Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Regio Arnhem/Nijmegen
Nieuwsbrief november 2017
Beste medepelgrims,
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
0 Midwinter “snertwandeling”, 9 december in Wageningen en omgeving;
0 Cursus Spaans voor pelgrims voor beginners en gevorderden voorjaar 2018;
0 Voorbereiding Camino aan het Wad;
0 Anita, Jan en Roon stellen zich voor als nieuwe leden regiocommissie.
Wij zien u graag op een van de activiteiten, de regiocommissie,
Anita, Helene, Maria, Jan, Marc, Roon en John

Midwinter snertwandeling omgeving Wageningen, 9 december.
Na het succes van de eerste midwinter “Snertwandeling” vorig jaar in Rheden kon een herhaling
niet uitblijven. Op zaterdag 9 december organiseren we de tweede Snertwandeling. Dit jaar
hebben Anita Hendriks (nieuw commissielid) en Ton Blokzijl (werkgroeplid CahW) gezamenlijk
dit evenement voorbereid en georganiseerd in een voor de regio nog redelijk onbekend gebied;
de prachtige omgeving van de Wageningse berg en het Renkumse Beekdal.
We starten in Wageningen om 10.00 uur vanuit de Verrijzeniszaal, Johannes de Doper kerk in
Wageningen (Bergstraat 17). Vanaf 9.30 uur staat daar een heerlijk bakje koffie klaar.
Om circa 15.30 uur keren we hier terug voor een dampend hete kom erwtensoep.
Noteer deze dag vast in uw agenda. De uitnodiging om u in te schrijven volgt zeer binnenkort.

Cursus Spaans voor pelgrims.
Voor de pelgrims die het plan hebben om in 2018 op camino te gaan en zich druk aan het
voorbereiden zijn op deze prachtige tocht wil de regiocommissie een cursus Spaans voor
pelgrims organiseren. Evenals vorig jaar zal Henny Otto, die zelf de camino heeft gelopen en
jaren Spaans heeft gedoceerd deze cursus geven.
Onder voorbehoud van voldoende belangstelling zal er een cursus voor beginners en een
cursus voor gevorderden (vervolg cursus op de beginnerscursus van vorig jaar) worden
gegeven; beiden gedurende 8 donderdagmiddagen in Elst.
Mocht u belangstelling voor de cursus hebben en overdag of op donderdag niet kunnen dan
willen wij u vragen dit te melden. Indien dit veel reacties oplevert kan dit voor ons een reden zijn
om een alternatief dagdeel te kiezen. Reageren via regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl .
Vanuit de regiocommissie is Helene Bontjer de contactpersoon voor deze activiteit.
Nadere informatie en de mogelijkheid tot aanmelding zullen in de loop van november middels
een aparte mail worden gegeven.
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Voorbereiding Camino aan het Wad.
In 2018 organiseert het Genootschap samen met de Stichting Jabikspaad Fryslân een caminoestafette door Nederland: de 'Camino der Lage Landen'. Het idee hiervoor ontstond in
Friesland, geïnspireerd door het feit dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa
zal zijn. Sint Jacobiparochie is voor menig pelgrim in Nederland het beginpunt van de
pelgrimage, maar tijdens deze estafette door alle zestien regio's van het Genootschap zal het
Friese pelgrimsoord fungeren als eindpunt. De tochten vinden plaats in de periode van februari
tot en met juli 2018. Tijdens de estafette wordt er vanuit het zuiden van het land via drie routes
naar het noordelijke Santiago gepelgrimeerd.
Onze regio maakt deel uit van de Route Oost (regio's Limburg, Zuid-Oost Brabant, Den Bosch,
Arnhem/Nijmegen, Oost-Nederland en Groningen/ Drenthe) en krijgt op 28 april 2018 de
bourdon (pelgrimsstaf) in Grave overhandigd door regio Den Bosch. Op 2 juni overhandigen wij
de staf weer in Doesburg aan Regio Oost.
Wij mogen als regio zelf bepalen welk stukje Jacobsweg in onze regio al fietsend of wandelend
kan worden afgelegd. Een werkgroep met vrijwilligers uit onze regio is inmiddels al enthousiast
aan de gang om mooiste fiets- en wandelroutes te uit te werken.

Werkgroep Camino aan het Wad, regio Arnhem Nijmgen.
De volgende leden maken deel uit van deze werkgroep: Anita Hendriks, Roon Hulshoff, Bennie
Feije, Jan Kaspers, Ton Blokzijl, Theo Wasmus, Theo Snelders en Henriette Budel en de leden
van de regiocommissie .

De etappes van de CahW regio Arnhem-Nijmegen.
We starten de CahW op 28 april met een wandeletappe naar Grave. In Grave, in de
Gildekamer van de prachtige locatie Hampoort zal de bourdon door regio Oost aan ons worden
overgedragen. Dit gebeurt onder muzikale begeleiding van Jan van Woerkom en zijn
muzikanten (voor sommigen bekend van voorstelling Onderweg in Elst).
In de week erna, in de voorjaarsvakantie is er een etappe voor de jeugd van 10 tot 13 jaar.
Onder begeleiding van (groot)ouders kunnen zij kennismaken met de camino in de hiervoor
bijzonder geëigende omgeving van Rheden.
Op Hemelvaartdag en de dag er na, is er een wandel en fietstweedaagse met overnachting. Er
kunnen maximaal 40 personen overnachten in een herberg in de buurt van Kranenburg.
Op 17 mei kan de mooiste wandel- of fietstocht in onze regio gemaakt worden. Deze etappes
zijn gekozen uit de inzendingen van een prijsvraag onder onze leden.
Op 26 en 27 mei kunnen de deelnemers weer genieten van de prachtige vergezichten en
natuur op de Veluwe tijdens twee etappes in en rondom Oosterbeek en Dieren.
We sluiten af met een wandeling naar Doesburg. Hier zal op zaterdag 2 juni de overdracht aan
regio Oost plaatsvinden. Ook deze overdracht wordt begeleid door een muzische invulling.
Datum Dag Nr
28
Za
0
april
2 mei
Wo 1

Omschrijving
Feestelijke overdracht bourdon door
regio Den Bosch in Grave
Pelgrimeren voor de jeugd omgeving
Rheden

10 mei

Do

2a

Molenhoek naar Kranenburg

11 mei
10 mei

Vr
Do

2b
3a

Kranenburg-Ubbergen
Elst naar Kranenburg

11 mei

Vr

3b

Kranenburg-Elst
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FW km Opmerking
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2

17 mei
17 mei

Do
Do

4
5

Mooiste wandeling van onze regio
Mooiste fietstocht van onze regio

w
f

26 mei
26 mei
27 mei
27 mei
2 juni

Za
Za
Zo
Zo
Za

6
7
8
9
10

Wolfheze-Oosterbeek
Rondje Oosterbeek
Velp-Dieren
Rondje Dieren
Overdracht bourdon naar regio Oost in
Doesburg

w
f
w
f
w

Door Riet Mars
Door Hans
Komarnicki

Eind CahW in onze
regio

De werkgroep is druk bezig met het invoeren van de etappes en de beschrijvingen in de
centrale database. Deze is te benaderen via het logo van de CahW op de homepage van de
website van het Genootschap. Wij verwachten dat medio november 2017 alle info is ingevoerd.
Via deze site kunt u zich dan aanmelden voor de verschillende etappes met het
aanmeldformulier.

Nieuwe leden in het bestuur van de regiocommissie.
Na het vertrek van Ton en Jeannette uit de regiocommissie hebben de resterende leden zich
beraden over de continuïteit van de commissie. Bij dit beraad bleek dat ook twee andere leden,
Helene en John in 2018 een stap terug te willen doen. Dit alles heeft er toe geleid dat wij in de
vorige nieuwsbrief een oproep hebben gedaan om u aan te melden als lid van de regiocommissie. Onze aandacht ging daarbij met name uit naar een nieuwe invulling van de rol van
voorzitter en secretaris.
Met groot plezier kunnen wij melden dat er zich drie nieuwe leden voor de commissie hebben
aangemeld; Anita Hendriks, Jan Kaspers en Roon Hulshoff. Met hen hebben we de volgende
werkafspraken over taakverdeling binnen de commissie gemaakt. Anita zal vanaf 1 januari 2018
de rol van secretaris gaan invullen. Jan zal vanaf 28 april de rol van voorzitter op zich nemen.
Roon zal als algemeen lid deelnemen aan de regiocommissie en wil zich inzetten voor
specifieke projecten.
Hieronder stellen zij zich voor.
Anita Hendriks stelt zich voor:

Wie ben ik?
Ik ben Anita Hendriks, geboren in Oudewater, woonachtig in Ede, moeder van 2
zoons, oma van 2 kleindochters (bijna 3 en 6 jaar). Natuurmens, mensenmens, altijd
bezig, graag buiten, en nooit te beroerd een handje te helpen. Mijn werkzame leven
speelt zich af bij Praxis Ede, daar zorg ik voor de salarissen, de
personeelsadministratie, ben ik vertrouwenspersoon, en pak ik bijna alles aan wat
er op mijn bureau gedropt wordt.
Wat doe ik?
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten. Op mijn 5-fingershoes struin ik het liefst
door de bossen, de hei, over stranden, door de bergen altijd onderweg op zoek naar
de pareltjes die de ketting van het leven glans geven. Wandelen, fotograferen en
het schrijven van verhalen over de dingen die ik onderweg ervaar is voor mij een
soort 3-eenheid. Voor wie geïnteresseerd is kijk op; anita0407.waarbenjij.nu
Verder volg ik een cursus reflexologie, een cursus coaching, organiseer ik
wandelingen, probeer ik Spaans te leren en is mijn grootste wens een deel van een
Camino te kunnen gaan lopen met mijn kleindochters in het jaar dat ze 10 worden.
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Mijn camino ervaring.
In 2016 ben ik voor het eerst naar Spanje gegaan om van Irun naar Santander te
lopen via de Camino del Norte. In 2017 mocht ik mijn Camino vervolgen en ben ik
van Santander naar Novellana gelopen. De camino zit inmiddels onder mijn huid, en
stroomt door mijn aderen. Als vrijwilliger ben ik zeer betrokken bij het
organiseren van de wandelroutes voor Santiago aan het Wad 2018. Van deze
bijeenkomsten maakte ik steeds de verslagen en van het één kwam het ander.
Wat ga ik doen?
Ik ga vanaf 1 januari 2018 de secretarisrol op mijn nemen binnen de regiocommissie
van het NGSJ afdeling Arnhem-Nijmegen. Ik ga de verslagen van de vergaderingen
schrijven. Wandelingen organiseren, en mijn enthousiasme en plezier met u delen,
als vrijwilliger zal ik bij diverse activiteiten aanwezig zijn. Achter de schermen
duik ik in het maken van de nieuwsbrieven en de uitnodigingen voor de regio
activiteiten.
Graag tot ziens bij een van de vele mooie activiteiten die we als regio commissie
met u willen gaan beleven. Met z’n allen voor elkaar.
Buen Camino.
Anita Hendriks
Jan Kaspers stelt zich voor
Met het besluit om naar Santiago te lopen heeft mijn leven in 2014 definitief een extra dimensie
gekregen: Camino verslaving.
Na de Camino Frances(2014) ben ik in 2015 in Lissabon gestart en dit jaar in Sevilla.
Volgend jaar staat de Camino Portugese met dochter en kleindochter op het plan en ergens
hospitaleren.
Het virus is voorlopig nog niet uitgeroeid en wil ik ook graag iets doen door de positieve
ontmoetingen van pelgrims tijdens de tocht ook in Nederland tot stand te laten komen.
Ik heb me daarom aangemeld als lid van de regiocommissie Arnhem Nijmegen en wil graag een
deel van de taken van John gaan overnemen.
Dingen organiseren, activiteiten plannen die ook de niet traditionele doelgroepen bereiken
binnen een fijn team wat de regiocommissie bemenst is mijn plan.
Ik heb al een beetje kunnen bijdragen door mee te werken met de opzet van ons deel van de
Camino van het wad en dat smaakt naar meer.
Deze enthousiaste caminoganger hoeft officieel niet meer te werken; daarom kan ik tijd
besteden aan sociaal werk( rechtswinkel), gezinsleven met 6 kinderen en 8 kleinkinderen, mijn
dieren( 3 honden en 2 ezels) en nog een paar andere hobby’s als hardlopen, tuinieren,
advieswerk voor bedrijven en lokale politiek.
Maar: mijn agenda kent maar een rode draad: DE WEG
Roon Hulshoff stelt zich voor:
Mijn naam is Roon Hulshoff, 51 jaar en woonachtig in Ede, getrouwd en vader van 3
(studerende) kinderen.
In mijn werkende bestaan heb ik de verantwoordelijkheid over de marketing en een sales team
bij PostNL Data Solutions, het kloppend - ‘big data’ - hart van de PostNL organisatie.
In 2016 ben ik met de fiets voor het eerst gaan pelgrimeren naar Santiago. De motivatie voor
deze reis was tweeledig: een hommage aan mijn overleden vader die een lang gekoesterde
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wens om per fiets de tocht te ondernemen door ziekte van hemzelf en mijn moeder niet heeft
kunnen maken. Anderzijds invulling geven aan mijn spirituele zijde door de tocht vanuit
Nederland naar Santiago te ondernemen. De tocht heeft voor mij een lang naijl effect gehad en
was een startpunt voor meer spirituele verdieping. Het is voor mij een ingeslagen weg die ik bij
lange na nog niet heb afgelegd en waar er nog veel is te ontdekken. Dit doe ik door aankomend
voorjaar weer op de fiets te stappen voor een hernieuwde kennismaking met de Camino
Frances en ook door een bijdrage te leveren aan het Genootschap.
In mijn werk ben ik een verbinder binnen de eigen organisatie en zeker naar de buitenwereld. Ik
zou het mooi vinden wanneer ik ook hier een rol kan spelen in het uitdragen en met elkaar
delen wat ons allen bindt, het daar buiten, op weg naar Santiago of elders, ondernemen van de
reis naar binnen.

Arnhem,
9 november 2017
J.S.

Nieuwsbrief november 2017

5

