Samenvatting regiobijeenkomst Regio Den Bosch op 8 oktober 2017
Tussen 11:15 en 11:45 uur komen de leden van het genootschap op de vergaderlocatie in Den Dungen bijeen
en genieten eerst van een kopje koffie/thee met een stukje cake.
Bij afwezigheid van Chris Strijbos, hij heeft eerder dit jaar zijn voorzittersfunctie neergelegd, opent Peter
Verstappen de bijeenkomst. Hij heet iedereen welkom en vraagt een kleine wijziging in de agenda door te
voeren (verkiezing voorzitter eerder te doen plaatsvinden dan tijdens het formele vergadermoment).
Josefien leest, zoals we van haar gewend zijn, een gedicht voor.
Verkiezing/installatie voorzitter
Peter Verstappen draagt namens de regiocommissie Erik Arts voor als nieuwe voorzitter van de
regiocommissie. Er zijn geen tegenkandidaten.
Rinse Janse vindt het jammer dat er vanuit de regioleden niet meer kandidaten/gegadigden voor de functie zijn
voortgekomen. Hij vraagt de vergadering, zeker voor de toekomst wanneer er weer vacatures ontstaan, om
toch eens rond te kijken binnen de bekendengroep van de regioleden of er verschillende kandidaten voor
vacatures kunnen worden gevonden.
De vergadering gaat met een applaus akkoord met de benoeming van Erik Arts, die reeds enige tijd als interim
voorzitter in functie is, als voorzitter van de Regiocommissie Den Bosch.
Hierbij daagt Peter de vergadering over aan Erik en hij draagt zorg voor de verdere vergadering.
Santiago aan het Wad.
Erik geeft aan dat hij en Peter Verstappen naar een bijeenkomst van het genootschap zijn geweest waar uitleg
betreffende dit onderwerp is gegeven.
Een aantal regio’s hebben al aardig wat werk verzet en ook dit komt nu op het bordje van de Regio Den Bosch,
n.l. het organiseren van een viertal wandel- en fietstochten in de maand april 2018, waarbij het zgn.
estafettestokje van de Regio Zuid-Oost Brabant wordt overgenomen om dit eind april weer over te dragen aan
de Regio Arnhem/Nijmegen. Voor verder info wordt verwezen naar de site van het genootschap.
Graag ziet de regiocommissie dat het organiseren hiervan niet enkel door de regiocommissie moet worden
gedaan en Erik vraagt dan ook of er vrijwilligers zijn die hierbij willen helpen. Er wordt door de leden hulp
aangeboden en de afspraak wordt gemaakt, om tijdens de lunch even contact op te nemen met Peter
Verstappen (8 belangstellenden voor hulp bij het opzetten/controleren van de wandelingen).
Presentatie door Mevr. Portier-Ayoubi en haar zoon
Mevrouw Portier vertelt samen met haar zoon, ondersteund door een reeks mooie foto´s, zichtbaar gemaakt
op de wand middels een beamer, over haar wandeling met de net afgestudeerde zoon naar Santiago de
Compostela. Onderweg mooie ontmoetingen gehad, waarbij soms vroegtijdig afscheid moest worden
genomen, anders waren ze nooit in Santiago aangekomen. Het was een tocht die voor haar redelijk goed was
verlopen, echter haar zoon heeft toch enkele dagen in de ziekenboeg gelegen. Diagnose Uitdroging.
Al met al toch een mooie en goed verlopen wandeling, waarbij mevr. Portier aangeeft toch nog een terug te
`moeten` gaan om een aantal zaken nog beter te bekijken.
Na ruim 45 minuten wordt hun presentatie met een applaus uit de zaal afgesloten en bedankt Josefine de
sprekers en biedt een klein geschenkje aan.
Lunch
Tijdens de lunch melden zich een aantal (8) vrijwilligers om mee te helpen bij het eerder genoemde onderwerp
`Santiago aan het Wad`.

Rondleiding Jacobuskerk
Kapelaan Pieter Zimmerman neemt ons mee in de kerk en legt ons, mede aan de hand van de glas in lood
ramen, het ontstaan van de kerk uit. Teven wordt er nog een klein lesje gegeven over de kerkgeschiedenis in
het verre verleden.
Met een kort gebed eindigen we de rondleiding en we danken Pieter voor zijn begeleiding en uitleg.
Formele deel van de regiobijeenkomst
Erik geeft aan dat Chris Strijbos niet aanwezig kan zijn en dankt hem voor zijn werkzaamheden gedurende zijn
voorzitterschap.
Verder dankt Erik de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor een zeer geslaagde ALV in maart jl. en de leden
die de diverse wandel- en fietstochten hebben uitgezet.
Een extra bedankje gaat naar Rinse Janse en zijn vrouw Truus, herstellende van een nare val, voor het maar
steeds weer verzorgen van lekkere koffie en thee uit de kofferbak bij de wandelingen.
Mevr. Tüski geeft aan dat zij toetreedt tot het bestuur van het Genootschap in Utrecht met als hoofdtaak het
verder ontwikkelen en onderhouden van de website. Hiermee neemt zij de functie van Henk van Dam over, die
zich terugtrekt uit het bestuur.
Tevens geeft zij aan zich sterk te maken voor de instroming van jongeren binnen het genootschap. Daarna vindt
er een korte gedachtewisseling plaats omtrent pelgrimeren met kinderen. Enkele leden van onze regio zijn
hiermee reeds bezig en zoals Ad Bruynel zegt: Kinderen komen los en vertellen jou wat ze allemaal hebben
meegemaakt en bij afscheid nemen wordt je niet alleen bedankt, maar stevig omarmd.
Jos van Berkel doet als penningmeester verslag aan de vergadering en vraagt de kascommissie hun bevindingen
aangaande hun controle.
Theo Vergeer geeft namens de kascommissie decharge aan de penningmeester. Het zag er allemaal goed en
netjes uit. Arie Heijstek, reeds twee jaar zitting in de kascontrolecommissie, treed terug.
Henk Murraij wordt bereid gevonden om de ontstane lege plek binnen de kascontrolecommissie in te vullen.
Hierna vraag Erik de pelgrims, die dit jaar voor het eerst de Compostella hebben gehaald, naar voren te komen.
Drie heren komen naar voren en doen een kort relaas over hun ervaringen, waarna zij door Josefine een flesje
wijn wordt aangeboden. Na enig geroezemoes in de zaal blijken er nog twee mensen te zijn, een echtpaar, dat
per fiets Santiago hebben bereikt. Ook zij doen een kort praatje en ook zij ontvangen elk een welverdiend flesje
wijn uit handen van Josefine.
Na de vraag van Erik of er nog vragen zijn bij de vergadering (die zijn er niet) sluit hij dit formele gedeelte van
de bijeenkomst.
Presentatie door Henk Murraij
Henk Murraij heeft naar aanleiding van zijn wandeling een boek geschreven met de titel `Durven zijn`.
Hij vertelt tijdens de presentatie wat hem allemaal overkomen is tijdens zijn wandeling en vele zaken volgens
hem neer op: “Durven zijn”.
Door zijn enthousiasme tijdens de vertelling vliegt de tijd voorbij en wordt hij hierop voorzichtig vanaf de
zijkant gewezen. Maar er blijkt geen probleem te zijn. Hij was al bijna aan het einde van zijn presentatie,
waarna hij afsluit met de mededeling dat wanneer men interesse heeft in het boek dit tijdens Café St. Jacques
bij hem is te verkrijgen.
Josefine bedankt Henk en biedt hierbij klein geschenkje aan.
Erik wil zeker zijn van zijn zaak en informeert of er misschien toch nog vragen zijn. Neen.
Hierna sluit hij, onder dankzegging aan de aanwezigen, om 16:30 uur de vergadering en opent hij Café St.
Jacques.
Peter Verstappen

