
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2021-09 (september), regio Den Bosch 
 

Introductie 

Dag lieve mensen allemaal, 

We zijn inmiddels al weer in de septembermaand aangekomen. Zo terug kijkend een wel heel andere 

zomer als die van het vorige jaar! Gelukkig altijd wandelweer en met wat geluk “tussen de buien” door. 

Afgelopen zaterdag was weer zo’n prachtige groepswandeling en het bleef droog tot het einde. 

Hartelijk dank Theo voor de organisatie er van.  

Deze keer was de wandeling niet in Brabant, maar net over de grens in Gelderland, namelijk de 

Overasseltse en Hatertse Vennen. Zie voor de beschrijving van het gebied ook de folder van 

Staatsbosbeheer. Het is een bijzonder gebied met bossen, vennen, heidevelden en natuurakkers. Een 

gebied met een unieke flora en fauna. Het schijnt dat er bijzondere en zeldzame planten- en 

diersoorten voorkomen, zoals de knoflookpad en diverse dassenburchten. En het is ook een gebied 

met cultuurhistorische waarden.  

We begonnen weer met koffie/thee uit de achterbak (dank Rinse en Truus/Catharina) en het was een 

gezellig samentreffen met bekende (en enkele voor mij onbekende) mensen en drie honden. In het 

begin was het nog wat bewolkt maar gaandeweg brak de zon door. Het bleek een prachtig 

afwisselende wandelroute met een pauze op het terras van restaurant St. Walrick. De 

worstenbroodjes daar overtroffen de kwaliteit van de Brabantse…… 

Na de pauze voerde de wandelroute ons langs de ruïne van St. Walrick en de ‘koortsboom’. Ik citeer 

even uit de folder van Natuurmonumenten omdat ik het zo’n mooi verhaal vind: “Aan de zuidmuur van 

de ruïne van de middeleeuwse St. Walrickkapel staat een oude zomereik, die nog altijd dienst doet als 

koortsboom. Het volksverhaal vertelt dat als een lapje stof van een zieke aan een koortsboom (ook 

wel lapjesboom) wordt gebonden, deze boom ervoor zorgt dat de ziekte verdwijnt. Wanneer er voor 

het eerst een lapje aan de boom is bevestigd, is niet bekend. Wel is er een legende over hoe de 

predikende Willibrordus (eind 7e of begin 8e eeuw) hier gevangen genomen werd door de heidense 

rover Walrick. Willibrordus wist echter de zieke dochter van Walrick te genezen. Walrick deed boete 

in Rome, bekeerde zich en stichtte een kerk midden in de wildernis.  

 



 

Hij vroeg de dorpelingen een eik te planten waar ze, ook na zijn dood, om genezing van de zieken 

konden bidden. Er worden tot op de dag van vandaag nog steeds processies gehouden naar de kapel 

met zijn lapjesboom”.  Al met al een zeer geslaagde regiowandeling! 

Marianne 

 

Informatie landelijk en uit de regio’s 

 
Interregionaal overleg van juli j.l. 
- De meeste regio’s zijn, in verband met covid maatregelen, nog zeer terughoudend bij het 

organiseren van activiteiten. 

- Petitie over Cruz de Ferro. Er waren plannen om er een toeristische attractie van te maken. 

Gelukkig heeft de provinciale overheid ingegrepen en blijft het een pelgrimsplaats. 

- Door versoepeling van de Corona maatregelen konden de Informatiecentra (Utrecht, 

St. Jacobiparochie en Vessem) weer openen en op afspraak bezocht worden. 

- De komende voorjaarsbijeenkomsten worden in Utrecht gehouden. 

- Dit jaar bestaat het Genootschap 35 jaar. Gezien alle perikelen rond corona is er dit jaar van viering 

afgezien. In 2026 bij het 40 jarig bestaan wordt er wel het één en ander georganiseerd. 

- De vertaling door Dr. J van Herwaarden van het 5e boek van de Codex Calixtinus (de Gids voor de 

Pelgrim) wordt opnieuw uitgegeven. Het wordt een uitgave met nieuwe foto’s in kleur. Meer dan 600 

leden hebben bij voorinschrijving ingetekend. 

- Bewegwijzering van de 2 hoofdroutes door Nederland gaat in het najaar van start. In augustus is er 

een cursus voor de vrijwilligers over het aanbrengen van de bewegwijzering. 
 

Ondertussen in de Bossche regio 

Regiofietstocht/ regiowandeling 

Op 28 augustus j.l. is er weer een regiowandeling gehouden, die was uitgezet en voorbereid door 

Theo Vergeer en voerde ons door de Hatertse en Overasseltse Vennen.  

Voor een korte foto-impressie klik hier. 

Op zaterdag 11 september a.s. wordt een regio fietstocht langs de Hollandse Waterlinie (langs de 

Linge en de Lek) georganiseerd. Voor nadere informatie en een uitnodiging hier klikken. 

Op zaterdag 25 september a.s. zal een regiowandeling worden gehouden. Uitnodiging en nadere 

gegevens volgen. 

Op zondag 24 oktober a.s. zal de najaar bijeenkomst van de regio Den Bosch worden gehouden. In de 

ochtend een stadswandeling door/ in Den Bosch. De locatie van de middag bijeenkomst (corona 

beperking?) is nog niet definitief en evenmin het middagprogramma. Heb je nog suggesties, mail ze 

naar de regio.  

Nadere gegevens en uitnodiging volgen.  

  

https://youtu.be/d4ka56-cpBk
https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2021/08/uitnodiging_regiofietstocht_20210911.pdf
mailto:regio.den-bosch@santiago.nl


 

Bericht van Henk Swinkels uit Keent 

Sinds ongeveer een jaar ben ik lid van het genootschap. Op zaterdag 17 juli ben ik vanuit mijn 

woonplaats Keent vertrokken voor mijn wandeltocht naar Santiago. Hiermee gaat een lang 

gekoesterde wens in vervulling en hoop ik mijn werkzaam bestaan goed te kunnen afsluiten. Daarnaast 

wil ik graag een lopen voor een goed doel. Dit goede doel heb ik gevonden in het nieuwe dorpshuis dat, 

middels een burgerinitiatief, in onze kernen Overlangel, Neerloon en Keent (800 inwoners) 

gerealiseerd gaat worden. De gemeente betaald mee maar niet voor de inventaris. Deze moeten wij 

zelf opbrengen.  

Jullie begrijpen het al………..naast mijn zoektocht naar mijzelf in relatie tot mijn vrije tijd ……….is mijn 

tocht ook een sponsorloop voor de inventaris van het dorpshuis. Graag wil ik hieraan zoveel mogelijk 

bekendheid geven. Indien er mensen zijn die mij willen volgen dan kan dat via:  

- Facebookpagina: @HenknaarSantiago 2021 

- Polarsteps: Download de app, maak een account aan en zoek mijn naam op via de button vrienden 

vinden en stuur mij een volgverzoek 

- Via de website van stichting HONK – Huis voor Overlangel, Neerloon en Keent – is nog niet geheel 

klaar – Dit zal komende weken worden afgerond. 

Willen jullie mij volgen dat is fijn. Nog fijner zou het zijn als jullie mijn tocht doorzetten naar andere 

leden zodat zij mij ook kunnen volgen. Ik verwacht in november in Santiago aan te komen. Hebben 

jullie tips of andere zaken die van belang zijn dan hoor ik het graag, 

Henk Swinkels, 06 51641307 

Camino café 

Hoi allemaal, 

Op woensdag 8 september is er na een heeeeele 

lange tijd voor de eerste keer weer een 

caminocafe in het Mariapaviljoen. Van 19 tot 21 

uur. 

De afgelopen maanden hebben we het cafe online 

gedaan en dat was een heel mooi alternatief maar 

ik ben ook ontzettend blij dat we nu weer bij 

elkaar kunnen komen. Ik ben benieuwd naar al jullie 

verhalen. Ben je op weg geweest of ben je plannen 

aan het maken om op weg te gaan.  

In verband met alle maatregelen zit er een max 

aan het aantal deelnemers.   

Je kunt je opgeven via het mailadres: caminocafeshertogenbosch@gmail.com 

Mocht je op het laatste moment toch niet kunnen laat dit dan even weten zodat iemand anders aan 

kan schuiven. 

Groetjes, Esther Kuijsters 

  

 

https://www.stichtinghonk.nl/
mailto:caminocafeshertogenbosch@gmail.com


 

Dagboek fragment 

 

Camino del Sureste 

In mei-juli van 2012 liep ik (vanaf Toledo met Catharina) de Camino del Sureste van Alicante via Ávila, 

Toledo, Zamora en Orense naar Santiago. Een fragment van onderweg (zie ook walker47). 

 

dag 46 ... de derde spar links ... 

donderdag 21-06-2012 -- Orense - San Christovo de Cea 

22 km - totaal 1129 km 

Na een klein omweggetje om bij de rivier te komen, waren we net aan het begin van de Puente Romano. 

Grote verrassing. Stephan, vorig jaar op de Via de la Plata ontmoet, kwam ons van de brug af 

tegemoet gelopen. Hij was weer onderweg en kwam naar Orense terug. 's-Avonds zagen we hem 

trouwens weer in Cea, want Santiago beviel hem toch niet zo. 

Het eerste stuk Orense uit was druk, luidruchtig en groezelig. 

Daarna via een zijweg naar het viaductje, dat toegang gaf tot de zeer steile klim, waar ik vorig jaar 

nog over grapte. Toen we er destijds n.l. aankwamen en we in de verte de berg zagen liggen, wees ik 

Cath in de hoogte op enkele sparren~/ dennenbomen, met de opmerking: "De derde van links, daar 

moeten we naartoe". Ik verkeerde in de veronderstelling dat er wel ergens een weg naar links of 

rechts zou zijn, via welke we om de berg heen zouden gaan. Niet dus. 

In het viaduct zat ditmaal een cementauto vast, 

zodat de doorgang wat verstoord was. Na wat 

geschuur en gekras en veel aanwijzingen, kon hij 

achteruit weer het viaduct uit. Waar zo snel 

allerlei (verkeer)deskundigen vandaan komen, is 

mij altijd een raadsel. Na het tunneltje 2½ km 

steil (19%) omhoog; een stevige klim. 

Het restaurantje waar we vorig jaar (bij toeval) 

wat koffie konden krijgen, was nog gesloten. 

Toch maar even langs de kant van de weg 

gepauzeerd, wat gegeten en gedronken. 

2-3 minuten nadat Cath was vertrokken, kwam er een 

vrouw met een sleutel en die wilde nog wel koffie voor me 

maken, maar ik ging ook maar door. 

Mooi pad verder. Bosachtig/ heuvelachtig/ licht glooiend op en 

naar. In Reguengo (dorpje) zag ik een barretje langs de weg. 

César. Primitief, maar erg gezellig. Hij had zijn vrouw in 

 

 

https://walker47.nl/


 

Rotterdam (Bergweg Ziekenhuis) leren kennen. Die werkte 

daar destijds en hij was toen chauffeur. Hij was inmiddels 

34 jaar getrouwd, had een huis in Orense en hier een 

pelgrimsstop. Koffie/ sterke drank (eigen brouw) en mooie 

verhalen. Mooie kerel. 

Verder door een mooi landschap naar Cea. Onderweg wat 

wijn gehaald voor als Cath aankomt in de herberg. Iris, 

Marlene en Henny waren er ook al. Iris is een Duitse die we 

voor het eerst in Laza hebben gezien en Henny is de 

vriendin van Marlene, die het laatste stuk vanaf Orense met 

haar meeloopt. Samen wat gedronken. Later kwam ook Stephan plots opdraven. Orense was hem niet 

zo bevallen, dus hij was maar weer doorgegaan. 's-Middags/'s-avonds in Cea op het Plaza Mayor wat 

gedronken en bijgepraat. 

Mooie tocht, leuke mensen. Nog een aantal dagen en dan is het weer voorbij. 

Rinse 

 

En dan nog even dit 

Weideboek 

Mijn moeder is een slingerende dijk tussen de weilanden. 

Mijn vader hoog en wijd en leeg. 

Ik ben opgevoed door bomen en kreken. 

Ik versta verschillende ritseltalen goed tot zeer goed. 

Wind en ruimte spreek ik vlekkeloos. 

Daar waar ik woon, zijn de asfaltwegen dun en brokkelig langs de rand, 

de lijnen zijn er bijna afgesleten. 

De steeën liggen laag langs smalle dijken, hun kleine bakstenen 

hebben diepe rimpels. Veehekken hangen scheef. 

Verte bestuurt mijn geboortegrond, 

regen is haar secretaris. 

Ik leer hier de schoonheid van gescheurd, omgewaaid, afgebladderd. 

Maar hoog aan de hemel is de zon heel. 

Ik leer zo rustig te zijn dat een kievit in mijn haar wil nestelen. 

De kalmte van trekpaarden zit in mijn familie, ik herken 

de pootafdrukken van padden en fazanten. 

Ik kan verschillende soorten stilte onderscheiden. 

Ik loop door de berm en luister, betrap in de diepe sloot 

een vloot van donsgrijze zwanen. 

Als Tarzan of Mowgli hier ooit opduikt, denk ik wel 

dat we vrienden zouden kunnen zijn. 

 

Ineke Riem, uit Trouw, 21 juni 2021 

  

 



 

Werking website van het genootschap 

Regelmatig komt het voor dat leden van onze regio ons vragen wijzigingen of aanpassingen te doen in 

de gegevens zoals die van hen in de ledenadministratie van het Genootschap zijn opgenomen. 

Als regio kunnen wij deze wijzigingen niet uitvoeren.  

Wist je trouwens dat je zelf heel veel wijzigingen via de website kan uitvoeren? Voor een instructie 

klik hier. 

Nieuwsbrief regio Den Bosch 

Sedert oktober vorig jaar proberen we (als regio) elke maand een nieuwsbrief te laten verschijnen. 

We vragen daarvoor ook bijdragen van de regioleden. 

(Rekenvoorbeeldje: regio den Bosch telt ca 700 leden en stel: 

- dat de helft hiervan een tocht naar Santiago de Compostela heeft gemaakt (al of niet in gedeelten) 

vanaf St Jean Pied de Port (350 leden);  

- dat de helft hiervan een dagboekje bijhoudt (175 leden); 

- dat niet iedereen een dichter of een schrijver is, waardoor er slechts 100 schrijvende leden 

overblijven; 

- dat de helft hiervan geen zin heeft om de zielenroerselen te delen (blijven dus 50 pelgrims over); 

- dat vanaf St Jean Pied de Port naar Santiago (doe het ontspannen en rustig aan) in 35 dag etappes 

kan worden gelopen. 

Er zijn dus al 50x35 = 1.750 beschreven wandeldagen in onze regio; een aantal is (ongetwijfeld) niet 

de moeite waard, maar er blijven toch zeker wel 600 etappe dagen waarover iets te vertellen valt? 

En met een maandelijkse nieuwsbrief uitgave kunnen we toch al gauw 50 jaar vooruit). 

Kortom: Heb je bijdragen (in welke vorm dan ook) voor de nieuwsbrief, stuur ze, liefst vóór 28 

september, in naar de regio. 

 

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

hartelijke groeten van  

Marianne, Theo en Rinse 

 

https://www.santiago.nl/faq/deze-website
mailto:regio.den-bosch@santiago.nl

