
Najaarsbijeenkomst zaterdag 19 november 2022 

                  
Jullie zijn van harte welkom in: Dorpshuis d’n Teut, Dorpsstraat 55, 5556VL Borkel en 
Schaft 
 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
 
09:30 – 10:00  Ontvangst met koffie/thee en “iets lekkers” 
10:00 – 10:00 Welkomstwoord door de voorzitter Johannes Bellemakers 
10.10 - 10.30: Mededelingen door de voorzitter   
10:30 – 11:30  Lezing/presentatie,  
 
Deze wordt verzorgd door Joseph DE BRIER en Fernande VANHOUD, woonachtig 
in Leuven (België), het thema zal zijn “De Camino Invierno” welke zij in september jl 
hebben gelopen 

 
11:30 – 11:45 Pauze met koffie/thee 
 
11:45 – 12:30      Lezing/presentatie 
 
Deze wordt verzorgd door Ger Beijers en Willem van de Wiel, respectievelijk 
woonachtig in Lierop en Voorschoten, het thema zal zijn “hospitaleren”, beiden waren 
in mei jl. werkzaam als hospitalero in Roncesvalles. 
 
12:30 – 13:30  Eenvoudige (pelgrims)lunch in informele sfeer. 
  
13:30 - 15:00  Wandeling:  
 
U kunt een keuze maken uit de volgende  
A: deze heeft een lengte van 6 km 
B: deze heeft een lengte van 3,8 km 
 
15:00 – 16:00    Café St.-Jacques in de foyer van Dorpshuis d’n Teut 
 
16.00                 Sluiting. 
 
De bijdrage voor deze geheel verzorgde dag is € 10,00 pp. voor leden van het 
Genootschap, en € 12,50 pp. voor niet-leden van het Genootschap. Eenieder dient 
zich vooraf in te schrijven, en wel vóór 10 november a.s., dit via een email aan: 
j.g.gruyters@hotmail.com,  onder vermelding van naam(namen), alsmede 
adres(adressen) en de keuze van de wandeling t.w. A of B. 
 
De betaling via bankoverschrijving dient eveneens vooraf plaats te vinden, en wel op 
de volgende rekening:  
NL62 RABO 0114 4299 36 t.n.v. NL’S GENOOTSCHAP VAN SINT JACOB onder 
vermelding van je naam (namen) alsmede  ‘Najaarsbijeenkomst 2022’. 
Op de dag zelf kan er niet contant worden betaald. 
  
We kijken ernaar uit u te mogen begroeten, op zaterdag 19 november a.s. 

mailto:j.g.gruyters@hotmail.com


  
Namens de Regiocommissie van de Regio Zuidoost-Brabant, 
Johannes Bellemakers, Ger Beijers, Jo Gruijters, Berry Blommaert en Noortje Wilting 


