
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2021-07 (juli), regio Den Bosch 
 

Introductie 

Dag lieve mensen allemaal, 

In één keer is er dan de VERSOEPELING waardoor we afgelopen zaterdag 26 juni voor het eerst dit 

jaar weer een groepswandeling konden organiseren. Eigenlijk twee met dank aan Irma Gommers, 

wandeling Boxtel en omgeving en dank aan Theo Vergeer, wandeling Rossum/Zaltbommel.  

Met de laatst genoemde wandeling heb ik meegelopen. Wat gezellig om bekende en nieuwe mensen op 

de aangegeven parkeerplaats in Rossum te ontmoeten. Het is een prachtig zonnige dag. Al snel lopen 

we door Rossum, een prachtig dorpje, naar de dijk langs de 

Waal richting Zaltbommel. Het is genieten van het 

rivierlandschap in het bijzonder van het rijke 

natuurgebied “de Kil van Hurwenen”. We struinen langs de 

oever van de Waal en lopen over de dijk. Onderweg zien 

we ooievaars en hun nesten in de elektriciteitstorens. 

Dicht bij Zaltbommel lopen we op een voetbreed pad langs 

hoge brandnetels en ander natuurschoon onder de brug 

door de stad in. Het is een gezellige drukte in de stad met 

zijn oude gebouwen en op de markt, in restaurant de Roos,  

is er koffie en genieten we van de traditionele worstenbroodjes. Na een kleine stadstour gaan we 

weer in de richting van Rossum. Helaas even langs wat industrie, maar al snel lopen we langs 

tuinbouwbedrijven waar de papavers welig bloeien. Theo weet ons goed te leiden langs onbestemde 

zandpaden en kassen. Dan weer een stuk langs de rivier en via het dorpje Hurwenen terug naar het 

begin. Het was een heerlijke dag, een heerlijke wandeling met heerlijke mensen en een lieve hond.  

Marianne 

  

 



 

Informatie landelijk en uit de regio’s 

Deze keer valt er niet zo veel te vertellen uit de regio’s. Op zondag 25 juli zouden we traditiegetrouw 

aandacht hebben voor Sint Jacob oftewel Jakobus de Meerdere, zeker in dit zogenaamde Heilig Jaar. 

Maar door de pandemie zijn landelijke en regionale feestelijkheden opgeschoven naar volgend jaar.  

Binnen de Bossche regio vonden we (regiocommissie) het te kort dag om iets bijzonders te 

organiseren. We houden het dan ook maar op een regiowandeling op 24 juli a.s. 

Ook in Spanje zijn er grootse plannen om het Heilig Jaar van Santiago de Compostela oftewel Año 

Xacobeo in 2021/2022 te promoten. Even een weetje: het eerste Heilig Jaar werd in 1126 gevierd.  

De Spaanse regering heeft onlangs het Plan Nacional Turístico Xacobeo gepresenteerd. Er wordt 121 

miljoen euro (Europees geld) geïnvesteerd om de pelgrimsroutes te verbeteren.  

Onder andere ook aan het herstel van belangrijke historische gebouwen, zoals de kathedraal van 

Mondoñedo (Lugo), het klooster van Iratxe (Navarra), het nieuwe klooster van San Juán de la Peña 

(Huesca), het koninklijk paleis Alzira (Valencia), het Palacio de los Fernández Alejo (Toledo) en meer. 

 

Ondertussen in de Bossche regio 

Frans Bergmans en Henk Murraij kuierend onderweg 
De zon schijnt en de temperatuur is zomers warm wanneer ik op maandag 31 mei jl. afreis naar 

Drunen, naar Frans. Frans staat mij al buiten op te wachten en gastvrij word ik ontvangen en de 

koffie wordt gezet. Op initiatief van het genootschap, regio Den Bosch hebben Frans en ik deze dag 

afgesproken om twee aan twee te gaan wandelen. Frans weet eigenlijk alles van de Drunense Duinen en 

stelde eerder voor om in de duinen te gaan wandelen.  

Wanneer we in de duinen wandelen zegt Frans: Kijk Henk, dat is het hoogste punt van de duinen, laten 

we de berg beklimmen. Wanneer we aanlopen voelen we 

de zon branden en zien we de hitte als het ware 

optrekken vanuit de horizon. Kuierend, op ons gemak, 

bereiken we zonder enige moeite de top. Dat het ons 

weinig moeite kost komt doordat we vertragen en 

allebei goed luisteren naar ons lichaam. Een tandje eraf 

maakt dat je makkelijker je doel bereikt. Het gaat niet 

om de snelheid maar om de reis ernaar toe.  

Frans en ik bespreken onderweg hoe we vanuit ons 

eigen bedrijf anderen passioneren en hen goed 

voorbereid onderweg zenden op wandel- en pelgrimspad.  

Even rusten en tijd voor een boterham en goed drinken met dit warme weer. We weten al snel iemand 

te strikken om een foto van ons te maken om op te nemen in deze nieuwsbrief.  

We kuieren verder naar het terras want een koffie met een Udenhoutse broeder lijkt ons wel wat. 

Het is immers een mooie dag die gevierd moet worden.  

Op de terugweg steken we na een prachtig stuk bosgebied de duinen rechtstreeks over.  

 



 

Even nog napraten bij Frans thuis en dan scheiden onze wegen. Wat is het toch bijzonder mooi om 

onderweg te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten.  

Een prachtige dag. 

Henk Murraij 

Samen verschillend 

Meestal loop ik met de groepen van mijn wandelcentrum in de Drunense Duinen, maar vandaag ben ik 

op pad met pelgrim/schrijver Henk Murraij. 

We zijn door de regio Den Bosch van het Genootschap van Sint Jacob aan elkaar gekoppeld, ze denken 

daar dat we niet genoeg wandelen. Gelukkig is dat voor zowel Henk als mij niet het geval, we wandelen 

namelijk voor ons eigen bedrijf, daarin zijn we hetzelfde. 

Als je ons zo samen ziet zijn we erg verschillend, groot en klein, grijs en krullend, ouder en jonger. 

We verschillen achttien jaar in leeftijd, maar schrijven onze leeftijd met dezelfde cijfers. Al 

wandelend ontdekken we verschillen, al pratend benoemen we samen de overeenkomsten. 

Henk vertelt over zijn plannen met “Durven Zijn” en staat op een draaipunt in zijn carrière. Ik herken 

die situatie. Als je er oog voor hebt en aandachtig op in speelt, kom je regelmatig in je leven dit soort 

draaipunten tegen. Als carrièreswitch, als oplossing bij een crisis, als aanpassing aan leeftijd en 

gezondheid. 

Pelgrimeren is onderweg zijn, wandelend praat je gemakkelijk, daar hebben Henk en ik deze dag van 

genoten. Al pratend kwamen voorbij; hoe start je een bedrijf, wat is de zin van het leven, hoe loop jij 

hier omhoog, waarom kuieren we zo rustig, hoe was jong zijn in jouw familie, verhalen over karakter, 

ziek zijn en beter worden. Maar vooral hadden we het over onze plannen voor de komende jaren en we 

genieten van elkaar. 

We kunnen iedereen aanraden “samen verschillend” op pad te gaan en in een open en eerlijk gesprek 

samen verschillen en overeenkomsten te ontdekken. 

We zouden geen goede trainer/coaches zijn als we jullie niet zouden laten meegenieten van onze 

wandeling.  

Alle gegevens van onze wandeling vind je op wandelcentrum.online/wandeling-samen-verschillend/. 

Wandelen doe je voor je plezier, deze dag weer bewezen. 

Frans Bergmans 

Camino Café online 

Op woensdag 7 juli (week eerder dan gebruikelijk) is er weer een online camino café via Teams.  

Van 19 tot 20 uur is het café.  

Van 20.15 tot 21.30 uur is er een presentatie van Erik 

Arts over zijn fietstochten naar Santiago. 

Aanmelden kan via caminocafeshertogenbosch@gmail.com 

Naar alle waarschijnlijkheid is op woensdag 11 augustus 

het eerste camino café sinds lange tijd weer in het 

Mariapaviljoen. Dat zou heeeeeeeel fijn zijn. Het café 

begint dan weer om 19 uur en duurt tot ongeveer 21 uur. 

Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Groetjes, Esther 

 
 

https://wandelcentrum.online/wandelen-samen-verschillend/
mailto:caminocafeshertogenbosch@gmail.com


 

Regiowandelingen 

Op 26 juni zijn een tweetal regiowandelingen gehouden, en wel rondom Boxtel/ Liempde en rondom 

Zaltbommel/ de Kil van Hurwenen. 

Verslag van de wandeling rondom Boxtel/ Liempde 

Verslag van de wandeling rondom Zaltbommel/ Kil van Hurwenen. 

Voor foto/ film presentaties van de regiotochten klik hier. 

Op zaterdag 24 juli a.s. willen we weer een (grote) regiowandeling organiseren. Plaats en tijdstip 

wordt nader aangekondigd. 

 

Fragmenten van onderweg 

In mei/ juni 2012 liep ik de Camino de Sureste van Alicante via Albacete, Toledo, Ávila, Zamora en 

Orense naar Santiago de Compostela.  

Een niet zo druk belopen, maar zeer afwisselende, route van ca 1200 km door alle landschappen die 

Spanje te bieden heeft (zie ook het desbetreffende deel van mijn website). 

Onderstaand een stukje uit mijn dagboek aantekeningen. 

 

dag10 …. een meeloper? .... 

woensdag 16-05-2012 = Albacete - La Gineta 

25 km - totaal 220 km 

Tijdig op pad (koel), ontbijtje gescoord, water ingeslagen en 

het leek allemaal voorspoedig te gaan qua route. Ik zag een 

pijl aan de rand van het stadje en het klopte min of meer. 

Het spoor over en daarna een rotonde met een wirwar van 

wegen naar en van de autoweg. Na aan een lokale hardloper 

te hebben gevraagd of het kon, besloot ik langs de spoorlijn 

te blijven lopen. Na een km of 4-5 liep dit pad echter dood 

door de kruisende autoweg en het spoor. Ik kon noch het 

spoor, noch de autoweg over. Eerst geprobeerd langs de 

snelweg, maar dat was degelijk afgezet. Toen via een 

afwateringsbuis/ ~pijp onder de autoweg door. Na een grote 

omweg de snelweg en daarna het spoor over en toen maar richting noord-oost via een paar akkers. 

Kwam na een km of 5 bij een verlaten boerenhoeve, met zowaar een vage pijl. Dat gaf weer wat moed. 

Gegeten, gedronken en logies besteld. In La Gineta is geen herberg, maar ik kan in de sporthal 

terecht. Vanaf 17.30 uur zijn er mensen. Benieuwd. 

Om een uur of één was ik in La Gineta. Veel meubelbedrijven en fabrieken, waarvan er een groot 

aantal een verlaten indruk maakten. Dat klopte ook wel, want er waren er al een behoorlijk aantal 

gesloten als gevolg van de stagnatie in de bouw. Veel andere bedrijvigheid was er evenmin. 

Tijd doorgebracht op café terras. Zag op afstand iemand met een rugzak voorbij trekken. Een 

medepelgrim?? De rest van de middag heb ik hem niet gezien. 

 

https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2021/06/db-wandeling-20210626-regio-den-bosch-boxtel.pdf
https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2021/07/Wandeling-regio-den-Bosch-Zaltbommel.pdf
https://rinsejanse.nl/index.php/home/regiotochten-2021
https://walker47.nl/index.php/reizen/2012-camino-del-sureste/reisverhaal-2012.html


 

Toen ik ’s-avonds bij de sporthal (slaapplaats) aankwam, zat 

er nog een pelgrim te wachten. Dezelfde die ik 's-middags 

ook had gezien. Roman uit Villena. 

Het duurde nog wel even voordat degene aankwam, die ons 

verder zou helpen. 

"Acogida municipal" is de benaming voor de "gemeentelijke 

ontvangst". Als je deze woorden hardop uitspreekt, wordt je 

helemaal warm van de zangerige klanken. 

Als je in Spanje als dakloze, pelgrim of anderszins, naar de 

lokale politie en/ of de gemeente gaat (en maar hopen dat 

het bureau of het gemeentehuis geopend is), zal men altijd 

proberen je een slaapplaats te bezorgen of ergens onder te brengen. Vaak primitief met beperkte 

voorzieningen, soms ook wat gerieflijker. Een buurthuis, een sportzaal of iets dergelijks doen vaak 

dienst als gemeentelijke opvang. In ons geval, in de sportzaal, hadden we enkele (dunne) 

sportmatrassen op de grond in een kleedruimte, maar er was wel lekker warm water. 

Na gedoucht en verkleed te zijn, nog even het dorp 

door, wat gegeten en gedronken. Er kwam wat wind 

opzetten en het weer zou veranderen. 

Roman is tekenaar en heeft wat tekeningen van dieren 

bij zich die hij onderweg tekent/ schildert. Maakt 

animaties en illustraties. Alleen beesten, maar dan wel in 

elke vorm en kleur met veel fantasie. 

De hoogtepunten van vandaag zijn zo'n beetje de foto's 

die ik elk uur van de weg vooruit maak, maar daar doe je 

het niet echt voor. Morgen naar La Roda. 

Rinse 

 

En dan nog even dit  

Nacht in juli,  

De sterren aan de hemel geven toe 

dat ik vannacht de juiste stappen doe, 

ik heb het bed, de kamer en het huis verlaten 

en spoed mij opgeruimd door ingeslapen straten, 

ik laat mijn dagdroom die het niet kan laten  

nog na te blijven gonzen laat ik praten, 

ik hak de straatweg in de pas, ik ben niet moe, 

ik ga naar gras en water, naar niets en niemand toe.  

      van J.B Charles uit de bundel “Dichters van deze tijd”. 

 

  

 

 



 

Najaarsbijeenkomst 

Het ligt in de bedoeling om op zondag 24 oktober 2021 onze jaarlijkse najaar bijeenkomst te 

organiseren. Als er regioleden zijn die hier suggesties voor hebben en/of bijdragen aan willen leveren, 

dan graag bericht aan de regio. 

Ook als je iets aan de nieuwsbrief wilt bijdragen, we houden ons van harte aanbevolen. 

Alvast bedankt. 

 

De regiocommissie wenst je een fijne en zonnige maand toe met de 

hartelijke groeten van  

Marianne, Theo en Rinse 

 

mailto:regio.den-bosch@santiago.nl

