Nieuwsbrief 2015-02, regio Den Bosch
Berichten van het Bestuur
Het jaar is al weer bijna om. Er is veel georganiseerd. 7 wandelingen en 1 fietstocht. Dat gaat niet allemaal
zo maar vanzelf. Daarvoor moet het een en ander geregeld worden. Het bestuur bedankt de organisatoren
van deze evenementen en een speciale dank is wel op zijn plaats voor Josefien en Rinse. Die weten toch
elke keer weer een mooie tocht uit te zetten. Het bestuur krijgt ook steeds meer hulp van leden die ook
een wandeling of een fietstocht willen uitzetten.

Werkgroep Geschiedenis en Cultuur
In het begin van het jaar heeft deze werkgroep 3 lezingen gegeven. Op dit moment zijn we in bespreking
met de werkgroep of men ook een lezing kan verzorgen voor de leden bijeenkomsten.

Naamdag St. Jacob
Het is niet gelukt om rondom de naamdag van St Jacob (25 juli ) een weekend te organiseren.
De aanmeldingen (12) waren zo laag dat we de bijeenkomst bij de Zusters Carmelieten;
http://www.reginacarmeli.info/) hebben moeten afzeggen.

Landelijke Voorjaarsbijeenkomst 2017
In maart 2017 zal de landelijke voorjaarsbijeenkomst van het genootschap in 's-Hertogenbosch worden
gehouden. Ofschoon het pas over 1,5 jaar is, zal een en ander toch tijdig moeten worden voorbereid.
Graag vragen we dan ook regioleden zich te melden om samen met het bestuur na te denken over een
opzet en een mogelijk programma. Het Bestuur is op bezoek geweest bij de Kring Vrienden van ’s
Hertogenbosch. Deze wil ons graag helpen met het organiseren, geven van lezingen e.d. en men heeft ons
geholpen met het vinden van een geschikte locatie.

Het afgelopen jaar hebben we weer kontakt gehad met de Kring en met diverse andere instellingen in ’s
Hertogenbosch.
De volgende plaatsen zijn gereserveerd voor 2017:
- Jheronimus Bosch Art Center: algemene ontvangst
- Muzerije: infomarkt
- Zwanenbroedershuis: rondleiding
Verder zullen de volgende items op het programma staan:
- Culturele wandeling door ‘s Hertogenbosch
- bezichtiging St Jan
- rondvaart over de binnen Dieze
- diverse lezingen, waaronder een lezing over Oeteldonk
De najaarsbijeenkomst in 2016 zullen we gebruiken om het programma nader uiteen te leggen en
vrijwilligers vragen bepaalde taken op zich te nemen.

Regiowandelingen
In 2015 hebben we 7 regio wandelingen georganiseerd, waaraan gemiddeld 30 personen deelnamen. Het
totaal aantal verschillende deelnemers bedroeg 98, ofwel ongeveer 1/6 van het aantal regioleden. Met de
regiowandelingen wordt duidelijk in een behoefte voorzien.
Korte impressie van een nazomerwandeling 26 september 2015
Iets vóór 9 uur in Vught aan de Paardensteeg, waar de eerste wandelaars zich al hadden verzameld. Eerst
maar tijd voor de koffie en de administratie. De thee en koek liet nog wat op zich wachten. Die zou Josefine
meenemen.
Naast een aantal vertrouwde wandelgezichten, zijn er elke keer (tot nu toe) ook weer nieuwe gezichten
van deelnemers die graag een rondje meelopen.
Na een tweetal telefoontjes naar afwezige aanmelders ("ohh,
vergeten af te melden" en geen gehoor) gingen we rond 10
over half 10 op pad. De Paardensteeg uit, viaductje
onderdoor, vervolgens een stukje Bossche Broek en daarna
richting Sint Michielsgestel.
De dauw was nog niet verdampt en de spinnenwebben op het
land en op de struiken leverden een zeer fraai schouwspel.

Na ca 2 uur in Sint Michielsgestel. De kermis was nog niet
geopend en bij de "Gasterij De Zwaantjes" op het Plein
konden we terecht voor de koffie en het inmiddels vertrouwde worstenbroodje.

Het was krap in de tijd, want eigenlijk wilden ze al eerder het terras in gereedheid brengen voor de
opening van de kermis. Voor ons wilden ze hun tijdschema echter wel wat aanpassen.
Toen we een tijdje na de koffie weer vertrokken vanaf de Zwaantjes, leek het wel alsof het personeel
opgelucht was dat we weer verder gingen. Ze konden nu het terras inrichten voor de kermisgangers en wij
liepen over het nog verlaten kermisterrein richting Halder, waar we tegenover kasteel Haanwijk aan de
Dommel nog een rustpauze hielden, nadat we een schitterend stuk langs de Dommel hadden gelopen.
Duidelijk was in elk geval wel dat de herfst op komst was en dat we waarschijnlijk op één van de laatste,
schitterende nazomerdagen wandelden.

En dan loop je zo onderweg en je mijmert wat en plots komt ook de gedachte binnenwaaien van:
Wat zou het toch mooi zijn als iemand naar je toe komt en zegt:
"Ik ga voor de volgende keer ............" of
"Ik ga van deze tocht een .............." of zelfs maar
"Zal ik .....................?"
en dan verwaait die gedachte weer en loop je verder met een koppeltje camino vrienden van de regio.

Regio fietstochten
In 2015 is één fietstocht georganiseerd van Gemert naar Kevelaer en weer terug. Hieraan namen 11 fietsers deel.
Voor 2016 zijn er weer plannen om zeker een fietstocht te organiseren. Als leden graag willen deelnemen aan
fietstochten met een afstand van 50 tot 70 km die ook met de e-bike gereden kunnen worden wordt het bestuur
hierover graag geïnformeerd.

Regio Pelgrimsweekend
Voor een te organiseren pelgrims weekend rond de naamdag van St Jacob was onvoldoende belangstelling. De

aanmeldingen (12) waren zo laag dat we de bijeenkomst bij de Zusters Carmelieten;
http://www.reginacarmeli.info/) hebben moeten afzeggen.
Een idee voor 2016 zou zijn, om een dag te organiseren samen met het St Jacobus gilde in het dorp Zeeland
(http://www.stjacobusgilde.nl/). Het St Jacobusgilde zou hiermee zeer vereerd zijn.

Camino Academie.
Op donderdag 10 december werd voor de tweede keer een Camino Academie gehouden in het Catharijneconvent in
Utrecht. (http://www.caminoacademie.nl/)
Het thema dit jaar was: ‘GASTVRIJHEID: IDEAAL & WERKELIJKHEID’.
We leven in een geglobaliseerde samenleving. Pelgrimswegen zijn toeristisch en worden steeds drukker. Daarbij
klopt nu ook de vluchteling aan de deur. Komt het ideaal van gastvrijheid onder druk te staan? Deze expertmeeting
heeft als doel antwoord te geven op deze en andere vragen.
Vanuit onze regio zijn Peter Kox en Chris Strijbos hier naar toe geweest.
De Camino Academie zal verschillende activiteiten gaan ontplooien. Te denken valt aan expert-meetings, symposia,
workshops, master classes en het beheren van een website als digitaal platform voor kennisuitwisseling. De Camino
Academie is een samenwerking met het NGSJ (https://www.santiago.nl/, de Tilburg School of Humanities en het
Meertens Instituut.

Regio contactdag
Op zaterdag 12 december is er een regio contactdag gehouden. Alle regio’s kwamen samen in het St
Eloyen Gasthuis in Utrecht (http://www.sinteloyengasthuis.nl/)
Met het bestuur van het NGSJ werd gesproken over wat er zoal in de regio’s wordt georganiseerd, hoe je
met je budget omgaat (is het teveel/te weinig/voldoende) en bijv. of je voldoende ondersteuning krijgt.
Vanuit onze regio zijn Peter Kox en Chris Strijbos hierbij aanwezig geweest. We zijn er positief van
teruggekomen en hebben weer wat ideeën opgedaan voor onze regio.
Enkele mogelijke aktiviteiten kunnen zijn:
- in de meimaand op zondag wandelen naar de St Jan in Den Bosch met aansluitend een pelgrimsmis
- hoe vergaat het de thuisblijvers; verhalen van thuisblijvers (https://www.youtube.com/watch?v=LZsyJRKNIqo)
- een avond organiseren ism een fysiotherapeut over voeding en inspanningen
- een avond organiseren over kleding/schoeisel/rugzak

Aan ideeën geen gebrek voor 2016. We hopen zo onze bijeenkomsten zo aangenaam mogelijk te maken en
samen met jullie zal dat zeker moeten lukken.
We roepen jullie op om ideeën aan te dragen zodat we nog meer van dienst kunnen zijn voor jullie.
Het bestuur wenst iedereen hele fijne feestdagen en tot ziens in 2016.

