Impressie van een regiowandeling op 22 oktober 2016 rondom den Bosch
En ........ ere die de eer toekomt.
Zaterdagochtend verzamelden we ons aan het parkeerterrein bij de tennisvereniging aan de
Oosterplas in Den Bosch. Het was schitterend weer en het was reeds een drukte van belang met
sportieve mensen, joggers en anderen die (soms vergeefs) probeerden de conditie op te krikken of
de nodige kilo's kwijt te raken rondom de Oosterplas.
De koffie (of thee zo je wilt) uit de kofferbak, geschonken door Truus, smaakte goed en er was voor
ieder voldoende (ik sta er overigens wel ongeveer een uurtje eerder voor op).
De wandeling was georganiseerd, voorbereid en verzorgd door Pauline en Erik (of Erik en Pauline zo
je wilt) en beloofde gevarieerd en plezierig te worden. Ook een aantal nieuwe gezichten (met de
bijbehorende personen) waren van de partij.
Eerst rondom de Oosterplas, richting de
Aa. Vervolgens het graspad langs de Aa
richting de Bartjes en de watertoren.
Verder langs de Aa de stad in richting
citadel, alwaar een korte verhandeling
door Erik.
Ofschoon door deze en gene al trek in
koffie werd gesignaleerd, moesten we
daar nog even op wachten en verder
wandelen door het in beginnende herfstkleuren getooide 's-Hertogenbosch.
Via de Brede Haven en de Westwal tot aan de Dommel. Door de schippers Frank en Bart werden we
met het handveer veilig naar de overzijde, de Bossche Broek in, gevaren. Langs de Slingergracht
richting Hekellaan en daar de stad weer in en via de Parade en de Markt naar de Havensstraat.
We werden verwacht bij de Vincentius vereniging.
De Vincentius vereniging is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke
dienstverlening. Ze zijn voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap.
Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de Vincentius vereniging de
situatie van de mensen structureel te verbeteren. Vanwege regionale verschillen leggen de
afzonderlijke afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten. Die zijn zo breed en divers dat
het voor vrijwilligers niet moeilijk is taken op niveau te vinden die voldoening bieden. De meeste
leden en medewerkers zijn jarenlang betrokken bij de vereniging. Ook Pauline is vrijwilligster bij
Vincentius, dus vandaar dat we er terecht konden voor koffie en een worstenbroodje.
Na een uurtje pauze weer verder op weg.
Via de Hinthamerstraat naar de
Bethaniestraat naar het "Groot Tuighuis"
(heeft overigens niet te maken met nietaangepasten of andere aso's).
In dit markante gebouw is thans de
gemeentelijke afdeling Erfgoed en het
daaraan verbonden depot van de
gemeentelijke archeologie en
bouwhistorie gevestigd.

Kort na 1430 werd hier een kapel en gasthuis gebouwd
voor bedevaartgangers op de reis naar Santiago de
Compostela. Deze kapel werd in de 16e eeuw uitgebreid
tot een driebeukig schip met éénbeukig koor. Vanaf
1569 was het parochiekerk. Na 1629 werd het gebouw
onteigend en diende vervolgens als protestantse kerk,
wagenhuis en paardenstal. In 1752 werd het verbouwd
tot militair arsenaal. Daarbij werden drie opslagzolders
voor onder andere wapentuig gemaakt en heette het in
de 19e eeuw ‘Groot Tuighuis’.
Na de beëindiging van de militaire functie was het
gebouw vanaf 1924 de locatie van het Noordbrabants
Museum. Na het vertrek van het museum naar de
Verwersstraat kreeg het in 1988 de huidige functie. In
2005-2007 is het gebouw gerestaureerd en gerenoveerd.
Er is een publiekspresentatie te zien van het
archeologisch en bouwhistorisch werk in de praktijk. Als
ArcheoHotspot ’s-Hertogenbosch is deze presentatie vrij
toegankelijk.
Tot het eind van dit jaar is de tentoonstelling ‘De stad van Bosch’ te zien. Deze expositie in het kader
van Bosch 500 geeft een beeld van de stad en samenleving in de tijd van Jheronimus Bosch, door de
combinatie van 3D-reconstructies, archiefstukken en vondsten uit archeologisch en bouwhistorisch
onderzoek.
Via een korte, maar boeiende en enthousiaste uitleg door 3 vrijwilligers kregen we toch een helder
beeld van het leven in 's-Hertogenbosch in de tijd van Jeroen Bosch en ging een en ander nog verder
leven.
Maar, zoals zo vaak, aan alle leuke dingen komt een eind (overigens ook aan minder leuke dingen) en
we mochten nog een stukje wandelen. Via het Zuiderpark weer terug naar de Aa en zo weer naar de
Oosterplas waar we vanochtend begonnen waren.
Een gevarieerde tocht, mooi droog/ zonnig herfstweer, plezierige mensen, Pauline en Erik (en
natuurlijk ook alle anderen die deelnamen) bedankt voor de goede zorgen.
Kortom een welbestede dag. Graag tot een volgende keer.

Rinse
voor meer foto's zie ook: http://caminodenbosch.walker47.nl

