Nieuwsbrief NGSJ

2019 November

Regio Arnhem-Nijmegen
Hallo Pelgrimsvrienden,
De blaadjes kleuren en vallen van de bomen, de paddenstoelen schieten uit de grond. De herfst heeft
met rasse schreden zijn intrede gedaan. Toch valt er nog genoeg moois te beleven buiten. De
temperatuur is een groot deel van de dag heel aangenaam. Genoeg reden om er nog weer eens
lekker op uit te trekken. Bijvoorbeeld naar:
Het maandelijkse

Café St. Jacques, de 14e keer al weer.

Graag verwelkomen wij jullie op;
Donderdag 7 november 2019
Van 17.00 tot 19.00 uur
Dan staan de deuren wijd open om verhalen te delen en informatie te
vragen. Aanmelden voor het Café St. Jacques is niet nodig. De
drankjes zijn voor eigen rekening en worden ter plekke afgerekend.
Het adres voor het Café St. Jacques is Weverstraat 24, Oosterbeek.
Volgende Café St. Jacques data:
5 december 2019,
2 januari 2020 Nieuwjaarscafé, 6 februari 2020, 5 maart 2020, 2 april 2020, 7 mei 2020,
4 juni 2020, 2 juli 2020.

•

Terugkomavond op 7 november 2019

Op 7 november hebben we onze jaarlijkse terugkomavond.
Ben je net terug van je fiets - / wandelcamino en wil je je ervaringen delen.
Na praten over hoe het geweest is. Foto’s laten zien. Een presentatie geven?
Meld je nu aan.
Voor de oplettende lezer, dit is de eerste donderdag in november!
Hoe heb je je tocht ervaren? Wat doet de camino nu nog met je? Hoe hou je
het caminogevoel vast in het dagelijks leven? Deze en nog veel meer vragen
zullen de revue passeren.
De avond begint om 19.00 uur, direct na het Café St. Jacques in Cultureel
Centrum Kreek, Weversstraat 24, te Oosterbeek.
Roon Hulshoff, Marc Koch, en Jan Kaspers zijn deze avond de gastheren.
Op geven kan door een mailtje te sturen naar regio.arnhemnijmegen@santiago.nl m.v.v. je naam en deelname terugkomavond.

•

Snertwandeling op 14 december 2019

Op 14 december 2019 is de 3e snertwandeling. Ton en
Anita zorgen voor weer een uitdagende wandeling van
ongeveer 18 km. Na de vorige aankondiging hebben al
velen van jullie zich opgegeven voor de 3e
Snertwandeling. Dank voor het vertrouwen.
Ton en Anita hebben onlangs een eerste
verkenningstocht vanuit Wageningen gemaakt. In de
link in de mail zit hiervan een uitgebreid verslag voor
wie graag een voorproefje wil van deze Snertwandeling.
Opgeven voor de snertwandeling kan via regio.arnhemnijmegen@santiago.nl Er zijn hoogstwaarschijnlijk geen
kosten aan deze wandeling.
Een mailtje sturen is meelopen! Ongeveer een week van te voren zal iedereen een mail ontvangen
met de laatste bijzonderheden en een telefoonnummer voor noodgevallen voor op de dag zelf.
I.v.m. mijn studie uren is het voor mij dit jaar niet mogelijk iedereen een persoonlijk mailtje terug te
sturen als bevestiging. Ik lees wel alle aanmeldingen en stuur zoals beloofd een week van tevoren
een mail met de details, hoe laat aanwezig, waar, enz. enz. (Anita) De foto’s zijn een impressie van
de tocht.

Spaanse Les gaat weer van start. Er is nog plek:
De spaanse lessen gaan in Januari 2020 weer van start. Voor beide groepen hebben zich al een mooi
aantal deelnemers gemeld. Er zijn nog wat plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen? Wacht dan niet te
lang met opgeven.
Programma: Beginners groep van 13.45 – 15.15 uur,
Programma: Vervolg groep van 15.30 – 17.00 uur.
Les 1 16 januari 2020
Les 2 23 januari 2020
Rustweek 30 januari: bedoeld voor zelfstudie, inhalen opgelopen
achterstand en eventueel inhalen uitgevallen les
Les 3 6 februari 2020
Les 4 13 februari 2020
Rustweek
20 februari 2020 (zie toelichting hierboven)
Rustweek
27 febuari 2020 ( voorjaarsvakantie)
Les 5 5 maart 2020
Les 6 12 maart 2020
Rustweek 19 maart 2020
Les 7 26 maart 2020
Les 8
2 april 2020
De kosten zijn € 75,00. 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.

Verder zijn er plannen voor:
• Midwinterwandeling Vervalt, maar….er komt iets heel gaafs voor terug.
De midwinterwandeling in januari 2020 vervalt. Eén van de leden uit onze regio heeft ons
benaderd met een supergaaf idee voor een wandel- en fietsdag. Als regio willen we graag
met haar meedenken om dit idee gestalte te geven. Aangezien dit supergave plan in de
eerste helft van maart 2020 gaat plaatsvinden, laten we de midwinterwandeling vervallen.
Binnenkort worden de koppen bij elkaar gestoken om de organisatie van deze fiets- /
wandeldag in de steigers te zetten. In de volgende nieuwsbrief hierover meer.

• Spirituele Avond(en)
Tijdens de winter maanden zullen we een gastspreek(st)er ontvangen die een inspirerende
en boeiende avond voor ons zal gaan verzorgen. Houdt de nieuwsbrieven de komende
maanden dus goed in de gaten. Wij houden je op de hoogte.

• Laatste oproep voor de conversatiegroep Spaans.
Tot nu toe hebben we nog maar 1 aanmelding ontvangen. Waar zijn de pelgrims die in het
verleden al eens Spaanse les gevolgd hebben via de regio of ergens anders? Wil je je kennis
hierin graag op peil houden? Eén van onze leden zou graag een conversatiegroep starten
voor pelgrims die het Spaans al een beetje beheersen en graag hun Spaans willen oefenen.
Hoe, wat, waar, wanneer en wat daar evt. de kosten van zullen zijn dat moeten we nog gaan
bekijken. Wij horen graag jullie reactie of er behoefte is aan een conversatie groep Spaans.

1.
2.
3.
4.

Laat van je horen via regio.arhem-nijmegen@santiago.nl dan verzamelen wij alle reacties en
gaan we samen met de initiatiefneemster kijken of het mogelijk is een groep op te starten.
Laat van u horen;
Aan wie wil deel wil nemen aan een conversatiegroep Spaans hebben wij de volgende
vragen:
Heb je voorkeur voor een ochtend-, middag- of avond bijeenkomst?
Hoe vaak wil je bij elkaar komen? B.v 4x, 6x, 8x,
Aan welke periode heb je de voorkeur? bv. Oktober t/m December, of Januari t/m Maart, Of
Februari t/m April.

Landelijke Jacobsdagen:
De landelijke voorjaarsdag is in Utrecht op 29 februari 2020.
Info volgt nog via www.santiago.nl
De landelijke najaarsdag in 2020 is op 7 november en wordt
door de regio Arnhem-Nijmegen verzorgd. De voorbereidingen
hiervoor zijn in volle gang. Wij gaan via de nieuwsbrieven jullie
op de hoogte houden van de vorderingen hieromtrent.

Nieuws van derden:
Als regio Arnhem-Nijmegen willen we o.a. graag nieuws vanuit werkgroepen van het NGSJ bij u onder de
aandacht brengen, of andere pelgrims gerelateerde activiteiten. Wij hebben hier zelf geen bemoeienis mee,
laten alleen zien wat er voor mogelijkheden zijn.

OUTDOORSALGARVE.NL
Van een van onze leden, en oud lid van de regiocommissie, Helene Bontjer kregen we volgend tip
over pelgrimeren in de winter vanuit Portugal:

Tijdens mijn verblijf in Portugal heb ik gewandeld
met een zeer aardige, voorkomende, betrouwbare
en sportieve Portugese man, Carlos de Matos
Fernandes, die voortreffelijk Nederlands spreekt.
Hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw, heeft
26 jaar in Nederland gewoond en is sinds een paar
jaar terug in Portugal. We kwamen samen te
spreken over wandelen en fietsen waarvan hij ook
een liefhebber is; hij heeft ook een eigen bedrijfje in het begeleiden van wandel- en
fietstochten. Ik vertelde hem over de Camino, temeer daar ik in de streek waar ik vertoefde
ook de bekende gele pijlen had gevonden
Op mijn vraag welke camino er in die streek loopt
antwoord hij: “Het klopt, er loopt een pad naar Santiago
vanaf Tavira, de zo genaamde “Caminho do Este de
Portugal”, “Chemin des châteaux”, “Caminho tavirense”,

“via Baesuri”.Er kan direct vanaf Faro begonnen worden met de training of er kan ook eerst
deze kant op gekomen worden met een transfer of openbaar vervoer en vanaf hier
verschillende wandeltochten/trainingstochten maken, de verblijfkosten zijn in het oosten van
Algarve goedkoper dan bij Faro”.Vanaf Tavira is het ongeveer 952 km naar Santiago.
Ik, Hélène, ben heel enthousiast over de mogelijkheid om in de winter daar goed te kunnen
wandelen en fietsen. Ik heb gezien dat er veel sportploegen daar hun
wintertrainingen doen! En Carlos wil graag zijn medewerking verlenen aan dit
winterse wandelen en fietsen in het aangename zuiden van Portugal! Pelgrims
die enthousiast zijn na het lezen van bovenstaand verhaal kunnen contact
opnemen met Hélène Bontjer voor meer info 026 3257925 of direct met Carlos
via zijn website, deze is in het Nederlands, www.outdoorsalgarve.nl of bel met
Carlos 00351 910 417 850

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. Wij vragen hiervoor begrip.
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind november 2019
Inleveren kopij voor deze nieuwsbrief graag vóór 21 november 2019
Stuur uw bijdrage naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl
Tot ziens,
pelgrimsgroeten van de regiocommissie:
Jan, Marc, Roon en Anita

