Beste……..
Hierbij de nieuwsbrief van de maand juli. We willen jullie op deze manier op de hoogte houden van
de ontwikkelingen. De Landelijke Najaarsbijeenkomst in Nijmegen gaat helaas niet door. De
landelijke AVL ook niet.
Wij, het bestuur Regio Benoorden ’t IJ, kunnen op dit moment nog niet zeggen of wij een regio
najaarsbijeenkomst houden in Alkmaar.
Café St Jacques. Een fysiek café is nu nog niet mogelijk. Elkaar ontmoeten en 1½ meter afstand
bewaren is natuurlijk niet wat we ons bij een Café St Jacques voorstellen. Ook moeten we weer op
zoek naar een nieuwe locatie. Café-Restaurant Stoer, waar we in maart voor het eerst bijeen
kwamen, is gestopt.
Landelijk is er wel een alternatief: Een digitaal ZOOM Café St Jacques. Elke woensdag en donderdag
vanaf 17.00 uur. Leuk om eens te proberen en mee te praten.
Aanmelden: voor de woensdag bij Pieter-Bas de Jong (p.b.dejong69@gmail.com) en voor de
donderdag bij voorzitter@santiago.nl. Leden van onze regio zijn van harte welkom.
De situatie in Spanje. Onze huiskamer is voor het hele jaar gesloten. Ook het Pelgrimsbureau is
gesloten. De meeste delen van Spanje zitten nu in fase 2 maar dat is niet genoeg om de Camino te
openen. Verder is het nog afwachten hoe alle accommodaties aangepast gaan worden. Starten
vanuit Nederland heeft dus geen zin. Kijk op de website voor de actuele situatie.

Wandelingen. Voor wandelingen gelden er geen maximale aantallen deelnemers meer. Maar ook
hier geldt dat er zorg gedragen moet worden dat men de 1½ meter afstand in acht neemt. In de
praktijk blijkt dit moeilijk te realiseren. Wij organiseren ook geen wandeling in juli.

Wij hopen dat iedereen in goede gezondheid is en wensen jullie ondanks alles een goede zomer.
Wandelen en fietsen in eigen land is ook de moeite waard!
Wij houden jullie op de hoogte.
Namens de regio commissie
Carla Möring

