
       Bakel, 30 april 2022 
 
 
 
 
 
Beste mensen, leden van de regio Zuidoost-Brabant, 
 
 
Graag willen we weer een aantal mededelingen onder jullie aandacht brengen die zeker de moeite 
waard zijn. In willekeurige volgorde passeren ze hierna de revue. 
 
 
Vacature van voorzitter van onze regiocommissie 
Onze regiocommissie is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Enerzijds omdat aan het vervullen van 
deze rol een tijdslimiet verbonden is volgens de Statuten van de organisatie. Anderzijds omdat de 
huidige voorzitter Johannes Bellemakers zelf heeft aangegeven dat de tijd is aangebroken om plaats 
te maken. De rol van voorzitter willen wij  graag voor het einde van het jaar 2022 ingevuld hebben 
door een nieuwe persoon. 
 
Wij roepen leden langs deze weg op hun belangstelling kenbaar te maken uiterlijk 15 mei 2022 op 
het e-mail adres van onze regio Zuidoost-Brabant: regio.zuidoost-brabant@santiago.nl. 
Vanzelfsprekend worden ontvangen reacties met alle zorgvuldigheid behandeld. 
 
 
Jo Gruijters wordt onze nieuwe penningmeester 
Zoals wij eerder in de Nieuwsbrief van Maart 2022 al aangaven, was onze regio Zuidoost-Brabant op 
zoek naar een nieuwe Penningmeester. Wij zijn erg blij met de komst van Jo Gruijters, die per 1 april 
deze rol gaat invullen. Jo is eerder al penningmeester geweest en hij wilde deze rol weer met alle 
plezier oppakken. 
 
 
Uitbreiding van onze regiocommissie 
Wij willen als regiocommissie graag diverse activiteiten organiseren voor onze leden en dat vraagt 
capaciteit/handjes. Ons werkpakket binnen de regiocommissie is reeds dusdanig gevuld dat wij een 
beroep willen doen op onze regioleden om ons daarbij te helpen. Concreet gaat het om 
ondersteuning bij het organiseren van  regiowandelingen, regiofietstochten en het vervullen van de 
rol van webmaster.  
 
Onze gedachte is dat er voor deze drie ambities elk een werkgroep in het leven wordt geroepen die 
samen met een regiocommissielid de zaken organiseren. Wil jij ons komen helpen om de activiteiten 
voor onze leden mogelijk te maken, laat dat dan even weten via regio.zuidoost-brabant@santiago.nl.  
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Regiowandeling 23 april 2022 (13 km, regio Dommelen, Volmolen, Riethoven) 
Door omstandigheden konden we niet starten bij de Volmolen, zoals oorspronkelijk de bedoeling 
was. We vonden echter een gastvrij onderdak bij de voetbalclub in Dommelen om daar de koffie en 
de thee uit de kofferbak te kunnen aanbieden. Bijna 25 kopjes werden er vooraf genuttigd door even 
zoveel wandelaars, waarna we van start gingen. 
 
Het weer zat fantastisch mee, droog en niet te warm. Nadat we de wijk Keersop in Dommelen achter 
ons hadden gelaten, liepen we door mooie paden langs groene velden en sloten. Daarna volgden we 
een stuk het mooie riviertje de Keersop en keken we uit op het punt waar Dommel en Keersop elkaar 
ontmoeten. Doorgelopen kwamen we dwars door de camping Volmolen, waarna we om het ‘Groote 
Vlasroot’-ven liepen naar de nieuwe natuur. Dit was een mooi pad, wat hoger gelegen, opnieuw 
aangelegd langs het riviertje de Run. Op het einde van het pad draaiden we richting Broekhoven. 
Aldaar wilden we tussen de twee vennetjes ‘De Waterspin’ en ‘’Het Huisven’ weer naar de Keersop 
lopen, echter de paden en de nummering waren veranderd. Na wat gezoek hebben we uiteindelijk 
het nieuw aangelegde pad gevolgd en over de nieuwe voetgangersbrug terug naar de voetbalclub. 
 
Daar wachtte ons de verrassing van de dag. We hadden Bart Janssens van ‘De Rooie Sok’ uitgenodigd 
om ons deze middag te verwennen met een lekkere soep van gebakken groente en een heerlijke 
warme appelcrumble. Achter het terras van de voetbalclub, in het zonnetje met een drankje 
aangeboden door het Genootschap was het waarlijk genieten. Een fantastische afsluiting van een 
mooie wandeling. Daarom, iedereen bedankt. 
 

 
  

 
 
 
 

 
Berry en Johannes 
 
 
 
Wandelingen op korte termijn 
Op korte termijn zijn de volgende wandelingen gepland: 

• Zaterdag 21 of 28 mei 2022; 

• Woensdag 20 t/m zondag 24 juli 2022: ‘mini-pelgrimage’ in het kader van de viering van 
het Heilig Jaar van Maastricht naar Roermond (organisatie regio Rotterdam); 

• Maandag 25 juli 2022: Jacobuswandeling te Vessem. 
 



 
Café St. Jacques in Geldrop 
Het café St. Jacques van donderdag 21 april j.l. was geslaagd te noemen. Er was een aantal 
nieuwkomers te begroeten en de ontmoetingsplek voor ex-pelgrims en personen die naar informatie 
zoeken voor hun eerste pelgrimstocht werd weer alle eer aangedaan. Enkele aanwezige stonden in 
de startblokken om met de fiets naar Santiago te gaan.  
 
Donderdag 19 mei 2022 is het laatste café St. Jacques vóór de zomervakantie in café De Herberg, 
Hoog Geldrop 129 te Geldrop – aanvang 19.00 uur. Voor de nieuwkomers: er wordt veelal gepraat 
over de aanpak en de verwachtingen van de pelgrimstocht naar Santiago. De ervaringen van 
gelouterde pelgrims gaan over tafel samen met menige anekdote en weetjes. De moeite waard om 
te komen!  
 
 
Pelgrimeren voor de Jeugd in Deurne-Asten-Someren 2022 
Binnen onze regio worden er vanuit een drietal werkgroepen activiteiten georganiseerd in het kader 
van het Pelgrimeren voor de Jeugd. Leerlingen van basisscholen maar ook middelbaar onderwijs 
maken kennis met het pelgrimeren waarbij voormalige pelgrims als begeleiders optreden.  
 
In de periode 28 maart t/m 7 april 2022 werden er 6 pelgrimeertochten gelopen met de leerlingen 
van 5 basisscholen binnen Deurne-Asten-Someren. Getuige de reacties waren het geslaagde tochten 
waar de leerlingen met plezier op kunnen terug kijken. 
 
 
Vacatures bij Pelgrimeren voor de Jeugd in Deurne-Asten-Someren 
Met ingang van het nieuwe seizoen 2022/2023 zijn er een tweetal vacatures binnen de Werkgroep 
PvdJ DAS. Thelma Ratha gaat helaas stoppen als lid van de Werkgroep waar zij met veel plezier haar 
bijdrage heeft geleverd. Daarnaast wil de Werkgroep uitbreiden met één lid, omdat er wordt 
verwacht dat het aantal basisscholen, dat wil deelnemen, verder toeneemt naar het niveau van vóór 
de Corona-crisis.  
 
De Werkgroep wil beide vacatures graag voor het begin van het nieuwe schooljaar invullen, zodat 
deze van meet af aan gesteld is voor de werkzaamheden die op de Werkgroep af komen. Wil jij 
komen helpen om het pelgrimeren voor de leerlingen van de basisscholen mogelijk te maken, laat 
dat dan even weten via regio.zuidoost-brabant@santiago.nl. Graag jouw belangstelling kenbaar 
maken voor uiterlijk 15 mei 2022.  
 
 
 
Met de pelgrim op pad 
Wij hebben deze keer Betsy en Frans Berkers uit onze regio aan het woord gelaten over hun tochten 
naar Santiago de Compostela. Het verhaal gaat over de belevenissen onderweg en de betekenis van 
het pelgrimeren. We wensen jullie veel leesplezier met het verhaal van onze nieuwe gasten. (klik hier 
voor hun verhaal) 
 
 
Plannen voor 2022 
Voor zover mogelijk houden we jullie op de hoogte van de activiteiten die wij voor de leden van onze 
regio organiseren. In principe is dit te lezen in de Nieuwsbrieven. Daarnaast verwijzen we hier ook 
naar de website van onze regio, waar de actuele geplande activiteiten worden bijgehouden op 
https://www.santiago.nl/regios/zuidoost-brabant.  
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Graag willen wij op verzoek van de regio Rotterdam onderstaande info met onze regio delen 

 
Een ‘mini-pelgrimage’ van Maastricht naar Roermond van 20 juli t/m 24 juli 2022 in het kader van 
het Heilig jaar. 
We lopen van Maastricht naar Roermond waar we na aankomst vanaf zaterdagavond t/m zondag 
deel uitmaken van de festiviteiten ter ere van de viering van de naamdag van de Heilige Jacobus. 
 
De overnachtingen zijn geregeld op campings waar we slapen op comfortabele stretchers in 2 grote 
tenten. Alle materialen worden voor ons geplaatst en verplaatst naar de volgende camping. Wanneer 
je geen rugzak wil dragen, kan deze vanaf Maastricht tot Roermond in het busje wat meegaat. Deze 
vervoert ook al onze servies en kookspullen. We hebben eigen servies en bestek om zo min mogelijk 
afval te creëren. Er is een aparte kooktent en de catering wordt verzorgd door enthousiaste leden 
van onze regio die niet meelopen.  
 
De afstand die dagelijks gelopen wordt, varieert van plm. 15 tot 25 km. Onderweg hebben we 
aandacht voor de aanwezige Jacobalia en andere interessante zaken en er is een avondprogramma. 
 
De verzorging is op basis van all-inclusive vanaf het diner op de eerste dag tot aan de afscheidslunch 
op zondag in Roermond. 
 
Er kunnen maximaal 40 mensen deelnemen. Er is nog ruimte voor leden van het Genootschap. De 
kosten bedragen €325,- pp. Mocht een vriend(in)/familielid mee willen lopen die geen lid is van het 
genootschap, dan is de bijdrage €375,- De reiskosten van Maastricht en terug zijn hier niet bij 
inbegrepen. 
 
Wie meer informatie wil of zich al wil inschrijven via het inschrijfformulier kan een mailtje sturen 
naar de regio Rotterdam regio.rotterdam@santiago.nl . De volgorde van inschrijven en betaling is 
bepalend bij de verdeling van de plaatsen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Commissie regio Rotterdam, 
John Siteur, Huub Leenen, Jan van der Steen en Netta Michilsen. 
 
 
Tot slot 
Het voorjaar is volop in gang, vakantieplannen en pelgrimstochten naar Santiago worden voorbereid. 
Wij wensen iedereen het allerbeste toe bij het invullen daarvan.  Zij, die de komende tijd op pad gaan 
of nu al onderweg zijn, wensen wij een ‘Buen camino’ toe. 
 
Het is niet altijd voor iedereen weggelegd om nog actief op pad te gaan. Natuurlijk gaan ook onze 
allerbeste wensen naar jullie! 
 
 
 
De Regiocommissie Zuidoost-Brabant, 
 
Johannes Bellemakers, Noortje Wilting, Berry Blommaert, Jo Gruijters en Ger Beijers 
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