Verslag Regiobijeenkomst Regio Den Bosch 4 maart 2018.
’s Morgens om 10:00 uur worden we ontvangen in de proeverij naast de Abdij van Berne en krijgen
een kopje koffie/thee aangeboden namens onze gastheer Jacques Koenraads.
Om 10:15 start de wandeling en we gaan op pad met ruim 70 deelnemers. De route gaat door het
natuurgebied richting het Kasteel van Heeswijk-Dinther, waarna de wandeling verder verloopt langs
de Aa en weer terug naar de Abdij, waar we gastvrij in de zaal worden ontvangen met een kommetje
heerlijke soep en broodjes.
Na genoten te hebben van deze lunch geeft Peter Verstappen aan bijna 80 deelnemers uitleg over
het project” Santiago aan het wad”. Hoe kun je je aanmelden? Je moet dit zelf doen. Lunch zelf
meenemen en meer van deze kleine zaken. Officieel krijg je geen herinnering, maar Peter geeft aan
dat hij zal trachten dit toch voor mekaar te krijgen.
Hierna geeft de prior Joost Janssen een kijkje in de keuken van de orde der Norbertijnen. Hoe is deze
ontstaan en een korte beschrijving van de geschiedenis van de orde. Dit alles verpakt in een mooi en
amusant verhaal. In de pauze bestaat de mogelijkheid om even door de tuinen van de Abdij te
wandelen en hiervan wordt goed gebruik gemaakt.
Vervolgens geven Mientje van de Graaf en Henk Murraij namens de nieuwe werkgroep pelgrimeren
voor de Jeugd bijgestaan door Jac Naus uitleg over het project binnen onze regio. Dit zal plaatsvinden
in de week van 12 tot 16 maart. Er wordt 5 dagen, elke dag met een andere klas van het Fioretti
College uit Veghel, via een mooie route langs o.a. de Kilsdonkse Molen gewandeld naar de Abdij van
Berne. Een eerste uitdaging voor onze regio, maar het enthousiasme is er niet minder om.
Hierop volgend komt het officiële gedeelte van de bijeenkomst aan de orde. Erik geeft een overzicht
van het afgelopen jaar waaronder de ALV in Den Bosch en de 3 activiteiten wandelen, jeugd en
fietsen gevormd door diverse vrijwilligers uit de Regio. De vrijwilligers die zich hiertoe inzetten willen
we graag danken. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom en kunnen zich graag melden bij het bestuur. De
kascontrole commissie geeft de penningmeester een pluim voor zijn werkzaamheden en keurt de
stukken goed. Een nieuw kascontrole lid wordt gevraagd en Anita van Kraaij meld zich spontaan aan.
Afsluiten zoals altijd Café St. Jacques, maar nu in de vorm van een proeverij van de biertjes van de
Abdij van Berne. Voorafgegaan door een uitleg hoe en wat van het ontstaan van het bier en de
naamgeving van de nu nog 4, in juli 5 verschillende biertjes door Jacques Koenraads.
Tegen vijf uur wordt opgeruimd en iedereen gaat weer naar huis, na een gezellige dag bij de Regio.

Peter Verstappen,
Secretaris Regio commissie Den Bosch

Voor een foto impressie van de dag zie ook: http://caminodenbosch.walker47.nl
(foto’s van Lia Vergeer)

