Regiowandeling Den Bosch Zaterdag 27 februari in natuurgebied “De Maashorst”
Onder een lekkere midwinterzon hebben we weer genoten met een grote groep wandelaars uit de
Regio Den Bosch ditmaal in natuurgebied de Maashorst. Net als vorige maand hebben zich weer
bijna 40 leden gemeld bij de parkeerplaats d’n Kofferbak , waar de koffie met een lekkere
bokkenpoot werd verzorgd door Josefine en Peter.
Een fijn begin van een heerlijke wandeldag van 17 kilometer , uitgezet door Peter Kox en Theo
Vergeer in en rond Natuurgebied De Maashorst, bij de meeste Brabanders inmiddels bekend en
geliefd, vol met bossen ,zandwallen, heideveld en slingerende wandel- en fietspaden die de rijke
historie en schoonheid van deze omgeving bepalen.

Theo en Peter hebben ons een fijn programma geboden, waarbij Theo als voormalig natuurgids
ons leuke anekdotes wist te melden zoals over de grauwe klauwier die hun prooi, zoals hagedissen
en muizen, aan de doorns van daarvoor speciaal aangeplante meidoornstruiken ophangen om ze zo
beter op te kunnen peuzelen. In maart 2016 zullen enkele wisenten (Europese bizons) vanuit Noord
Holland en uit Polen naar de Maashorst komen.
Peter heeft ons verteld over de wielerbaan die voor de Belgische vluchtelingen in de eerste
wereldoorlog werd aangelegd en waarvan de resten nog goed zichtbaar zijn in het terrein.
Op de middag introduceerde Peter ons bij het St Jacobusgilde in het plaatsje Zeeland, wat een
verrassing was. Bestuursleden Cor van Loy en Angela van der Ven ontvingen ons op z’n Brabants met
koffie en het inmiddels traditionele worstenbroodje en vertelden ons enkele wetenswaardigheden
over het Gilde.
Het is een kerkelijk en pauselijk Gilde, en ontvangt jaarlijks vele Pelgrims op weg naar Santiago. Zo
viert men in het peeldorpje Zeeland als sinds de 15e eeuw jaarlijks op 24 juli op traditionele de
verjaardag van Jacobus, ook dit jaar weer, met een mis in het dorp, waar het Gilde muziek en
vaandels in de kerk toont, en de kerkgasten en pelgrims vervolgens als speciale gasten verder
feestelijk de dag kunnen doorbrengen.
Op 16 mei vindt het jaarlijks koningsschieten met kruisbogen plaats, en winnares
Angela van der Ven is recent als eerste vrouw tot Koningin van het Jacobsgilde geschoten.
Het kopje koffie en de ontvangst waren dan ook vorstelijk, met dank voor deze fijne dag.
Erik Arts

voor foto's zie ook: http://caminodenbosch.walker47.nl

