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februari 2018

Beste Pelgrimsvriend,
Iedereen is weer plannen aan het maken voor het jaar maar ook de regiocommissie is druk
in de weer geweest en we hebben een bijzonder programma voor 2018 klaar staan.
Wanneer jezelf leuke of interessante ideeën hebt voor de regio laat het ons dan weten, dan
kijken we hoe we dit in het programma kunnen opnemen.
Het programma voor 2018 ziet er als volgt uit:
1. Elke tweede donderdag in de maand; Café St. Jacques. Elke tweede donderdag in de
maand (AANGEPASTE LOCATIE!) in Café Luc, Voor Clarenburg 8, Utrecht (vlak bij het
station). Van 17:00 tot 19:00 uur. Gezelligheid is voor en door ons allen, drankjes voor
eigen rekening.
2. Elke tweede donderdag in de maand; Leesclub. Elke tweede donderdag in de maand op
het Janskerkhof worden er samen boeken over de Camino de Santiago besproken, een
hele mooie manier om je Camino ervaring opnieuw te beleven. Wanneer je interesse
hebt neem dan contact op met Maaike van Asch of Peter Koster resp. 0348-743498 of
06-30514906 of via de mail: bibliotheek@santiago.nl
3. Zaterdag 31 maart overdracht van de bourdon in de estafette van de Camino aan het
wad in Vianen. Op de zaterdagen in april zijn er mooie wandelingen in onze regio
georganiseerd die de bourdon in estafette naar Utrecht brengt. Alle informatie is hier te
vinden. Inschrijven voor één of meer wandelingen is dringend gewenst. De Camino aan
het Wad eindigt op 25 juli in Sint-Jacobiparochie.
4. 5 op 6 mei; Mariawandeling van Tricht naar Den Bosch om op zondagmorgen de
hoogmis bij te wonen in de St Jan. Organisatie door Joop van der Donk. Lees hieronder
hoe je je kunt aanmelden.
5. Donderdag 25 juli; Het luiden van de klokken van de Jacobikerk. Vervolgens
Jacobusprogramma in de Janskerk. Verzoek: wie wil ons helpen met het zetten van
koffie en uitschenken van deze koffie en wijn op 25 juli in de Janskerk. Geef je op bij
regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl
6. Zaterdag 1 september; Exclusief optreden speciaal voor onze regio van bekende
Belgische kunstenares Elena Peeters, te Utrecht met haar programma “De Slak” geef u
snel op want het aantal kaarten zijn beperkt.
7. September/oktober wandeling fietstocht. Info komt.
8. Zaterdag 24 november; Onze jaarlijkse regiodag, reserveer deze datum alvast in uw
agenda!
Zoals u weet is er op de site van het Genootschap ruimte voor elke regio. Onder
https://www.santiago.nl/utrecht-rivierenland kunt u ook de oudere nieuwsbrieven vinden.
Ons Genootschap heeft ook een facebookpagina: https://www.facebook.com/genootschap
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We zullen, indien daar aanleiding voor is, daar vaker korte en actuele informatie plaatsen.
Ook is daar de geactualiseerde agenda te zien van alle activiteiten. Kijk er dus regelmatig op.
Heb jezelf een leuk idee of wil je iets kwijt mail het ons dan.
¡Buen Camino! Voor wie op reis gaat, maar ook in het gewone
leven.
Commissie van de Regio Utrecht/Rivierenland,
Hannie Thijssen, Jos Notenboom, Elisabeth Le Belle en Paul
Mulders

Let op!

Café St. Jacques verhuisd

Iedere tweede donderdag van de maand van 17:00 is
19:00 uur is er Café St Jacques. Omdat er bij Oudaen
na de verbouwing geen ruimte voor ons meer is
hebben we een andere locatie gezocht en gevonden.
Het is restaurant Luc geworden. Dit is gelegen midden
in het centrum van Utrecht, vlakbij het Centraal Station
Adres:
Restaurant Luc
Voor Clarenburg 8
3511 JE Utrecht
We hebben een gezellige ruimte beneden voor onze groep gereserveerd.
Op 8 maart van 17.00 tot 19.00 uur is daar onze eerste bijeenkomst. En voor de komende
maanden kunnen de volgende data worden gereserveerd in de agenda's. Kijk ook op de
facebook pagina van het genootschap.
• 12 april
• 10 mei
• 14 juni
• 12 juli
• 9 augustus
Iedereen is van harte welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening

2

31 maart en de hele maand april 4 etappes wandelen in onze regio
In het voor- en najaar organiseren we altijd een wandeling ergens in de regio. Dit jaar gaat
dat even anders. Zoals te lezen is in Ultreia 76, wandelen we
dit jaar naar Sint-Jacobiparochie in het kader van Leeuwarden
Cultuurstad van Europa. Vanuit 3 plaatsen lopen we van zuid
naar noord de Camino aan het Wad. Dat doen we in een soort
estafette waarbij een Bourdon kan worden meegevoerd. Dat
betekent voor onze regio dat ons is gevraagd een mooie
route in te passen voor de midden route.
Wat doet onze regio? Op 31 maart wordt de Bourdon om ca. 16:00 uur overgedragen in de
Grote Kerk in Vianen door regio Rotterdam aan de volgende: regio Rivierenland/Utrecht.
Met ondersteuning van Boudewijn, Carla en Elly is er een mooie route
uitgezet/uitgestippeld van Vianen via Culemborg, Wijk bij Duurstede
en Werkhoven naar de Jacobikerk in Utrecht.
Die estafette lopen we op de 4 etappes op de
zaterdagen van april. Daarom is er in 2018
geen voorjaarswandeling.
Alle start- en eindplaatsen zijn goed bereikbaar met het OV.
De dag afstand varieert tussen de 15 en 17 km. We verzamelen
steeds om 10:00 uur met koffie en wat lekkers en vertrekken om 10:45 uur.
Na ongeveer 2 uur is er een lunchstop onderweg en aan het eind voor de liefhebber een café
Saint-Jacques. Je kunt alle etapes meelopen of slechts een. Het
gaat om het samenzijn.
Meer informatie is op deze site te vinden, alle routes zijn op de
site te vinden.
En inschrijven is gewenst. Lopen jullie mee?
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Zaterdag & zondag 5 en 6 mei 2018, 7e Mariawandeling Tricht - Den Bosch
Meimaand is Mariamaand. Al
eeuwenlang lopen op meizondagen
pelgrims vanuit omliggende steden en
dorpen naar Den Bosch. Vertrekkend
vanuit pelgrimsherberg Refugio
Traiectum in Tricht (bij station
Geldermalsen) lopen we dit jaar voor de
zevende keer op rij de Mariawandeling.
We nodigen je van harte uit om - weer aan deze pelgrimage deel te nemen.
De mis in Den Bosch is om 10.00 uur.
Het is 26 kilometer wandelen dus dan
moet je wel feestelijk gestoord zijn om
zondagnacht stipt 03.30 uit Tricht te
vertrekken.
Dat doen we dus!
Jullie zijn welkom op zaterdag 5 mei
vanaf 16.00 uur.
We koken samen een stevige pelgrimsmaaltijd en eten om 18.00 uur.
Tot 21.00 uur brandt binnen de houtkachel of stoken we een groot vuur in de tuin.
De nachtrust zal kort zijn van 21.00 tot 02.00 uur. Er is plaats voor 20 pelgrims:
vier damesbedden en de overige moeten een slaapzak en matje meenemen en slapen op
zolder of in de 8-persoonstent in de tuin. Vroeg op voor ontbijt. Vertrek zondag 6 mei om
03.30 uur. Stipt!
Het is in totaal 26 kilometer lopen. Wie dat teveel vindt, neme zondagochtend de auto naar
station Zaltbommel (parkeren bij station) om zich dan rond 05.30 uur onderaan de brug bij
de groep te voegen: het is dan nog 16 kilometer. Je kunt ook in je eigen bed slapen en je om
03.00 in Tricht bij ons aansluiten (graag parkeren bij de kerk in Tricht).
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PROGRAMMA
14.00 Drie vrijwilligers komen vooraf boodschappen doen in Geldermalsen (auto gevraagd)
16.00 Welkom in Refugio Traiectum - Lingedijk 62 Tricht (15 minuten lopen station
Geldermalsen)
18.00 Pelgrimsmaaltijd: bij droog weer vuur in de tuin, bij regen brandt de houtkachel
binnen
21.00 Nachtrust - MEENEMEN: slaapzak en slaapmat of luchtbedje
02.00 Ontbijt
03.30 Vertrek naar Den Bosch (wie later aan wil sluiten: om 05.30 bij de brug in
Zaltbommel)
10.00 Pontificale hoogmis in de kathedraal van Sint Jan te Den Bosch
11.30 Koffie en Bossche Bol op terras in Den Bosch
12.30 Afscheid: vertrek per trein vanaf Den Bosch Centraal
ALLEMAAL EEN TAAK - GEEF JE VOORKEUR AAN
- drie vrijwilligers die zaterdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur boodschappen doen (auto
nodig)
-drie vrijwilligers die het pelgrimsmaal koken (vanaf 16.00 uur voorbereidingen)
- drie vrijwilligers die zondagochtend het ontbijt verzorgen (om 02.00 uur je bed uit)
- drie vrijwilligers die in de herberg afwassen en opruimen (zondag na de wandeling)
AANMELDEN
We verwachten veel belangstelling dus reageer snel.
E-mail: Joop van der Donk op joopvanderdonk@gmail.com telefoon: 06.2541.4816
Maximaal 20 deelnemers op volgorde van binnenkomst. Kosten: € 25,00 betalen aan Joop
bij binnenkomst in Tricht.
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1 september Exclusief optreden Van de Belgische kunstenares Elena Peeters
mét Pelgrimsmaaltijd.
Samen genieten van een eenvoudige en voedzame pelgrimsmaaltijd en daarna sprakeloos
genieten van een optreden van Elena Peeters. Mooier kunnen we het niet maken.
ELENA, of ook wel: dagboek van een slak, het gaat, naar Rome en weer terug, 2200km,
de schildpad wint altijd, the girl with the red stiletto's, sorry aan de krekels, zonder meer,
onderweg, iets met koeien en een wei!!

Niet te missen!
Elena brengt een erg
boeiende en creatieve
voorstelling. Verwacht u aan
een leuk, spannend,
ontroerend, persoonlijk en
beklijvend verhaal.
"Kippenvel" was de
commentaar van heel wat
toeschouwers. Kortom: sterk
aanbevolen en niet te
missen!

‘Over hoe ik de regen was, de paus bijna sprak, de vos ontmoette, de grass hug.’ en hoe ik
uitrekende dat 8 minuten in de TGV gelijk is aan een dag stappen.
Elena besloot op 22-jarige leeftijd een voettocht te maken van Antwerpen naar Rome. Een
wandeling van 2.200 kilometer, die ze aflegde in 102 dagen. Het was een zoektocht naar
noodzaak. In ELENA doet ze een poging om de veelheid van die tocht, de grootsheid
ervan, in een uur te vertellen. Wandelen, wat doet het met een mens en kan de ervaring
van het wandelen met betrekking tot het denken nog op een andere manier worden
ondervonden. Tegelijk laat de voorstelling ook de onmogelijkheid zien om wat ze van die
tocht heeft meegekregen vast te houden!
Iets meer over deze bijzondere kunstenares – pelgrim – levenskunstenaar - filosoof
Elena Peeters (°1992) ruilde vijf jaar geleden haar ouderlijk huis in de stille Kempen om
voor een stekje in Antwerpen, om er Woordkunst te gaan studeren aan het Koninklijk
Conservatorium. In juni studeerde ze er af als master in het Drama. 'Wandelen' was het
onderwerp van haar masterproject; wat doet dat met een mens, en kan de ervaring van
het wandelen met betrekking tot het denken nog op een andere manier worden
ondervonden. In de zomer van 2014 stapte Elena in haar eentje van Antwerpen naar
Rome, over die tocht maakte ze onder begeleiding van Suzanne Grotenhuis en Freek
Vielen haar afstudeervoorstelling!
Naast wandelen en op een podium staan, houdt ze van radio maken en is presenteren
een passie. Ze maakte drie jaar lang deel uit van muziek- en kunstencollectief 'La Lluvia',
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dat op zoek ging naar herbronning van bestaande formats met als doel een grotere
onbevangen intuïtieve kunstbeleving. Om dat alles ook in een ander perspectief te kunnen
plaatsen, speelt en zingt ze iedere twee jaar mee in een musicalproductie!
Voor meer informatie klik hier voor haar website.
Vóór deze theater avond hebben we met zijn allen een pelgrimsmaaltijd zodat we al
helemaal warm gedraaid zijn voor de voorstelling. Het kan ook zo maar zijn dat we
naderhand nog een Café St Jacques er aan vastknopen.
Belangrijke informatie
• Datum zaterdag 1 september, verzamelen maaltijd 18:00 uur
• Theater de Kikker, Ganzenmarkt 14, 3512GD Utrecht (Centrum)
• Kosten: € 10,-, opgeven en betaling via de website van het genootschap, betaling is
uw bewijs van toegang. Klik hier voor de link om alles direct te regelen.
• Introducees betalen € 20,-.
• Maaltijd is ook voor vegetariërs
• Beperkt aantal kaarten dus snel opgeven is het devies
Hier direct inschrijven en betalen: https://www.santiago.nl/inschrijfformulier-optredenelena-peeters , doen hoor! Je moet wel je even aanmelden van het genootschap voor
toegang tot de pagina.
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