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Slapen(d) naar Rome

Foto‟s van Gert‟s weblog en site!
Klik ook op de foto‟s...

Mijn screensaver op mijn PC neemt nog steeds het
heft in handen als ik even niet zit te typen of surfen.
En wat krijg ik te zien? Foto’s van mijn voetreis naar
Rome. Hoewel die al weer een paar jaar achter mij
ligt word ik toch elke keer weer getroffen door die
beelden. Vrijheid en avontuur, afgewisseld door diepe gedachten over het leven. Het gaat zoals het
gaat. Ik ben meer en meer ervan overtuigd dat we
met een paar enthousiastelingen een uitstekende zet
hebben gedaan door de Vereniging Pelgrimswegen
naar Rome op te richten. Gaandeweg ontstond het
beeld dat wij een soort “Piazza” zijn. Een plein waar
mensen informatie over hun reis per fiets of te voet
naar Rome kunnen vinden. Op de website vind je
inmiddels een hele rij van lopers en fietsers die bereid zijn om hun ervaringen met je te delen. In deze
nieuwsbrief lees je over de tocht van de familie Knol,
die samen met hun drie kinderen naar Rome zijn gelopen. Hoezo problemen? [lees verder]

Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg…

Bijzondere overnachtingsplekken?

Rutger Kopland (1934)

Reistekeningen en
reisverslagen
Zie
Publicaties
en informatie!

Welke Alpenovergang nam u?
Laat
het ons weten!

Ook uw ervaringen
als fietser worden
gewaardeerd!

Altijd welkom!

Presentatie van boek
Alle wegen leiden naar
Rome Jan Blokker jr.
op woensdag 29 april
vanaf 16.30 uur
in Reisboekhandel Pied
à Terre, Overtoom 135137, Amsterdam

De werkgroep routes zoekt versterking!
Wie eens goed op de website rondkijkt ontdekt dat er al heel wat route informatie voor
wandelaars en fietsers is opgenomen. Wij willen die service sterk uitbreiden om onze
leden nog beter voorbereid op pad te kunnen sturen. Om die informatie te vergaren is
de werkgroep Routes in het leven geroepen. Zij heeft tot taak het in kaart brengen
van routes, de voor- en nadelen van de verschillende routes te beschrijven en zo mogelijk een overzicht te geven van overnachtingadressen langs de routes.
De werkgroep zoekt uitbreiding om deze taak uit te voeren. Heeft u interesse of wilt u
nadere informatie dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de werkgroep
Routes: Henk Brassinga .Daarnaast zijn wij voortdurend op zoek naar nuttige informatie, die ons helpt de bestaande routes te verbeteren of geheel nieuwe mogelijkheden
te ontdekken. Uw informatie daarvoor is ook van harte welkom!

Pelgrims die dit jaar op weg
zijn volgen?
Te voet of te fiets naar Rome
Klik ook op de foto’s!

Pelgrimstocht in spijkerbroek
In 2005 liepen Alfred en Els Knol uit Deventer het Pieterpad met hun drie kinderen
Anna (toen 11 jaar), Maria (9 jaar) en Geert (6 jaar), vanaf Pieterburen. Elke zaterdag
één etappe, weer of geen weer. Om ze er direct aan te laten wennen, dat je bij zo‟n
onderneming met alle soorten weersomstandigheden te maken krijgt, begonnen ze
hartje winter, in vorst en sneeuw. Maar dat vonden de kinderen geen probleem. Na
vier keer een etappe lopen vroegen ze: “Als we in Maastricht gekomen zijn, houdt het
pad dan op, of gaat het nog verder”? “Nou”, zei Alfred, “je kunt verder lopen over de
GR5 naar Nice, maar eigenlijk zou je vanaf Pieterburen via de Pietersberg in Maastricht naar de Sint Pieter in Rome moeten lopen”. “Yes”, zeiden de kinderen, “dan
willen wij naar Rome lopen”! “Dat is dan afgesproken!”, zeiden de ouders. En zo is het
allemaal gekomen. In 2006 zijn ze in de schoolvakanties vanaf Maastricht verder
gaan lopen, en vorige zomer zijn ze op die manier in Rome aangekomen. Geen mislukte) “Kruistocht in spijkerbroek” richting Jeruzalem, maar een (gelukte)
“Pelgrimstocht in spijkerbroek” naar Rome. Een ongelooflijke prestatie voor een gezin
met drie jonge kinderen!
Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen, en hoe is het ze bevallen? [lees verder]
Virtueel Rome

(advertorial)

Klik hier!
Klik hier!
Klik hier!

Italiaanse
pastoors
Naar Rome gaan betekent toch wel zo‟n 800 kilometer door Italië gaan, een maand
lang ondergedompeld in de Italiaanse cultuur. Dan kom je er langzaam maar zeker
achter dat sommige dingen in Italië eerst helemaal niet lijken te werken, maar als je
eenmaal snapt hoe ze werken, juist heel goed blijken te werken. Eén daarvan is de
infrastructuur van de Heilige Roomse Kerk. Je moet van die plechtige woorden en
bijpassende gebouwen – ook al zijn die feitelijk niet de jouwe - niet al te zeer schrikken, want in Italië is de Roomse kerk er voor het hele volk. Maar, mocht de pastoor je
een keer vragen of je katholiek bent, en je wilt daar geen volmondig Ja op antwoorden, dan kun je misschien toch beter zeggen ‘sono Calvinista’ of zelfs ‘sono pagano’
dan „ik ben niks‟, want niks is toch maar niks, ook voor een herder van het volk.
Als u wilt dat we uw naam van onz e verz endlijst
v er wi jd er e n, k li kt u h ie r .
Vragen of opmer kingen? Stuur een e - mail naar
info@pelgr imswegen.nl

