
 

Pelgrimsonderkomen van de maand  

JANUARI 

Wie als pelgrim op weg is naar As-
sisi, en zich vooraf heeft vergewist 
van een plek, kan zich hoog tegen de 
rotsen van Monte Verna twee kilome-
ter boven Chiusi della Verna melden 
bij het Santuario della Verna. Je bent 
dan verzekerd van een bijzondere 
ervaring in Refettorio del Pellegrino. 
[lees verder en meer slaapplaatsen!] 

Heb je zelf suggesties voor een 
bijzondere overnachtingsplek?  

Laat het ons weten!  
We sturen je graag het zogenaamde 
format waarbinnen jouw gegevens 

moeten worden verwerkt.  
De werkgroep Publicaties draagt  
vervolgens met plezier zorg voor  
de eindpresentatie én publicatie! 

redactie@pelgrimswegen.nl 

Welkom in het lustrumjaar van onze Vereniging! 
Dit jaar zal onze Vereniging Pelgrimswegen naar Rome haar eerste lustrum 
vieren. Eén van de belangrijkste doelen van onze vereniging is ondersteu-
ning te bieden aan iedereen die op eigen kracht op weg wil gaan naar Ro-
me. We willen vooral nieuwe leden informeren met het boek Op pelgrims-
tocht naar Rome, met vier Nieuwsbrieven zoals je er nu weer een leest en 
twee maal per jaar het magazine Omnes. Op onze website staat informatie 
voor wandelaars en fietsers over alle aspecten van het pelgrimeren naar 
Rome. Voor ons telt dat iedereen die op eigen kracht op weg gaat naar Ro-
me een pelgrim is. Dus, pelgrim of pelgrim in spé, welkom in onze Vereni-
ging! Het lustrum zullen we extra luister bijzetten door een bijzondere uitga-
ve van de Omnes in oktober 2012 en een ontmoetingsdag op zaterdag 11 
november met een wel heel uitgebreid, zinvol en hopelijk gezellig program-
ma. We weten ons daarbij gesteund door vele leden, die daaraan hun bij-
drage zullen gaan leveren. Uit ervaring weten we dat wanneer we een be-
roep op onze leden doen dat dit altijd positief wordt beantwoord. Toch is  
een blijk van betrokkenheid van jouw kant altijd erg welkom. Ook deze 
Nieuwsbrief daagt je daartoe uit: leden met ervaring willen andere leden 
graag hun goede ervaringen met slaapplaatsen onderweg laten weten. We 
doen daartoe hiernaast opnieuw een oproep. Doe je deze keer mee, dan 
kunnen we wellicht drie of meer Pelgrimsonderkomens van de maand gaan 
publiceren? Ook vragen we onze pelgrims die dit jaar plannen hebben ons 
hun weblog, website of wellicht reisschema’s te sturen. We publiceren deze 
dan op de website. Wellicht doe je er ook jouw voordeel mee? Zoals trouwe 
leden al gemerkt hebben, wijzigen we de opzet van de Nieuwsbrieven.  
Allereerst: álle Nieuwsbrieven blijven in ons archief te raadplegen op 
www.pelgrimswegen.nl  én dus ook te printen. Van deze Nieuwsbrief 14 
tref je in de mail slechts een deel van de eerste pagina aan. In de bijlage in 
pdf-formaat vind je een compleet exemplaar, dat wisselt per keer van aan-
tal pagina's. En die volgens wens van velen nu ook te printen zal zijn!                              
 

          Redactie Nieuwsbrief 

Ervaringen en veel informatie bij Pelgrims onderweg in 2011 (klik op de afbeeldingen!)  
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Onze Vereniging is met een 
uitgebreide stand te vinden 
op de Fiets en Wandelbeurs. 
Ook zal onze voorzitter Gert 
Wich er op beide dagen een 
lezing verzorgen!   
Amsterdam-Rai zaterdag 11 
en zondag 12 februari 2012 

http://www.pelgrimswegen.nl/Inc/downloadFile.php?id=155
mailto:redactie@pelgrimswegen.nl?subject=Slaapplaats%20van%20de%20maand
http://www.pelgrimswegen.nl/index.php
http://www.pelgrimswegen.nl/index.php
http://walker2rome.blogspot.com/
http://rome2011.weblog.nl/
http://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/bezoeker/lezingen-en-workshops?detail=114
http://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/bezoeker/lezingen-en-workshops?detail=114


Uit het dagboek van… 
door Ton Boomsma 
 

Samen met Pieter Quelle liep Ton de Franciscaanse Voetreis, aan de 
hand van de beschrijving van Kees Roodenburg. Op maandag 26 
oktober 2011 kwamen zij aan in Greccio, een “Poggio” d.w.z. een 
dorp met een middeleeuws-Romeinse uitstraling. Het ligt  als een 
“balkon” tegen de berghelling geplakt. We logeren in Albergo Belve-
dere, een hotel dat z’n naam volledig eer aan doet. Kees Roodenburg 
schrijft in de “update” van zijn boek dat Hotel della Fonte in Greccio 
duur is geworden. De B&B adressen liggen verder weg. Daarom zijn 
we direct het dorp ingelopen in de hoop dat er nóg een hotel is. Aan 
de overkant van het centrale plein zagen we het Albergo Belvedere, 
fraai gelegen tegen de bergwand. Op de deur hangt een bordje 
“chiuso” (gesloten). Toch maar aanbellen. De deur wordt geopend 
door eigenaar Sergio die ons met een breed gebaar uitnodigt binnen 
te komen. Sergio blijkt een uitstekende gastheer met een gulle lach 
en veel praatjes. We kunnen er slapen, we kunnen er eten en over de 
kosten hoeven we ons geen zorgen te maken (toch maar wel even 
informeren…maar de prijs blijkt alleszins redelijk).We hebben een 
prachtige nostalgisch ingerichte kamer. Vanaf het balkon kijken we uit 
over het Rieti-dal. Het is hier heerlijk rusten. Voor ons ligt een vallei 
met lichten van dorpen, wegen en auto’s. Een betoverend mooi uit-
zicht! Aan de overkant zien we een bergrug met plaatsen als Poggio 
Bustone, Rieti en Ferentillo. In deze dorpen hebben wij de afgelopen 
dagen gewandeld. Vandaag hebben we het Rieti-dal overgestoken en 
nu kijken we naar de bergen waar we zo hebben lopen puffen. 
Later bereidt “Mama Sergio” ons een heerlijke maaltijd waarbij de wijn 
rijkelijk vloeit. En we eindigen de dag zittend op het balkon in de duis-
ternis en genietend van deze ervaring op weg naar Assisi. 

Wie , wat, waar? 
door werkgroep Routes 
Wellicht is dit de start van een nieuwe 
rubriek? Een Nederlander met een huis 
in Borgotaro (of Borgo Val di Taro) 
stuurde ons deze foto, die hij daar heeft 
gemaakt. Het suggereert een nieuwe 
mogelijkheid over de Via Francigena. 
Borgotaro ligt in het gebergte van de 
Apennijnen nog net in de provincie Emi-
lia Romagna, ongeveer 25 km ten 
noordwesten van Pontremoli. Wie van 
onze lezers heeft dit bord gezien en er-
varingen opgedaan met de Via Franci-
gena Parmense, of de Via degli Abati. 
Maar ook de Via Francigena dei Monas-
teri zien we al ergens vermeld. We zijn 
nieuwsgierig en roepen je op te reage-
ren naar redactie@pelgrimswegen.nl 
Maken we er een mooi artikel van! 
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Register van pelgrims te voet of per fiets naar Rome                                     
De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome houdt een register bij. Hierin wordt vastgelegd wie de reis naar Rome 
heeft voltooid. Je wilt toch ook in dit register worden opgenomen? Vul het formulier op de website in en verzend dit! 
Graag ontvangen wij ook een kopie van het Testimonium en van de Stempelkaart. Je dient die kopieën te sturen 
naar Piet Beisterveld, Prins Willem de Zwijgerlaan 22, 3991 BR Houten. In ons magazine Omnes willen we steeds 
een rubriek Pelgrimsregister opnemen met de door onze leden verstrekte informatie. Doe je ook mee? 

mailto:redactie@pelgrimswegen.nl?subject=Borga%20Val%20di%20Taro
http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=485


 Ervaringen met de Europäische Fernwanderweg E8 
 door Jan en Joke van der Sloot 
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Volgende nieuwsbrief verschijnt in medio april 2012, magazine Omnes 4 wordt medio maart bezorgd! 

A l s  u  w i l t  d a t  w e  u w  n a a m  v a n  o n z e  v e r z e n d l i j s t  v e r w i j d e r e n ,  k l i k t  u  h i e r .  

V r a g e n  o f  o p m e r k i n g e n ?  S t u u r  e e n  e - m a i l  n a a r   i n f o @ p e l g r i m s w e g e n . n l  

Wij willen onze ervaringen met diverse veel gekozen 
routes op weg naar Rome met onze lezers delen. In 
2011 schaften we bij www.fernwege.de de volgende 
twee boekjes aan: Der Europäische Fernwanderweg 
E8 (deel 1) Von Nijmegen nach Bad Godesberg en 
(deel 2) Von Bad Godesberg nach Obernburg. De rou-
tebeschrijving is heel duidelijk. Wij namen meestal de 
dagetappes over, waarbij we gebruik maakten van de 
vrij actuele overnachtingadressen die achterin de gid-
sen staan vermeld. Wij sliepen dan in privé kamers, 
Gasthof of hotel. De afstanden zijn vooral in boekje 
deel 2 door bebouwing of wijziging iets anders dan de 
werkelijkheid maar op de website van de uitgever 
staan de wijzigingen gepubliceerd.  
De route beschreven in deel 1 loopt grofweg van Nij-
megen, Xanten, langs de Nederlands/Duitse grens 
naar Aken en dan via de Noord-Eifel naar Bad Godes-
berg, net ten zuiden van Bonn. Daarna volgt deel 2 de 
Rijn tot bij Bingen. De route gaat daarbij eerst zuidelijk 
en dan vanaf Overmoschel oostwaarts naar Worms. 
Daarna door het Odenwald tot Obernburg. 
Deel 1 beschrijft ongeveer 400 km in 16 etappes en 
deel 2 ongeveer 350 km in 15 etappes. 
De markering loopt in Duitsland vaak parallel met an-
dere routes, bijv. de Rhein Höhenweg, de Mösel Hö-
henweg, maar is met de bekende Duitse grondigheid, 
een enkele uitzondering daargelaten, uitstekend. Over-
nachten is voor ons tijdens deze route geen probleem 
geweest. De E8 gaat na Obernburg gemarkeerd verder 
en hebben deze gevolgd tot aan Lauda en zijn toen 
overgestapt op de Romantische Strasse, die parallel 
loopt met de E8 en de Main-Donau Weg. De reden 
voor de overstap is dat we wel een beschrijving van de 
Romantische Strasse hadden en na Obernburg niet 
van de E8. Ook van de Romantische Strasse hebben 
we onze ervaringen opgeschreven, daarover in de  

volgende Nieuwsbrief meer zinvolle informatie.  
Langs de Rijn moet rekening gehouden worden met 
flink klimmen en dalen. Verder voert de E8 je langs 
mooie plaatsen met uitzicht, maar vaak met omwegen, 
dus loop je meer kilometers dan wanneer je direct 
langs de Rijn loopt. Zowel in deel 1 als deel 2 wordt 
veel gebruik gemaakt van bestaande bos- en veldwe-
gen. Langs de Rijn hebben wij drie nachten op hetzelf-
de adres geslapen en zijn met de trein die langs alle 
plaatsen rijdt, een dag terug en twee dagen verder ge-
gaan. Het was fijn om met het vele klimwerk tijdens 
deze etappes een dagrugzak te dragen. 
Wanneer je als lezer nieuwsgierig bent naar meer in-
formatie of vragen hebt dan kun je met ons altijd con-
tact opnemen. Maar natuurlijk heeft de Vereniging ook 
meer informatie paraat op haar website. 
Veel plezier met de voorbereidingen van je pelgrims-
tocht over de Europäische Fernwanderwegen. 
Genoemde boekjes zijn ook te koop of te bestellen bij 
de Nederlandse wandelboekhandels. 
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