Verslag Najaars Bijeenkomst 26 oktober Regio Den Bosch
Vanaf half 10 staat de koffie gereed en worden we gezellig ontvangen in het Gildehuis Zeeland door
Hoofdman Cor van Loy, 1e wasmeesterThijs Bongers, bijgestaan door 2 Gilde Koninginnen (waarvan één
ex), die zorgen dat we niets te kort komen aan drank en spijs.
De mensen van het Gilde hebben voor ons een mooie wandelroute samengesteld onder de titel ‘Het spoor
bijster’, wat gelukkig meevalt. Rond 10 uur wandelen we met een groep van ca 35 leden tot de
middaglunch onder stralend weer door de Trentse bossen, boeren weilanden, hoe actueel, en volgen we
enkele malen het voormalige Duits spoorlijntje.
Na een korte stop in de Theetuin van een van de Gildedames schuiven we aan
voor de lunch in het Gildehuis en genieten we van verse soep, naar keuze tomaat
of groente, aangevuld met lekkere broodjes en een worstenbroodje.

Na de pauze volgt het formele gedeelte, waaronder een verslag van de Regioactiviteiten en de begroting,
die wordt goedgekeurd. Het aantal activiteiten groeit, waaronder onze maandelijkse wandelingen dankzij
de diverse vrijwilligers waaronder Rinse. Het Camino Cafe is opgestart door Esther wat druk bezocht wordt.
Ook een ingekomen bericht van Stephanie over de fietstocht en die alvast noteert 21 maart en 29 augustus
voor 2020 in uw agenda te zetten .
Henk en Mientje presenteren pelgrimeren voor de jeugd, met enkele bijzondere ervaringen van
begeleiders en vragen ons hun tips toe te zenden om het pelgrimeren voor de jeugd te verbeteren. U kunt
deze graag alsnog mailen naar onderstaand mailadres.
Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet, ook voor 2020 hebben we alweer een mooi vol programma, wilt
u zelf iets bijdragen aan de Regioactiviteiten, dan bent u graag welkom.

Hierna volgt de Pelgrimsparade, waarbij Rinse ons op leuke wijze zijn 2 benige slaapmaatje op verre reizen
toont en Veronie en Marianne ons laten genieten van hun mooie presentatie van de Via de la Plata , die ze
samen in februari van dit jaar hebben gelopen. Het is een wandeling van ca 1000 kilo
kilometer
meter vol met
bijzondere ervaringen,, mooie onderkomens
onderkomens, maar ook oude ‘meuk’, leuke en bijzondere ontmoetingen,
prachtige steden als Sevilla, Mérida, Cáce
áceres en Salamanca en een verdieping van vriendschappen.
In de pauze hierna toont Rinse nog een mooie ffoto-impressie van de zilverroute.
De middag wordt op inspirerende wijze afgerond door Cor van Loy die ons wegwijs maakt in de uitgebreide
wereld van de Gildes, inclusief gebruiken en titels
titels. Het Jacobusvaandel wordt toegelicht en buiten op het
veld krijgen we tot slot nog een demonstratie van het vlaggen, heel mooi.
We sluiten de dag af met Cafe Stt Jacques en mede namens het Gilde kunnen we u hierbij alvast uitnodigen
om op 26 juli 2020 samen weer onze Jacobus naamsdag te vieren.
Met vriendelijke groet,
Namens de regiocommissie,
Erik Arts
regio.den-bosch@santiago.nl

