Jaarverslag 2017 Genootschap van St. Jacob, Regio Den Bosch
Beste leden van regio Den Bosch,
Na een enerverende start in 2017, met de ALV in maart, waar naast de regiocommissie ruim 25
vrijwilligers de handen uit de mouwen hebben gestoken om hiervan een zeer geslaagde dag te
maken, heeft de voorzitter, Chris Strijbos, enkele weken daarna zijn functie als voorzitter van de
regiocommissie neergelegd.
Kort daarna heeft de regiocommissie Erik Arts bereid gevonden om de voorzittersfunctie ad-interim
in te vullen. Tijdens de najaar bijeenkomst is hij formeel door de aanwezigen als voorzitter
aangesteld.
Ook de penningmeester kreeg van de kascommissie een decharge. Hij had de zaken prima op orde.
Daarnaast werd een presentatie gegeven door mevrouw Portier-Ayoubi met haar zoon, waarin zij
hun pelgrimstocht de revue laten passeren. Verder heeft Henk Murraij ons meegenomen door zijn
boek, waarin hij de gevoelens/beslommeringen van zijn pelgrimstocht beschrijft. Afsluitend uiteraard
met het bekende Café St. Jaques.
Een korte opsomming van de activiteiten in 2017.
Naast zoals eerder genoemd de ALV in maart, zijn er tien (10) wandelingen geweest op de laatste
zaterdag van iedere maand, met uitzondering van de maanden februari en juni.
Hierbij waren twee bijzondere wandelingen. In Mei, de Mariemaand, een vroege wandeling door het
Bossche Broek (’s morgens om 06:00 uur in ’s Hertogenbosch, gevolg door een Heilige Mis in de St.
Jan en de wandeling in het dorp Zeeland, waar ter ere van de naamdag van St. Jacobus eerst aan een
heilige mis is deelgenomen en daarna gezamenlijk met de Schutterij genoten is van een bakje koffie
en een stukje taart, met daarop aangesloten een wandeling van ongeveer 10 km.
Verder hebben we twee (2) fietstochten kunnen organiseren (april en mei).
Zowel de wandelingen als ook de fietstochten zijn door diverse vrijwilligers uitgezet en uiteraard ook
door hen begeleid. Mooie routes en relatief veel deelnemers (gemiddeld 37 deelnemers per
wandeling en 20 deelnemers bij beide fietstochten).
Last but not least hebben zich een tiental vrijwilligers zich aangeboden om de wandelingen voor het
project “Santiago aan het Wad”, opgezet door het Genootschap in Utrecht, samen met de
regiocommissie vorm te geven.
Dit heeft geresulteerd in een vijftal wandelingen, welke zijn opgenomen in het project dat start in
februari in de provincie Limburg en eindig op 24 juli in Friesland.
Het aantal leden van de regio Den Bosch bedroeg 733 leden.
Namens de regiocommissie,
Erik Arts,
Voorzitter Regiocommissie Den Bosch

