Oss, 22 oktober 2018

Verslag Najaar Regiobijeenkomst 2018 Regio Den Bosch
Op zondag 21 oktober kwamen ca 50 leden van de Regio bij elkaar in het Museum voor
Religieuze Kunsten te Uden voor de najaarsbijeenkomst, hierbij volgt een kort verslag:
Vanaf 09u melden de eerste leden zich bij de koffie uit de kofferbak, een enkel lid had nog
een warm pannetje met ontbijtpap bij zich, het was inderdaad best vroeg, waarna ca 45
personen achter Ria aanliepen rond de mooie Bedafse Bergen, de route was ca 10 kilometer
en beviel goed.
Vanaf 12u werden we ontvangen door 5 leden van het Jacobus Gilde uit Zeeland en Wouter
Prins van het MRK en zijn vrijwilligers die speciaal voor de groep broodjes en een soepje
opdienden, waarna de vergadering kon starten met een presentatie over het museum en de
nieuwe Kloosterroute.
Na het MRK een leuke presentatie van de Gilde Broeders uit Zeeland, waartussen de Gilde
Koningin, De Jacobus Pelgrim en de Zilver en Vaandeldrager met het speciaal Jacobus
Vaandel vol symboliek. Zoals Het Pauselijk Benedictus wapen en het Jacobus wapen, tevens
een oproep voor 28 juli 2019.
De slimme Zilversmid Huub gaf hierna een presentatie over Zilversmeden, en hoe 2 Zilveren
Monfransen, Gotisch en Barok, door hem zijn schoongemaakt en in hun glorie hersteld. De
opstelling deed denken aan Kunst en Kitsch, de waarde werd geschat op een mooie
sportwagen
Hierna het wat serieuzere gedeelte.
Ons Bestuur houdt op te bestaan, dit is een landelijk traject, waarbij de Regio’s onder een
centraal bestuur vallen van Utrecht en de Regio een commissie heeft. Peter en Josefine
treden beiden af, dit was al eerder aangegeven door hun, de leden danken Peter en ook
Josefine, die niet aanwezig kon zijn, met een mooi applaus voor hun inzet en betrokkenheid.
Mientje en Henk geven een actuele presentatie over de Jeugd wandelingen, nieuwe scholen
worden gezocht, en enkele vrijwilligers geven hun boeiende ervaringen weer met de jeugd.
Aansluitend de ‘PelgrimsParade’, waarbij diverse leden hun soms ingrijpende ervaringen met
de rest delen.
De actieve wandelgroep heeft alweer mooie routes uitgezet voor de komende maanden,
waarbij Rinse de coördinatie van Peter zal overnemen en Marjan de wandelingen in
November en December gaat organiseren.

Arie heeft 2 fietstochten
wat meer deelnemers gebruiken, dus
hieraan te denken.

georganiseerd in 2018 en we kunnen
we roepen een ieder op in 2019 eens

Tenslotte nieuwe projectjes,
Het Boekenmandje wordt geïntroduceerd, heeft u zelf overtollige Boeken neem ze dan bij de
eerstkomende bijeenkomst mee, zodat andere leden ervan kunnen genieten.
Het cafe St Jacques willen enkele leden op gaan starten, meer informatie volgt weer in april,
of in een tussentijdse nieuwsbrief.
Met hartelijke pelgrimsgroet, namens de regiocommissie,
Erik Arts

