
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2022-04 (april), regio Den Bosch 
 

Introductie 

Dag lieve mensen allemaal, 

Eerlijk gezegd, een introductieverhaaltje moet vandaag uit mijn tenen komen. Misschien komt dat 

door de enorme tegenstelling van de prachtige wandeling die we maakten (Cora en ik) op het 

Pelgrimspad deel 2 naar Visé (ongeveer 200 km in 8 dagen) afgelopen maart en de rauwe werkelijkheid 

van deze letterlijk en figuurlijk donkere dagen. Wat een verschrikkelijke toestanden in de wereld! 

Woorden hiervoor schieten tekort!  

Maar de wandeling in maart was een groot cadeau. We liepen vanaf Weert 

(een jaar geleden zijn we tot daar gekomen) en het was alle dagen 

goddelijk weer. Het Limburgse landschap zo mooi en gevarieerd met de 

spanning van het zichtbaar dagelijks verder ontluikende groen. Een en al 

rust en ruimte. Stille dorpjes, bosgrond vol bosanemonen, het geluid van 

de vogels, bijzondere rustplaatsen (de mooiste bankjes op de mooiste 

plekjes), langs riviertjes en over steile heuvels. Een rijkdom aan cultuur 

gezien de mooie kastelen en grote boerderijen onderweg en niet te 

vergeten alle kapelletjes, kruisbeelden, monumenten en dergelijke langs 

de routes/kruispunten. Onderweg hier en daar een geanimeerd gesprek 

met aardige bewoners uit de streek en de niet te versmaden Limburgse 

vlaai in bijvoorbeeld een oud, bruin café.  We overnachtten voornamelijk 

bij Vrienden op de Fiets adressen en ook daar was het goed toeven. De 

hele dag buiten, geen televisie, geen kranten, 

gezellig met elkaar en volop genieten van alles wat 

we deze 8 dagen meemaakten. 

Waarschijnlijk zijn er veel mensen in onze regio die het Pelgrimspad al gelopen 

hebben. Zo niet, dan raad ik u aan om vanaf Sittard te lopen. Vanaf daar is het 

landschap/ het pad het allermooist. Ook zou ik een eventueel volgende keer niet 

meer naar Visé gaan, maar in Maastricht de wandeling afsluiten.  

Eenmaal thuis op vrijdagavond konden we nog niet toegeven aan de dagelijkse 

routine die ons te wachten stond en sloten we ons nog graag aan bij de 

maandelijkse regio wandeling in de Maashorst.  Een prachtige afsluiting van ons 

wandelavontuur.  

Marianne 

 

 



 

Informatie landelijk en uit de regio’s 

Camino in de Kempen 
Op maandag 25 juli 2022 organiseert de Jacobushoeve, de Pelgrimsherberg Kafarnaüm en het NGSJ-

regio Zuid Oost Brabant de Jacobuswandeling in de omgeving van Vessem. 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

De inschrijving start op 15 juni a.s. 

 

Ondertussen in de Bossche regio 

Camino café 
Hoi allemaal, 

Woensdag 13 april is er van 19 tot 21 uur weer een caminocafé in 

het Mariapaviljoen in Den Bosch, Burgemeester Loeffplein 70. 

Het café is er voor iedereen die plannen aan het maken is om naar 

Santiago te lopen of te fietsen en daar graag wat meer informatie 

over wil hebben. 

Het café is er ook voor mensen die al onderweg zijn geweest en die 

graag willen praten met mensen die ook onderweg zijn geweest of met 

mensen die nog op weg willen gaan.  

Drankjes zijn voor eigen rekening. Graag per consumptie of aan het 

einde van de avond alles aan de bar afrekenen. 

Mocht je nog vragen hebben stuur dan een mail naar: 

caminocafeshertogenbosch@gmail.com 

Groetjes, Esther Kuijsters 

Verslag regiowandeling 26 maart 2022 – Slabroekse Heide 
Op een zonovergoten dag genoten de 33 deelnemers van de door Truus en Rinze weer goed verzorgde 

kofferbakkoffie met Jodekoeken (ja, dat stond zo op de verpakking). 

Er waren veel nieuwe leden bij, van jong tot iets ouder. 

Ook liepen er een paar mensen met volle bepakking 

om zich voor te bereiden op een camino. Er waren ook 

veel anderen van plan om dit jaar naar Santiago te 

lopen. Hopelijk houdt de corona zich gedeisd. 

 

 

De tocht begon door het bos met hoofdzakelijk 

kale loofbomen zodat we toch konden genieten 

van de zon. Daarna staken we een redelijk groot 

heideveld over en ging de route verder over een 

zandrug met uitzicht over een vennetje. 
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Via het Slingerpad liepen we tot de rand van Uden. Daar waren nog de 

sporen te zien van een wielerbaan die Belgische vluchtelingen uit de 1e 

wereldoorlog hadden aangelegd. 

Daarna gingen we via een bospad naar Zeeland. In het dorp liepen we langs 

het terrein van het Sint Jacobus Gilde. Met dit gilde heeft regio Den 

Bosch goede contacten. 

Nadat we het dorp weer verlieten kwamen we bij onze pauzeplaats aan, 

Ruitersportcentrum De Drie Linden, waar we vriendelijk en snel werden 

bediend door dames met rijlaarzen aan. 

Die waren waarschijnlijk uit de manege geroepen om te helpen. 

De  consumpties waren niet duur: koffie, thee en worstenbroodje (van de 

slager), elk € 2,- 

Hierna liepen we de Maashorst op en troffen we een kudde wisenten, 

veilig achter stroomdraad. Een kudde Exmoor pony's graasde vrij op de 

Maashorst. 

Aan het einde van de wandeling kwamen we bij het vroegere Bezoekerscentrum Slabroek wat nu 

Natuurcentrum De Maashorst heet. 

Voor eigen rekening hebben een aantal deelnemers daar in de tuin nog een afzakkertje genomen ter 

afsluiting van weer een mooie en zonnige wandeling. 

Theo Vergeer  

Wie loopt er met me mee? 
Onlangs ontvingen we een emailberichtje met de onderstaande inhoud. 

Beste medepelgrims, 

Mijn naam is Crista Pearson. 

Enkele jaren gelden was ik lid van het genootschap. We woonden 

toen in Boekel, ik ben een Brabantse dus. Vanwege emigratie naar 

Spanje heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. 

Mijn vraag aan jullie is als volgt: 

Wie heeft er zin om met mij mee te wandelen op de route 

Sureste, vanaf Toledo naar Avila of verder. Mijn eerdere tocht 

was vanaf Alicante naar Toledo, nu wil ik deze graag voorzetten. 

Ik heb het routeboek en spreek spaans. Bereikbaarheid is 

makkelijk, via airport Madrid is het 45 minuten met de bus naar 

Toledo. 

Om iets meer over mezelf te vertellen... 

Ik ben een vrouw, bijna 62 jaar, woon nu 5 jaar in Castilla la 

Mancha, de staat die bekend is van Cervantes, schrijver van Don 

Quichot. Op de route Sureste kom je dan ook vaak Quichot 

herkenningspunten tegen. Het land is vrij vlak, hier en daar 

bergketens.  

Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en 1 kleinkind, die ook in Spanje wonen. Wij wonen in een mini dorpje, 

Minateda, met 69 inwoners. 

 

Is het misschien een idee om met een groepje te wandelen? De camino Sureste is niet druk, alle 

voorzieningen zijn er, herbergen, parochiezaaltjes, slapen in een kleedlokaal of daklozenopvangen kan. 

Jullie kennen beslist de website mundicamino. Daar staat ook deze route uitvoerig vermeld.  

Ik heb zelf ook een website Crista. 

 

 

http://www.mundicamino.com/
http://www.crista-pearson.nl/


 

Nou wie weet, gaan we elkaar zien. 

Veel groeten uit nu (gelukkig) regenachtig Minateda.  

Buen camino, Crista 

(In 2012 liep ikzelf van Alicante (Catharina voegde zich in Toledo bij mij) mijn Camino del Sureste.  

Rinse) 

Pelgrimeren voor de jeugd 
We gaan weer beginnen!! 

Op dinsdag 12 juli, woensdag 13 juli, donderdag14 juli, vrijdag 15 juli en maandag 18 juli gaan we weer 

pelgrimeren voor en met de jeugd. We gaan op pad met ongeveer 140 kinderen van het Zwijsencollege 

in Veghel, leerlingen van 16/17 jaar van 4 HAVO.  
In de volgende nieuwsbrief volgt nadere informatie voor bestaande en mogelijke nieuwe begeleiders. 

Reserveer en noteer de genoemde data alvast. 

Regiowandeling 
Op zaterdag 23 april 2022 wordt weer een regiowandeling gehouden. Nadere informatie en 

uitnodiging volgt per aparte regiomail. 

Regiofietstocht 
Op zaterdag 30 april wordt weer een regiofietstocht gehouden (Linie 1629). Nadere informatie en 

uitnodiging volgt per aparte regiomail. 

 

Dagboek fragment 

In 2017 liepen Antje en Piet van den Tillaart de Via Aragonés. Onderstaand hun verhaal over 

het laatste deel in Frankrijk, naar de Col du Somport. 
 

Col du Somport bereikt 
12 Juni 2017 | Spanje, Candanchú 

Redelijk geslapen. We pakken alle spullen in en gaan naar 

beneden om te betalen. Een stempel in de pelgrimspas en op 

naar het ontbijt. Daarvoor gaan we naar bar de Randonneur 

waar we gisteravond ook hebben gegeten. Een heerlijk 

ontbijt met lekkere koffie. En daarna nog een keer want ik 

heb honger!  

Om 9.06 komt de bus en passeren we voor 2 euro per 

persoon het gevaarlijke stuk bij Fort du Portalet. Daar is de 

weg voor auto's al te smal laat staan dat er ook nog pelgrims 

bij passen! 

Bij Urdos-gare stappen we uit en begint de etappe van 

vandaag. Kaas en croissantjes kopen en dan kunnen we. Het dorpje uit en een mooie brug over. Daar 

zien we de markering  niet en komen uit bij een boerderij met wel 5 blaffende honden! Ook Aline en 

Mourad zien het niet, meteen na de brug moesten we linksaf. Klimmend door de wei naar een bospad 

wat nog steiler is. En dat zet de toon voor vandaag, we klimmen van 600 meter naar 1620 meter. 

Bij ferme Marrassaa is voor pelgrims een rustplek gemaakt. Lekker koffie met ons croissantje. We 

laten als dank een klompje achter. 

 

https://walker47.nl/index.php/reizen/2012-camino-del-sureste.html


 

Verder met klimmen en daarna dalen om bij de weg te komen. We steken over en dan zitten daar 

bovenop de brug met treinrails Aline en Mourad te eten. Goed idee: dat doen wij dan ook meteen. 

Daarna begint echt een zware klim van ongeveer 2,5 

uur. Het is echt wondermooi hoor maar ook erg warm en 

zeer vermoeiend. Bij elk watervalletje wat we tegen 

komen, koelen we onze handen en armen. 

En ook koud water op je hoofd helpt ............... 

Uiteindelijk komen we op een mooie weide uit met veel 

bloemen. En waarschijnlijk de bron van de rivier die we 

nu al dagenlang volgen. Over de weide heen naar de weg 

met wat huizen. Hopelijk kunnen we ergens water 

krijgen, we zitten bijna zonder. Er zijn wat werklui 

bezig die aangeven dat een eindje verder een slang met 

water uit de grond komt; dit is voor de koeien. Maar 

volgens hen het puurste water wat je kunt drinken! Het is in ieder geval heerlijk koel.  

Weer verder klimmen en elke 5 minuten uithijgen, mijn benen willen gewoon niet meer vooruit. 

Eindelijk arriveren we bij een weg met een grote 

parkeerplaats. De laatste klim begint want er staan 

weer wat huizen. Dat duid meestal op een dorpje of 

gehuchtje. We zijn nog nooit zo blij geweest om het 

bord Col du Somport te zien en er te zijn. Een koude 

cola is onze beloning, dan installeren in een kamer en 

douchen. Voor de was te doen zijn er niet veel 

voorzieningen. Maar we spoelen en wringen zo goed als 

het gaat. De wind doet de rest. 

We zijn in Spanje en dat betekent dat we pas vanaf 8 

uur kunnen eten. 

Wat zullen we slapen vannacht! Antje en Piet 

 

 

En dan nog even dit 
Tot slot een liedtekst van Amanda Strydom, een Afrikaanse zangeres. Nog mooier is het om haar dit 

lied te horen zingen (zie youtube). 

PELGRIMSGEBED  

Vader God U ken my naam 

My binnegoed en buitestaan 

My grootpraat en my klein verdriet  

My vashou aan als wat verskiet.  

U ken my vrese en my hoop  

Die pad wat ek so kaalvoet loop  

Die pad het U lankal berei  

U maak die pad gelyk vir my.  

Alle pelgrims keer weer huistoe  

Elke swerwer kom weer tuis  

Ek verdwaal steeds op U grootpad  

Soekend na U boardinghuis. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=24cNHGJB-tY


 

Moeder God U ken my waan  

My ego en my regopstaan  

Die drake waarteen ek bly veg  

U wys my altyd weer die weg.  

U het my met U lig geseën  

Die lig strooi ek op iedereen  

Net U weet hoe my toekoms lyk  

Ek het niks, U maak my ryk.  

Alle pelgrims keer weer huistoe  

Elke swerwer kom weer tuis  

Ek verdwaal steeds op U grootpad  

Soekend na U boardinghuis.  

Alle pelgrims keer weer huistoe  

Elke swerwer kom weer tuis  

Ek verdwaal steeds op U grootpad  

Soekend na U boardinghuis.  

Amanda Strydom 

 

--- 3e (en laatste) oproep --- 3e (en laatste) oproep --- 3e (en laatste) oproep –-- 
Al geruime tijd houd ik me bezig met het bijhouden van de pagina van de regio Den Bosch op de 

website van het Genootschap van St. Jacob. Op zich leuk werk en zeker geen dagtaak. 

Medio januari j.l. bemerkte ik hoe kwetsbaar het is voor de regio als slechts één persoon de 

regiopagina bijhoudt en andere activiteiten op gebied van de website en communicatie met  de 

regioleden verzorgt.  

Op dat moment kon ik n.l. geen toetsenbord en/ of computermuis bedienen. 

Op zich kunnen andere regio’s altijd wel bijspringen als de nood hoog is, maar mooier is als iemand in 

onze regio zich kan en wil verdiepen in het bijhouden van onze eigen regio pagina. 

Als je wel met computers en/ of tekstverwerkers werkt, of het (beperkt) bewerken van afbeeldingen 

leuk vindt en je wilt en kunt maandelijks wat tijd vrij maken/ vinden, neem dan contact op met de 

regio ‘s-Hertogenbosch. 

Ik kan dan uitgebreider vertellen wat de taak van web redacteur inhoudt, over welke tijdbesteding we 

praten en wat van de web redacteur wordt verwacht. 

Je reactie zie ik graag tegemoet. 

Rinse Janse 

 

Voorts wensen we iedereen die binnenkort op weg gaat (of degenen die reeds onderweg zijn) 

een hele fijne tocht toe met mooie ontmoetingen, veel voldoening en een behouden terugkeer. 

Wellicht kunnen we in een komende nieuwsbrief deelgenoot worden van je  

belevenissen en ervaringen van onderweg. 

 

BUEN CAMINO 

De Regiocommissie ’s-Hertogenbosch 

Marianne, Theo en Rinse 
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