Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Regio Arnhem/Nijmegen

Nieuwsbrief mei 2014
Beste Regioleden,
In deze nieuwsbrief stellen enkele nieuwe regiocontactpersonen zich voor en leest u over de komende
activiteiten.
Regiocontactpersonen
De oproep van ons bestuurslid Henk van Dam van januari jongstleden heeft een aantal positieve reacties
opgeleverd. We hebben nu een regiocommissie die bestaat uit 6 leden van onze regio. Joop Kamphuis en
Marc Koch maken dit jaar nog deel uit van deze regiocommissie. De 4 nieuwe leden, John Segers, Ton
Hulshof, Bert Poelert en Jeanette Wismans stellen zich hier aan u voor.
John Segers
"Mijn naam is John Segers. In 2011 ben ik direct nadat ik gestopt ben met werken (pre-pensioen) in
Arnhem op de fiets gestapt richting SdC. Na zeven weken op de trappers was ik de alledaagse waan van
het werk vergeten en een schat aan ervaringen, beelden en inzichten rijker. In het jaar daarna ontdekte ik
tijdens mijn voettocht van Porto naar SdC, dat lopen minstens zo leuk is als fietsen. Het jaarlijks
pelgrimeren is inmiddels een vast onderdeel geworden van mijn way of life. Toen ik de oproep las voor
nieuwe regiocontactpersonen voor Arnhem/Nijmegen besloot ik om iets terug te doen voor alle mooie en
leuke ervaringen die ik tijdens mijn tocht heb opgedaan.
Ton Hulshof

Bert Poelert

Jeanette Wismans-Voet
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Activiteiten:
14 juni 2014 Wandeling en vertelling te Zevenaar

Route naar

27 juli 2014 Viering Jacobsdag
Traditiegetrouw vieren we de naamdag van “onze” heilige samen met de mensen van de Jacobskapel
Nijmegen. Het programma van deze dag is nog niet precie bekend, maar houdt u rekening met de
volgende mogelijkheid:
10.00 uur viering i.v.m. ‘Jacobsdag’ op het plein bij de Jacobskapel aan de Glashuis in Nijmgen. Na de
viering is er koffie, thee of sap met iets lekkers en er zijn broodjes. Aansluitend een wandeling van ca. 10
km. Uiteraard kunt u ook alleen de viering bijwonen en van de koffie genieten zonder mee te wandelen.
Route naar de Jacobskapel:
Via het Openbaar Vervoer:
Trein: vanaf het NS-station Nijmegen is het ca 10 min. lopen; linksaf via de Stieltjesstraat (langs het
Politiebureau en de Belastingdienst) en daarna de Kronenburgersingel (via het park !); aan het einde
rechtsaf: de Lange Hezelstraat inlopen; na ca 150 mtr. linksaf: Glashuis; of een straat verder: Papengas.
Bus: naar het Stadsbusstation bij het NS-station van Nijmegen; lopen zoals hiervoor beschreven. Of: per
bus naar de halte Plein 1944 in Nijmegen; via de Houtstraat richting Stevenskerk. Einde: linksaf de Lange
Hezelstraat inlopen; na ca 150 mtr. rechtsaf: de Papengas. Na ca 100 mtr. treft u ter linkerzijde de St.
Jacobskapel.
Met eigen auto:
naar de Waalkade, richting spoorbrug; diverse parkeermogelijkheden Of: parkeren in één van de
parkeergarages in de Nijmeegse binnenstad; en dan te voet verder richting Stevenstoren en Lange
Hezelstraat

November 2014 Open dag te Nijmegen
Datum en invulling zullen we vermelden in onze volgende nieuwsbrief in september.

N.B. Ontvangt u deze brief per post en beschikt u over een e-mailadres waar u ook regelmatig naar
kijkt? Wilt u dan dit e-mailadres aan ons doorgeven. We kunnen u dan goedkoper, sneller en
frequenter informeren.
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Regiocommissie:
John Segers,
Ton Hulshof,
Bert Poelert,
Jeanette Wismans,
Joop Kamphuis,
Marc Koch,
e-mail:

Sittardstraat 48
Hofweg 4
Sumatrastraat 6
Oud Zevenaarsedijk 19
Willem Baerendszstraat 10
Europalaan 11

6845 DK Arnhem
6905 AT Zevenaar
6524 KK Nijmegen
6905 BJ Zevenaar
6991 BC Rheden
6991 DA Rheden

(026) 381 5666
(0316) 34 1900
(024) 374 5620
(0316) 34 3488
(026) 495 4001
(026) 495 4467

regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

We zien u graag op een van de activiteiten,
Jeanette, John, Bert, Ton, Joop en Marc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor deelname aan de wandeling op 14 juni of de activiteiten op Jacobsdag verzoeken wij u om u aan te
melden via onderstaande strook of via e-mail.
Opgave strook graag opsturen naar een van de contactpersonen, of e-mail graag aan ons regio
e-mailadres: regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl
Naam:
Adres:
Woonplaats:

Telefoon:
e-mailadres:

geeft zich hierbij met …. perso(o)n(en) op voor de regioactiviteit op
[]
[]

wandeling 14 jun i
27 juli Jacobsdag Nijmegen

van de Regio Arnhem-Nijmegen van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
_____________________________________________________________________________________
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