
Nieuwsbrief regio Zuidoost Brabant mei 2022 

 

Deze nieuwsbrief is de laatste voor het zomerreces. Hij is wat 

anders dan anders omdat de vaste samensteller van de 

nieuwsbrief, Ger Beijers, is afgereisd naar Roncesvalles. Hij zal 

daar de komende weken met een aantal andere Nederlandse 

vrijwilligers de grote aantallen pelgrims opvangen die daar 

dagelijks arriveren. Een moeilijke maar dankbare klus. 

Respect! 

 

Inhoud van de nieuwsbrief: 

- Met de pelgrim op pad -Ankie Scholten- 

- Camino in de Kempen op 25 juli a.s. 

- Terugblik wandeling in en om Gemert 28 mei 

- Voorlichters gevraagd in Vessem 

- Geplande activiteiten 

- Tot slot 

 

- Met de Pelgrim op Pad 

Marjet Osse heeft onlangs gesproken met Ankie Scholten. Een boeiend interview is 

daar het resultaat van. Zie hier het gehele interview.  

 

- Camino in de Kempen – wandelen op de feestdag van Jacobus 
 
De organisatie van de dertiende editie van de Camino in de Kempen staat in de 
startblokken. Nadat de wandeltocht drie jaar op rij geen doorgang heeft kunnen 
vinden, heeft de werkgroep dit jaar het draaiboek onder het stof vandaan gehaald en 
zijn de voorbereidingen opgestart. 
 
We merken dat deze wandeltocht door de Brabantse Kempen in een behoefte 
voorziet en dat deelnemers van afgelopen edities er reikhalzend naar uitkijken om 
weer eens af te kunnen reizen naar Vessem. En ook voor ons is het uiteraard 
plezierig om vele wandelaars te mogen begroeten en bij te praten met oude 
bekenden en ondertussen te wandelen in de omgeving.  
 
De Camino in de Kempen is een wandeltocht van 8 of 16 kilometer door de mooie 
natuur van Vessem, Wintelre en Hoogeloon. Het belangrijkste van deze dag is het 
met elkaar wandelen. Als extra worden er tijdens deze tocht herinneringen 
opgehaald aan het pelgrimeren naar Santiago de Compostella. Ook plaatselijke 
bezienswaardigheden spelen een rol tijdens het lopen. 

 

https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2022/05/zob-met-de-pelgrim-op-pad-Ankie-Scholten-.pdf


De start vindt plaats bij de Pelgrimsherberg Kafarnaüm. De deelnemers gaan 
groepsgewijs van start vanaf 9:00 uur en er wordt gelopen in groepen van 10 à 15 
personen. De leiding van een groep berust bij een Santiagoveteraan.  
 
Bij aanvang op Kafarnaüm is er koffie of thee voor de deelnemers, maar in 
tegenstelling tot voorgaande jaren dient men zelf voor een lunch te zorgen en water 
voor onderweg.  
Op het eindpunt bij de Jacobushoeve krijgen de deelnemers een vers 
Jacobusbroodje en is er muziek in de tuin om de wandelaars te begroeten. 
 
De Camino in de Kempen is een initiatief van het Nederlands Genootschap van Sint 
Jacob (Regio Zuidoost-Brabant), de Pelgrimsherberg Kafarnaüm en de 
Jacobushoeve in Vessem. 
De wandeling vindt plaats op de feestdag van Sint Jacobus op maandag 25 juli. 
 
Inschrijven voor deze wandeltocht kan vanaf 15 juni via de website van 
Pelgrimsherberg Kafarnaüm of via een link op de website van de Jacobushoeve.  
Uw aanmelding dient uiterlijk 18 juli binnen te zijn; u krijgt hiervan een bevestiging. 
De kosten voor deelname zijn € 5,00 per persoon, contant te voldoen ter plaatse voor 
vertrek van de wandeling.  
 
Pelgrimsherberg Kafarnaüm   Jacobushoeve 
Servatiusstraat 11     Jan Smuldersstraat 4 
5512 AJ Vessem     5512 AZ Vessem 
0497 591207      0497-592059     
www.pelgrimsherberg.nl    www.jacobushoeve.nl 

 

- Terugblik wandeling in en om Gemert 

Deze keer hadden Ans Jacobs en Jan van Maasakkers de organisatie op zich 

genomen en een wandeling uitgezet door en in het mooie Gemert. Al vroegtijdig 

werden de wandelaars persoonlijk opgewacht en met bordjes verwezen naar de 

parkeerplaatsen op het evenemententerrein aan De Schabbert alwaar de 

gebruikelijke koffie uit de kofferbak werd geschonken. Om 10 uur vertrokken met een 

groep van ruim 20 mensen. 

Via de lanen van het middeleeuws kasteel 

wat gebouwd is door de Duitse Orde ging 

de tocht gedeeltelijk over de 

kapellekesroute langs het 

boerenbondsmuseum via de Handelse 

bossen naar het Educatief natuurcentrum 

“De Specht” waarin ook Stichting 

Handelse Bossen, Poelenwerkgroep en 

de Vogelwerkgroep zijn gehuisvest. Hier 

werden wij, na een kleine 8 kilometer, 

tijdens een uitleg over de locatie, verrast 

met koffie en vlaai. 
 

http://www.pelgrimsherberg.nl/
http://www.jacobushoeve.nl/


Na deze interessante informatie en het maken van een groepsfoto werd de 

wandeling richting Gemert weer hervat. Het laatste gedeelte ging door het centrum 

van Gemert en eindigde op het Ridderplein waar de voorjaarskermis volop draaide, 

hier werd de groep ontbonden en ging ieder zijn weg.  

Terugkijkend : “een prachtige wandeling en gezellige buurt!” Tot september liggen de 

activiteiten van de Regio op een laag pitje, het zogenaamde zomerreces! 

 

- Voorlichters gevraagd in Vessem 

 Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob zoekt vrijwilligers voor het geven van 
voorlichting in het informatiecentrum te Vessem. 
  

  
 
Was is fijner dan je enthousiasme, jouw ervaringen op de camino en tips en weetjes 
te delen met mensen die zich voorbereiden om ook te gaan lopen of fietsen?  
  
Ben jij lid van het Genootschap, heb je recentelijk de camino gelopen of gefietst en 
ben je woonachtig in de omgeving van Vessem (regio’s Den Bosch, Breda/Tilburg of 
Zuidoost Brabant)? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
  
Elke 2e en 4e zaterdag van de maand wordt er in Vessem van 11.00 tot 15.00 uur 
informatie verstrekt aan toekomstige pelgrims. Je wordt zo’n 8 keer per jaar 
ingedeeld op basis van een rooster. Stuur een email naar het infocentrum om je op 
te geven of voor meer informatie. Informanten.vessem@santiago.nl 
  
Michiel Lenssen, coördinator infocentrum Vessem 
 
 
 

  

mailto:Informanten.vessem@santiago.nl


- Tot slot 
 
Na onze laatste wandeling in en rond Gemert houden we even pauze voor wat 

betreft de geplande activiteiten in de regio. Deze worden na het zomerreces in 

september weer opgestart. 

Voor de regio zijn dan de volgende activiteiten gepland: 

Regiowandelingen:  4e zaterdag van de maand op 24 september, 22 oktober en 17 

december 2022; 

Café St. Jacques:  3e donderdag van de maand op 15 september, 20 oktober en15 

december 2022; 

Bij dezen willen wij alle pelgrims een mooie (wandel/ fiets-) zomer toewensen,  

Buen Camino 

 

 

Namens de regiocommissie Zuidoost Brabant 

Berry Blommaert 


