Nieuwsbrief 2015-01, regio Den Bosch
Introductie
Zoals aangegeven tijdens de laatste Regio bijeenkomst wil het regiobestuur wat vaker met de regioleden
communiceren via een Nieuwsbrief.
Hierin kan de laatste informatie/nieuwtjes van het Genootschap in zijn geheel of de Regio in het bijzonder
worden vermeldt.
Het is niet de bedoeling om de Nieuwsflits vanuit het Genootschap te dupliceren, maar meer om een
Nieuwsbrief voor en door de regioleden van de regio Den Bosch te zijn, met informatie die voor onze regio
relevant of interessant is.
Bijdragen van jullie wordt dus op prijs gesteld. Zonder jullie bijdragen zal het initiatief mogelijk een zachte
dood sterven.

Voorjaarsbijeenkomst Regio Den Bosch
Tijdens de afgelopen voorjaarsbijeenkomst in Zijtaart gaf Jan van Woerkom een presentatie van zijn tocht
naar Santiago. Samen met koor "Mazing Joy" werd een aansprekende uitvoering ten beste gegeven.
Voor een impressie van het koor volg de onderstaande link.

https://youtu.be/2sr_V5wf9L4
Werkgroep Geschiedenis en Cultuur
Op 9 februari, 23 februari en 9 maart heeft de werkgroep Geschiedenis en Cultuur van het Genootschap 3
lezingen verzorgd. De 3 avonden werden door ca 35 leden bezocht. Het waren mooie en leerzame
avonden. Volg de link voor een korte impressie.

https://youtu.be/ED8a_bBl_ME
Naamdag St. Jacob
Het ligt in de bedoeling om rondom de naamdag van St Jacob (25 juli a.s) een weekend te organiseren.
De plaats zal naar verwachting Sittard (Zusters Carmelieten; http://www.reginacarmeli.info/) zijn, waar we
met max. 35 mensen kunnen bivakkeren. Je moet ongeveer denken aan € 50,- per persoon voor het
weekend (vrijdagmiddag/ zaterdag/ zondag/ slapen/ eten/ drinken). Om een beeld te krijgen voor verdere
reservering graag aangeven via regio.den-bosch@santiago.nl of hiervoor belangstelling bestaat. Bij te
weinig deelname gaat het niet door; deelname op volgorde van aanmelding.

Landelijke Voorjaarsbijeenkomst 2017
In maart 2017 zal de landelijke voorjaarsbijeenkomst van het genootschap in 's-Hertogenbosch worden
gehouden. Ofschoon het pas over twee jaar is, zal een en ander toch tijdig moeten worden voorbereid.
Graag vragen we dan ook regioleden zich te melden om samen met het bestuur na te denken over een

opzet en een mogelijk programma.
Het Bestuur is op bezoek geweest bij de Club Vrienden van ’s Hertogenbosch. Deze wil ons graag helpen
met het organiseren, geven van lezingen e.d. en men heeft ons geholpen met het vinden van een geschikte
locatie.
Wordt vervolgd.

Regiowandelingen
In de maanden januari en februari hebben we inmiddels een tweetal wandelingen rondom Boxtel en in de
Loonse en Drunense Duinen gehouden, met een behoorlijk groot deelnemer aantal.
De bedoeling is dat we dergelijke wandelingen op de 4e zaterdag van de maand organiseren, dus nog in
maart en april, dan een zomer pauze en daarna weer in augustus, september, oktober en november.
Als er regioleden zijn die een fraaie wandeling weten (ca 20 km) en/ of die willen organiseren, graag reactie
naar het bestuur.
Onderstaand een impressie van de wandeling in februari.

Rondje Drunense Duinen 28 februari 2015
Zaterdagmorgen 28 februari, de zon staat hoog aan de hemel
vroeg in de morgen, toch een kleine vergissing wat betreft de
kou, want die is wel goed voelbaar om 9.15 uur in de
morgen. Menigeen dacht toch had ik mijn muts en
handschoenen maar mee genomen. Maar wat lekker is dan
de koffie en thee en de koekjes uit de kofferbak. Vandaag
gaan we op pad met 44 mensen en enthousiast zijn ze.
Ze hebben er zin in.
We starten in het gehucht Giersbergen. Heel mooi, prachtige
boerderijen met rieten kappen, het gehucht telt 70 inwoners,
het ontstond in de eerste helft van de dertiende eeuw. De
grond was eigendom van de abdij Ter Kameren in de omgeving van Brussel. Dit was een abdij van de Cisterciënzerorde
voor zusters die zich geheel afschermden en zich volledig wijden aan meditatie en gebed. Het land werd bewerkt door
monniken en lekenbroeders (leden die tot een religieuze gemeenschap behoorden maar geen priesterwijding kregen).
In de tweede helft van de dertiende eeuw zagen de abdijen zich genoodzaakt landarbeiders te werven om de uithoven
(waar Giersbergen er een van was ) rendabel te houden. De uithof Giersbergen bestond in oorsprong uit een tweetal
boerderijen de poorthoeve en de maaihoeve. Het was een gemengd bedrijf. De veeteelt was de voornaamste
inkomstenbron. Daar het woeste gebied rondom Giersbergen grotendeels uit heidevelden bestond werden er schapen
gehouden. De producten die de uithof voortbracht dienden direct voor de abdij of werden in Den Bosch verkocht.
Rond 1720 kwamen er veel wolven voor in het gebied het was een plaag jagers kregen een premie van 12 tot 15
gulden voor elke gedode wolf.

Maar verder dus op pad, er wordt veel uitgewisseld en het is gezellig. Een prachtige omgeving met veel bos en
heidegebieden. Prachtig weer inmiddels de zon hoog aan de hemel aangenaam temperatuurtje!!! We komen langs

Fellenoord een oude boerderij uit 1652 het is een
rijksmonument. Op naar onze pauzeplaats de Roestelberg
er zijn nog meer mensen die aan pauze toe zijn het zit
helemaal vol met wandelaars en fietsers we kunnen er nog
net bij. Pauze met koffie, thee en worstenbroodjes,
heerlijk!!!
Na de pauze klimmen we naar de Drunense duinen en
komen we in de Brabantse Sahara woestijn en ploeteren
we door het klapzand. De volgende stop/pauzeplaats is bij
landgoed Bosch en Duin en daar is dus ook een restaurant
Bosch en Duin.

Ook hier weer volle bak, er word veel gepraat over en weer en gezelligheid kent geen tijd maar toch stappen we ook
hier weer op klaar voor het laatste stukje van deze dag, Weer een stukje Drunense duinen en heel veel bossen. We
zijn al weer in Giersbergen en mij bekruipt even het gevoel van jammer dat we er al zijn maar gelukkig komt er weer
een volgende wandeling, ik heb er nu al zin in.

Groetjes allemaal, en voor wie op pad gaan Bon Camino!!!!!!!
Mientje van de Graaf

Dagboek fragmenten
donderdag 11-05-2006 - dag 73 - ca 35 km; totaal 1881 km
"Een zaal met een vrij laag plafond met ca 25 (x2) stapelbedden (er zijn nog 2 zulke zalen). Ergens is het
net of in een hoek een zeer oude toverheks met een druipende haakneus met harige wrat in een pot
roert, die op een duister houtvuurtje staat. In die pot een slijmerige, bruine, drabachtige smurrie die
pruttelt, ronkt, snurkt en giert, met zo nu en dan een enorme oprisping, die de rest van het geluid nog
overstemt.”
Als u dit herkent, heeft u waarschijnlijk ook ooit eens in de pelgrimsherberg bij de benedictijner nonnen van Léon
gebivakkeerd.
Zo ongeveer als boven was de nacht in de Albergue de Santa Maria de Carbajal in Léon. Je slaapt wel, maar toch te
weinig en wat onrustig. Bovendien slapen de Spanjaarden graag in de buurt van de ramen, zodat ze die dan als
tijger(s)innen kunnen bewaken en 's-nachts potdicht houden.
De volgende ochtend ging het licht aan en ik had in eerste instantie het idee dat ik m’n wekker was vergeten in te
stellen. Maar nee; het was nog ver vóór 6 uur. Een aanzienlijk deel van de ronkenden was reeds aangekleed en bezig
te vertrekken. Niet te begrijpen, want het is nog stikdonker hier buiten om deze tijd.
Om 7 uur ontbijt in de herberg, aangevuld met wat eigen middelen. Om 07.45 uur vertrokken en inderdaad …… ik
liep weer verkeerd; ik oriënteerde me op de verkeerde catedral/ basilica.
Toen ik weer op de goede weg was, gaf m’n horloge inmiddels 08.30 uur aan.
Walker47

Vervolg
Wij hopen dat je een indruk hebt gekregen wat we voor ogen hebben met onze regionieuwsbrief.
Heb je wetenswaardigheden van je pelgrimstocht, dagboekfragmenten, belevenissen van onderweg of
anderszins, laat het ons weten.
Bijdragen zijn zeer welkom via de email van de regio Den Bosch

Voor wie binnenkort op reis gaat
buen camino
van Josefine, Chris, Peter en Rinse

