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De tijd staat niet stil…
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Pelgrimsonderkomen van de maand
De wandelaar en fietser die via de SintBernhardpas zijn doel wil bereiken, kan
daarbij Martigny niet ontwijken. De
vrijwilligers van de parochie van de
Notre Dame de la Visitation bieden
deze pelgrims op hun tocht naar of van
Rome een geweldig onderkomen. Een
plek om te onthouden dus én... om op
te nemen in onze nieuwe rubriek!
[meer op pelgrimswegen.nl/slaapplaatsen]

Overzicht routes voor fietsers of
lopers naar Rome!

Uw ervaringen als fietser
doorgeven aan de Romegangers
van morgen?

Testimonium ontvangen?
Vul formulier op website in!

En de herfst staat al weer voor de deur... Mooie plannen
van meer dan een jaar geleden zijn nu uitgevoerd. Of de
plannen voor een pelgrimage moesten worden bijgesteld
om fijne of vervelende redenen. Gelukkig staat de tijd niet
stil; je kunt op je pelgrimstocht terugkijken op een heel
positieve wijze, het grote nagenieten kan beginnen, wellicht nieuwe en nog betere plannen worden gesmeed?
Deze jaargetijde is ook weer het moment om vooruit te
kijken: nieuwe tijd vrijmaken voor wat je bezielt. Weer
veel nieuwe leden informeren zich bij onze Vereniging
Pelgrimswegen naar Rome en zetten hun fiets- of wandelplannen voor 2012 in de steigers. Ook bij dat voorgenieten gaat het snel en het is zo ver voor je het weet!
We proberen onze leden in deze Nieuwsbrief 12 op de
hoogte te brengen van diverse wetenswaardigheden en
laten ons daarbij inspireren door de spreuk “Haast je als
je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt”. We bezorgen je hopelijk weer even een leuk moment terwijl je met
je muis over de Nieuwsbrief rolt: we wijzen je op bijzondere websites, op een interessant boek, doen suggesties
voor pelgrimonderkomens en doen diverse mededelingen. Hopelijk komt je agenda er ook aan te pas of misschien krijgen we wel een reactie van jouw kant? Neem
er gerust even tijd voor…
Ben Teunissen, redactie

Bezoek onze jaarlijkse
Ontmoetingsdag op zaterdag 12 november. Gratis.
Voor leden en belangstellenden. Meer informatie volgt.
Op deze Ontmoetingsdag,
willen we de bezoekers veel
actuele informatie geven over
reiservaringen en routes. Wij
verzoeken ieder, zowel wandelaars als fietsers, die daar aan
mee wil werken zich te melden
bij evenementen@pelgrimswegen.nl

SPQR volgens Bartje…

Small Profits,
Quick Returns
(Kleine winsten, snelle omzet)

Pelgrims onderweg [klik op de afbeeldingen!; ook op onze website te vinden!]

Een wel heel bijzondere weblog van
Rianne Heineke en Dik van Dalen uit
Gerolstein-Oos. Ze zijn op 1 augustus
vertrokken en zijn van plan na afloop
van hun reis in Rome te trouwen!

Hanny Mossink en Immy Kuipers uit
Goor zijn 7 augustus in Rome gearriveerd. En hun goede doel, de stichting
Noi si Voi vaart er blijkens de weblog
wel bij! Dat verdient dus een toast!

Eind oktober 2011 ontvang je Omnes 03 in je brievenbus!

ULB: met ultra
ultra--lichtgewicht materiaal op pad I
door Maarten Beisterveld

Dit is het eerste artikel in een korte reeks over ULB= Ultra Lightweight Backpacking. In dit stuk wil ik u als lezer kennis laten maken met een nieuwe kijk op het
gebruik van buitensportmaterialen. In de artikelen zal ik steeds schrijven over de
wandeluitrusting, maar die uitrusting wordt natuurlijk ook door de fietser (zowel
man als vrouw) gebruikt. Naast het maken van wandel-, fiets- en pelgrimstochten
lees ik graag verhalen over wandeltochten. Dan droom ik weg over een mooie
tocht, 's ochtends vroeg op pad en de natuur zien ontwaken, 's avonds bij het
avondrood aankomen. Maar zoals zo vaak gebeurt, er is altijd wel iets waardoor
de dagdroom geen werkelijkheid wordt: geen tijd, te druk, niemand die mee wil of
kan gaan, geen goede uitrusting, geen geld, geen verlof, geen wandelconditie, etc.
Maar een deel van deze bezwaren is niet onoverkomelijk, want hoe veel en welke
uitrusting heb je nu eigenlijk nodig? Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je, als het
mooi weer is, de rugzak al klaar hebt staan en meteen op pad kunt gaan; voor een
dag, een week of langer.... Want waarom gaan veel tochten niet door? Alle spullen
bij elkaar zoeken, klaar leggen, organiseren, controleren m et lijstjes en alles inpakken maken het veel te ingewikkeld: HOU HET SIMPEL!
[lees verder]

De kortste weg is een omweg [Over een fietstocht naar Rome en Assisi]

Jannie in de klim…

Viering in de Friezenkerk…

Vredeswandeling in Assisi...

Ze droomden er altijd al van, Adri van Oosten en Jannie Leijs uit `s-Heer Hendrikskinderen, om zomaar weg te fietsen met de tent achterop naar het zonnige zuiden.
Op een dag trokken ze de deur achter zich dicht, dag huis, dag dorp, fietsten door
België en door het eindeloze, verregende noord-Frankrijk, de snikhete Provence,
naar Marseille. Ze fietsten kris-kras over het ruige en schitterende Corsica en door
het dorre, lege binnenland van Sardinië. Overgestoken naar het vaste land van Italië werden ze ondergedompeld in de drukte van de “Stad der steden”: Rome. Het
contrast kon niet groter zijn. In deze metropool waren ze vooral geïnteresseerd in
het “andere Rome” en plaatsen waar Franciscus van Assisi is geweest. Het laatste
deel van hun tocht, Rome-Assisi, zochten ze nog meer voetsporen van Franciscus.
Na 2500 km eindigde hun droomreis in het Assisi van de milieuheilige Franciscus.
De terugreis deden ze per trein. Ze sliepen in een tentje, maar ook bij boeren, in
kloosters, in een hotel en zelfs in een „varkenshok‟. Ze legden aan in een ecologische leefwerkgemeenschap in oost-Frankrijk en het oecumenische klooster Taizé. In
Assisi namen ze deel aan een indrukwekkende vredeswandeling.
Over deze fietstocht schreef Adri van Oosten een boek: “De kortste weg is een omweg”. Verkrijgbaar
voor € 17,50 exclusief eventuele verzendkosten bij boekhandel, uitgeverij freemusketeers.nl, bol.com of
adrivanoosten@hetnet.nl, ISBN 978-90-484-1278-5. Op fietsafstand ( 10 km ) brengt Adri het bij u thuis!

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen,
klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e -mail naar
info@pelgrimswegen.nl

