Nieuwsbrief 23
september 2019

Het is wat stil in onze regio. De laatste nieuwsbrief was van juni en het was zomertijd en dan is
iedereen druk. Alhoewel de regiocommissie niet helemaal stil zit. Op 17 augustus is gezellig en
informeel afscheid genomen van Paul
Mulders en is hij in het zonnetje gezet. Hij
heeft veel voor de regio gedaan. Zijn
gezondheid laat te wensen over en dat
was mede de reden om zijn taak neer te
leggen en zijn tijd anders in te richten. In
de vorige nieuwsbrief heeft hij hier
uitvoerig over geschreven
We zijn erg blij dat Sjaan Kasander lid van
de regiocommissie is geworden (niet op
de foto), maar zoeken toch nog naar meer mensen om de commissie te komen versterken. Die
moeten toch wel te vinden zijn tussen de ca. 1100 leden in de regio. Hannie heeft aangegeven aan
het eind van het jaar haar taak na al die jaren neer te leggen en zo wordt de commissie wel weer erg
klein. Voor een nieuwe voorzitter leggen we de loper uit. Nu houden we het schip wel varend, maar
een stuurman/vrouw aan boord zou wel prettig zijn. Daarnaast zou er naast de wandelcommissie het
fijn zijn als een fietshopman/-vrouw zich opwerpt. Gebleken is dat men het ook gezellig vindt om met
elkaar te fietsen. Informatie of reacties zien we graag via het mailadres en we kijken uit naar de
reacties: regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl
Bij het klokkenluiden en de feestdag van Sint Jacob op 25 juli waren helaas maar weinig mensen
aanwezig. Dit was op de warmste dag van het jaar met meer dan 37 graden. Het koor zong feestelijk
en Café Sint Jacques zorgt altijd voor leuke ontmoetingen en een gezellige afsluiting.
Het volgende wat in onze regio op de rit staat is de najaarswandeling van 14 september a.s.
Dit keer rond de Utrechtse Heuvelrug (zie hieronder) en het beloofd weer een mooie wandeling te
worden. De informatie staat ook op website.
Kom ook eens op de 2e donderdag van de maand tussen 17:00 en 19:00 uur naar Café Sint Jacques in
de Voorstraat 46 in Utrecht bij Los Amigos, ontmoet hier andere Caminogangers en proef de Spaanse
Caminosfeer.
Heeft u iets te delen, leuke ervaringen, ontmoetingen, verhalen of suggesties dan horen we die
graag.
Tot ziens in onze regio.
De regiocommissie,
Jos, Sjaan, Elisabeth en Hannie

