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Pelgrimsvirus in coronatijden.

Ook in coronatijden blijven mensen uit de pelgrimswereld besmet met het pelgrims-
virus. En maken ze graag gebruik van de voedingsbron die het “onderweg zijn” is. Het 
afgelopen jaar 2020 bevestigt dat. Pelgrims zochten en ontdekten hun eigen route. 
Artikelen in deze nieuwsbrief maken dat op innemende wijze zichtbaar. Er valt op dat 
natuur, ontmoetingen, fysieke en innerlijke ervaringen en ontdekkingen een belang-
rijke rol spelen tijdens het gaan van de weg. Misschien wel hét gezondheidsvirus als 
tegenhang van die andere (corona)virussen. De zin van en de behoefte aan pelgrims-
vitamines blijkt ook uit eenvoudige verzoeken die op de Pelgrimshoeve binnenkomen, 
zowel digitaal als telefonisch. “Kunnen we eens langskomen”;  “Wanneer kan er weer 
een activiteit door jullie georganiseerd worden”; “Kan er al overnacht worden”; “Heb-
ben jullie tips om routes te lopen of te fietsen” en ‘Kan ik weggezonden worden’. Ook 
landelijk zie je het pelgrimeren opnieuw uitgevonden worden. Middels podcast, via 
zoomcontacten, in verhalen die gedeeld worden, facebook, kiezen voor andere plannen 
enz. enz. Luister eens naar de interviews van de Camino Academie. Je treft er o.a. een
interview met Lidy van Lie Peeters over onze mini-pelgrimage. 
( www.caminoacademie.nl/agenda/2020-pelgrimage-opnieuw-uitvinden-de-
projectresultaten/ ) 
Er zijn ook perspectieven te noemen voor dit pas begonnen jaar. 2021 is uitgeroepen 
tot het Brabants Kloosterjaar. Eind april komt het 330 kilometer lange pad uit, ‘Ons 
Kloosterpad’. Op verschillende plekken worden op deze route producten verkocht of 
aangeboden. Bij ons is dat o.a.: de bekende  ‘Pelgrimshoeve honing’, ansichtkaarten, 
labyrintkaarten. Natuurlijk ook onze producten “Mini-pelgrimage”; “Jacobus ontmoet 
Maria wandelroute”. Maar ook niet te vergeten onze pelgrimstuin als belevingstuin, 
het labyrint, stilte, ontmoeten enz. Daarnaast de al langer bestaande pelgrimspro-
ducten het ‘Peerkepad’, de ‘Via Monastica’ en het ‘Pelgrimspad’. Afgelopen jaar werd 
frequenter gebruik gemaakt van deze routes. Dat zal dit jaar vast ook zo worden. We 
hebben heel wat te bieden. Ons visitekaartje is uitnodigend en veelzijdig. 
Landelijk zijn er eveneens ‘andere’ en ‘nieuwe’ mogelijkheden. Sufitrail in ons land ; 
Hillegenpad en Jabikspad. Laten we hopen dat dit jaar voldoende gebruik gemaakt 
gaat worden van het vitale pelgrimsvirus. Aandacht besteden aan het onderhouden van



een goede gezondheid mag een vanzelfspre-
kendheid zijn. En elkaar inspireren en aan-
zetten tot ondernemen waar dat mogelijk is 
hoort daar bij. De Pelgrimshoeve gaat zich 
duidelijker vanaf de straat profileren, zo lees 
je elders in deze Nieuwsbrief. Het beeld de 
Pelgrimmer nodigt iedere voorbijganger uit 
binnen te komen of tot zich persoonlijk voort 
te bewegen in en rondom het Vessemse pel-
grimsdorp. Het gebied van de Kleine Beerze in 
de Kempen is bijzonder.

Als pelgrimshuis zijn we er om je  verhaal te komen vertellen, om de ander te horen. 
Wie voedt wie? We zijn zowel een pleisterplaats van rust als even een pauzeplek  
tijdens het afleggen van een route. Juist nu in coronatijd hebben we voedende 
betekenis voor elkaar. Welkom, zodra we weer open kunnen zijn.

Adri Brooijmans (hoofdcoördinator)

Hunkering

Waarom fiets je naar Rome? Waarom loop je de camino? Vraag het honderd pelgrims 
en je krijgt honderd verschillende antwoorden. Want bijna niemand heeft slechts één 
motief. Het is altijd een mengeling van een (vaak heel persoonlijke) hoofdreden én 
bijkomende motivatiebronnen:

• De rust van de natuur, om na te kunnen denken?
• Het genieten van de schoonheid van die natuur? De verwondering daarover?
• De gelukzalige gewaarwording dat die computer daarboven zich na enkele dagen

vanzelf uitschakelt en dat tegelijkertijd je zintuigen op maximum ontvangst 
gaan? Alles zien, alles horen, alles ruiken.

• Het opsnuiven van de couleur locale onderweg?
• De buitengewoon fraaie culturele erfenis van de bedevaart routes? De 

nestgeur van binding met de christelijke traditie?
• De fascinatie van verbondenheid met een eeuwenlange geschiedenis?
• Het uitstijgen boven je eigen vermeende beperkingen, zowel fysiek als 

mentaal? Gezondheid en kracht ervaren? Je weer tien jaar jonger voelen? 
Onderweg zeven keer willen stoppen vanwege de zere voeten, de vermoeidheid, 
het rotweer, de eenzaamheid, de heimwee. En toch in Rome aankomen!

• Het zalige gevoel van een zorgeloos leven in eenvoud? In het nu?
• De spiritualiteit die onderweg overal voor het oprapen ligt?
• Het goede in de medemens ervaren? De hospitaleros die belangeloos voor je in 

de weer zijn. Wildvreemden die je ergens mee helpen of je zomaar uitnodigen.
• De onderlinge saamhorigheid tussen pelgrims? Communitas.



• Het verdwijnen van maatschappelijke standsverschillen? Iedereen is gelijk, 
iedereen is gewoon pelgrim. Sterker nog, áls er al een kleine onderlinge 
gradatie ontstaat, heeft dat eerder te maken met de afstand die je afgelegd 
hebt. En dan kan de lopende band medewerkster het gemakkelijk winnen van 
haar directeur.

• De intense, open ontmoeting met medepelgrims? Gelijkgestemde mensen (toch 
min of meer althans; anders zouden ze wel op een handdoek op een van de 
costa’s liggen, nietwaar?). Waardevolle levenslessen destilleren uit hun 
verhalen? 

• Het ervaren van interessante cultuurverschillen tussen al die mensen? 
Bijzondere schakeringen in gewoontes en denkwijzen. Genieten van de bonte 
caleidoscoop van de mensheid?

• Een contact met het transcendente? Je religie intens ervaren?
• Et cetera, et cetera.

Het is voor ieder van ons een andere mengverhouding. Slechts een miniem vleugje van 
dit, en juist een flinke portie van dat. En bij ieder van ons komt uit dat palet dus een 
andere kleur tevoorschijn. Gelukkig wel! Bij ons op de hoeve komen een heleboel van 
deze facetten ook bovendrijven. Daarom kun je daar de sfeer van de pelgrimsroutes 
ook proeven. 
Wat ontzettend jammer dat we het afgelopen jaar dit alles niet hebben mogen ervar-
en! Wat een gemis! Maar wat een loutering ook. De behoefte te voelen borrelen in je 
lijf. De hunkering sterker en sterker voelen worden. Hopelijk treffen we elkaar gauw 
weer op Kafarnaüm. En op een van die fascinerende wegen die niet in Rome, Santiago 
of Finisterra blijken te eindigen, maar in je eigen ziel.
Corona is als een knellende dwangbuis rond ons lijf gesnoerd. De pandemie beperkt 
onze bewegingsvrijheid en onze contacten. Twee elementen die voor elke pelgrim heel 
wezenlijk zijn. De pandemie is ook als een mistlaag. Die beperkt ons blikveld.
Ik weet het, beste vrijwilligers, het is al wat laat in het jaar voor zoiets. Toch wil ik 
jullie wat toewensen: naast de vanzelfsprekende zaken als geluk en gezondheid ook 
uitzicht. En snel daarna weer volop bewegingsvrijheid en contact.

Jan van Gisbergen (voorzitter)

Pelgrims die stil staan, een pelgrimshoeve in beweging

Kafarnaüm is gesloten. Maar we zijn niet dicht! Bijna dagelijks zijn het afgelopen jaar
diverse vrijwilligers in de weer geweest met een ware transformatie.

De tuin.
De tuin was erg dicht gegroeid. Enerzijds prachtig. Daardoor was het een als groene 
oase midden in een drukke wereld. Maar anderzijds is dat ook ten koste gegaan van de
gezondheid van veel bomen. Daar zijn we ons bewust van geworden toen tijdens een 



matig stormpje er zomaar eentje omwaaide. Gevaarlijk! De deskundige die er toen bij 
gehaald is, heeft nog diverse andere zieke bomen aangewezen. Die moesten weg, we 
willen geen ongelukken! Deze aangetaste bomen zijn intussen allemaal gerooid. Ook is 
er veel snoeiwerk verricht. Nu breekt de volgende fase aan: hier en daar wat nieuwe 
aanplant aanbrengen.
Zonder anderen tekort te doen, willen wij een aantal mensen, die hier heel veel tijd in 
gestoken hebben, ontzettend bedanken: Jac, Luciën, Br. Theo en Sjaak. Merci! Het is 
een gigantische klus geweest en jullie mogen trots zijn op het resultaat. We hopen 
achter in de tuin, waar meer rust is, nog een nieuw, waardig en bijzonder labyrint aan 
te leggen. Een werkgroepje is daar mee bezig. Wat zou een mooi model zijn? Hoe 
kunnen we zowel de aanlegkosten als het onderhoudswerk binnen de perken houden?

Het huis.
Afgelopen maanden is ook het huis danig aangepakt: muren geschilderd, nieuwe vloer-
en, nieuwe gordijnen, enkele nieuwe meubels. De boerderij is destijds bijna geruisloos 
overgegaan van een broederhuis naar een pelgrimshuis. Het interieur is heel geleide-
lijk wel wat aangepast, maar nooit echt gewijzigd. We willen er nu vooral een pelgrims-
huis van maken. Dat laatste is momenteel uitdrukkelijk aan de orde, nu de herinricht-
ing plaats vindt. Wat hangen we wel terug, en wat niet? Wat is een mooie mix tussen 
de erkenning van onze erfenis en de feitelijke nieuwe functie?
Jullie begrijpen ongetwijfeld dat je zoiets niet met honderd vrijwilligers kunt doen. 
Iedereen heeft een andere smaak. Iedereen heeft bijzondere herinneringen aan een 
bepaald interieurstuk. Mien, Edith en Annemieke hebben zich vooral bezig gehouden 
met de diverse keuzes. Anderen zijn daar ook tijdelijk bij betrokken geweest. 
Allemaal, onze grote dank en onze complimenten voor het resultaat. Het belooft heel 
mooi te worden. Rust, eenheid en balans. We kunnen er weer jaren en jaren tegen.
Ruud, Jos en André hebben veel uitvoerend werk verricht. Net als andere Ruud en 
Ton: alles leeg ruimen, alles weer terug sjouwen (nou ja, bijna alles dan toch). En ook 
net als de werkgroep Gastheerschap: de boel schoonmaken en alle huishoudelijke 
zaken weer inrichten. Ook jullie ontzettend bedankt!
Te zijner tijd hopen we boven ook nog de douches opnieuw te betegelen, zodat het er 
allemaal weer fris, netjes en eigentijds uitziet. 
Goh, wat kost dat allemaal wel niet? Waar betalen we dat van in deze barre tijden 
zonder inkomsten? Wij snappen zulke verontruste vragen. Maar dankzij het vele 
vrijwilligerswerk valt het allemaal best mee. De werkgroep is ruim binnen het budget 
gebleven. Alles bij elkaar hebben we daar ongeveer 10% van onze financiële reserves 
aan besteed. Dus dat is zeker te overzien. Verderop gaat onze penningmeester Wim 
dieper in op de financiële consequenties van afgelopen jaar. Natuurlijk, we zijn er niet
op vooruit geboerd. Maar de situatie is ook allerminst zorgelijk. Mensen zijn meestal 
niet trots op hun overgewicht. Maar wij zijn wél blij dat we voldoende vet op onze 
botten hebben.



Nieuwbouw schuur.
De huidige bergingen naast de oprit verkeren in een heel matige staat. Bovendien zijn 
ze niet in alle opzichten functioneel. De grote schuur is vanwege de lage daklijn 
nauwelijks geschikt als werkplaats voor onze onderhoudsploeg, en voldoet al helemaal 
niet aan de Arbonormen. Het ‘duivenhok’ is door de geringe afmetingen nauwelijks 
functioneel. We willen deze schuurtjes graag vervangen door een nieuwe, die wél 
fatsoenlijk van hoogte en afmetingen is. Die ruimte willen we graag flexibel in drieën 
delen: opslag voor de werkgroep Tuin, opslag voor de werkgroep Gastheerschap en 
werkplaats voor Onderhoud. Alle drie met een eigen toegangsdeur. De ene ruimte wil-
len we enigszins kunnen verwarmen, de andere minstens vorstvrij houden (nu is er 
helemaal niets geïsoleerd en zijn de ruimtes ’s winters behoorlijk vochtig). Daar willen
we, met het oog op de toekomst, ook een overdekte, afsluitbare fietsenstalling bij 
plaatsen, inclusief laadvoorziening voor batterijen.

Nieuwbouw sanitair.
We willen er ook graag een paar toiletten bij hebben, die van buitenaf toegankelijk 
zijn. Daar kunnen schoolkinderen bijvoorbeeld gebruik van maken als ze aankomen op 
de hoeve, zonder dat ze hun schoenen uit hoeven te doen en binnen hoeven te komen. 
Eén van beide toiletten gaan we het formaat en de inrichting van een invalidetoilet 
geven. We willen per se een passende voorziening hebben voor rolstoelers als ze bij 
ons op bezoek komen. Het derde item is een buitendouche. We voorzien een toenem-
ende trend van pelgrims die graag van een eigen tentje gebruik maken. Met deze 
voorziening hoeven zij ook niet binnen te komen als ze zich willen verschonen. En als 
ze ’s morgens in alle vroegte willen vertrekken, kunnen ze zich toch even wassen zon-
der in huis iemand te hoeven storen.
Met deze voorziening hebben we vreselijk zitten worstelen. En nog steeds. We be-
studeren op dit moment al de vierde (!) locatie. Aan elke oplossing kleven kleinere en 
grotere bezwaren. Waar draait het om? In onze doelstelling staat dat we ons scharen
achter de principes van de inclusieve samenleving. Met andere woorden, we willen er 
zijn voor iedereen. En binnen het kader van ‘pelgrimeren op je levenspad’ willen we 
graag programma’s aan kunnen bieden voor alle denkbare groepen, ook minder validen. 
Juist ook aan hen, voor wie fysiek pelgrimeren niet of nauwelijks mogelijk is. Wel 
hebben we meteen al de restrictie aan moeten brengen dat deze mensen bij ons he-
laas niet kunnen overnachten. Daar is het huis gewoon niet geschikt voor. Maar we 
willen in de toekomst deze mensen wel graag dagprogramma’s aan kunnen bieden. Van-
daar dat we naarstig op zoek geweest zijn naar een geschikte plek voor deze sanitaire
nieuwbouw, vast aan ons huidige pand, en ook van binnenuit toegankelijk. Helaas, dat is
niet gelukt. Elke locatie blijkt zo z’n bezwaren en beperkingen te hebben.
Als bestuur staan we nog steeds achter het basisstreven. Maar we hebben wel 
besloten om voor programma’s voor minder validen in principe D’n Boogerd tegenover 
te gebruiken. Dan kunnen we a) veel meer mensen tegelijk ontvangen, en b) zijn de 
benodigde voorzieningen daar al aanwezig. Voor eventuele programmaonderdelen in de 
buitenlucht (lees: onze tuin) willen we toch een invalidentoilet beschikbaar hebben. 



Alleen komt deze nu wellicht bij een van de bijgebouwen. We kijken nu naar de optie 
vastbouwen aan de nieuwe berging-werkplaats.
En wat gaat dát dan allemaal wel niet kosten? Heel veel geld! Maar gelukkig hebben we
het bestuur van de congregatie, als eigenaar van het pand, bereid gevonden om deze 
kosten op zich te nemen. Tot een zeker maximum. Maar met het nodige vrijwilligers-
werk verwachten we binnen dat budget te kunnen blijven. Natuurlijk zijn we het 
congregatiebestuur ontiegelijk dankbaar voor deze royale geste. Dit chapiter wordt 
vervolgd.

Profilering aan de voorzijde.
Verder hebben we de wens om aan de straat, bij onze inrit, veel uitdrukkelijker te 
laten zien wie wij zijn en wat we doen. We willen het beeld van De Pelgrimmer daar 
naartoe verplaatsen. En daar ook een houten wegwijzer neerzetten die de diverse 
pelgrimsroutes aangeeft. (Natuurlijk hebben we gekeken naar de bestaande weg-
wijzer achter het huis, maar die is om meerdere redenen niet goed aan te passen.) 
Met wat extra groen willen we daar ook wat rust aanbrengen.
De afspraken zijn gemaakt, de nieuwe
wegwijzer is besteld. Dit hopen wij in het
vroege voorjaar uit te kunnen voeren.
Voor een idee hoe het er ongeveer uit
komt te zien, hierbij een fotocollage.
Deze is een beetje rough & dirty ge-
maakt. In werkelijkheid komt de weg-
wijzer er bijvoorbeeld veel slanker en
eleganter uit zien. De opschriften blijven
wél ongeveer zo. Alleen wordt het ‘Ons
Kloosterpad’ (de officiële benaming) en is
‘Je wordt al verwacht’ vervangen door
‘Kom gerust achterom’. Natuurlijk wijzen de borden, die op de collage nog naast elkaar
staan, in werkelijkheid de juiste richting aan.

Mini-pelgrimage.
Lidy en Toine hebben een geheel herziene tweede uitgave gemaakt van de gids van de 
mini-pelgrimage. Ook jullie proficiat met het fantastische resultaat! Verderop lees je 
daar meer over.

Achter de schermen.
Zo zijn op de achtergrond ook de andere werkgroepen volop bezig met na te denken 
over nieuwe opzetten van hun werkzaamheden en aanbod. Ook jullie alvast bedankt 
voor jullie inspanning. Eén iemand mogen we in dit verband zeker niet vergeten, onze 
Algemeen Coordinator Adri. Hij heeft met een nooit aflatende ijver en toewijding 
werkelijk bergen werk verzet, alles gepland en geregeld. Ook voor jou een dikke 
merci!



Onderscheiding Broeder Fons.
Onze grote voorganger, broeder Fons, is onlangs 90 jaar ge-
worden. Bij die gelegen-heid is hij benoemd tot erelid van het
Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Daarbij verkeert hij
in een illuster, klein gezelschap.
Proficiat, broeder! Van harte gegund! En behalve een van de
bekendste pelgrims ben je, naar nu blijkt, ook een van de
taaiste! Geweldig man! Moge je nog lang onder ons zijn.

Jubileum Br Jan Klein Overmeen.
Op 19 maart is broeder Jan, die als provinciaal overste van de congregatie ons huis 
zo’n warm hart toedraagt, 65 jaar in het klooster. Ook u alvast van harte gefelici-
teerd. U mag er trots op zijn op uw leeftijd nog steeds de spirit en vitaliteit te bezit-
ten om dit werk te kunnen doen. Hopelijk mag ook u nog lang van een goede gezond-
heid genieten. (In Reusel, een eindje verderop richting Postel, hadden ze vroeger een 
man die als bijnaam had: d’n Ouwe Taoie. Zo noemden ze hem al toen hij nog niets eens
zó stokoud was. Maar de man heeft die bijnaam zeker waargemaakt: hij is meer dan 
100 geworden.) Zo hebben wij geen enkel bezwaar tegen twéé Ouwe Taaies in ons 
midden! Kunnen we goed mee leven!

Tenslotte.
Beste vrijwilligers, beste vrienden van Kafarnaüm, wij wensen jullie de kracht toe om 
het nog even vol te houden. Betere tijden zijn ongetwijfeld aanstaande. En bovenal 
wensen we jullie een goede gezondheid toe. En voor het geval dat het virus je te pak-
ken heeft gehad: een snel en volledig herstel.
Namens Mien, Cees, Wim en Br Theo,
Buen camino de la vida,
Jan van Gisbergen (voorzitter)

Corona en de centen.
Voor het jaar 2020 hadden we eind 2019 een begroting opgesteld die in lijn lag met 
de resultaten over 2019. In verband met allerlei nieuw geplande activiteiten waren we
daarbij als bestuur van mening dat de begroting wat aan de voorzichtige kant was.
In de loop van maart werd duidelijk dat vanwege de alom bekende Coronaproblematiek
de begroting een document was geworden dat, wat de opbrengsten betreft, nauwe-
lijks waarde meer had. De opbrengsten zijn voor onze exploitatie uiteraard erg van 
belang. Daarmee kunnen we, geholpen door het enthousiasme van de werkgroepen, de 
basis leggen voor een positieve exploitatie.
Vanwege Corona is uiteraard een groot deel van de opbrengsten weggevallen omdat de
hoeve een aantal maanden gesloten is geweest.
Waar we in 2019 ca € 40.000 aan opbrengsten realiseerden is dat bedrag, voorname-
lijk door Corona, in 2020 afgenomen tot ca € 26.000. Een fors verschil van € 14.000.



Voor een deel zijn onze kosten variabel. Dat betreft met name de inkopen van levens-
middelen en de kosten van de werkgroepen. Andere kosten, zoals huisvestingskosten 
en kantoorkosten zijn vast. Daar kunnen we dus weinig in besparen.
Per saldo hebben we in 2020 een tekort van ca € 3.500 gerealiseerd, waar we in 2019 
een overschot hadden van ca € 3.000.
De uitkomst van de exploitatie voor het jaar 2021 is uiteraard weer sterk afhankelijk
van het verloop van de pandemie. Het is heel lastig om een schatting te maken, maar 
kijkend naar de situatie op dit moment is de verwachting dat we verder op onze re-
serves zullen moeten interen. Die reserves zijn er gelukkig nog. Evenwel zijn finan-
ciële bijdragen om het tekort enigszins te beperken uiteraard altijd welkom.
Indien we in de loop van het jaar de activiteiten weer kunnen opstarten, zullen we 
hopelijk een deel van het tekort kunnen inhalen. Met de vanouds niet aflatende inzet 
en enthousiasme van alle vrijwilligers en deels nieuwe activiteiten zou dat een fantas-
tische uitdaging zijn.
Wim Kraaijeveld (penningmeester)

Herinrichting Pelgrimshoeve. 
Sinds 1,5 jaar is een groepje vrijwilligers, van wisselende samenstelling, bezig om te 
kijken wat er veranderd kan worden aan het interieur van de hoeve. Veel was ver-
ouderd en versleten en ook bevatte het interieur een verzameling van allerlei spullen 
die mensen met de beste bedoelingen een plaatsje in de hoeve hadden gegeven.
Zoals het met veranderingen gaat heeft ook dit proces veel tijd in beslag genomen. 
Met een aantal factoren moest rekening worden gehouden.

• Wat is er mogelijk om de sfeer van een Pelgrimshoeve uit te blijven stralen. 
• In hoeverre kun je persoonlijke voorkeuren opzij zetten om tot een 

gezamenlijk besluit te komen dat in het belang van de hoeve is en waar ook de 
vrijwilligers zich in kunnen vinden.

• Belangrijk was natuurlijk ook de financiën heel goed in de gaten te houden.
We hadden de grote exercitie gepland in de 2 weken dat de hoeve normaal rond de 
feestdagen gesloten is maar corona heeft ons veel meer ruimte
gegeven en dat is maar goed ook want het was nooit gelukt in
twee weken. Zo blijkt maar weer, alles heeft twee kanten.
Uiteindelijk is besloten de oude vloerbedekking te vervangen
door laminaat en in de natte ruimten click pvc, alles in een licht
eiken kleur. Dit ook met het oog op de hygiëne en het gemak
voor de gastheren en gastvrouwen.
Op advies van een deskundige hebben we voor de gordijnen de
kleur groen gekozen, zodat er een verbinding ontstaat met buit-
en, de natuur.
Ook de trapbekleding bij de keuken is vervangen.
De muren in de huiskamer en eetkamer hebben we laten spuiten
in een lichte kleur. 



De eetkamer, huiskamer en trappenhuis zijn geschilderd. Er is
een mooie led-lichtstraat gekomen in de eetkamer, zodat daar
over goed en toch warm licht kan worden beschikt. Ook de
huiskamer zal worden voorzien van een lichtstraat, naast
natuurlijk andere sfeerverlichting. Omdat de kast in de huis-
kamer het begaf met het verplaatsen is daar een andere
gekomen. Inmiddels is er ook schoongemaakt en zijn de kasten
weer ingeruimd.
Al met al is er veel werk verzet door een aantal vrijwilligers.
We zijn er nog niet. De basis is klaar maar het wordt nog een
groot uitzoekwerk wat we terug willen als wandversiering en
accessoires. Komt meteen ook de vraag aan jullie: het is niet de

bedoeling dat alle
dingen terug komen in de hoeve. Rust in 
het geheel is een belangrijk iets. Dus 
mocht er iets zijn
dat je gegeven
hebt en wat voor
jou van waarde is,
vraag dan of we
het terug zetten

of hangen. Indien dit niet zo is zal het voor je bewaard blijven.
Je kunt een mailtje sturen naar
bestuur@pelgrimshoevekafarnaum.nl.
Er zijn een paar foto’s meegestuurd om een eerste indruk te
geven. Zowel qua aankleding als meubels moet de inrichting nog
gecompleteerd worden. We hopen dat je je thuis zult voelen in
de opgeknapte hoeve.
Mien Vermeulen (secretaris)

Herinrichtig van de tuin.
Vanaf het begin van de Corona perikelen ben ik samen met Jac Naus, Broeder Theo en
sinds enklele weken ook met Sjaak van Zummeren, de achterbuurman van de Pelgrims-
hoeve, twee dagen in de week bezig met het renoveren van de tuin. Er zijn veel perken
ontdaan van oude planten, struiken en bomen en daarvoor in de plaats hebben we on-
langs ook al weer een aantal rododendrons, en  grassen kunnen planten maar we willen 
de tuin verder uitbreiden met nieuwe vaste planten (vooral zgn. Drachtplanten). Veel 
mensen zijn momenteel bezig met het op orde brengen van hun tuin waarbij ook plant-
en worden gescheurd.
Ook willen we de tuin aankleden met enkele beelden, sculpturen en/of objecten en 
vragen daarom aan alle vrijwilligers, familieleden en kennissen die op een of andere 
manier hun medewerking willen verlenen contact op te nemen met de Tuingroep 



vrijwilligers. 
Wij denken aan mensen die creatief zijn met hout, steen, en/of  ijzer! 
Ideeën aan: lzeeuwen@hotmail.com
Hieronder enkele voorbeelden van waaraan wij denken. 

Luciën Zeeuwen, vrijwilliger Tuinieren

2de editie MINI-PELGRIMAGE rondom Vessem.
4 dagen wandelen vanuit de Pelgrimshoeve 
Een mooie manier om in eigen land te pelgrimeren in deze coronatijd. In het najaar 
van 2019 werd het startschot gegeven voor een mini-pelgrimage rondom Vessem. We 
hadden 4 wandelingen uitgezet van 15 tot 25 km: de Rondjes Bosschuur, Middelbeers, 
Knegsel en Netersel. 
In de zomer van 2020, waren we al door de eerste editie van de boekjes heen. Na de 
nodige feedback van jullie kant, waarvoor hartelijk dank, zijn we weer op pad gegaan 
om de wandelingen opnieuw te controleren, en waar nodig te verbeteren en aan te pas-
sen. Ook is de opzet van het boekje anders geworden, hebben we de namen van de 
wandelingen veranderd en per wandeling wat vragen opgenomen, waar je onderweg 
over na kunt denken. Het is nu meer een echte mini-pelgrimage geworden.
In oktober waren de boekjes klaar, net voordat we weer in lockdown gingen. 
Wandelaars worden nog steeds individueel (of in kleine groepjes) uitgenodigd om voor 
4 dagen naar Vessem te komen, wanneer je je wilt terugtrekken uit de hectiek van 



het dagelijks leven, op een plek die uitnodigt om tot innerlijke rust te komen. Je kan 3
of meer nachten van dinsdag t/m zondag op de gebruikelijke voorwaarden op de Pel-
grimshoeve verblijven, het boekje kopen bij de gastmensen en aan de wandel gaan. 
Dan moet de hoeve natuurlijk wel weer open zijn. 

Het is niet wat je doet
Het is hoe je het doet
Het is niet wat je ziet

Het is hoe je het bekijkt
Het is niet hoe het leven is

Het is hoe jij het leeft
Bron: Marie-Claire van der Bruggen

De 4 wandelingen staan beschreven in het boekje en daarnaast is er een algemene in-
leiding en is per wandeling veel informatie toegevoegd over de streek waar je door-
heen loopt: de natuur en cultuur van het land van de Acht Zaligheden. De prachtige 
omgeving van Vessem biedt zich in alle jaargetijden aan om dagen in de natuur rond te
trekken. 
4 dagen op pad.
Op dag 1 staat een wandeling van zo’n 15 km op het programma. Van Vessem ga je via 
Halfmijl, en het natuurreservaat Klein- en Grootmeer (twee vennen die op een 
natuurlijke manier zijn ontstaan door zandverstuiving), via de Buikheide naar Rietven 
en terug naar Vessem. Deze route, de ‘Merenroute’, gaat grotendeels door het 
bosgebied ten oosten van Vessem.
De wandeling van dag 2, de ‘Heideroute’,
is 20 km lang en gaat langs het dal van de
Kleine Beerze naar het noorden naar
Middelbeers en over de Landschotsche
Heide terug naar Vessem. De terugweg
maakt onderdeel uit van het LAW Pel-
grimspad naar Santiago de Compostella
of Rome.
Dag 3 is de ‘Stroom- en Bosroute’ van
ongeveer 23 km. De route loopt eerst door het dal van de weer meanderende Kleine 
Beerze richting het zuiden naar Duizel. Dit deel van de wandelroute is het begin van 
de Via Monastica (van Vessem naar Rocroi), ook onderdeel van de weg die pelgrims 
naar Santiago of Rome kunnen lopen. In Duizel buigt ons pad af richting het oosten 
naar Knegsel. Via de grafheuvels bij Halfmijl gaat de route weer terug naar Vessem. 
Deze wandelroute brengt je in contact met onze historie. Wie weet, misschien ook wel
met je eigen geschiedenis?
Op dag 4 gaat de wandeling van ruim. 24 km, de ‘Verstillingsroute’, via Casteren naar 
Netersel en Westelbeers ten westen van Vessem en door een afwisselend landschap 
van akkers, weilanden, bos en heide weer terug naar Vessem. Deze wandeling is 
eventueel in te korten. Hier is nauwelijks horeca onderweg. De natuur zorgt voor een 



zitplek; brood en drank draag je mee in je
rugzak.
De nieuwe boekjes liggen klaar. Zodra de 
Pelgrimshoeve weer open is, zijn ze via de
gastmensen aan te schaffen. In de boek-
jes zijn ook de QR-codes van de wandel-
ingen opgenomen, zodat je ook met je 
smartphone via route.nl de wandelingen 

kunt lopen.
We wensen jullie veel wandelplezier.
Toine Martens en Lidy van Lie Peters

Fiets3daagse.
Het kon nog net doorgaan, in deze bijzondere coronatijden. Een fiets3daagse voor 
mensen die in hun hoofd al op weg zijn naar Santiago, maar in de praktijk toch nog 
graag eerst van anderen willen zien en horen hoe dat dan zou kunnen gaan.
Mijn Jos en ik waren die week als gastmensen in Vessem en dit niet geheel toevallig. 
Wij kennen José (coördinator gastheerschap) en zij weet dat ook wij de Camino per 
fiets hebben mogen meemaken. Zij begreep dat het voor de gasten, maar ook zeker 

voor ons fijn is om je te begeven onder mensen die de passie voor 
eenzelfde ervaring delen. Aan het eind van de week kwamen Toine, 
die de fietsweekenden de laatste 5 jaar heeft georganiseerd en dit 
wil gaan overdragen en Paulien met heel veel fiets-ervaring die de 
organisatie wil gaan overnemen. Beiden waren ook wel een beetje 
gespannen. Dit om wat de een achter zich gaat laten en wat de 
ander nog moet gaan ontdekken.
Wij waren er vrijdagmorgen dus allemaal om Ed, Hub, Anneke, Jack,
Casper en Belinda welkom te heten en te ontvangen voor een, in alle 
opzichten, heel mooi fietsweekend. In Brabant beginnen we natuur-

lijk eerst met een bakje koffie en dan volgt het voorstelrondje. De een start in Ves-
sem met een eerste inventarisatie, de ander wil nog een jaar Frans en een jaar Spaans
gaan studeren om daarna de reis in te passen in het werkprogramma. De een is er al 
bijna klaar voor en had dit jaar willen
vertrekken (maar Corona gooide roet in
de paella) de ander had pas 2 dagen voor
het weekend een fiets aangeschaft. Wat
gezocht wordt is voor ieder verschillend
en misschien ook wel niet helemaal
duidelijk. Maar wat bindt is dat dezelfde
weg wordt gegaan.Tijdens de Fiets3-
daagse wordt er in de mooie omgeving
van Vessem natuurlijk iedere dag een 



fietstochtje gemaakt en die waren door
Toine fantastisch voorbereid en “voorge-
fietst”. Fietsen waren daar waar gewenst
bepakt en bezakt als ging de reis naar
Spanje. De tuin was een kampeerproef-
tuin. En in de avonden was er alle geleg-
enheid om informatie te verstrekken en
dus te vergaren. Welke pelgrimsroutes
zijn er naar Spanje, routeboekjes en
navigatiemogelijkheden, contacten on-
derhouden met het thuisfront, fiets-
onderhoud, kleding en bagage, handige websites.
Maar bovenal was er het samen zijn. Een gezelschap van verschillende pluimage. Maar 
ik heb met name op mijn Camino geleerd en ook dit weekend weer ervaren dat als je 
kijkt naar wat je deelt het heel makkelijk is om elkaar te begrijpen, te respecteren 
en te waarderen. Dat ging dit weekend ook helemaal vanzelf. Zet 10 mensen bij elkaar
die dezelfde ambitie en interesse hebben en je hebt plezier, geanimeerde gesprek-
ken, begrip en aandacht.
Met mensen op deze manier samen zijn maakt mij altijd “rijk” en  …. gelukkig en ik 
durf op te schrijven dat iedereen zondagmiddag rijker en gelukkiger (al was het maar 
voor dat moment) huiswaarts keerde.
Nu ik dit schrijf, alweer enkele weken later, denk ik aan ze. Waar zouden Ed, Hub, 
Anneke en Jack, Casper en Belinda nu zijn in hun voorbereidingen? Zou er al iemand 
onderweg zijn? Wanneer maakt Corona (of het vaccin daartegen) het ons weer moge-
lijk om ongestoord op pad te gaan? Ik hoop snel en ik wens ze allemaal nu alvast een 
hele mooie reis.
Tot slot past het in deze tijd om mee te geven: pas goed op jezelf …. en op elkaar!
N.B. En jullie hebben vast al wel tussen de regels door gelezen dat Jos en ik het heel 
leuk zouden vinden om Pauline komend jaar bij te staan bij het organiseren van de 
volgende Fiets3daagse.
Als jij er zin in hebt om daarbij ook aanwezig te zijn, meldt je aan voor het weekend 
van 9, 10 en 11 april 2021. Niemand weet of corona roet in het eten gaat gooien, maar 
als het fietsweekend doorgaat kan dit niet anders dan een plezierig en informatief 
weekend worden. 
Antoinette van der Wildt

Interview met Toine Martens.
Toine, hoe ben je in contact gekomen met de Pelgrimshoeve?
In 2010 was ik een van de regio contactpersonen in de regio Breda/Tilburg van het 
Genootschap van St. Jacob. Joost Bol was contactpersoon van een andere regio en 
was tevens de nieuwe voorzitter van het Genootschap. Met het toenmalige nieuwe 
bestuur hadden zij een heisessie op de Pelgrimshoeve in Vessem gehad. Kort daarna 



sprak ik hem en vertelde hij mij dat de Pelgrimshoeve en broeder Fons een bijzondere
indruk op hem hadden gemaakt. Begin 2011 was er een oproep voor mensen om gast-
heer/vrouw te worden op de Pelgrimshoeve. Mijn vrouw Joke en ik hebben ons toen 
aangemeld voor een voorlichting op de hoeve. Jac Naus was de leider van die dag. Door
zijn enthousiast verhaal hebben we ons toen gelijk opgegeven als gastheer/vrouw en 
kregen dezelfde dag nog een rondleiding door Frans en Betsy Berkers.
Wat was je eerste ervaring met de pelgrimswereld, een pelgrimstocht?
In 2005 zag ik een documentaire op de tv over wandelen of fietsen naar Santiago de 
Compostela. Ik werd geraakt door de ervaringen van de sprekers die de pelgrimstocht
al hadden gemaakt. Wat me nog bijstaat was dat verteld werd dat je de tocht het 
best alleen kon maken. Omdat ik al bijna heel mijn leven een fietser ben, besloot ik om
in 2007, het jaar dat ik kon stoppen met werken, naar Santiago te fietsen. In 2006 
heb ik een trekking fiets gekocht en de nodige kampeerspullen. Dat jaar heb ik ver-
schillende meerdaagse tochten gemaakt ter voorbereiding op mijn fietstocht naar 
Santiago. In 2006 ben ik lid geworden van het Nederlands Genootschap van St. Jacob.
In het voorjaar van 2007 ben ik op bezoek geweest bij de Abdij Maria toevlucht in 
Zundert. Van de gastenpater hoorde ik dat het mogelijk was om als pelgrim wegge-
zonden te worden vanaf de Abdij. Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt.
Op 5 augustus 2007 heb ik na een gezellige avond afscheid genomen van mijn kind-
eren. Ik kreeg van hen een mooi boekje mee dat ik als dagboek kon gebruiken. Later 
bleek dat zowel mijn vrouw als de kinderen in het dagboekje al mooie teksten hadden 
geschreven. Op 6 augustus in de vroege ochtend afscheid genomen van Joke en op de 
fiets met bepakking naar Zundert. Ik vond het toch wel speciaal om bij die dienst van 
8 uur in de kapel te zijn. Ik voelde me helemaal aanwezig. Aan het eind van de dienst 
werden de bezoekers gevraagd om naar voor te komen. Een jonge broeder vertelde 
dat er een bijzonder iemand in ons midden was die op het punt stond om op de fiets 
naar Santiago te vertrekken. Dat kon er maar een zijn! We moesten elkaars handen 
vasthouden en er werd mij een goede en veilige reis toegewenst. Dit was echt heel 
bijzonder. Mijn tocht kon beginnen! Ik had gekozen om de St. Jacobs fietsroute te 
volgen via Antwerpen-Tournai-St.Quentin-Chartres-Tours-Poitiers-Saintes-
Bordeaux-Dax-Col de Orlon-Jaca en de Camino Francés in Spanje.
Je vertelt verschillende keren geraakt te zijn door een ander. Kun je aangeven wat je
pelgrimstocht jou heeft gebracht, heeft gedaan?  
Mijn pelgrimstocht heeft mij leermomenten, gastvrijheid en bijzondere ervaringen 
gebracht. Ook het besef dat levensgeluk niet vanzelfsprekend is. In 2006-2007 
waren de pelgrims bijeenkomsten van de regio Breda-Tilburg. In Café "De Pelgrim" in 
Meerlse Dreef. (een grensdorp met België) Daar ontmoette ik fietsers die de tocht 
naar Santiago hadden gemaakt. Zij hadden het veelal over 75-80 km per dag. Ik vond 
dat destijds maar weinig. De eerste paar weken van mijn tocht kon ik die afstanden 
ruim aan. Ik was in 13 dagen aan de voet van de Col du Somport. (ik kwam er later wel 
achter dat het daar helemaal niet om gaat) Onderweg in Frankrijk heb ik bijzondere 
momenten meegemaakt. Tussen Chatellerault en Poitiers was ik de weg kwijt geraakt. 
Ik stond stil om me te oriënteren op de kaart in mijn routeboekje. Er stopte een oude



VW kever met een vrouw en een oude man. De vrouw vroeg me of ze mij kon helpen. 
Ze herkende de schelp achter op mijn fietstas en vroeg me of ik op weg was naar 
Santiago de Compostela. Toen ik dat bevestigde vroeg ze of ik wat wilde drinken. Het 
was die dag flink warm, dat wilde ik natuurlijk wel. Ze vroeg mij haar te volgen achter 
de auto. We kwamen buiten het dorp Dissay en aan het eind van een lange laan stopte 
de auto voor een klein kasteel. Daar stond een andere vrouw ons al op te wachten. Ik 
werd hartelijk ontvangen, kreeg een heerlijke sap en een groot stuk taart. Zij waren 
benieuwd naar mijn verhaal. De oude man was vroeger de huisarts van het dorp Dissay
en was ziek, zijn dochters waren om beurten bij hem. Ik werd uitgenodigd voor de 
warme maaltijd. Ik heb daar voor de rest van de dag genoeg eten gehad. Ik besloot 
mijn tocht voort te zetten. Een van de dames vroeg mij voor papa een kaarsje op te 
steken in de Kathedraal van Santiago. Zij vertelde me dat hun vader nog maar kort te 
leven had. Ze wilde me daar zelfs geld voor meegeven. Uiteraard heb ik dat niet 
geaccepteerd. Dit was een van de weinige keren dat ik mijn e-mailadres heb 
uitgewisseld. Het kaarsje is door mij opgestoken in de Kathedraal. Toen ik enkele 
maanden thuis was kreeg ik een mailtje dat de papa was overleden. Ik vond en vind dat
nog steeds bijzonder.
In de streek Les Landes nabij het dorpje Retis staat de historische kapel Ste. 
Catherine. In het toenmalige routeboekje stond dat de kapel voor het publiek 
gesloten was. Toen ik daar langs kwam was er een dame het onkruid rondom de kapel 
aan het verwijderen. Ik stopte en ze deed de kapel voor mij open. Binnen in deze 
kapel staat een Jacobsbeeld en de muur draagt afbeeldingen van pelgrims met 
teksten van Le Grande Chanson en een kaart van de Santiagoroutes. Ik heb daar lange
tijd alleen in de kapel gezeten en dat voelde heel intens. Ik zal dit nooit vergeten. 
Je pelgrimservaringen zullen je komst naar Vessem in 2011 vast gemotiveerd hebben 
daar aan de slag te gaan. Als vrijwilliger heb je een bijdrage geleverd aan de 
Pelgrimshoeve. Hoe kijk je op deze nu afgelegde route terug?
In het voorjaar van 2011 zijn Joke en ik al ingezet als gastheer/vrouw op de hoeve. In
ons eerste weekend was er een voorbereidingsweekend. Wij hadden nog nooit voor 
een grote groep gekookt en broeder Fons bood aan om ons daarbij te helpen. Op de 
donderdag voor het voorbereidingsweekend hebben we onder de bezielende leiding 
van Broeder Fons de bekende schotels voorbereid t.w. zuurkoolstamp met rookworst. 
Het voordeel was volgens broeder Fons, dat als er mensen waren die geen vlees wilden
hij/zij dan geen worst hoefde. Als nagerecht aten we gele vla met aardbeienjam 
(later omgedoopt tot het Fonsentoetje). We hebben genoten van de verhalen en tips 
van Br. Fons voor een verblijf op de hoeve. Ons contact met Broeder Fons is altijd 
bijzonder gebleven.
In 2014 werd ik benaderd door Marijke Pouw met de vraag of ik belangstelling had om
de pelgrimsweekenden mee te gaan begeleiden. Nadat ik met Marijke, Lidy Peters en 
Ben Noorloos een weekend had meegelopen besloot ik me in te zetten. Het contact 
met de deelnemers, die allemaal op pad willen naar Santiago en soms Rome, heb ik als 
bijzonder en intens ervaren. Met name de terugkomdagen vond ik bijzonder. De ver-
halen van de mensen en de soms bijzondere beslissingen die ze onderweg nemen heb-



ben me altijd gefascineerd. Omdat ik zowel fiets- als wandelervaring heb, ben ik sam-
en met Sjef van der Kalle begonnen jaarlijks een fiets 3 daagse vanuit de hoeve te 
gaan organiseren. De fietser heeft weer andere vragen dan de wandelaar. Achteraf … 
een goede keuze.
Tussendoor heb ik me samen met Joke ingezet bij het project “Pelgrimeren voor de 
jeugd”; Camino in de Kempen; de Midwinterwandeling en voor voorlichting op diverse 
beurzen in het land. In 2018 ontstond bij Lidy Peters en mij het idee om vanuit de 
Pelgrimshoeve wandelingen te gaan maken. Er werd besloten om een 4 daagse minipel-
grimage uit te gaan zetten. In 2019 hebben we een eerste editie in beperkte oplage 
uitgebracht. Diverse mensen hebben de minipelgrimage gelopen en ons voorzien van 
feedback. De opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in de 2e druk. Het nieuwe 
boekje is inmiddels gereed en o.a. verkrijgbaar op de Pelgrimshoeve.
Door de corona uitbraak in maart 2020 kwamen een aantal activiteiten te vervallen. 
We hebben op 18-19-20 september 2020 nog wel een fiets 3 daagse kunnen 
organiseren met 6 deelnemers. Tijdens deze 3 daagse heb ik Pauline van Gijn 
ingewerkt die de 3 daagse in de toekomst, samen met anderen, gaat begeleiden. Laten
we hopen dat de pandemie snel voorbij gaat zodat de activiteiten op de Pelgrimshoeve
weer opgepakt kunnen worden.
De 10 jaar Pelgrimshoeve als vrijwilliger heb ik als zeer bijzonder ervaren. De 
ontmoetingen, de diversiteit aan mensen, de verhalen, het plezier met elkaar maar 
vooral ook de saamhorigheid ga ik zeker missen. De keuze om te stoppen heb ik 
weloverwogen gemaakt maar er zit ook een keerzijde aan deze medaille. Het ga jullie 
allen goed en ik kom zeker nog eens op de koffie op de hoeve.
Toine Martens.
Bedankt Toine, namens velen, voor je inzet op onze Pelgrimshoeve. Het gaat jou/jullie 
goed.
Adri Brooijmans (Hoofdcoördinator)

Wandeling minipelgrimage rondje Bosschuur.
Het is vandaag 4 december en ongeveer 10 uur als we aan onze wandeling beginnen. 
Het liefst hadden we voor de start op Kafarnaüm een lekkere warme kop koffie willen
drinken maar de hoeve is nog steeds gesloten vanwege Corona en de vele positieve 
dagelijkse besmettingen. Er staat een koude noordelijke wind en het heeft de afge-
lopen nacht veel geregend, dus de zandpaden zullen erg nat zijn. Maar goed we zijn er 
op gekleed en we hebben goede stevige en waterdichte schoenen aan. Bij het verlaten 
van de hoeve slaan we (met “we” bedoel ik Elly en Joost) meteen linksaf en laten de 
mooie Vessemse kerk rechts van ons terwijl de toren juist op dit moment 10 uur slaat.
Al snel lopen we over zandpaden tussen boomkwekerijen met o.a. buxus, coniferen, 
eik, populier enz.
En waar 40 à 50 jaar geleden op deze akkers vooral veel rogge, haver en gerst stond 
en later vooral veel mais, zie je op steeds meer percelen boomkwekerijen. En het 
wrange is dat er op deze percelen totaal geen ruimte is voor de natuur. Er wordt 



massaal met o.a. round-up gespoten zodat er geen onkruid groeit en derhalve nauwe-
lijks vogeltjes te zien zijn. Maar ook grotere vogels als fazant of patrijs ontbreken 
nagenoeg geheel op deze bomenakkers. En met name voor de patrijs is dit bijzonder 
jammer want dit is typisch een hoender welke erg lang geleden massaal voorkwam in 
het oude kleinschalige boerenland met aardappelvelden, voederbieten en korenakker-
tjes omzoomd door hagen en houtwallen. Maar goed wij lopen inmiddels verder en 
passeren een boerderij met hele grote varkensstallen en steken een asfaltweg over 
en lopen door een mooie beukenhaag in wording van het landgoed Biestheuvel. En jawel
een zwerm vinken vliegt en trippelt voor ons over het bospad op zoek naar 
beukennootjes.
Even later passeren we een mooi klein vennetje welke ingebed ligt aan de rand van het
landgoed. Er zwem-men enkele eenden en meerkoeten en op de akker waar het 
wandelpad is omgeploegd en we tot onze enkels in de aarde wegzakken, zien we heel 
erg veel prenten van reeën, zowel volwassen exemplaren als jonge reekalfjes. Ook zijn
er prenten van vossen en klein roofwild zoals bunzing, wezel en hermelijn. We lopen 
steeds stevig door want de wind maakt het voor het gevoel extra koud en speuren de 
weilanden en akkers af naar wild en gevogelte. Dit is typisch de Kempen: weilanden 
afgewisseld door akkerbouw, zandpaden met een sloot erlangs en gestoffeerd met 
inlandse eik en veel brem. Er zijn veel kraaien in de lucht en ze zijn ook erg onrustig 
en maken een krassend geluid.
Nu lopen we langzaam een erg oud boeren gehuchtje binnen genaamd Halfmijl. Het 
bestaat uit slechts enkele oude boerderijen. Er is niemand te horen of te zien, maar 
goed wat moet je  buiten doen met zulk een kil en grauw weer. Behalve als je net als 
wij een stevige wandeling maakt.
We beginnen nu aan het tweede deel van onze wandeling. Was het eerste deel vooral 
boerenland met weilanden, akkers en boomkwekerijen, het tweede deel bestaat vooral
uit bosgebied, zowel loofhout als naaldhout en met mooie bospaden. We zijn amper in 
de bossen of er vallen enkele punten op. Zo valt al snel op dat er erg veel mos langs de
paden en in de bossen groeit en dat het mos ook mooi groen is. Dit komt zeker ook 
doordat er de laatste tijd toch aardig wat regen is gevallen en doordat het weinig 
heeft gewaaid zodat de luchtvochtigheid erg hoog is.
Wat ook opvalt is de aanwezigheid van vele goudhaantjes boven in de toppen van de 
grove den. Het goudhaantje is het kleinste inheemse
vogeltje van West-Europa. Het weegt maar 4 tot 7
gram en is slechts 8,5 cm groot. Het is een stand-
vogeltje wat wil zeggen dat het goudhaantje het
gehele jaar in Nederland blijft. We maken her en der
wat foto’s en en lopen verder over mooie bospaden en
ook nu weer veel verse reeënprenten. Aan de bomen
is te zien dat het bos al behoorlijk oud is. Er staan
relatief veel oude en dode  berken. En aan de dode
berken groeien veel berkenzwammen en met deze paddestoelen is iets heel bijzonders
aan de hand. Als de oude en dode berken met daarop enkele berkenzwammen omvallen 



en de stam met daarop de zwam op de
grond ligt, zit de zwam  verticaal aan de
stam. Geleidelijk draait de paddenstoel
zich weer horizontaal en zit dan na ver-
loop van tijd weer met de bovenkant
naar boven aan de liggende stam. Merk-
waardig! Er staan hier ook meerdere
kastanjebomen, die hier ooit geplant zijn
en mogelijkerwijs vroeg of laat voer is
voor wilde zwijnen.

We lopen inmiddels langs het Grootmeer waarop slechts weinig waterwild te zien is: 
enkele eenden en aan de overkant langs het riet staat een zilverreiger.
En ondertussen worden we nog steeds vergezeld door het geluid van de goudhaantjes, 
een enkel roepende specht en erg veel reeënprenten. Inmiddels passeren we Bos-
schuur de Meren. Dit is een natuurbelevingscentrum en vroeger een hut voor bos-
arbeiders. Op zondagen kan er blijkbaar koffie worden gedronken. Wij vervolgen onze
boswandeling en komen stilaan in de buurt van Vessem en hebben er weer een mooie 
tocht op zitten. 

Joost Piggen.

Aan de wandel. 
Van geplande Camino Francés tot de gelopen Camino NL.
“Als ik ooit tijd heb zou ik de Camino willen lopen, of fietsen”. Dat idee ontstond jaren nadat 
mijn vader in 1998 op de fiets van Arnhem naar Santiago fietste. Ik heb het er, twee jaar 
geleden, op zijn sterfbed, met hem nog over gehad. Wat een mooie herinneringen had hij aan 
die tocht. Het was een hoogtepunt in zijn leven geweest.
Begin dit jaar, toen ik aan zag komen te stoppen met mijn baan, kwam daar de mogelijkheid 
voor mij in zicht. Dit was hét moment voor mij. Niet alleen de beschikbare tijd en de fysieke 
conditie waren optimaal. Het was ook het moment om mijzelf aan het denken te zetten. Leef-
tijd 60 jaar en zonder baan dan is het een mooi moment om te kijken hoe je leven loopt, wie je
bent, wat je kunt en wat je wilt. Dat alles maakte dat het nu moest gebeuren.
Dat ik zo’n tocht alleen moest doen, dat was voor mijn vrouw en mij duidelijk. De ontmoet-
ingen, je beproevingen en je beleving, zullen anders zijn bij het alléén op pad gaan.
Mijn voorbereiding resulteerde in aanschaf van de benodigde kleding, schoenen en rugzak. 
Doordat je zelf met je tocht bezig bent komen er ook verhalen en ervaringen van anderen 
naar voren. Meer mensen dan ik had verwacht hadden de ervaring zelf opgedaan. Hun verhalen
maakten dat ik nog enthousiaster werd.
Met de trein vanuit Rotterdam naar Saint Jean Pied de Port (Zuid Frankrijk) gaan en dan ca. 
6 weken en dik 850 km lopen .. naar Santiago de Compostelle. Dat was mijn plan.
En toen kwam corona ….. . Plannen in de ijskast! Jammer maar het komt wel een keer. Enige 
tijd later, eind juni, leken er weer meer mogelijkheden te zijn en was de situatie verbeterd. 



Maar ……… vlak voor het geplande vertrek begon het weer te kantelen met corona. Oké, goed 
over nagedacht en besloten niet naar Spanje te gaan maar een alternatief te verzinnen.
Mijn alternatief hield in dat ik van huis uit zou starten en een eigen route zou samenstellen. 
Ik zou bovendien “kamperend overnachten” met een eigen tent. En zo kom ik toch aan een 
rugzak van totaal ca 17 kg, want een beetje comfort wil ik wel.
Dus op 31 juli op pad, niet met als einddoel Santiago maar wel als pel-
grim, met een pelgrimspaspoort, ca. zes weken wandelen in de richting
van Santiago de Compostella of Rome via bestaande pelgrimroutes.
Rotterdam, den Bosch en Vessem. En dan de Via Monastica richting
Rocroi en Reims …. We zien wel …………..
Nu weer thuisgekomen en terugkijkend op zes weken “onderweg zijn”
deel ik graag wat dat ‘we zien wel’ heeft gebracht. De mensen die ik
ontmoette, de route die ik liep, de kampeeravonturen, de fysieke en
mentale ervaringen en de voorzichtige conclusies die ik trek. 
Het begint al met het er ‘alleen voor staan’. Het is mijn idee en plan!
Dat betekent dat ik actief moet worden, dat ik de mogelijkheden
onderzoek en plannen maak en dat ik de keuzes maak en de ‘eerste stap’ zet. Doe ik dat niet. 
Dan gebeurt er niets en kom ik nergens.
Wie kom ik zoal tegen, wat voor ontmoetingen heb ik?
Dagelijks ontmoette ik mensen, die aan het werk zijn of vrije tijd hebben. Mensen met wie ik 
contact legde of die mij vragen stelden of gewoon vriendelijk waren en aandacht voor mij 
hadden. Zonder compleet te zijn kwamen op mijn pad:

 De meer dan dertig campingbazen die een fiets ter beschikking stelden om ’s avonds 
een restaurant te bereiken. Of me een biertje dan wel een ontbijt aanboden.

 Een enthousiaste en fanatieke loopster, met goede tips, die oorspronkelijk naar Rome 
zou lopen en dat plan veranderde in een rondje Nederland van 100 dagen.

 De kerkgangers die mij uitnodigden voor koffie en taart in de tuin van hun kerk.
 De bakker die de caravan in zijn achtertuin vervolgens ter beschikking stelde en mij ’s 

ochtends verraste met een uitgebreid ontbijt.
 De buurman met zijn dikke camper die naar mijn tentje keek

en zei” ”zo zijn we allemaal begonnen”.
 De campingbaas en enkele mede kampeerders die mij waar-

schuwden niet door België te gaan.
 De Belgische schipper van de veerboot over de Maas die mij

streng wees op de mondkapjes-plicht.
 De pastoor in Gulpen die de Mis in de Sint Peterskerk wat later liet beginnen voor mijn

stempel.
 Een van de weinige zuid-noord Pieterpad lopers waar ik mee opliep, maar die te snel 

ging.
 De schipper van de veerpont die enthousiast vertelde dat hij al meer dan 35 jaar 

genoot van het heen en weer varen en pas over zeven jaar met pensioen gaat. Hij bood 
mij een lekkere bak koffie aan.

 De opa die samen met zijn kleinzoon naar Santiago was gefietst en daar trots en 
geroerd over vertelde.

 De gastenbroeder die mij als pelgrim hartelijk welkom heette in het klooster om daar 
de nacht door te mogen brengen en waar ik aan hun dagelijks leven mocht deelnemen.

 Mijn medebroeder waar ik stilzwijgend mee heb mogen eten en mee heb gebeden.



 De boswachter die je tegenkomt in het bos en die soms mijn route blokkeerde.
 De politiemannen die mij vroegen naar iemand uit te kijken.
 De receptionist in het enige hotel waar ik aanklopte, die weigerde een kamer met bad 

te geven.
 Mijn oude studievriend in wiens achtertuin ik mijn tent opzette.
 De amerikaanse oorlogslachtoffers op de begraafplaats in Margraten.
 De natuur om mij heen, waar ik toenemende mate aandacht voor kreeg.

Wat werd nu uiteindelijk de route? Wat zou nu het verschil zijn tussen het lopen van de 
bekende   Camino Franés en deze gelegenheids Camino NL?
Zelf heb ik nu natuurlijk niet de ervaring van
Spanje, maar uitgaande van de ervaringen en
verhalen van anderen en de diverse boeken
en artikelen zie ik duidelijke verschillen,
naast uiteraard overeenkomsten. Nederland
in plaats van Spanje, dichtbij-veraf, eet en
drinkmogelijkheden onderweg, communicatie
in het Spaans en de overnachtingsmogelijk-
heden. In mijn geval waren de campingover-
nachtingen van grote invloed op de ontmoet-
ingen en ook op de bepakking van de rugzak.
(zwaarder!). Mijn route was bovendien niet
uitgezet en moest ik zelf secuur samen-
stellen. Om verschillende redenen waren er
natuurlijk ook niet of nauwelijks andere
wandelaars, laat staan pelgrims, op ‘mijn’
route. In zekere zin dus een eenzame tocht met veel tijd voor reflectie en met veel ruimte 
voor eigen initiatief en inbreng.
Hoe zag mijn dag eruit en hoe voelde het?
Zo’n wandeltocht is eigenlijk moeilijk te overzien. Niet als ik start op dag één, maar ook niet 
per dag. Ik wist bovendien niet waar ik aan begon omdat het mijn eerste wandeltocht was. 
Wist niet hoe het fysiek zou zijn (met 17 kg. op de rug) en wat het mentaal met mij zou doen. 
Bovendien wist ik nooit waar ik ’s avonds zou zijn, waar en wat ik kon eten, wie ik ontmoette, 
wat mij overkwam en waar de tent kwam te staan. Al heel snel ontstond er een ritme. Dat 
geeft rust en maakt dat je je overgeeft aan het verloop van de dag. Je bent alleen met de 
korte termijn, het nu, bezig en geeft je over aan wat er letterlijk en figuurlijk op je pad 
komt. Een doorsnee dag: Wakker worden zonder wekker om ongeveer acht uur. Tanden poets-
en, wassen en aankleden en water opzetten voor koffie en thee, om mee te nemen. Rug, lede-
maten en mind met wat yogaoefeningen voorbereiden op de dag. Krentenbolletje, en dan rug-
zak inpakken. Dat werd een systematische actie. Tent (hopelijk droog) en alle andere bagage 
op een vaste plek in de rugzak. Noodzakelijk om niets te vergeten en om het gewicht goed te 
verdelen. Rond 10 uur aan de wandel. Per dag ongeveer vijf á zes uur onderweg naar een vol-
gende camping. Met af en toe korte stop voor water, smoothies, fruit en brood. Aangekomen 
op de volgende camping een praatje met de campingbaas en het biertje en een leenfiets re-
gelen. Na het biertje de tent in vaste volgorde opbouwen en het luchtbed opblazen. Douchen 
en even uitrusten terwijl ik de routemogelijkheden voor de volgende dag onderzoek en het 
verslag op ‘polarsteps’ uitwerk. Vervolgens de volgende camping bepalen en alvast een poging 



om telefonisch contact te zoeken. Na zo af en toe een wasje te draaien wordt het tijd om te 
eten. Daar is de leenfiets voor, die voor mij de actieradius vergroot om een leuke eettent te 
vinden. Van eetcafé tot snackbar en van pannenkoekenhuis tot pizza. Terug op de fiets en 
relatief vroeg de slaapzak in.
Hoe heb ik het ervaren? Wat doet het mij?
Gaandeweg de tocht kwam bij mij het idee op dat deze zich laat vergelijken met ‘het levens-
pad’. De wandeltocht als metafoor van het leven, of voor een carrière. Niets staat vooraf vast
en beide kennen veel onzekerheden. Je moet zelf actie ondernemen, anders gebeurt er niets. 
Jij creëert de mogelijkheden en maakt keuzes ‘welk pad je inslaat’. Er komen mensen op je 
pad, daar kun je wat mee en daar heb je heel veel aan. Omstandigheden veranderen en creër-
en nieuwe feiten. Je zult moeten accepteren en ze dwingen je tot het nemen van nieuwe init-
iatieven en het maken van keuzes. Realiseer je dat je fysieke en mentale conditie goed voor-
bereid moeten zijn om op pad te gaan. Geniet van de mooie dingen en heb oog voor de natuur. 
Iets wat bij mij gaandeweg toenam en waar ik steeds meer aandacht voor kreeg.
Ook mooi om te ervaren was dat soms de oplossing voor iets vanzelf op je pad komt. Alsof iets
of iemand behulpzaam is. Je krijgt dan het gevoel dat het geen toeval kan zijn. Ook opvallend 
dat niemand die ik ontmoette vroeg: “Wat doe jij in het dagelijks leven?” Geen status, issue 
of schijn. Behalve misschien als het om wandelervaring, afstanden en bestemmingen, gaat.
Tenslotte …… als je twijfelt over het goede in de mens ga dan wandelen en ontmoet mooie 
mensen.
Rotterdam, oktober 2020
Wim Span

Corona ervaring op de Via Lemovicensis. 
In 2018 ben ik gestart om vanuit Gorinchem naar Santiago te lopen. De derde stop 
was een overnachting op de Pelgrimshoeve in Vessem en dat was zo’n mooie ervaring 
die mij enorm heeft geholpen in de vele dagen die daarna kwamen. Uiteindelijk via 
Trier, Geneve en Le Puy naar Lourdes gelopen en toen was de tank leeg. Een passend 
einde aan een mooie pelgrimstocht. Daarna ben ik vrijwilliger geworden op de Pelgrim-
shoeve waar ik mij naast het gastheerschap ook bezig houdt met het schilderonder-
houd, dat juist nu in Coronatijd kan plaats vinden.
Maar, het uiteindelijke doel was niet gehaald dus in elk voor- en najaar die drang om 
nu de tocht naar Santiago te volbrengen. Voorjaar 2020 stonden alle seinen op groen 
en het plan was om vanaf Vezelay de Via Frances naar Santiago te lopen. De lockdowns
zorgen ervoor dat deze plannen in rook opgingen.
Dan maar het najaar. Aan het begin van de zomer gingen de verschillende landen open 
en startte ik mijn training op om in september dan ook werkelijk te gaan lopen. Corona
kwam terug. Gaan of niet gaan, een moeilijke keuze gevoed door allerlei emoties; wat 
als ik ziek word, wat als ik zonder dat ik het weet besmettelijk ben en gastheren / 
-vrouwen aansteek; zijn er wel voldoende onderkomens; zijn er ook wel mede pelgrims 
onderweg ? Allemaal vragen en dilemma’s die velen zullen herkennen. Uiteindelijk 
moest ik ook nog kiezen tussen een week gastheerschap of gaan lopen. Gelukkig be-
greep mijn mede gastvrouw dat ik toch de voorkeur gaf aan de tocht.
Half augustus moesten de plannen al weer worden aangepast, Spanje deels op oranje. 



Dan maar niet de Camino Frances en als alternatief Camino del Norte. Binnen 1 week 
kon ook dat plan weer de prullenbak in. Heel Spanje had een negatief reisadvies. 
Omdat ik vind dat we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben om de 
verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk tegen te gaan, heb ik dat advies ter 
harte genomen. Na veel wikken en wegen begon ik toch op 2 september. De route door
Frankrijk was veilig. Het begon met een bus- en treinreis en dat was meteen het 
hoogste besmettingsrisico dat ik heb gelopen. Nu naderhand weet ik dat er niets aan 
de hand was maar een nacht in de volle bus is wel een ervaring  die de angst voedt. 

De tocht was geweldig. Al snel ont-
moette ik twee andere pelgrims en sam-
en trokken we op. We wandelden en leef-
den in onze eigen bubble en per dag mis-
schien een handvol vluchtige contacten 
met anderen. Mondkapje altijd bij de 
hand en dan ging het prima. Wat lastiger
was, was dat de meeste  refugios geslot-
en waren, en de helft van de onderkom-
ens bij particulieren gesloten waren uit 
angst voor besmetting door de pelgrims. 

De onderkomens langs de via Lemovicensis zijn sowieso dun gezaaid. Ook de campings 
begonnen vroeg te sluiten door weinig gasten. We hebben altijd onderdak gevonden 
bij ontzettend gastvrije mensen, maar de etappes waren vaak langer dan gewild. Ken-
merkend voor de toenemende spanning was dat ik in Chartres een oudere Nederlandse
man ontmoette die door zijn familie per auto werd gerepatrieerd. Hij wilde nog niet 
maar de familie vertrouwde het niet meer. De kaart van Frankrijk werd elke week 
weer een stukje meer oranje.
Op een terrasje ontmoette ik een jonge vluchteling uit Parijs, die net zijn hele familie
naar het platteland had verhuisd. Gevlucht uit Parijs voor de Corona dreiging en ze 
streken nu neer in een klein slaperig plaatsje op het Franse platteland. Een Neder-
lander vertelde dat huizen die al jaren onverkoopbaar waren nu werden opgekocht 
door Parijzenaars, zodat ze een toevluchtsoord hadden op het platteland. Tijdens de 
tocht leerden we dat “Donativo’s” geen beperkende maatregelen kregen opgelegd, 
omdat ze niet als hotel worden gezien. Er waren dus relatief veel Donativo’s open. De 
gastdames en heren deden allemaal vreselijk hun best om de gepaste 1,5 meter 
afstand te houden maar dat is toch heel lastig. Schattig was het toen ons diner apart 
werd geserveerd met mondmasker voor en witte katoenenhandschoentjes aan. Bij het 
ene adres mochten we geen slaapzak gebruiken terwijl bij het volgende adres je 
alleen maar je eigen beddengoed mocht gebruiken. Kortom het was elke keer weer een
verrassing wat er nu weer op ons pad kwam.
In een dorpje hield een 95 jarige oorlogsveteraan ons staande want hij wilde een 
praatje maken met de pelgrims. Wel op gepaste afstand wat in dit geval de straat-
breedte was. Een gesprek voeren in het Frans met een slechthorende oorlogsveteraan
op 8 meter, dat is pas een uitdaging.



Ik wilde me niet laten beheersen door de
angst maar het sluipt er toch in door het
nieuws en alle kleine signalen. Je wordt 
steeds alerter en ik was bijna gecho-
queerd toen een fransman op een terras 
eens even gezellig al zijn vrienden een 
“ambras” gaf gevolgd door twee zoenen. 
Ik wist niet wat ik zag. Zo zie je maar 
hoe snel je perspectief wordt aangepast.
Tijdens een mis in de kathedraal van 
Limoges begon er iemand achter mij 

enthousiast mee te zingen. Ik meende de luchtstroom te voelen en ben snel een paar 
stoelen opzij gaan zitten. Ik was niet meer op mijn gemak.
Vanuit Limoges teruggekeerd naar Nederland omdat Saint-Jean-Pied-de-Port ook al 
niet meer veilig bereikbaar was en de onzekerheid steeds groter werd. Terugkijkend 
op een echt prachtige pelgrimstocht van 3 weken ben ik nu aan het plannen voor het 
voorjaar. Corona moet niet ons leven overnemen en zelfs al blijft het bij plannen dan 
nog is er het plezier van het vooruitzicht. Wat mij betreft drie keer is scheepsrecht 
en die Corona krijgen we er uiteindelijk wel onder.
 Ruud Reichert

Planning Gastheerschap

Weeknr Van tot Gastmensen

1-7 04/01 15/02 Gesloten tot 18 februari ivm Corona 

7 15/02 22/02 Janet & Rudy de Boer 

8 22/02 01/03 Marian de Balbian & Ruud Reichert

9 01/03 08/03 Jose Bakker Marco Nell

10 08/03 15/03 Annemieke de Lange & Leon van der Kuyp

11 15/03 22/03 Rietje Noordzij & Edith Elzinga

12 22/03 29/03 Evelien Apeldoorn & Cor Kuivenhoven
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