Nieuwsbrief 2017-01, regio Den Bosch

Berichten van het Landelijk Bestuur
Er is een aansprakelijkheidsverzekering voor alle kaderleden/vrijwilligers die bij het Genootschap
werkzaam zijn. Zo’n verzekering houdt o.a. in, dat als wij als Regio een wandeling of fietstocht
organiseren en er een calamiteit is, deze verzekering de gevolgen dekt.
De Regiocommissie geeft bij de Administratie van het NGSJ op wie bijv. een wandeling heeft
georganiseerd. Deze persoon is dan gedurende die dag verzekerd.

Naamdag St. Jacob
Gekeken wordt of we weer naar Zeeland gaan om samen met het Jacobusgilde de naamdag te vieren.

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
Ook dit jaar wil de regio nagaan of er vanuit de leden belangstelling is voor het bijwonen van een
pelgrims mis. De Commissie stuurt een enquêteformulier naar de leden met de vraag of er die
interesse is.
De bedoeling is om op de eerste zondag in mei een wandeling van ca 15 km te organiseren. Start om
6.00 uur ’s morgens, zodat we rond 9.00 uur in ’s Hertogenbosch zijn en de pelgrims mis van 10.00 uur
bij kunnen wonen.
Op het onlangs verstuurde enquêteformulier kunt u aangeven of u daar belangstelling voor heeft.

Regionale najaarsbijeenkomst in oktober 2017 in Geffen
De eerstvolgende Regio bijeenkomst is in Oktober. U wordt bijtijds geïnformeerd.

Landelijke Najaarsbijeenkomst 2017
In november 2017 is de landelijke najaarsbijeenkomst van het Genootschap in Breda.

Regiowandelingen
Op de laatste zaterdag van de maand in September, Oktober en November 2016 en januari, maart en
april 2017 werd een regiowandeling georganiseerd. Het waren weer drukbezochte bijeenkomsten.
Foto’s van die wandeling kunt u zien als u onderstaande link volgt.
http://caminodenbosch.walker47.nl

Regio fietstochten
Voor 2017 wordt een fietstocht uitgezet, georganiseerd door o.a. Arie Heijstek en Rieky Verstappen.

Regio kontakten.
Met de Regio Eindhoven en Breda zijn contacten geweest m.b.t. het organiseren van de ALV.

Camino Comfort
In Oss zijn twee enthousiaste dames een eigen info centrum begonnen. Daar kunt u ook terecht met
info over het pelgrimeren naar Santiago. Hun doel is om de Camino als concept toegankelijk te maken
voor iedereen.
Bezoek ook eens hun webwinkel.
https://www.caminocomfort.com/nl/

ALV 2017 in ‘s Hertogenbosch
De ALV op 18 maart jl is succesvol verlopen mede dankzij de hulp van onze vrijwilligers.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie hulp.
Alle deelnemers aan de ALV hebben we via een e-mail bedankt.
Volg deze link, https://www.santiago.nl/page/voorjaarsbijeenkomst-2017/163954 en u ziet een korte
impressie van deze dag.

GPS kursus:
Veel jongeren wandelen maar maken gebruik van hun smartphone ipv een GPS. Binnen de
Regiocommisie leeft nu het idee om een kursus wandelen met smartphone te starten.
Op het onlangs verstuurde enquêteformulier kunt u aangeven of u daar belangstelling voor heeft.
Nadere info volgt.

Bestuur Regio Den Bosch
In december 2016 is bestuurslid Josefine bevallen van een dochter Isa.
Isa heeft een truitje gekregen van de regiocommissie.
We hebben er de volgende tekst op laten zetten:

En als ik later groot ben, loop ik ook de camino.
Dat is Josefine ook zeker van plan.
De secretaris en de voorzitter hebben te kennen gegeven dat ze willen stoppen met hun
werkzaamheden voor de Regio Den Bosch.
Kandidaten voor deze functies worden verzocht zich te melden
(via de regio mail: regio.den-bosch@santiago.nl of telefonisch bij de voorzitter en/ of secretaris

