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Hallo Pelgrimsvrienden,
Net als het kalender jaar loopt ook het camino seizoen naar het eindje.
Alhoewel er natuurlijk altijd Pelgrims zijn die graag het hele jaar door aan de
wandel zijn. Voor wie niet aan de wandel kan of wil zijn er andere leuke
activiteiten op het programma gezet. We hebben ons uiterste best gedaan om voor u een
aantrekkelijk programma samen te stellen. Mocht u er iets in missen dan zijn wij altijd bereid om
naar uw ideeën te luisteren. Kom a.u.b. met voorstellen als u denkt; Nu heb ik toch iets leuks dat ik
met andere pelgrims zou willen delen. Wij horen het graag.
Allereerst hebben we op

1 november weer het Café St. Jacques
Wij nodigen iedereen van harte uit om elke eerste donderdag van de maand naar het Café St.
Jacques te komen. Van 17.00 tot 19.00 uur staan de deuren open om verhalen te delen en informatie
te vragen. Wilt u mee-eten dan graag uiterlijk 2 dagen tevoren even een mailtje aan regio.arnhemnijmegen@santiago.nl om door te geven dat u komt. Kosten voor de maaltijd ( +/- € 15,00 ) en de
drankjes zijn voor eigen rekening.
Het adres voor het Café St. Jacques is Weverstraat 24, Oosterbeek.
De datums voor de komende Cafés St. Jacques zijn:
1 november 2018
4 april 2019
6 december 2018
2 mei 2019
3 januari 2019
6 juni 2019
7 februari 2019
4 juli 2019
7 maart 2019

Aanmelden voor de Terugkomdag op 15 november 2018
We zijn dit jaar weer te gast in
Rheden. Op 15 november 2018
in het zaaltje van Jonkvrouwe
Brantsen, Dorpsstraat 70,
6991HH in Rheden. Voor wie dit
jaar dus op pad is geweest op
een camino op de fiets of te
voet en graag zijn of haar
verhalen wil delen: wees
welkom. Opgeven kan stuur dan
een mailtje naar regio.arnhemnijmegen@santiago.nl met
vermelding of u Fietser of Wandelaar bent.

Aanmelden voor de 3e SnertWandeling, zaterdag 8 december 2018
Op zaterdag 8 december gaan we op pad. We vertrekken
vanuit Rhenen om 10.30 uur. U bent vanaf 9.45 u van harte
welkom in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82 3911 JG Rhenen
Parkeren kan bij de kerk. De Gedachteniskerk is ook
gemakkelijk bereikbaar met het OV, ca. 8 minuten lopen vanaf
het station. Tussen 16.00 en 16.30 uur zijn we weer terug en
staat er een heerlijke kom erwtensoep op ons te wachten. We
lopen in een ontspannen tempo en genieten van de prachtige
omgeving van Rhenen. De organisatie is druk bezig er een schitterende dag van te maken. U dient
zelf voor een lunchpakket te zorgen en drinken voor onderweg. Er zijn geen kosten aan deze dag
verbonden, een donativo wordt op prijs gesteld. Aanmelden kan d.m.v. een mailtje te sturen naar
regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

Pelgrimeren met de Jeugd
De werkgroep Pelgrimeren met de jeugd is druk doende een mooie programma samen te stellen om
op pad te kunnen gaan. Ze hebben uw hulp hard nodig. Tijdens het Pelgrimeren met de jeugd
hebben ze veel vrijwilligers nodig die met een groepje van 3 á 4 kinderen op pad gaan. Ze zijn op zoek
naar u! Meld u aan. Ze kunnen u hulp goed gebruiken. Jan, Roon en Marc zijn de drijvende krachten
achter dit project en kunnen u er alles over vertellen. Tijdens de Café St. Jacques natuurlijk maar ook
bij de andere activiteiten. Laat van uw horen.

Spaanse Les gaat van start. Meld je nu aan.
Het programma voor de lessen staat definitief vast.
Onderstaande agenda zijn de les dagen, allen op
donderdag.
Programma: Beginners groep van 13.45 – 15.15 uur,
Programma: Vervolg groep van 15.30 – 17.00 uur.
Les 1
Les 2
Rustweek

10 januari 2019
17 januari
24 januari: bedoeld voor zelfstudie,
inhalen opgelopen achterstand en
eventueel inhalen uitgevallen les
Les 3
31 januari
Les 4
7 februari
Rustweek
14 februari (zie toelichting hierboven)
Les 5
21 februari
Les 6
28 februari
Rustweek
7 maart (=Carnavalsvakantie onderwijs)
Les 7
14 maart
Les 8
21 maart 2019
Eventuele inhaalweek: 28 maart 2019
De kosten zullen tussen de € 60,00 en € 65,00 zijn. De lessen worden in Elst gegeven. In gebouw de
“Hoeksteen", Pr. Irenestraat 58, 6661 EA Elst. De Hoeksteen is 10 minuten lopen van NS-station Elst.
Gratis parkeren is meestal mogelijk op de grote parkeerplaats aan de andere kant van de
Dorpsstraat. Wilt u zich aanmelden dan graag een mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl
met vermelding van Naam en gewenste groep Beginners of de Vervolgcursus.

Oproep regiocommissie kascontrole
De regiocommissie, bestaande uit Marc, Jan, Hélène, Roon en Anita, zetten zich het hele jaar in voor
allerlei activiteiten voor u. Marc is al jaren een zeer gewaardeerde
penningmeester. Hij voert deze taak met liefde en uiterst adequaat uit.
De kascontrole wordt elk jaar door 2 personen gedaan. Voor de
kascontrole van 2018, deze vindt plaats in het eerste kwartaal van
2019, zijn wij op zoek naar 2 personen die de kascontrole willen
uitvoeren. Wilt u het zijn die dit jaar een gezellige avondje, middag of
ochtend de financiële adminstratie voor ons na wilt kijken? Meld u aan
door een mailtje te sturen naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

Datums in 2019 die interessant voor u kunnen zijn;
2 februari Midwinterwandeling.
11 en 12 mei 2 daagse met overnachting voor de wandelaars en de fietsers.
29 juli St. Jacobsdag.
Over deze activiteiten kunnen we nog weinig spannends melden. Alleen dat de data vast staan.
Mocht u mee willen denken over de invulling van deze activiteiten dan horen wij het graag.
Ondertussen gaan wij vast door met brainstormen, voorwandelen, locaties bekijken, en verrassingen
bedenken om van alle activiteiten dagen te maken die inspireren, motiveren, en activeren.
Samen delen, samen onderweg zijn, samen de wereld om ons heen een stukje mooier maken.
Als pelgrim onderweg er voor elkaar zijn.

Tot ziens,
pelgrimsgroeten van de regiocommissie:
Jan, Marc, Helene, Roon en Anita

