september 2020

•
•
•

Aankondiging Landelijke Leden bijeenkomst 20-03-2021 in Utrecht. Nadere informatie volgt.
Filmavond bij Cervantes: The Camino Voyage.
Oproep regiocommissieleden.

•
•

Dick van der Klaauw, nieuw regiocommissielid.
Karel Matthijs, nieuw regiocommissielid.

•
•

Café St. Jacques.
Najaarswandeling.

Beste lezer,
Tja, en toen kwam er een pas op de plaats door het SARS-CoV-2 virus. Plannen hadden we genoeg, maar die
zijn op de plank gelegd dan wel afgeblazen. Zelfs de kersenroute in juni was geen optie.
Door de verruimde overheidsmaatregelen, gaan we toch maar weer verder en hopen dat we niet ingehaald
worden door de volgende virusgolf. Wij hopen dat u allen gezond en ongedeerd uit de eerste golf bent
gekomen. Er is een wandeling in september en een filmavond in oktober gepland. Door het beperkte aantal
toegestane deelnemers, is snelle aanmelding handig.
Dachten we op volle sterkte te zijn in de regiocommissie, dan ging dat even anders. Sjaan en Benno hebben
zich terug getrokken. Jammer, maar begrijpelijk. Elders een oproep aan u om toch de commissie te komen
versterken. Uit een regio met ca.1100 leden moeten toch vrijwilligers te vinden zijn om de regiocommissie
draaiende te houden.
We kijken uit naar uw reactie(s)!
Hartelijke groet van de regiocommissie,
Dick, Jos, Karel, Maaike en Elisabeth
Reacties naar: regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl.
Website: https://www.santiago.nl/utrecht-rivierenland
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In 2021 is regio Utrecht- Rivierenland aan de beurt om de Algemene leden Vergadering te organiseren. In
januari hebben we al een zgn. aftrapvergadering gehouden om de kaders te bepalen. Door de lock down is
dat stil komen te staan, alhoewel we al de nodige reserveringen hebben gemaakt, want de tijd tikt door.. .
Afgelopen maandag is de commissie, samen met Boudewijn van Weel en Julie Merks bijeen geweest om de
voorgenomen plannen te bespreken en verder uit te werken. De datum en de plaats is een vast gegeven.
Ondertussen gaan we nu snel verder om het plaatje rond te maken en de dagagenda te vullen en interessant
te maken. Noteer deze datum daarom vast in uw agenda. We houden u van de voortgang op de hoogte.

Op 14 oktober heeft het regiobestuur een gratis filmavond gepland. Hiertoe is een zaal, die voldoet aan
social distance en de Coronamaatregelen, bij Instituto Cervantes, Domplein 3 Utrecht gereserveerd. Het
aantal deelnemers begrensd. Een zaal voor normaliter 110
personen, mag nu maar 35 personen bevatten. Aanvang 19:00
uur. U kunt zich aanmelden via regio.utrechtrivierenland@santiago.nl. Het aantal deelnemers is begrensd..
Wees er snel bij en wij hopen u daar te zien!
The Camino Voyage: Een bemanning, waaronder een schrijver,
twee muzikanten, een kunstenaar en een steenhouwer gaan
aan boord van de Camino over zee, in een traditionele boot die
ze zelf bouwden, op een inspirerende en gevaarlijke moderne Keltische odyssee van 2500 km helemaal
vanuit Ierland naar Noord-Spanje. Ze roeiden vanuit Ierland in de ‘Naomhóg’ (een traditionele West Kerry
Curragh roeiboot) via een de kustroute van hun voorouders. Honderden jaren lang zeilden mensen van
Ierland naar A Coruña in Noord-Spanje en liepen van daaruit de Camino Ingles naar Santiago de Compostela.
Deze inspirerende bemanning begon hun eigen versie van deze historische reis in 2014. Terwijl ze langs de
kustplaatsen en dorpen trokken, smeedde dit markante gezelschap veel nieuwe vriendschappen, mede door
de boot die rechtstreeks uit de middeleeuwen scheen te stammen. Als ze eindelijk aankomen vraagt een
Galiciër: "…en kwamen ze met dit bootje uit Ierland? Dat zijn pas echte Kelten! Een film die u zeker zal
verrassen en niet zou willen missen. Voor de Camino Voyage/Trailer:
www.youtube.com/watch?v=tW4WJbHy86A

De huidige regiocommissie bestaat nu uit een stel enthousiaste, bevlogen mensen, maar we zijn nog niet
compleet. Taken zijn daarom nog niet verdeeld daarom leggen we de loper uit voor een extra commissielid.
De commissie vergadert 4 x per jaar, of zo nodig vaker. Zoals de voorbereiding van de landelijke dag in maart
volgend jaar. Wat verwachten we van een nieuw regiocommissielid? Gewoon: meedenken. Ideeën
aandragen om ontmoetingen te organiseren en verbindingen te realiseren voor de leden van de regio.
Hierbij fietstochten, lezingen, filmavonden, wandelingen, enz. Wij kijken uit naar de reacties en verwachten
dat uit de groep lezers van dit regionieuws vast nieuw bloed voor de regiocommissie komt. Interesse? Neem
dan contact op met een de regiocommissieleden: via: regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl

De werkgroep website is druk bezig met de nieuwe website. Een van de onderdelen daarvan is de pagina van
de regio Utrecht-zuid-Rivierenland. Voor die pagina zoeken we nog foto’s. Daar kan u ons bij helpen. Heeft u
een mooie foto waarvan u denkt “ja, dat is nou echt mijn regio”, stuur hem dan naar de webmaster.
Het mag over van alles gaan (Rivierenlandschap, skyline Utrecht, regiowandeling, café St. Jacques)
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Dick van der Klaauw
Mijn naam is Dick van der Klaauw, 68 jaar oud. Mijn werkzame leven, dat ik voor 95% in de wereld van de
energievoorziening heb gesleten, heb ik achter me gelaten. Duursporten en meerdaagse activiteiten zijn sinds jaar en
dag mijn passie. Zo fietste ik per jaar zo'n 15.000 km, liep marathons, schaatste 2 Elfstedentochten. Sinds een jaar of 10
ben ik me gaan verdiepen in de Camino de Santiago, en liep inmiddels van
Amsterdam via België en Frankrijk en de Camino del Norte naar Santiago;
Vervolgens liep ik de Via de La Plata, en dit jaar moest ik door de Coronacrisis
mijn Camino Portugues in Porto afbreken. Over al deze Camino-activiteiten
heb ik een boek geschreven dat -naar verwachting- in december op de markt
komt. Mijn bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan in een groot aantal
sportverenigingen, maar ook in lobbyorganisaties en beroepsverenigingen . Ik
ben getrouwd, heb 2 kinderen, 2 schoondochters, 2 kleinzoons en 2
kleindochters. Woon ruim 30 jaar op de Heuvelrug. Naast wandelen zijn
lezen, fotografie en mijn boerderij in Frankrijk mijn grote passies.

Karel Matthijs
Mijn naam is Karel Matthijs, geboren in december 1950 en opgegroeid in de
Randstad. Thans woon ik in Wijk bij Duurstede. Ik heb voornamelijk technisch
onderwijs gevolgd, daar deels in gewerkt en ook actief geweest in de commercie.
Na omscholing ben ik opzichter / boswachter geworden. Mijn voornaamste
vrijwilligerswerk was gastheer van een klimhut in de Belgische Ardennen en
coördinator landschapsbeheer in Wijk bij Duurstede. Nu ben ik bij Routebureau
Utrecht wandelpadbeheerder en bij het Nederlands Genootschap Van Sint Jacob
coördinator Pelgrimspaden in Utrecht, Betuwe en Bommelerwaard.

Café Sint Jacques (nieuwe locatie)
Iedere tweede donderdag van de maand van 17.00-19.00 uur ben je welkom
bij Café Hofman, Janskerkhof 17a. Een gezellige ontmoetingsplaats,
Coronaproof, 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.
Onze vorige locatie, Los Amigos, is helaas niet Coronaproof. Aanmelden door
Coronamaatregelen is gewenst via regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl.
Wij hopen u daar te ontmoeten.
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Uitnodiging regiowandeling Utrecht/Rivierenland Nederlands Genootschap van Sint Jacob 26-09-2020
Beste Santiago wandelaars,
In het voorjaar hebben werden we ingehaald door het SARS-CoV-2 virus en gingen we in lock down. Zelfs een
kersenroute zat er ook niet meer. Wel mooie bloesem aan de bomen en overheerlijke kersen dit jaar, maar dat was
alleen voor de lokale bevolking. Inmiddels zijn de maatregelen wat verruimd en zouden we weer op pad kunnen. De
Het petit comité Carla, Elly en ik (Boudewijn was varen in Friesland)hebben een mooie najaarswandeling bedacht op
klompenpaden rond Renswoude. Het is een afwisselende wandeling van ca. 16 km. Een minpunt: Het wandelpad
loopt gedeeltelijk over particulier terrein, waar soms vee loopt. Om de dieren niet te verstoren en verspreiding van
dierziekten te voorkomen zijn honden verboden.

Om 10:30 uur starten we traditiegetrouw met koffie + wat lekkers bij de Grebbelounge, Buursteeg 2, Renswoude.
ER is hier volop parkeerruimte. Met het OV is dit ca. 20 minuten lopen van NS station Veenendaal De Klomp.

Om 11:00 uur gaan we op(klompen) pad en ontdekken het mooie buitengebied van Renswoude en Veenendaal.
Wandelen over oude en nieuwe landgoederen, over de Grebbelinie en langs forten en kastelen. Een afwisselende
landschap een combinatie van cultuur en natuur. We lunchen bij De Dennen.

Na de lunch gaan we verder op het Klompenpad komen zo weer terug naar De Grebbelounge waar de wandeling
eindigt. We sluiten hier af met een extra café St. Jacques en genieten nog even na. Eventueel is dan een bezoek aan
het Grebbemuseum een aanrader. De Horecagelegenheden zijn volledig Coronaproof.
Graag voor 20 september per mail uw deelname aan deze wandeling doorgeven aan Elisabeth Le Belle
(elisabeth.le.belle@gmail.com] Tel: 06 – 55332260, in verband met afspraken bij de Horeca.
Wij kijken ernaar uit om u (weer) te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Boudewijn, Carla, Elly en Elisabeth
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Ledensecretariaat
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.
•
•
•
•
•
•
•

Uw gebruikersnaam (= meestal gelijk aan uw e-mailadres) + wachtwoord
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
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