
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2022-05 (mei), regio Den Bosch 
 

Introductie 

Dag lieve mensen allemaal,  

Na de drukte van de Koningsdag eind april, de heerlijke fietstocht die we in de regio maakten op de 

laatste aprildag, is de eerste week van mei al weer voorbij. Hier in Den Bosch is de stad versierd met 

wit/blauwe vlaggen vanwege Maria, de soete moeder. De jaarlijkse dodenherdenking en bevrijdingsdag 

ook al weer voorbij! Het leven gaat me allemaal een beetje te snel de laatste tijd! 

Vandaag is het prachtig lenteweer en het is moederdag. Hoewel ik vooral moederdag leuk vond toen 

mijn zoon nog klein was en hij zelfgemaakte kadootjes en versjes maakte, ben ik nu heel blij verrast 

door zijn uitnodiging om een fietstochtje te maken (hij is helemaal geen fietser…) gevolgd door een 

barbecue. Wat een geluk! 

Marianne 

 

Informatie landelijk en uit de regio’s 

Informatiecentrum Vessem 
 

Elke 2e en 4e zaterdag van de maand is in Vessem het 

informatiecentrum bij de Jacobushoeve geopend. Hier 

wordt informatie gegeven voor fietsers en wandelaars op 

weg naar Santiago. Openstelling is van 11.00 tot 15.00 uur. 

Mensen kunnen daar terecht voor wandel/fiets informatie. 

Het emailadres van het infocentrum voor nadere vragen. 

 

 

  

 

mailto:informanten.vessem@santiago.nl


 

Ondertussen in de Bossche regio 

Camino café 
Hoi allemaal,  

 

 

 

Op woensdag 11 mei is er weer een caminocafé in de regio Den Bosch. 

Het café start om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. 

 

Het camino café wordt gehouden in het Mariapaviljoen, 

Burgemeester Loeffplein 70a, 

5211 RX 's-Hertogenbosch. 

 

 

 

Het Camino Café Den Bosch is bedoeld voor: 

– iedereen die interesse heeft in het lopen en/ of fietsen naar Santiago de Compostela, Rome of 

andere bestemmingen; 

- iedereen die plannen heeft of al maakt om naar Santiago te lopen of te fietsen en daar graag wat 

meer informatie over wil hebben; 

– degenen die al gegaan zijn en voor degenen die (weer) willen gaan; 

– het uitwisselen van ervaringen, het krijgen en geven van tips en adviezen aan elkaar over alles wat 

voor een pelgrim van belang kan zijn (routes, overnachten, rugzak, kleding, etc). 

 

Consumpties zijn voor eigen rekening.  

Graag per consumptie, of aan het einde van de avond alles, bij de bar afrekenen.  

Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mail naar het Camino Café Den Bosch. 

 

Groetjes,  

Esther Kuijsters (vanaf de Camino Portugues) 
 (in de mail die je eerder ontving is de koppeling naar het emailadres helaas weggevallen) 

 

 

Verslag regiowandeling 23 april 2022 – Brabantse Meierij 
Zaterdag 23 april 2022 was er weer de maandelijkse Jacobuswandeling van de regio Den Bosch. 

Parkeren bij de Lambertuskerk in Gemonde en daar stond Catharina/ Truus al te wachten met koffie/ 

thee en koek voor wie dat wilde, alles uitgestald op een handig tafeltje. Eerder gezien bij een vorige 

wandeling. Dus wel uit de kofferbak, maar niet direct. 

Om 9.30u begonnen we aan een prachtig rondje in de Brabantse Meijerij met 23 deelnemers, met een 

lekker zonnetje en wat wind.. 

Boerenland op z’n mooist: een bonte aaneenschakeling van langgevelboerderijen, populierenlanen en 

rijtjes knotwilgen. Grondeigenaren hebben op hun akker- en weideranden oude paden aaneengeregen, 

vaak staan deze nog niet eens op de topografische kaart! 

 

mailto:caminocafedenbosch@gmail.com


 

De eerste kilometers wandelden we door de Besselaar en Vossenholen. Daarna via buurtschap 

Oetelaar en onderlangs het Spierkesbos kwamen we uit bij 't Creijspot, een klein heideveldje met een 

poel.  

 

Iets verderop  staat een veldkapelletje voor Maria met een eikenboom vol kleurige lintjes.  

Hier hebben we een kleine pauze gehouden. 

Vervolgens hebben we een stukje over landgoed De Denneboom gelopen en toen nog via Hezelaar en 

Wielsche Hoeven het laatste stukje door De Heikes naar onze lunchpauzeplek bij Café de Schuif waar 

we werden getrakteerd op goede koffie/thee en een lekker worstenbroodje. Verdiend na 12 km.!  

Met dank aan Rutger Burgers voor deze Trage Tocht Gemonde (zie ook de wandelzoekpagina). 

Na de lunch hebben we nog een lus (ongeveer 7 km ) richting Boxtel gelopen maar we bleven aan 

"onze" kant van de A2, waar vlakbij de snelweg een verrassend stuk natuur ligt met vennetjes en 

glooiend bos. Hier vindt men Grafheuvel Venrode uit de Bronstijd (3000-800 jaar voor Christus), 

ontdekt door de Heemkundekring Boxtel. 

  

https://www.wandelzoekpagina.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het laatste stuk liepen we langs de Dommel terug naar 

Gemonde. 

WHAT A GLORIOUS DAY, zouden de Engelsen zeggen, 

en dat was het! 

Tot de volgende keer, 

Veronie van den Broek 

Voor een foto/ filmpresentatie klik hier 

 

Verslag regiofietstocht 30 april 2022 – linie 1629 

Met heel veel plezier kijk ik terug naar de fietstocht die we 30 

april in de regio hielden. Om 9 uur waren we op de parkeerplaats 

van Fort Isabella. Meteen kwamen daar Stephanie en Joop en zij 

toverden heerlijke koffie en oranje koeken uit hun achterbak. Het 

oranje was toepasselijk vanwege het thema van de fietstocht, 

namelijk het beleg van Den Bosch in 1629 door prins Frederik 

Hendrik van Oranje Nassau.  Voor mij was dit een eerste 

fietstocht met de regio en het was leuk om de deelnemers te zien 

aankomen op de fiets of met de fiets achterop de auto. Er volgde 

een hartelijke kennismaking en sommigen kenden elkaar van 

fietsen naar Santiago, een plezier van weerzien en herinneringen. 

Vóór we van start gingen vertelde ik nog wat over de route. De 

route is namelijk uitgebreid beschreven, van foto’s en kaarten 

voorzien en met de hele geschiedenis onderbouwd door de 

Paadjesmakers in een prachtig boekje (6,95 euro). En het is zeker 

de moeite waard om deze route, Linie 1629 ’s-Hertogenbosch nog 

eens in delen te fietsen en dan nog wat meer stil te staan bij alles wat er te zien en te ontdekken is 

onderweg. Overigens, dezelfde route wordt ook als wandelgids uitgegeven!  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hyFRDx9Pp8o


 

Joop loodste ons feilloos over de route, in grote lijnen eerst 

langs de Lunetten door het bos in Vught, even een bezoek 

aan de fusilladeplaats en langs de gevangenis en Kamp Vught 

over het Drongelens Kanaal door de Gement richting het 

westen. We komen in Deuteren, steken de A59 over en 

komen in Vlijmen aan. Langs het Engelermeer en verder naar 

Engelen waar we onze eerste pauze hebben. Het was frisser 

dan we gedacht hadden en onze koude handen werden snel 

weer warm na een kop koffie en een broodje kroket of 

appelgebak naar keuze. Het cafetaria is speciaal voor ons 

eerder open gegaan. Door prachtig polderlandschap naar de 

sluis Crèvecoeur en via de Engelse Dijk naar Orthen. Verder 

door de Heinis, langs het Maximakanaal, langs Coudewater 

en dan verder de Zuid-Willemsvaart over bij De Dungen 

voor de tweede pauze. Dit keer de traditionele 

worstenbroodjes en koffie. Het dreigt te gaan regenen, 

maar het blijft gelukkig droog tijdens het laatste stuk van 

de fietstocht over de Poeldonksedijk, andere dijken en 

dijkjes naar Landgoed Haanwijk en van daaruit door de 

Bossche Broek terug naar Fort Isabella. Het was een 

heerlijke dag.  

Zie ook een fotopresentatie met de foto’s die Stephanie heeft genomen.  

Bedankt allemaal! 

Marianne 

 

Regiowandeling 
Op zaterdag 28 mei 2022 wordt weer een regiowandeling gehouden in de buurt van Nijnsel en Sint 

Oedenrode. Nadere informatie en uitnodiging volgt per aparte regiomail. 

 

Pelgrimsmis Stadsklooster San Damiano in Den Bosch 

Op zondag 26 juni zingt pelgrimskoor El Orféon in Den Bosch. Het landelijk koor van het Genootschap 

van Sint Jacob zal de misviering begeleiden in Stadsklooster San Damiano. Uitgevoerd wordt de Missa 

in G van Giovanni Battista Casali.  

Adres: Van der Does de Willeboissingel 12, ’s-Hertogenbosch. Het klooster is op 5 minuten lopen 

van het Centraal Station. Aanvang van de mis 10.30 uur. Toegang gratis (donativo).  

Na afloop koffie in het Franciscushuis naast de kerk. 

Voor meer informatie: www.stadskloostersandamiano.nl 

 

Dagboek fragment 

In 2019 liepen Antje en Piet van den Tillaart de Via Regia (Ökumenischer Pilgerweg) in Duitsland. 

Onderstaand een dag van hun tocht. 

 

Woensdag 28 augustus 2019 

Dahlen - Wurzen 19,5 km 

 

 

https://youtu.be/1XXJ6PR-gJ4
http://www.stadskloostersandamiano.nl/


 

De temperatuur in de nacht komt in Duitsland maar net onder de 20 graden. Dat is behoorlijk warm. 

Toch gaat slapen gelukkig goed, we zijn moe genoeg. We halen broodjes bij de bakker en drinken er 

een kopje koffie. We kunnen pas om 07.10 uur ontbijten. Alles staat verder klaar en zo lopen we na 

het ontbijt Dahlen uit. Over het asfalt helaas. Na ongeveer een half uurtje mogen we linksaf een 

grindpad op en dat houden we bijna tot Börln. Daar is een ijscafé waar ze ook koffie schenken maar 

dat gaat om 13.00 uur open. Dat duurt te lang voor ons. 

Door het bos verlaten we dit dorpje en na wat asfalt toch weer 

een bospad. Niet veel later lopen we Dornreichenbach binnen. 

Volgens het boekje zou hier iets te verkrijgen zijn. Er is een 

bierstube maar die is gesloten. Dan zien we bij een Fleischerei 

een schelp hangen. Hopelijk kunnen we daar ons water aanvullen. 

Met deze hitte drink je meer dan normaal en als we niets meer 

tegen komen, hebben we te weinig. De slagersvrouw komt net 

aangelopen en ik vraag of ze ons water aan kan vullen. Ja hoor 

zo meteen; ik moet eerst nog even een telefoontje plegen. Even 

later komt ze met 2 grote flessen water met koolzuur terug. 

Zal ik een Bockworst voor jullie maken? Duurt wel een paar 

minuutjes hoor! Nou eh ..... graag. De tuinbank wordt in de 

schaduw gezet zodat we uit de hitte kunnen. Nog geen 5 

minuten later brengt ze een schaal met 4 bockworsten, 8 

stukjes augurk en een klodder mosterd en tomatenketchup. De 

slager zelf komt zich ook voorstellen als Reinhold en vertelt 

dat hij zelf geslacht heeft en de worsten gemaakt. We komen 

van verbazing haast niet bij! Dat is lekker onverwacht smullen en drinken. Een paar minuten verschil 

en het ziet er ineens heel anders uit. 

Op ons gemakje eten we alles op en vragen hoeveel we moeten betalen. Niks zegt de slager, gewoon 

lekker verder gaan wandelen. We geven hem als cadeautje een klompje en daar is hij blij mee. Mooi 

wat zo’n ontmoeting je als mens brengt. We zijn nog een tijdje overdonderd door deze gift. 

 

In het volgende dorpje staat de bank in de zon en 

daarom vleien we ons op het gras neer. Even een 

boterham, wat drinken, genieten en uitrusten. Dan kun 

je daarna weer beter op weg; de laatste kilometers. Die 

zijn het heetst van de hele dag omdat we pal in de zon 

moeten lopen. Af en toe bijkomen in een stukje schaduw 

en weer verder. Op ons slaapadres, de pastorie van 

Pfarramt Herz Jesu, maakt de pastoor zelf de deur 

open. Hij wijst ons de slaapplek, de keuken en de 

douche. We moeten de matrassen op de grond leggen 

maar voor een nachtje geen probleem. We hebben een 

dak boven ons hoofd. Eerst wat drinken en naar de 

supermarkt. Daarna lekker douchen, de was doen en het verslag maken. De rest van de avond de 

beentjes omhoog! De knie houdt het nog goed en ook het scheenbeen gaat redelijk. Beetje smeren 

met Ibuprofen, dat verlicht enigszins. Morgen weer verder. 

 

Antje en Piet 

 

 

 

 



 

En dan nog even dit … 

JIJ-MEI,  

Ik mors je over al mijn paden liefste 

Jij-rood de rozen en jij-blinkende het blauw 

Jij-kano’s in de blik van elke vrouw 

Jij-beelden in parijzen van het water 

Jij-lentebroden in de manden van de straten 

Jij-kinderen die met een hoofdvol mussen 

Achter de zonnebal aandraven 

Jij-mei jij-wij 

Jij-herteknieën van de zuidenwind 

Ik juich je sterrelings. 

Paul Rodenko (1920-1976) 

 

 

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 


