
Nieuwsbrief NGSJ  Februari 2023                                   

Regio Arnhem-Nijmegen  

 
Pelgrimsvrienden, 
 
 

Op een druilerige ochtend duik ik achter mijn pc om voor jullie de nieuwsbrief te schrijven. Wat is er 
weer veel gebeurd de afgelopen maand. Waar zal ik beginnen? Er is zoveel te vertellen namelijk. 
Maar eerst dit: Het is jullie misschien al opgevallen op de website en onder de uitnodigingen dat de 
naam van Nico Grimberg ontbreekt. Nico heeft besloten de regiocommissie te verlaten vanwege 
andere opvattingen over de manier van werken. Wij respecteren zijn besluit en danken hem voor 
zijn inzet. De opengevallen plek in de regiocommissie is op het moment van schrijven nog niet 
opgevuld. Wij hopen en rekenen op jullie dat hierin op korte termijn voorzien gaat worden.  
 
We hebben de vrijwilligersavond gehad voor het Pelgrimeren met de Jeugd. Daar waren zo’n 10 
pelgrims aanwezig. Een informatieve avond met een mooie presentatie door Jan en veel info. 
Degene die er niet bij aanwezig konden zijn kunnen we bijpraten tijdens het eerstkomende Café St. 
Jacques en iedereen die zich opgegeven had heeft inmiddels ook de nodige info via mail ontvangen.  
 
Woensdag 8 februari hadden we de startersavond in Rheden. Een druk bezochte avond voor 
beginnende wandelaars en fietsers. Ook hier een boeiende presentatie door Jan verzorgd. Er lag een 
ingepakte rugzak als voorbeeld en Astrid heeft de fietsers laten zien en horen hoe zij het beste op 
pad kunnen gaan. Het was een gezellige boel deze avond.  
 
Er gebeurt veel in de regio Arnhem-Nijmegen. Als regiocommissie hebben we een hoop plannen, 
maar ook bij ons zitten er maar 365 dagen in een jaar. De projecten waar we nu mee bezig zijn 
krijgen we met z’n drietjes met moeite voor elkaar. Dus…..kom erbij…laat je zien en steek je handen 
uit de mouwen. Zodat we ook in de toekomst er met elkaar, voor elkaar kunnen blijven zijn.  
 
In deze nieuwsbrief lezen jullie o.a. over: 
Het café St. Jacques 
De startersavond die geweest is 
De vrijwilligersavond voor het pelgrimeren met de jeugd, starten van een werkgroep 
Profiel voor een nieuwe voorzitter 
De 2 daagse in maart, nog enkele plekjes vrij 
De Jacobsdag in juli, vrijwilligers gevraagd 
En nog veel meer….. 
 
Veel leesplezier 

 
Graag verwelkomen wij jullie op het  

Café St. Jacques 
op 2 maart 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.  



 

Dit Café St. Jacques gebruiken wij ook om diegene die niet bij de vrijwilligersavond konden zijn voor 
het pelgrimeren met jeugd bij te praten. Wees welkom.  
 
Drankjes tijdens het Café St. Jacques zijn voor eigen rekening.  
 
Het adres voor het Café St. Jacques is Weverstraat 24, Oosterbeek. Aanmelden via regio.Arnhem-
Nijmegen@santiago.nl mag, is niet verplicht.  
 
Volgende Café St. Jacques in 2023 
6 april, 1 juni, 6 juli, 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december  
 
Wat we graag van jullie willen weten is: 
Tot nu toe hebben we steeds het Café St. Jacques van 17.00 u tot 19.00 u gehouden. Wat zouden 
jullie ervan vinden als we dit van 19.00 u tot 21.00 uur zouden gaan houden? Zijn er pelgrims in de 
regio die een voorkeur hebben voor het latere tijdstip? Laat het ons weten via regio.arnhem-
nijmegen@santiago.nl 
 
 
 

De Vrijwilligersbijeenkomst Pelgrimeren met de Jeugd op 
dinsdag 7 februari 2023  
Werd goed bezocht, we hebben genoten van de mooie presentatie die Jan ons liet zien. Duidelijk, 
helder, en inspirerend. We weten wat er van ons wordt verwacht op 21 maart. Dat het Pelgrimeren 
met de Jeugd op veel belangstelling kan rekenen blijkt wel uit het feit dat we vanuit diverse richtingen 
signalen krijgen dat ook andere scholen dit project willen gaan omarmen. Daarom willen we dan ook 
een…  

 
 
 
 

 
Werkgroep Pelgrimeren met de Jeugd gaan starten 
Zoals jullie vast zullen begrijpen kunnen we de organisatie van het pelgrimeren met de jeugd niet 
alleen op de schouders van Jan  laten rusten en daarom zijn we op zoek naar pelgrims uit de regio die 
willen plaatsnemen in een nog op te richten werkgroep:  
Pelgrimeren met de Jeugd in de regio Arnhem-Nijmegen.  
We zijn op zoek naar:  

• Pelgrims die contacten met de scholen willen warm houden en uitbreiden.  

• Pelgrims die de routes willen bedenken en uitzetten vanaf de scholen naar een klooster/kerk 
in de omgeving van deze scholen.  

• Pelgrims die groepjes kinderen willen begeleiden tijdens de minipelgrimage.  

• Pelgrims die een week voor de minipelgrimage in de klas bij de kinderen uitleg gaan geven.  

• Pelgrims die leuke ideeën hebben hoe we de jeugd kunnen enthousiasmeren voor de camino?  

• Pelgrims die houden van organiseren. 
Voel je je aangesproken? Bezit jij de juiste kwaliteiten? Je hoeft ze natuurlijk niet allemaal te hebben, 
als iedereen doet waar ie goed in is dan komen we er met z’n allen.  
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Want met elkaar, voor elkaar de regio zijn dat is en blijft ons motto. Wij komen graag met jou in 
contact. Stuur een mail regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl of spreek Jan, Marc of Anita 

aan tijdens een van de vele activiteiten die we organiseren.  
 

 
 

Startersavond  
8 februari hadden we in Rheden een geweldige startersavond. Jan hield een mooie presentatie over 
de camino in het algemeen. Wat brengt het je? Wat doet het met je? Wat neem je mee? Wat laat je 
vooral thuis? Welk jaargetijde is het beste om te wandelen of te fietsen? Ga je alleen? Of met een 
maatje? Welke route? Ga je van thuis of start je ergens halverwege?  
Vele vragen zijn er beantwoord en het was fijn te horen dat zovelen op pad willen gaan. Wij wensen 
allen die er waren een Buen Camino en hopen jullie na afloop weer te zien en te spreken tijdens de 
activiteiten verderop in het jaar. Laat van jullie horen. Wij zijn benieuwd naar jullie reacties.  
 
 
 

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 om 10 uur 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 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.  
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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.  Wil je mee, meld je dan snel aan. 
stuur mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl  
o.v.v. 2 daagse, wandelaar of fietser, je naam en telefoonnummer.  
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.  
 
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.  
  
 
Enthousiast geworden? Meld je aan, er is nog beperkt plek.  
 

Jacobsdag op 29 juli 2023 en Op zoek naar…… 
Ieder jaar wordt op of rond de naamdag van St. Jacobus (25 juli) een feestje gevierd om zijn 
naamdag te herdenken. Wij doen dat dit jaar op 29 juli. Een tipje van de sluier willen we alvast 
oplichten.  
 
Het wordt een heel mooie dag.  
We starten ’s morgens met de ontvangst met koffie en thee in het Dorpshuis in Rheden.  
Vandaaruit wandelen we naar een heel bijzondere plek, we gaan namelijk naar de bomenkathedraal. 
Diep verscholen in het bos ligt deze bomenkathedraal. (is privé terrein, alleen voor deze dag een 
uitzondering voor de pelgrims) Een unieke gelegenheid dus om deze plek te mogen bezoeken.  
In de bomenkathedraal hebben we een oecumenische viering die voorgegaan wordt door Ekkehart 
Muth en Gabriëlle Gies. Na de viering wandelen we door het prachtige Veluwe Zoom gebied en eten 
we onderweg onze meegebrachte lunch. Aan het eind van de dag zijn we terug in Rheden waar de 
kok voor ons een pelgrimsmaaltijd heeft bereid. Wat de kosten voor deze dag gaan worden dat 
horen jullie nog.  

 
Op zoek naar hulp in het dorpshuis   
Deze dag kunnen we jullie hulp goed gebruiken.  
Wie of wat zoeken wij?  

• 1 of 2 vrijwilligers die koffie/thee willen schenken in het 
dorpshuis, en nadat wij vertrokken zijn de boel weer 
netjes willen maken.  

• 2 of 3 vrijwilligers die voordat wij weer terug zijn in 
het dorpshuis de tafels klaar willen zetten en de kok 
kunnen assisteren.  

• 2 of 3 vrijwilligers die na afloop het dorpshuis weer 
netjes willen maken, tafels schoon, vloer geveegd. 
 

 

VOL = VOL!  
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Op zoek naar hulp voor de fietsers  
• Wat zouden wij het leuk vinden als ook de fietsende pelgrims deze dag zouden kunnen 

aanhaken.  

• Ben jij degene die het leuk vindt een fietsroute uit te zetten waarbij de fietsers starten bij 
het Dorpshuis in Rheden en vandaar naar de bomenkathedraal fietsen.   

• Weet jij na afloop van de viering een mooie fietstocht van ongeveer 50 km rondom Rheden 
die eindigt bij de pelgrimsmaaltijd rond 17 uur in het Dorpshuis? (Tijden zijn nu nog bij 
benadering)  

Dan ben jij degene die we zoeken. Laat snel wat van je horen.  
Met elkaar, voor elkaar de regio levend houden daar gaan we voor. Laat van je horen via het 
mailadres regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl  
 

Op zoek naar een voorzitter en leden voor de regiocommissie 
Het vertrek van Nico zorgt ervoor dat we met in ieder geval met een  
lege voorzittersstoel zitten in de regio commissie. Liever nog zouden 
we er 3 mensen bij krijgen in de regiocommissie zodat we nog meer 
met elkaar en voor elkaar er kunnen zijn voor de pelgrims in de regio.  
Wij zijn op zoek naar een gedreven pelgrims 

• die door wat hij/zij zelf hebben meegemaakt op de camino 
graag iets terug willen doen  

• die snappen dat we met elkaar en voor elkaar er kunnen zijn 
in de regio.  

• die andere Pelgrims in de regio weten te enthousiasmeren net dat stapje extra willen en 
kunnen doen waardoor iedereen vol enthousiasme, inspiratie en vertrouwen deel kan 
nemen aan de activiteiten in de regio.  

• met verfrissende nieuwe ideeën 

• met veel energie 

• die goed kunnen samenwerken 

• pelgrims met oog en oor voor wat er speelt in de regio 

• die bereid zijn zo’n 6x per jaar een avond als regiocommissie bij elkaar te komen 

• die er energie van krijgen om samen aan mooie plannen te werken 

• die te voet of op de fiets met de pelgrims uit de regio onderweg willen zijn 

• die uitleg kunnen geven over wat pelgrimeren inhoud 

• die de vragen van nieuwe pelgrims kunnen beantwoorden 
Voel jij je aangesproken? Dan komen we graag met jou in contact.  
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Stuur een mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl o.v.v. je naam, telefoonnummer en je 
motivatie dan nemen wij z.s.m. contact met je op.  
 

 
Wat er verder nog voor plannen zijn die het waard zijn vast in de 
agenda te zetten: 
Familiewandeling in augustus 
Begin augustus, datum moeten we nog prikken, willen we een familie wandeling plannen. Een mooie 
tocht, ergens in het midden van de regio, van zo’n 10 kilometer. Hoe de tocht er precies uit gaat zien 
en wat we gaan doen dat is voor nu nog even een vraagteken. Reken er maar op dat het een leuke 
uitdagende tocht gaat worden voor jong en oud. We gaan picknicken, eigen lunch mee. Oude kleren 
aan zodat de kids lekker kunnen ravotten. De camino zal een grote rol spelen tijdens deze leuke 
familie tocht.  
 
Mocht je nu denken, leuk ik zou wel willen helpen met de organisatie hiervan. Wees welkom. Ton en 
Anita zijn de drijvende krachten achter dit nieuwe project en zijn blij met helpende handjes en leuke 
ideeën. Er zal het nodige geknutsel met papier, lijm en schaar aan te pas komen om hun plannen 
werkelijkheid te laten worden. Dus meld je aan als je: 

• Mee wilt helpen met vragen bedenken die met de camino te maken hebben 

• Kaartjes met vragen/ foto’s wilt helpen maken 

• Op de dag zelf op de route een oogje in het zeil wilt houden 

• … 
Meld je aan via regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl als je Ton en Anita een helpend handje wilt 
toesteken.  

 
Herfstwandeling op 7 oktober  
De jaarlijkse herfstwandeling is op 7 oktober. Jan-Hein verzorgd ook dit jaar weer een mooie 
wandeling. Zodra er meer over de route bekend is dan melden wij dat op de website en in de 
nieuwsbrief. De datum kunnen jullie vast in de agenda zetten. Het wordt ongetwijfeld weer een 
prachtige uitdagende tocht door het Nijmeegse landschap van heuvels en dalen. Wij kijken ernaar 
uit, jullie ook?  
 

Snertwandeling op 9 december  

Op 9 december gaan we weer starten met de jaarlijkse snertwandeling. Ton en Anita organiseren 
vanuit Wageningen ongetwijfeld weer een mooie uitdagende wandeling met veel hoogte meters. Anja 
en Marina verwelkomen ons met koffie en thee en wat lekker en na afloop van de wandeling zorgen 
zij voor een heerlijke kom snert. Wij hebben er al ongelofelijk veel zin in.  
 

Landelijk nieuws 
Landelijke voorjaarsdag in Amersfoort op 18 maart 
Kijk voor alle info hieromtrent op de website via onderstaande link 
www.santiago.nl/agenda/landelijke-voorjaarsbijeenkomst-2023 
 

Landelijke najaarsdag in Deventer op 11 november 
De landelijke najaarsdag wordt dit jaar verzorgd door regio Oost op 11 november en wordt gehouden 
in Deventer. Nieuws daarover vindt je t.z.t. op de website www.santiago.nl 
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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 maart 2023 
Inleveren kopij voor deze nieuwsbrief graag vóór 10 maart 2023  
Stuur uw bijdrage naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl 
 
Tot ziens bij onze activiteiten, 
pelgrimsgroeten van de regiocommissie: 
Jan, Marc, en Anita 
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