
 
 

        November 2021 
 
 
Beste collega-pelgrim in de regio Zuidoost-Brabant, 
 
De afgelopen jaren werden er op een drietal plaatsen van de regio Zuidoost-Brabant 
(Vessem, Nuenen en Deurne-Asten-Someren) pelgrimstochten georganiseerd voor 
leerlingen van groep 8 van een aantal basisscholen en eerstejaars leerlingen van het 
middelbaar onderwijs. Om deze tochten mogelijk te maken, deden de organiserende 
werkgroepen een beroep op oud-pelgrims en wandelaars om als begeleider van de 
leerlingen deel te nemen. Het welslagen van de pelgrimstochten is afhankelijk van de 
beschikbaarheid van voldoende begeleiders.  
 
Terugkijkend op de tochten lieten de leerlingen vrijwel unaniem weten dat het hen heel veel 
heeft gebracht en dat ze het leuk vonden om deze pelgrimstocht te lopen. De leerkrachten 
herkennen de meerwaarde voor de leerlingen en de begeleiders vinden het fijn om met de 
leerlingen te praten. Om tijdens de wandeling goed met de leerlingen te kunnen praten, 
mogen de groepjes leerlingen in principe niet groter zijn dan 4 tot 5 personen.  
 
Op dit moment zijn er opnieuw wettelijke maatregelen van kracht vanwege Covid-19 die een 
beperking voor de tochten met zich meebrengen en deze kunnen in de toekomst mogelijk 
worden uitgebreid. Desondanks heeft de werkgroep DAS besloten de voorbereiding nu ter 
hand te nemen en te zijner tijd in overleg met de scholen te bezien of de tochten doorgang 
kunnen vinden. Een en ander afhankelijk van de situatie op dat moment. 
 
De werkgroep DAS heeft dan ook een begin gemaakt met het in kaart brengen van de 
basisscholen in Deurne, Asten en Someren die in het voorjaar van 2022 (periode maart – 
april) een dag op pelgrimstocht willen gaan. Naar verwachting zullen maximaal 8 
basisscholen willen deelnemen. Wij willen nu graag op hoofdlijnen inventariseren of er in die 
periode voldoende begeleiders beschikbaar zijn. Indien elke begeleider één maal een tocht 
wil meelopen, zijn er ca. 45 begeleiders nodig. 
 
De werkgroep DAS (Deurne-Asten-Someren) wil jou de vraag voorleggen of je in het 
voorjaar 2022 mee wil werken aan Pelgrimeren voor de jeugd als begeleider van een 
groepje leerlingen. 
 
Wij vragen: 

• Wil je ongeveer 12 tot 14 km wandelen met leerlingen? 

• Tijdens de schooltijd 

• In kleine groepjes van 4 á 5 leerlingen 
 
Wij bieden: 

• Een gezellige tocht 

• Het kunnen praten met jongeren tussen de 11 en 13 jaar 

• Contact met andere begeleiders 



Zie je het zitten om mee te werken aan deze tochten, laat het ons liefst vóór 8 december 
2021 weten door dit te melden via het onderstaande e-mailadres. Je kunt ook bij meer 
tochten meelopen, vermeldt dat dan erbij.  
 
Begin 2022 (januari) zullen we beoordelen of de geplande pelgrimstochten doorgang kunnen 
vinden. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de geïnteresseerde begeleiders worden 
benaderd en zal de verdere toedeling en planning in goed overleg worden uitgewerkt. 
 
Wil je voorafgaande aan je aanmelding meer informatie dan kun je die verkrijgen via 
onderstaand e-mailadres. 
 
 
Met vriendelijke pelgrimsgroeten, 
 
Namens de werkgroep Pelgrimeren voor de Jeugd DAS 
Harry Keijsers 
E-mail: das.pelgrimstochten@gmail.com  
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