Nieuwsbrief 2016-01, regio Den Bosch
Berichten van het Landelijk Bestuur
In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is mede op initiatief van de Stichting Jabikspaad
Fryslân het idee geboren om Sint-Jacobiparochie niet alleen een beginpunt van Pelgrimswegen te laten
zijn, maar ook het “eindpunt”: “Santiago aan het Wad”. Door het Genootschap is dit idee opgepakt en
vertaald naar een “Camino Santiago aan het Wad Estafette” in 2018 door al onze 16 regio’s, waarbij de
invulling van het basisstramien per regio gebaseerd wordt door de Jacobswegen uit de twee boekjes van
“Jacobswegen in Nederland”. De organisatie van de estafette is in handen van de regiocontactpersonen,
respectievelijk de regiocommissie. De verrassing zal weer zitten in de regionale variëteit.
De Regio Den Bosch valt onder de route Oost.
Route Oost:
Limburg: Eijsden naar Venlo. Of Roermond
Zuid-Oost Brabant: Venlo of Roermond naar Vessem
Den Bosch: Vessem naar Grave
Arnhem/Nijmegen: Grave naar Doesburg
Oost Nederland: Doesburg naar Hardenberg
Groningen/Drenthe: Hardenberg naar Santiago aan het Wad
Voorstel is om te starten in februari 2018 met de eerste regio en iedere maand daarop de volgende regio.
In juli 2018 is de laatste regio aan de beurt. De bedoeling is dat de aankomst van de verschillende routes
elkaar ontmoeten op 25 juli 2018 in Santiago aan het Wad.
Landelijk wordt gezorgd voor een speciaal pelgrimspaspoort en aan het eind van de estafette bij aankomst
in Santiago aan het Wad wordt een Compostela uitgereikt aan diegenen die minimaal 100 kilometer
hebben gelopen of minstens 200 kilometer hebben gefietst.
Definitieve uitwerking volgt.

Enquête
Via een enquête heeft het Regio Bestuur aan de leden enkele ideeën voorgelegd. De uitslag van de
enquête luidt als volgt:

Onderwerp:
1. Naamdag Jacobus vieren samen met
St Jacobusgilde Zeeland
2. Fysiotherapeut uitnodigen op een extra avond
3. Samenwerken met Pelgrimswegen Rome
4. Demo avond e-bikes
5. Bever uitnodigen m.b.t. schoeisel / kleding
6. In de mei maand wandelen naar de St. Jan
7. Verhalen van thuisblijvers
8. Lezing over Oude Katholieke Gewoonten
In Brabant
9. Wandelen/fietsen met GPS
10. Ultralight wandelen
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Eigen ideeën en/of opmerkingen:
Uitnodigen Jac Naus om pelgrimeren voor de jeugd te promoten
Een weekendje weg organiseren
Fietsen met GPS
Meer wandelingen

Naamdag St. Jacob
Om de naamdag van Jacobus in 2016 niet stilletjes voorbij te laten gaan heeft het bestuur gemeend om
samen met het St Jacobs Gilde uit Zeeland, dit gezamenlijk te vieren. http://www.stjacobusgilde.nl/
De uitslag van de enquête mbt dit onderwerp is fifty/fifty. We zullen bijtijds een uitnodiging uitsturen en
inventariseren wie de Naamdag van Jacobus wil meevieren.

Regionale voorjaarsbijeenkomst 21 februari 2016
Bij de voorjaarsbijeenkomst is het gebruikelijk dat er een wandel en fiets workshop wordt gegeven.
Zo’n 35 pelgrims hadden zich aangemeld, 25 voor de wandel en 10 voor de fiets workshop.
’s middags werden er 3 lezingen gegeven:
-

Het wonder van Empel
Het verhaal van Julius die met zijn opa een deel van een camino heeft gewandeld

-

PILNAR, een lezing over pelgrims verhalen

50 leden woonden deze middag bij.
Verslag Voorjaarsbijeenkomst
Om 10: 00 uur worden de bezoekers van de ochtend sessies, wandelen / fietsen naar Santiago de
Compostela, onder het genot van een kopje koffie of thee welkom geheten.
De groep wordt gesplitst voor de twee “workshops”.
Omstreeks 12:00 uur zijn de workshops afgelopen en we krijgen positieve reacties.
Tussen 13:00 en 13:30 uur komen de bezoekers, die alleen voor de middag sessies hebben ingeschreven
binnen. Ook deze mensen worden welkom geheten , alsmede de sprekers voor deze middag.
De groep is aangegroeid tot ruim 50 personen, waaronder ook de secretaris van het Genootschap, tevens
de contactpersoon voor onze regio. Na het welkomstwoord, worden eerst enkel formele zaken geregeld,
zoals kascontrole, waar voor de kascontrole commissie decharge wordt verleend.
Een nieuw lid voor deze commissie is vereist en de heer Theo Vergeer wordt bereid gevonden zitting te
nemen in de kascontrole kommissie. Het zittende lid is Arie Heijstek.
De penningmeester, Peter Kox, doet verslag over de financiën. Peter Verstappen wordt door Chris
voorgesteld als secretaris, als opvolger van Rinse Janse.
Hierna volgen de drie presentaties, welke alle drie met aandacht en belangstelling werden gevolgd.
De presentatie “Op pad met mijn opa” door Julius Verhees was kort maar zeer amusant.
Chris bedankte de presentatoren van de workshops en de sprekers van de namiddag met een presentje en
de dag werd afgesloten met een drankje onder de noemer “Café St. Jacques”. Tijdens dit uurtje heeft het
bestuur nog enkele gedachten uitgewisseld met de secretaris van het Genootschap. Concrete afspraken of
toezeggingen zijn hierbij niet gemaakt.

Landelijke Voorjaarsbijeenkomst 2016
Op 12 maart 2016 is de landelijke voorjaarsbijeenkomst van het genootschap in Amsterdam geweest. Zo’n
700 leden bezochten de ALV.

Regiowandelingen
In 2016 hebben we 2 regio wandelingen georganiseerd, waaraan gemiddeld 35 personen deelnamen. Het
totaal aantal verschillende deelnemers bedroeg 98, ofwel ongeveer 1/6 van het aantal regioleden. Met de
regiowandelingen wordt duidelijk in een behoefte voorzien.
Korte impressie van een regiowandeling op 23 januari 2016 in natuurgebied "de Mortelen"

"Als het zo doorgaat hebben we straks nog verkeersregelaars nodig".
De opkomst op zaterdagochtend 23 januari was behoorlijk groot. Het parkeerterrein van café
"Vingerhoeds" was dan ook meteen geheel gevuld. Café Vingerhoeds ligt in het prachtige natuurgebied ‘De
Mortelen’ tussen Boxtel en Oirschot. Het is een stukje Brabant zoals het vroeger was; ongerepte natuur
met een grote diversiteit aan bezienswaardigheden.
In het hartje hiervan, ligt de oude herberg van Mieke Vingerhoeds. Deze nostalgische herberg voert u mee
langs vervlogen tijden. In de oude langgevel boerderij zijn nog steeds de bedstee, opkamer en de schouw
met platte buiskachel te zien.
Met 46 wandelaars gingen we iets na 09.30 uur op pad. Na de eerste bocht hield "Roosje" het voor
gezien. Hij/ zij was de baas en bazin kwijt. De één dacht hij/ zij is bij de ander en de ander dacht hij/zij
is bij de één. Met 46 lopers is er altijd iemand de laatste en die vond dat je toch moest proberen het
hondje mee te krijgen. Lukte niet echt. Na enige tijd toch maar met de groep gebeld, waarop de
hulptroepen terug gelopen kwamen.
We liepen door prachtig gebied op weg naar Boxtel, naar Kasteel Stapelen.
Kasteel Stapelen werd rond de 13e eeuw gebouwd door een lid van het geslacht Randerode en is
onlosmakelijk verbonden met een legende én een lokale traditie. Rond 1400 morste priester Eligius witte,
geconsacreerde wijn op het altaarkleed. Op het kleed verscheen een rode vlek, die er niet meer
uitgewassen kon worden. Tot op zijn sterfbed hield Eligius deze vlek geheim, waarna hij het vertelde aan
kasteelheer Willem van Merheim. Die kreeg toestemming om het doek aan het volk te tonen.
Uiteindelijk leidde het in Boxtel tot de jaarlijkse bloedprocessie op de eerste zondag na Pinsteren.
Na een uitgebreide pauze, uitstekend verzorgd met een zeer vriendelijke bediening, gingen we weer
verder. Via de Anna kapel van "de Roond" (Anna is de moeder van Maria) en langs het "smalwater"
en de Beerze. Prachtig gebied dat inmiddels ook dienst doet als waterberging.
Terug bij café Vingerhoeds, waar nog wat werd nagepraat en geborreld, en waar we constateerden
dat we weer een prachtige tocht met goed wandelweer achter de rug hadden.
Rinse
voor meer foto's zie ook: http://caminodenbosch.walker47.nl

Regiowandeling Den Bosch Zaterdag 27 februari in natuurgebied “De Maashorst”
Onder een lekkere midwinterzon hebben we weer genoten met een grote groep wandelaars uit de Regio Den Bosch
ditmaal in natuurgebied de Maashorst. Net als vorige maand hebben zich weer bijna 40 leden gemeld bij de
parkeerplaats d’n Kofferbak , waar de koffie met een lekkere bokkenpoot werd verzorgd door Josefine en Peter.

Een fijn begin van een heerlijke wandeldag van 17 kilometer , uitgezet door Peter Kox en Theo Vergeer in en rond
Natuurgebied De Maashorst, bij de meeste Brabanders inmiddels bekend en geliefd, vol met bossen ,zandwallen,
heideveld en slingerende wandel- en fietspaden die de rijke historie en schoonheid van deze omgeving bepalen.

Theo en Peter hebben ons een fijn programma geboden, waarbij Theo als voormalig natuurgids
ons leuke anekdotes wist te melden zoals over de grauwe klauwier die hun prooi, zoals hagedissen en muizen, aan
de doorns van daarvoor speciaal aangeplante meidoornstruiken ophangen om ze zo beter op te kunnen peuzelen. In
maart 2016 zullen enkele wisenten (Europese bizons) vanuit Noord Holland en uit Polen naar de Maashorst komen.
Peter heeft ons verteld over de wielerbaan die voor de Belgische vluchtelingen in de eerste wereldoorlog werd
aangelegd en waarvan de resten nog goed zichtbaar zijn in het terrein.
Op de middag introduceerde Peter ons bij het St Jacobusgilde in het plaatsje Zeeland, wat een verrassing was.
Bestuursleden Cor van Loy en Angela van der Ven ontvingen ons op z’n Brabants met koffie en het inmiddels
traditionele worstenbroodje en vertelden ons enkele wetenswaardigheden over het Gilde.
Het is een kerkelijk en pauselijk Gilde, en ontvangt jaarlijks vele Pelgrims op weg naar Santiago. Zo viert men in het
peeldorpje Zeeland als sinds de 15e eeuw jaarlijks op 24 juli op traditionele de verjaardag van Jacobus, ook dit jaar
weer, met een mis in het dorp, waar het Gilde muziek en vaandels in de kerk toont, en de kerkgasten en pelgrims
vervolgens als speciale gasten verder feestelijk de dag kunnen doorbrengen.
Op 16 mei vindt het jaarlijks koningsschieten met kruisbogen plaats, en winnares
Angela van der Ven is recent als eerste vrouw tot Koningin van het Jacobsgilde geschoten.
Het kopje koffie en de ontvangst waren dan ook vorstelijk, met dank voor deze fijne dag
Erik Arts

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

Regio kontakten.
Op 12 december jl zijn de besturen van alle regio’s van het Genootschap bij elkaar geweest om elkaar
nader te leren kennen en vooral om ideeën en ervaringen uit te wisselen.
Het bestuur van de Regio Den Bosch heeft daar een positieve indruk aan overgehouden. Op de weg terug
naar huis was het bestuur er van overtuigd dat dit soort bijeenkomsten vaker moeten plaatsvinden. Het
bestuur van de Regio Den Bosch gaat het initiatief nemen om de besturen van alle regio’s vaker bij elkaar
te krijgen. Tijdens de ALV in Amsterdam is al met diverse bestuursleden van verschillende regio’s
gesproken en de indruk was dat men het een goed idee vond.

ALV 2017 in ‘s Hertogenbosch
De locaties 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

