
 

 

 

 

 

 

 

Herinnering/ Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst 

regio Den Bosch op zondag 2 april 2023 
Graag herinneren we je nog aan en nodigen we je uit voor de voorjaarsbijeenkomst van de regio 

Den Bosch van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Het programma is nu definitief. 

Locatie:  Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, 5491 TB Sint-Oedenrode  
(Het Damiaancentrum is moeilijk te zien vanaf de weg. Tegenover het centrum ligt het bedrijf 

van Van Kessel met een digitale klok langs de weg. De toegang is voorzien van een poort die 

bevestigd is aan twee witte stenen palen. Volg de pijlen met opschrift Damiaancentrum en rij 

helemaal om het gebouw. Daar bevindt zich een grote parkeerplaats en de ingang. De ingang is 

voorzien van een houten vlonder. Bij binnenkomst links aanhouden. Dan zie je de ontvangst-

ruimte aan je linkerhand. Bij binnenkomst rechtsaf zijn toiletten.) 

Programma: 

09.30 uur ontvangst met koffie/ thee. 

10.00 uur wandeling ca 8 – 9 km (Liesbeth Spijkers) 

10.00 uur workshop GPS (nog 2 plaatsen beschikbaar) (Theo Vergeer) 

12.00 uur lunch 

13.00 uur workshop “spiritualiteit op de camino” (Anne-Marie Reimert/ Jasper Saris) 

14.45 uur presentatie “kloosterfietsroute” (Frans Bergmans) 

15.15 uur korte koffie/ thee pauze 

15.30 uur presentatie “wandelen en fietsen met een GPS-app” (Theo Vergeer) 

16.00 uur camino café 

17.00 uur sluiting 

Het Damiaancentrum heeft geen eigen catering. We zijn dus self-supporting voor wat betreft 

koffie/ thee/lunch en camino café. Voldoende vrijwilligers hebben zich inmiddels aangemeld.  

Tijdens de lunch zal de donativo-koker rondgaan. Wij hebben geen pin-apparatuur. 

Aanmelden: bij de regio Den Bosch vóór/ of uiterlijk op 27 maart onder vermelding van 

- naam en mobiel telefoonnummer en 

- of je wel/ niet meewandelt  

- of je wel/ niet deelneemt aan de lunch  

- of je wel/ niet deelneemt aan de middagbijeenkomst 

We zien je graag bij de komende najaarsbijeenkomst.  

 

De regiocommissie ’s-Hertogenbosch 

Marianne, Theo, Rinse 
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