Nieuwsbrief 2016-08, regio Den Bosch
Berichten van het Landelijk Bestuur
De Camino Academie zoekt personen die hun tocht hebben laten sponsoren en die hierover in 10
minuten, c.q. 20 minuten een aansprekend betoog kunnen houden (voor een groter gezelschap) over
wat hun bewogen heeft de tocht te laten sponsoren en hoe dit uiteindelijk in de praktijk is verlopen.
Graag aanmelden via regio.den-bosch@santiago.nl

Naamdag St. Jacob
Onder begeleiding van het Jacobus gilde, liepen wij, pelgrims van het Genootschap van St Jacob naar
de Jacobus kerk in Zeeland.
Daar werd een pelgrims mis gehouden
om de naamdag van Jacobus te
vieren.
Na afloop op naar het clubhuis van de
Gilde en er was koffie en gebak.
Koffie van het Gilde, gebak van het
Genootschap. We mogen volgend jaar
weer terugkomen.
De leden van het Genootschap
hebben in “de Maashorst” nog 10 km gewandeld.
Was eigenlijk wel een mooie afstand op zo’n warme dag.

Meimaand Mariamaand in ’s Hertogenbosch.
Sinds 1380 wordt het beeld van de Zoete Moeder vereerd in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan te
's-Hertogenbosch.
Pelgrims uit heel Europa komen naar de Sint Jan toe om het miraculeuze Mariabeeld te vereren.
http://www.denbosch-cultuurstad.com/zoete-moeder.html
Reden voor het bestuur van de regio Den Bosch om een pelgrimstocht naar de St Jan te organiseren.
Vooraf was met het parochiebestuur van de St Jan
afgesproken dat we een gereserveerde plaats in de
St Jan konden krijgen.
Op 29 mei verzamelde zich een kleine groep leden
van de Regio Den Bosch bij het station in Vught.
Vandaar werd een korte wandeling gemaakt door
het Bossche Broek naar de St Jan, om de mis van
10.00 uur bij te wonen.
Zoals altijd zat de kerk weer helemaal vol. Wij
kregen een plaats op de eerste rij en werden
verwelkomd in het openingswoord.
Alle missen op zondag in de meimaand, 3 missen, worden opgeluisterd door gildes uit de omgeving.
Na afloop waren we het er over eens dat dit toch wel een bijzondere gebeurtenis was.

Regionale najaarsbijeenkomst 16 oktober 2016 in Geffen
Deze bijeenkomst zal grotendeels bestaan aan het koppelen van vrijwilligers aan aktiviteiten voor de
ALV op 18 maart 2017 in ’s Hertogenbosch.
Verder komt Jac Naus iets vertellen over pelgrimeren met kinderen.

Landelijke Najaarsbijeenkomst 2016
Op 12 november 2016 is de landelijke najaarsbijeenkomst van het Genootschap in Eindhoven.

Regiowandelingen
De eerstvolgende regio wandeling is op 24 september in de Maashorst. Start bij het Bomenpark in
Heesch.
Nadere info volgt.

Regio fietstochten
Voor 2016 wordt nog gekeken of we een fietstocht uitzetten.

Regio kontakten.
Het bestuur van de regio Den Bosch heeft het initiatief genomen om wat vaker met alle regio’s in
overleg te treden. De eerste bijeenkomst is op 1 oktober in Janskerkhof in Utrecht.

ALV 2017 in ‘s Hertogenbosch
De lokaties voor de ALV in 2017 liggen nu vast. Een aantal sprekers is al uitgenodigd, de komende tijd
zullen we de puntjes op de i zetten.
Bij de najaarsbijeenkomst van de regio zullen we meer uitleg geven. Om het programma goed uit te
kunnen voeren hebben we uw hulp nodig. Hulp bij de begeleiding van de sprekers, hulp bij de
begeleiding van de groepen die naar een onderdeel van het programma gaan etc.

Bestuur Regio Den Bosch
Bestuurssamenstelling:
Onze penningmeester, Peter Kox, heeft aangegeven dat hij wil stoppen met het penningmeesterschap.
Na een oproep heeft zich een nieuwe penningmeester gemeld, Jos van Berkel.

GPS kursus:
In de enquête van begin dit jaar hebt u aangegeven dat u wel interesse had in een GPS cursus. We
hebben contact opgenomen met docenten van www.allesovergps.nl .
We zijn aan het onderhandelen met deze vereniging. De cursus wordt in kleine groepjes gegeven en
duurt 3 uur. U krijgt de beschikking over een eigen gps-apparaat gedurende de cursus. In deze cursus
worden zowel de praktische kanten en wat theoretische kanten belicht. Ook hoe u zelf via de PC een
route kunt uitzetten en op het gps-apparaat kunt zetten. Bij veel aanmeldingen zal de cursus over
meerdere dagen gespreid worden.
De cursus is niet goedkoop, € 28 per persoon. Het bestuur draagt een bedrag van € 13 bij. De rest is
voor de cursist.
Nadere info volgt.

