoonnummer 
 

11 en 12 maart 2023  
2 daags wandel-/fiets weekend in en 
rond Nijmegen 
Op 11 en 12 maart 2023 gaan we wandelen en fietsen.  
De wandelende pelgrims starten bij het station van Nijmegen  
(Kom met het OV))en brengen eerst een bezoek aan de St. 

Jacobskapel. We lopen de Walk of Wisdom route. Zondag eindigen we in Kranenburg(DLD) en zullen 
dan met de bus terug reizen naar station Nijmegen. Neem je OV kaart mee. De Walk of Wisdom is 
een route van 136 km rondom Nijmegen. De bedoeling is elk jaar 2 routes van deze tocht te gaan 
lopen zodat we over een tijdje het hele rondje gemaakt hebben. 
Wil je tijdens de Walk of Wisdom de ringetjes verzamelen? Bestel dan het info pakket bij  De Walk of 
Wisdom  
 
De fietsers vertrekken op zaterdag 11 maart vanaf station Zevenaar. Via een mooie route zullen zij 
via Elten en Stokkum rijden naar ’s Heerenberg, bij Emmerich zullen wij de Rijn over gaan om 
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vervolgens via onder meer Griethausen en Millingen te fietsen naar Ubbergen (De Elegast). Een 
route van 65 km. De fietsen kunnen in de nacht binnen staan, accu’s kunnen opgeladen worden.  
Op zondag 12 maart zullen wij fietsen van Ubbergen naar de Gelderse Poort, de brug bij Nijmegen, 
Lent, Gendt, Doornenburg, Huissen, Loo, Westervoort, Loo en Oud Zevenaar en eindigen we weer bij 
het station in Zevenaar. Deze route is een kleine 60 km lang. 
 
Voor deze eerste dag neem je zelf je eigen lunch mee.  
 
Aan het eind van de 1e wandel-/fietsdag zullen we in de Elegast in 
Beek-Ubbergen eten en overnachten. 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.  
 
De volgende ochtend genieten we van het ontbijt en maken we een lunchpakket klaar, voor wie 
graag heet water/koffie mee wil voor de zondag. Neem dan je eigen thermoskan mee.  
Na het ontbijt ruimen we gezamenlijk alles op en laten de boel netjes en veegschoon achter.   
 
Het worden uitdagende wandel- en fietstochten, we zullen de nodige hoogtemeters overbruggen. 
De omgeving is er prachtig en met een beetje geluk kunnen we genieten van mooie 
voorjaarskleuren.  
 
Er kunnen 20 wandelende pelgrims en 10 fietsende pelgrims mee.  
De kosten voor deze 2 daagse zijn € 75,00 p.p. Voor de overnachting, warme maaltijd op zaterdag, 
ontbijt op zondagochtend, lunch om mee te nemen zondag.  
 
Enthousiast geworden? Meld je aan, stuur mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl  
o.v.v. 2 daagse, wandelaar of fietser, je naam en telefoonnummer.  
Je ontvangt na aanmelding van ons een mailtje met de gegevens waar de betaling naar overgemaakt 
kan worden.  
 
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 of spreek een van de regiocommissie leden aan.  
 
  

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 februari 2023 
Inleveren kopij voor deze nieuwsbrief graag vóór 10 februari 2023  
Stuur uw bijdrage naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl 
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Tot ziens bij onze activiteiten, 
pelgrimsgroeten van de regiocommissie: 
Nico, Jan, Marc, en Anita 
 


