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Uitnodiging Ledenbijeenkomst Regio 28-03 in Nieuwegein/Vreeswijk.
Regiocommissie samenstelling Benno Schotanus stelt zich voor
Oproep vacature regiocommissielid (herhaling)
Spaanse les bij Instituto Cervantes in Utrecht

•
•

Café St. Jacques
Camino leesgroep

•
•
•

Wandeltocht 21-03-2020 Mirakel van Amsterdam (herhaling)
Voorjaarswandeling 04-04-2020
De Keltische Camino

Beste lezer,
De drempel van 2020 hebben we al genomen, met of zonder goede voornemens. We kijken
verwachtingsvol wat dit jaar voor ons in petto heeft. Benno Schotanus heeft zich na de
oproep van de vorige nieuwsbrief aangemeld om de commissie te versterken en daar zijn we
heel erg blij mee. Toch hopen we dat er zich nog meer belangstellenden melden, omdat de
verwachting is dat we een druk jaar voor de boeg hebben. Daarom is de oproep voor
bestuurslid in de commissie nog een keer opgenomen. Op dit moment zijn we nog druk met
de regiocommissievergadering van 28 maart in Vreeswijk en we hebben een interessant
programma samengesteld. Het programma staat verderop in de nieuwsbrief en aanmelden
kan via https://www.santiago.nl/InschrijvenRegiodagUtrecht
Daarnaast hebben we al een aftrapbijeenkomst gehouden voor de Landelijke de landelijke
voorjaarsbijeenkomst, op 20-03-2021, die we vanuit onze regio moeten organiseren. Een
uitdaging, maar met de hulp van de nodige vrijwilligers moet dat kunnen lukken. Wilt u hierbij
een steentje bijdragen, dan bent u van harte welkom. Ook dit is misschien handig om alvast
te noteren, want de tijd gaat sneller dan we denken.
Hartelijke groet van de regiocommissie,
Benno, Jos, Maaike, Sjaan en Elisabeth-Reacties naar: https://www.santiago.nl/regio-utrechtrivierenland-contact.
Website: https://www.santiago.nl/utrecht-rivierenland

1

Wij nodigen u en adspirant leden van harte uit voor de algemene ledenbijeenkomst van regio
Utrecht – Rivierenland op 28-03-2020 Locatie: Fort Vreeswijk 1A: Dorpshuis. zaal
Arsenaal. Samen met de leden Bert van den Brink, Hans van der Velden, Wessel
Wesseldijk uit Nieuwegein en de regiocommissie staat er een afwisselend programma in de
steigers, wat we verder uitwerken.
Altijd spannend om iets op de kaart te zetten wat een ieder aanspreekt. Het thema van de
dag : “De Camino is Muziek”. In het middagprogramma hebben we tijd ingeruimd om uw
ervaring te horen. Wat heeft u muzikaal beroerd? Wat was de melodie die meeging op uw
weg? Welke muzikale ontmoeting is onuitwisbaar? Welke muziek maakte dat u op weg ging?
En zo zijn er nog vele onderwerpen. Graag laten we de pelgrim aan het woord en hopen dat
u dit dan met ons wil delen. Reacties naar: https://www.santiago.nl/regio-utrechtrivierenlandcontact.
Dagprogramma (concept)
INLOOP: 09:30 – 10:00
10-00 – 10:15 Welkom
10:15 – 11:00 Film: Camino Voyage, deel 1
PAUZE: 11:00 – 11:30
11:30 – 12:30 Rondwandeling historisch Oud Vreeswijk, groep 1
Rondwandeling Museumwerf, historische binnenvaart; groep 2
LUNCH:

12:30 – 13:30

13:30 – 14:30 Rondwandeling Museumwerf, historische binnenvaart,
groep 1
Rondwandeling historisch Oud Vreeswijk, groep 2
14:30 – 15:00 Camino terugblik (thema: muzikale ontmoetingen)
15:00 – 15:45 Film: Camino Voyage ,deel 2
15:45- 16:15 Muzikale omlijsting: “Springtide”
16:15- 17:00 Einde programma & café Sint Jacques
Voor deze dag vragen wij een bijdrage in de kosten van de lunch van € 7,50. U kunt zich
inschrijven via https://www.santiago.nl/InschrijvenRegiodagUtrecht. De kosten voor deelname
aan de rondleidingen en het Werfmuseum zijn gratis.
Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten en begroeten u graag op 28 maart in het Fort van
Nieuwegein,
Bert, Hans, Wessel, Benno, Jos, Maaike, Sjaan en Elisabeth
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Regiocommissie samenstelling: Benno Schotanus
Jaarlijks lopen mijn vrouw en ik, met een vriend en vriendin, vier à vijf weekenden door
Nederland. Tijdens één van die wandelingen vroeg de vriend aan mij: ‘Wat zou jij willen doen
als je klaar bent met werken?’ ‘Nou’, zei ik ‘dan wil ik wel naar Santiago de Compostella
lopen’. Vorig jaar, 2019, was het dus zover. Zeventien maart startte ik in Houten en 17 juni
kwam ik aan in Santiago. Een heel mooie en bijzondere
ervaring. Vooral in Frankrijk, dagen achter elkaar alleen door
de uitgestrekte landerijen of bossen. En genieten van de
verwondering en gastvrijheid op de overnachtingsadressen.
Maar ook in Nederland is veel te zien, zeker als je de tijd hebt
om te wandelen en zo hebben we al veel LAW’s gelopen.
Binnenkort beginnen wij aan het Waterliniepad. Als nieuw lid
van de regiocommissie hoop ik een bijdrage te leveren om
het bewegen in mooie omgevingen, en andere taakstellingen,
vorm te geven. Om wat terug te doen voor het Genootschap
waar ik veel voordeel van heb gehad, heb ik gehoor gegeven
aan de oproep in de vorige nieuwsbrief.

Oproep vacature regiocommissielid (herhaling):
Zoals u leest bestaat de regiocommissie uit een stel bevlogen mensen, maar de commissie
is nog niet compleet. Taken zijn ook nog niet verdeeld, want we leggen de loper uit voor nog
een extra commissielid. De
commissie vergadert 4 x per jaar of zo nodig
vaker. Zoals bij de voorbereiding
van de regiodag en in 2021 de
landelijke dag. Wat wordt er dan
verwacht van een nieuw
commissielid? Gewoon:
meedenken. Ideeën aandragen om
ontmoetingen te organiseren en
verbindingen te realiseren voor de
leden van de regio. Hierbij denken
we aan filmavonden, wandelingen,
Camino leesgroep, fietstochten, lezingen
enz. Wij kijken uit naar de reacties en
verwachten dat er uit de groep lezers vast wel nieuw bloed voor het bestuur komt.

Spaanse les bij Instituto Cervantes in Utrecht
Speciaal voor pelgrims en adspirant pelgrims is er van 5 februari tot 15
april bij Instituto Cervantes Utrecht, Domplein 3, op woensdagavond
van 19:00- 21:00 uur een cursus Spaans A1. De cursus duurt 10 weken
en kost € 225,- inclusief lesmateriaal. Gebruik van de bibliotheek is
daarbij inbegrepen. Door het volgen van deze cursus worden
basissituaties ontwikkeld, zoals het verstrekken van persoonlijke
gegevens in een hotel of het aanvragen van de prijs van een product in een winkel en nog
veel meer volkseigen gewoontes. Door het volgen van deze cursus is men in staat om korte
eenvoudige teksten te begrijpen en je verstaanbaar te maken, met behulp van specifieke en
veel voorkomende woorden en zinnen. De cursus wordt aangepast aan de speciale
behoeften en voorstellen van de studenten. Het is natuurlijk handig om te weten dat
“chinches” bedwantsen zijn (komen overal voor, zelfs in 5 sterren hotels) en “ti amo”
betekent: ik hou van jou….
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Café Sint Jacques
Maandelijks op iedere tweede donderdag van de maand van 17.0019.00 uur in het Spaanse café Champañeria Los Amigos, Voorstraat
56 in Utrecht. Een gezellige ontmoetingsplaats om je ervaringen te
delen, nieuwe ideeën op te doen, oude bekenden te ontmoeten of
juist nieuwe mensen te leren kennen. En je kunt met al je vragen
terecht bij de altijd aanwezige en ervaren pelgrims.

Camino leesgroep
Elke 2e donderdag van de maand is er van 15:30 - 17:00 uur in het
Huis van Sint Jacob aan het Janskerkhof 28A in Utrecht de Camino
Leesgroep. We zijn nu bijna 3 jaar bezig en hebben al veel
verschillende boeken gelezen: filosofische, historische en komische.
Ook zijn we al door vele landen getrokken en aangekomen in
Santiago; Rome en Jeruzalem. Leuk is ook dat er soms zelfs een
schrijver langskomt om over zijn avonturen te vertellen. Al 6 keer hebben we dit geluk gehad
en er volgen er meer. Van onze Camino Leesgroep krijg je geen vermoeide voeten, maar
misschien wel een droge mond. Geen nood, na afloop gaan we altijd naar het café St.
Jacques bij "Los Amigos". Aanmelden via: bibliotheek@santiago.nl.

Wandelingen
In de planning staan wandelingen:
21-03-2020 wandeling onder leidingen van André Dorrestein naar Het Mirakel van
Amsterdam. Zie de aankondiging verderop in deze nieuwsbrief (er zijn nog enkele plaatsen
vrij).
04-04-2020 De commissie van de voorjaarswandeling, Boudewijn, Carla, Ellie en Elisabeth
heeft de wandeling en het dagprogramma al samengesteld. We gaan vanuit Geldermalsen
richting het westen door een ongekend stukje Betuwe. (zie hieronder).

STILLE OMGANG 2020: Het Mirakel van Amsterdam (herhaling)
Loopt u in dit jaar met ons mee met de pelgrimstocht vanuit Utrecht naar Amsterdam?
In de nacht van 21 op 22 maart wordt de Stille Omgang gehouden, een gebeurtenis die
teruggaat tot het jaar 1345. Deze tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam.
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De voettocht staat open voor iedereen die de intentie van de
bedevaart eerbiedigt. Het is ook mogelijk om onderweg in te
stappen. Daarnaast is het aan te raden
om ruim van te voren, voor deze
afstand, met wandelen te oefenen.
De inschrijvingskosten voor de tocht en
de terugreis bedragen € 45,-. Vervoer
naar Utrecht is hierbij inbegrepen
evenals een verzorgde maaltijd tijdens
de langste stop. Maximaal aantal
deelnemers is 35 personen.
De inschrijving loopt via André Dorrestein (anco55@hotmail.nl)
onder vermelding van naam, emailadres, mobiel nummer en
dieetwensen, en sluit op 15-03-2020.

Keltische Camino
Als je een Camino hebt gelopen of je wil een korte Camino lopen, dan
is de Keltische Camino, waar je zo in de voetsporen van Willibrord
stapt, een aanrader. Alle informatie staat op de site van het
genootschap: https://www.santiago.nl/keltische-camino-van-utrecht. Het is
een wandeling van ca. 12 km in een prachtig gebied in en rondom
Utrecht. Geen zin in wandelen of slecht weer? Dan is het boek “Bilts
Hoogkruis” van Gert Landman de moeite waard. Wellicht is de
nieuwsgierigheid gewekt en krijgt de wandelroute daarna aantrekkingskracht en een diepere
betekenis. Er hoort zelfs een stempelkaart bij.

Leden secretariaat
Het ledensecretariaat van het genootschap blijft graag op de hoogte van veranderingen van
woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit is aan te passen door in te loggen op de website van
het Nederlands Genootschap van Sint Jacob:
•
•
•
•
•
•
•
•

Klik op het woord inloggen rechtsboven in de grijze balk.
Vul je gebruikersnaam* en wachtwoord in
Klik op Inloggen.
Klik op de tekst Mijn profiel rechtsboven in de grijze balk.
Klik op het tabblad Bewerken.
Wijzig de gegevens die gewijzigd moeten worden.
Rol naar beneden
Klik op Opslaan.

Wijzigingen kunnen ook per email doorgegeven worden aan de ledenadministratie:
ledenadministratie@santiago.nl.

* Uw gebruikersnaam is meestal gelijk aan uw e-mailadres.
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