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WEETJES

- Deze uitgave laat onze activiteiten zien die de komende maanden vanuit de herberg 
plaats kunnen vinden. In de uitgave van september worden andere artikelen opgenomen.
U houdt nog iets van ons te goed. 

- Afgelopen periode zijn twee collega vrijwilligers uit ons midden overleden. Wij zijn hen
dank verschuldigd voor hun creatieve inzet – beiden op geheel eigen wijze – droegen zij
bij aan een juiste uitstraling en verdere ontwikkeling van onze Pelgrimsherberg.           

o Herman Bevers, hij heeft zich ingezet als gastheer. En als houtsnijwerker o.a. 
de sleutel-hangers gemaakt voor onze slaapkamers.                                             

o Toine Martens. Hij heeft op vele terreinen de herberg diensten bewezen. 
Vooral binnen de werkgroep voor Volwassenen bij voorbereidingsweekenden en 
het fietsgebeuren. Daarnaast o.a. uitwerken van fiets- en wandelroutes en als 
gastheer. Verderop in de nieuwsbrief leest u zijn in memoriam.

 Joke en hun kinderen Sabine en Paul danken ieder voor de vele warme reacties.
- Gijs Mettler is gestopt als Kassier per 1 juli. Gijs, bedankt voor de jaren dat je de 

betalingen hebt verzorgd. Facturen uitschrijven, declaraties verwerken, oog hebben 
voor prijzen bij contracten e.d., het was jou toevertrouwd.

- Tom en Loes Hommel hebben hun taken als gastheer/vrouw en het verzorgen van de 
inschrijvingen  voor activiteiten van de werkgroep voor volwassenen beëindigd. 
Nauwgezet hebben Loes en Tom hun taken steeds uitgevoerd. Een opvolger kan zich 
melden bij de coördinator van de werkgroep Cor Kuijvenhoven.

- José Bakkers heeft een punt gezet achter haar coördinatortaak en de planning van de 
wekelijkse gastvrouwen/heren binnen de werkgroep Ontvangst. Jolanda Verwegen 
heeft de planning van José overgenomen. José neemt de taak van Jolanda Verwegen 
over betreffende de p.r. uitvoering op beurzen en markten. Overzichtelijk en 
inzichtelijk weten jullie je vrouwtje te staan. Succes alle twee.

- Frans v.d. Wittenboer zal per 1 januari met zijn werkzaamheden stoppen. Vanaf 2000 
heeft hij op geheel eigen wijze bijzondere bijdragen geleverd. De wekelijkse 
kasverwerking zal door iemand anders opgepakt dienen te worden. Frans veel dank.

- De nieuwbouw, het dienstengebouw, kan in gebruik genomen worden. We hopen dat de 
werkgroepen Tuin, Onderhoud en Ontvangst er baat bij hebben. En uiteindelijk 
natuurlijk iedereen.

- Brabants Heem, Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en het 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland houden op vrijdag 2 september een 
bijeenkomst onder de titel ‘Heemkunde ontmoet Immaterieel Erfgoed: netwerk- en 



kennisdelingsdag’. De bijeenkomst is in het Jan van Besouw Cultureel Centrum, Thomas 
van Diessenstraat 1 in Goirle. Deelname is gratis. Vooraf in te schrijven verplicht.

- Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar immaterieelerfgoed@brabantsheem.nl

Adri

Franciscus van Assisi 15 oktober

De helft van de slaapkamers in de pelgrimsherberg draagt een naam die te maken heeft met 
Franciscus van Assisi. Plaatsnamen die een belangrijke rol speelden in zijn leven, sieren de 
deuren. Maar wie was hij nou precies? Wat is zijn relatie met dierendag? Hoe komt het dat 
zijn naam in de laatste jaren steeds opduikt wanneer het gaat over duurzaamheid en eenvoud?
Op zaterdag 15 oktober organiseren we van 10.00 tot 16.00 uur een themadag die geheel in 
het teken staat van Franciscus. We maken twee wandelingen, waarbij op bijzondere en 
lichtvoetige wijze een kernwoord van die vrolijke Frans centraal staat. Op deze dag kozen we 
voor “eenvoud” en voor “vertrouwen”. Woorden die elke wandelaar, of zij zich nou pelgrim 
voelt of niet, kent en ervaart. 
Ook luisteren we naar zijn levensverhaal, zien we beelden van zijn woonplaats en leren hem op 
die manier wat beter kennen.
Tot slot genieten we van een presentatie
over de franciscaanse voetreis, die pracht-
ige, ruim een maand durende voettocht die
ons van Florence naar Rome brengt. Lopend
over paden waar de middeleeuwse francis-
canen liepen, regelmatig slapend in kleine
kloosters, ervaar je de stilte en de schoon-
heid van de natuur onderweg. 
Interesse gekregen? Geef je op door een
mail te sturen naar 
volwassenen@pelgrimsherberg.nl.
Kosten bedragen € 25 pp. Lunch inbegrepen.

Dringend hulp gevraagd………

Binnen de pelgrimsherberg zorgt Loes Hommel al vele jaren lang voor het administreren van 
de aanmeldingen voor alle activiteiten die de werkgroep volwassenen initieert en uitvoert. 
Haar man Tom zorgde al die jaren voor het notuleren van de vergaderingen van de werkgroep.
Loes gaat met ingang van september stoppen met deze taak. We vinden dat erg jammer, maar 
na 10 jaar vrijwilliger te zijn geweest is haar keuze ook alleszins begrijpelijk. Ook Tom stopt 
trouwens met zijn werkzaamheden.
De werkgroep volwassenen zoekt nu een opvolger voor het werk wat Loes deed. Is dit 
misschien een taak die perfect geschikt is voor jou? Je kunt deze taak vanuit je eigen huis 
uitvoeren, aanwezigheid bij de drie jaarlijkse vergaderingen van de werkgroep volwassenen 
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geeft meerwaarde, maar is niet strikt noodzakelijk. Je helpt er onze herberg enorm mee.
De kern van jouw taak: 

- Je registreert de aanmeldingen die via een apart mailadres bij jou binnen komen. 
- Je stuurt de deelnemers een korte bevestiging.
- Je hebt contact met de begeleiders van de activiteiten zodat zij kunnen beslissen of 

een activiteit door kan gaan of niet en je checkt bij financiën of er betaald is.
Wil je specifieker weten of dit werk iets voor jou is? Mail dan met Loes Hommel: 
loeshommel@gmail.com. Zij vertelt je met enthousiasme wat je nog meer weten wil. Wanneer 
je als vrijwilliger op dit terrein je steentje bij wil dragen aan onze pelgrimsherberg, mail je 
naar de coördinator van de werkgroep volwassenen: cor kuyvenhoven. Zijn mailadres: 
corku@zeelandnet.nl

AANBOD WANDELINGEN IN DE ZOMERMAANDEN 
vanuit de Pelgrimsherberg

Onderstaande wandelingen zijn op de Pelgrimsherberg verkrijgbaar.

- Kloosterrondwandeling (9,2 km.)
- Jacobus ontmoet Maria (21 km.)
- Mini-pelgrimage (4 wandelingen tussen 15, 20, 23 en 24 km. )
- Twee wandelingen van “Ons Kloosterpad” 

Van Eindhoven naar Pelgrimsherberg in Vessem ( 22 km.) En van Vessem naar Oirschot 
( 22,5 of 19,8 km.)

Belevingstuin bezoeken in verschillende varianten:

- Bezoek aan onze Belevingstuin. Kom gerust achterom en bezoek onze belevingstuin.      
Welkom.

- Bezoek aan onze Belevingstuin onder begeleiding, als groep.                                           
Neem contact op met info@pelprimsherberg.nl

- Bezoek aan onze belevingstuin onder begeleiding met herberglunch.                              
Woensdag 24 augustus (11.00 – 14.00 uur)                                                                      
Inschrijven via  info@pelprimsherberg.nl

Seizoen wandeling – 1 september.

Aan het begin van elk seizoen één dagdeel al wandelend
stilstaan bij het begin van dat nieuwe seizoen. Gedurende
twee en een half uur ben je al lopend bezig met een licht
thema, kijk je om je heen, genietend, bezinnend. Vanaf
09.00 uur ben je welkom. Om 09.30 starten we met een
korte kennismaking en uitleg van de tocht. Om 09.45 gaan
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we op pad. Om 12.00 uur zijn we weer terug bij de Herberg. Inschrijven: Stuur een mail 
naar: volwassenen@pelgrimsherberg.nl 

In herinnering: Toine Martens (05-09-1949 – 30-06-2022)

Op heel wat terreinen heeft Toine zich ingezet voor onze
Pelgrimsherberg. Als gastheer, begeleider bij pelgrimeren
voor de jeugd, als ‘routeman’ voor het uitzetten van
wandel- en fietsroutes (mini-pelgrimage; Jacobus wandel-
ingen; ochtendwandelingen). Bij het opzetten van bijzon-
dere activiteiten was Toine volop in actie (dankjewel dag-
en; tijdens onze presentatie als stichting enz.). Vooral bij
het coachen van voorbereidingsweekenden, thuiskom-
weekends, fietsdagen was zijn inzet structureel. 
Kenmerkend voor Toine is de manier waarop hij contact
wist te maken en wist samen te werken. Zijn organisatie-
talent zette hij creatief in. Één van zijn leef-attributen
was  zijn rol als echte verhalenverteller.
Ons ontwikkelen als Pelgrimsherberg was voor hem een vanzelfsprekendheid. Nooit stond bij 
hem iets vast en daarmee voorbij. Altijd bleef hij zoeken naar verdere, nieuwe bewegingen en
acties, die pasten in de tijd waarin we leefden. Hij had oog voor wat er in mensen omging. Op 
natuurlijke wijze zorgde hij voor verbondenheid, had aandacht voor het fysieke maar ook voor
de geest. Zowel de groep als het individu hadden zijn oprechte belangstelling. Toine bedankt 
voor je inspiratie en aanpak. Positief ingesteld heeft de Pelgrimsherberg zich met jouw inzet 
steeds eigentijds ontwikkeld. Wij zullen jou tegen blijven komen binnen onze opzet, in de 
natuur, bij acts, in ons onderweg-zijn, en ‘t alsmaar verder trekken en door leven. ‘Dankjewel 
Toine‘ klinkt zo gewoon en is o zo waar. 

                                                               Namens de Vrijwilligers van de Pelgrimsherberg.
Adri Brooijmans
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