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Wij zijn benieuwd!

Mooie en bijzondere stempels?
Stuur ze ons met uw verhaal! [Hier]

Overzicht routes naar
Rome!

Welke Alpenovergang
nam u?
Laat het ons weten!

Als je alle vragen zou moeten bundelen, alle vragen
die gewone mensen stellen naar “het Waarom” van
een fietstocht naar Rome of “het Waarom” van een
voetreis naar Rome, vragen over het gewicht van je
rugzak, de afstand die je dagelijks aflegt, vragen over
jouw slaapplaats, en niet te vergeten al die struikrovers onderweg (lees: jouw veiligheid), als je al die
vragen zou moeten samenvatten, dan kom ik voor
mijzelf (een wandelaar) tot die ene, al omvattende
vraag: “Wat bezielt iemand om naar Rome te lopen
(fietsen)?” Het is een zoekvraag: wat bezielt jou? Bezieling gaat over geestdrift, lust, moed en levenswekkende kracht. Maar ook over hartstocht, inspiratie, ja
zelfs instinct. Een neutraler woord zou kunnen zijn:
beweegreden. Welke redenen brengen jou in beweging om die reis naar Rome te maken? Ik zou er wel
eens een artikel over willen schrijven. Een onderzoek
naar hedendaagse ervaringen van pelgrims.
Laat het me weten op voorzitter@pelgrimswegen.nl
Wij zijn benieuwd!

Jaarlijkse bijeenkomst
(inclusief vergadering)

Als je iets wilt,
spant de hele wereld
samen om je daarbij te
helpen.
Paul Coelho

zaterdag 14 november
Houten
Programma in

Uw ervaringen als fietser
doorgeven aan de Romegangers van morgen?

Nieuwsbrief 05
[verschijnt rond 7 november]

Ontmoetingen onderweg
Een zonnige zondagmorgen, ergens op de Povlakte. Ik fiets langs vruchtbare akkers
en verspreide boerenhuizen. Langzaam word ik ingehaald door een man van een jaar
of twintig. “Kom je uit Duitsland?” vraagt hij als hij naast me fietst. “Nee, uit Nederland”. ”Waar ga je naar toe?” “Ik ben begonnen in Florence en fiets terug naar Nederland”. Ik noem de plaatsen en passen waar ik langsgekomen ben of nog langs moet
komen. “Goh, je kent Italië beter dan ik!” We praten nog wat door en dan vraagt hij:
“Heb je honger?” Hoewel het pas half twaalf is moet je in zo’n geval natuurlijk ja zeggen. “Kom dan maar mee naar huis”. “Giulietta!” roept mijn jeugdige begeleider daar
aangekomen. Aan het bovenraam verschijnt een Italiaanse schone. “Ciao bella, dit is
Hans uit Holland. Hij heeft honger!” Ze schudt van nee. Haar prachtige donkere lokken deinen mee. Het eten is nog lang niet klaar. Geen nood. “Kom, dan gaan we naar
mijn moeder”. Die blijkt al verder met het bereiden van de zondagse maaltijd. Wederom word ik voorgesteld als Hans uit Holland met honger. Terwijl mama de laatste
hand aan het diner legt, leidt papa me vol trots rond in zijn werkplaats. Hij repareert
antieke meubels. Na het uitgebreide diner voel ik me – ondanks de afsluiting met een
espresso – erg slaperig. Het liefst zou ik terplekke een siësta houden, maar omdat dat
me te vrijpostig lijkt stap ik na een uitvoerig dankjewel weer eens op.
Een paar dorpen verder zijg ik alsnog in een parkje neer. Hans Reitsma
Pelgrims dit jaar op weg!
Jan Mollen gearrriveerd in Rome!
Evelien Apeldoorn en Cor Kuijvenhoven
in Zwitserland!
Pieter Quelle in Italië!

Vierhonderd meter stijgen
Het heeft vannacht veel geregend en wij lagen gelukkig droog bij de pastoor op zolder. Na het ontbijt met brood jam en thee geven we 20 Euro voor de kerk en vertrekken […] uit Orsières, We lopen al gauw berg op en het gaat voortdurend op en neer.
Weer over smalle paden door het bos. Maar gelukkig belanden we veilig in Liddes.
We genieten van onze koffie, met broodje banaan. Dan gaan we de brug over […] en
arriveren bij de kerk van Bourg St Pierre. Daar staat een schoorsteenveger (in ouderwets vol tenue) die belt voor ons met Sandrine de hospice houdster. Al gauw hebben
we een kamer in het oude hospice. Wij krijgen een vierpersoons kamer heel authentiek. […] Het weer was vandaag eerst wat vochtig en daarna zon en veel wind. Prachtige uitzichten. Ria en Marian Bos [lees het gehele verslag]

Overtocht (een reisverslag)
Na drie dagen wijken de Alpen naar het oosten en westen opzij, en komen we in de
Povlakte, land zo plat als een dubbeltje. We zijn gewaarschuwd voor de grote klamme hitte zonder schaduw en met muggen in de Povlakte, en zijn gelukkig dat we er
dit jaar niet in de zomer, maar in het voorjaar doorheen
kunnen lopen. Een ervaring, die Povlakte. Voor het eerst
van ons leven zien we en lopen we alsmaar midden tussen de rijstvelden door. Velden met water tussen smalle
dijkjes, sommige hoger andere weer lager gelegen, met
plantjes die net boven het water aan het uitgroeien zijn.
Een aparte belevenis in de Povlakte is het oversteken
van de Po. Er is een afzonderlijke oversteekplaats voor
de pelgrims gecreëerd door een boer, Danielo Parisi. Als je hem de dag van tevoren
telefonisch waarschuwt, komt hij je bij de oversteekplaats ophalen met zijn pelgrimsspeedboot en zet je 13 km verderop aan de overkant bij zijn boerderij weer aan land,
een overtocht op dezelfde plaats waar ook Bisschop Sigeric in het jaar 990 de Po is
overgestoken. Ruud Bruggeman [lees het gehele artikel]
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

