
Nederlands Genootschap van Sint Jacob 

Regio Zuidoost-Brabant 

 

Uitnodiging najaar bijeenkomst 2021 van de regio Zuidoost-Brabant 

 

Beste leden, 

Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor onze regionale najaar bijeenkomst op: 

zaterdag 20 november 2021 

Jullie zijn van harte welkom in:  

Gemeenschapshuis “De Vurherd”, Offermansstraat 10, 5715 AN Lierop. 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

09.30 – 10.00  Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 

10.00 - 10.15 Welkomstwoord door de voorzitter Johannes Bellemakers 

10.15 - 11.15  Cor Kuyvenhoven vertelt. 

Titel: “De franciscaanse voetreis” (1e deel) 

De franciscaanse voetreis: lopen in de voetsporen van Franciscus van Assisi. Slapen 

in kloostertjes die uit zijn tijd lijken te dateren. Waarom doet iemand dat? Er zijn 

veel prachtige verhalen over Franciscus. Raken die mij en zo ja op welke manier? 

Of waarom niet? Wat neem je mee van zo’n tocht waarbij de patroonheilige van 

Italië je voorganger was? 

Cor Kuyvenhoven heeft vele passies, één ervan is pelgrimeren te voet en op de 

fiets. Als schrijver, onderwaterfotograaf, organisator van wandeltochten en 

kleurrijk verteller heeft hij heel wat kilometers afgelegd en wil hij zijn ervaringen 

en kennis graag delen. 

In twee delen vertelt Cor ons iets over zijn Franciscaanse voetreis en neemt hij ons 

mee aan de hand van de beelden die hij als fotograaf onderweg maakte. 

11.15 - 11.30 Pauze met koffie of thee. 

11.30 - 12.15 Cor Kuyvenhoven vertelt verder: “De franciscaanse voetreis” (2e deel). 

12.15 - 13.15 Eenvoudige (pelgrims)lunch in informele sfeer met aansluitend nog wat  

  mededelingen door onze voorzitter. 

13.15 - 15.15  Wandeling op de Lieropse en Strabrechtse Hei. De Vurherd ligt aan de rand van 

het prachtige natuurgebied de Lieropse en Strabrechtse Hei. Wij wandelen onder 

begeleiding een tocht van ongeveer 9 km of van 6 km voor wie wat minder goed 

ter been is. Denk ook aan passend schoeisel. 

15.15   Café St. Jacques in de foyer van de Vurherd. 

16.15   Sluiting. 

 

 



De bijdrage voor deze geheel verzorgde dag is € 10,00 pp. voor leden van het Genootschap en 

€ 12,50 pp. voor niet-leden van het Genootschap. 

Wij verzoeken een ieder om zich vóór 13 november 2021 aan te melden middels de betaling via 

bankoverschrijving. Je kunt je bijdrage overmaken op: 

NL62RABO 0114 4299 36 t.n.v. Genootschap van St. Jacob Zuidoost Brabant, 

onder vermelding van je naam en “najaar bijeenkomst 2021”. 

Op de dag zelf kan er niet contant worden betaald. 

Covid-19 en de wettelijke maatregelen. 

Zoals bekend gelden er momenteel voor sommige gelegenheden en evenementen nog enkele 

wettelijke beperkingen. Ook wij moeten hiermee rekening houden bij het organiseren van onze 

najaar vergadering 2021. Hoewel bij het opstellen van deze uitnodiging niet bekend is welke deze 

op 20 november a.s. precies zijn, willen wij jullie toch meegeven dat het beschikken over een 

geldige Corona QR-code een vereiste is. Dit wordt ingegeven door het feit dat wij gebruik maken 

van de foyer en de afname van consumpties. Wij hopen dat zulks geen belemmering is voor 

deelname. 

Ook wij hebben rekening te houden met de maatregelen en bepalingen die gelden op zaterdag 

20 november a.s. Eenieder kan zelf volgen of deze ondertussen veranderd zijn. 

We kijken ernaar uit u te mogen begroeten. 

Graag tot ziens op 20 november a.s. 

Johannes Bellemakers, Ger Beijers, Marjet Osse, Berry Blommaert en Noortje Wilting 


