
  

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! 

Onderweg naar Rome in 2013… (klik op de link in de afbeeldingen!)  

NIEUWSBRIEF 20   NIEUWSBRIEF 20     
Wat hebben wij een geweldig mooie voettocht gehad!
Dat schrijven Greta en Dick van Spijker uit Dalfsen op de laat-
ste pagina van hun reisblog. Als stille volger was het een feest 
om in gedachten met Greta en Dick mee te lopen. Veel herken-
ning natuurlijk, maar ook weer nieuwe in- en uitzichten brach-
ten zij voor het voetlicht in hun uitgebreide verslagen. Gelukkig 
zijn er meer leden, die ons tijdens hun tocht al laten meegenie-
ten. Het Verhaal moet tenslotte worden verteld! De vereniging 
Pelgrimswegen naar Rome probeert voor al die verhalen een 
podium voor haar leden te realiseren. Veel energie is daarom  
gestoken in de Ontmoetingsdag op zaterdag 9 november a.s. 
in Houten. Je leest er op pagina 3 meer over; we hopen er op-
nieuw veel leden te mogen ontmoeten. Ook doen wij een eer-
ste poging onze leden de service te bieden om meer in hun 
eigen regio hun verhalen uit te wisselen. Op pagina 4 vind je 
meer informatie over deze geplande Regiobijeenkomst Noord-
Oost. Leden met vragen over hun geplande fiets- of wandel-
tocht naar Rome zijn daar van harte welkom op zaterdag 12 
oktober in Diepenheim, waarvoor je je overigens wel moet aan-
melden! En het wordt al een beetje traditie: ook in deze augus-
tus-Nieuwsbrief een overzicht van de door de leden opgegeven 
informatie rond de verkregen Testimonia. Een indrukwekkende 
lijst dit jaar, ook omdat we nog een inhaalslag aan het maken 
zijn. Schroom niet om ons alsnog te informeren over je tocht 
naar Rome. Op de betreffende pagina’s vind je daarvoor alle 
relevante gegevens. Verder tref je korte verslagen van leden 
aan, een boekverslag en enkele oproepen. Blij zijn we met ons 
nieuwe redactielid Luc Gregoir. Op pagina 2 maak je kennis 

[sponsors] 

met zijn visie op het pelgrimeren. Onze oproep voor een 
redactielid V/M, die als fietsende pelgrim een duit in het 
zakje wil doen, blijft gelden. We stellen geen (hoge) eisen, 
maar willen samen met dit nieuwe redactielid onze fietsen-
de pelgrims laten vertegenwoordigen. Dus schroom niet en 
laat iets van je horen!  We kijken verlangend en nieuwsgie-
rig in onze mailbox redactie@pelgrimswegen.nl ! Als vereni-
ging proberen we elkaar te informeren over wat ons bindt 
en boeit. Het is leuk te lezen dat Greta en Dick heel dank-
baar zijn dat hun voettocht zo goed is verlopen. Dat er won-
derbaarlijk oplossingen kwamen op de momenten dat het 
moeilijk werd. Ze voelden toen goed, hoe klein en nietig de 
mens is. Hun voettocht heeft Greta en Dick het gevoel ge-
geven een kijkje genomen te hebben in de "keuken" van 
Duitsland, Oostenrijk en Italië. Vooral de opmerking dat het 
hen hele mooie en bijzondere ontmoetingen heeft gegeven, 
is daarbij bijzonder. Zij formuleren het op hun weblog als... 
een les die ons ook heeft geleerd hoe waardevol de contac-
ten zijn, die je thuis en op je werk hebt.                                    
We hopen dat je deze Nieuwsbrief op waarde weet te 
schatten, en we werken hard aan het magazine Omnes, dat 
in oktober door je brievenbus zal glijden! Redactie Nieuwsbrief 

AUGUSTUS 
2013 

Naar winkel! 

Kunst maken op ontmoetingsdag 2012 

 http://p
eervanbakel.w

aarbenjij.n
u/ 

  http://w
ww.henkopweg.nl/ 
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door Luc Gregoir  
                                                                                                                                                                                                                                    
Op eigen kracht naar Rome en de mogelijkheid een plan in 
werkelijkheid om te zetten. Dat is zowat de grootste alge-
mene deler van Pelgrimswegen naar Rome. Alhoewel het 
kan ook Assisi zijn, of Rome kan het vertrekpunt zijn en 
waarom niet op de rug van een paard? Voor je eraan begint 
moet er over een en ander beslist worden: langs de geijkte 
paden of volg je een zelf uit gepuzzelde route, in één keer 
of in etappes over verschillende jaren, tentje mee of niet, 
alleen of in al dan niet bekend gezelschap, en ga zo maar 
door. Ook de beweegreden van je tocht beïnvloedt het 
plan.  Maar dat is nog niet alles, het voornaamste ingrediënt 
ben je zelf. Hoe is je instelling, wat kan je aan, waar ligt de 
grens tussen uitdaging, inspanning en ‘niet meer leuk’? 
Even voor ik mijn tocht Rome - Antwerpen ondernam las ik 
het boek ‘Pelgrim zonder God’ van Herman Vuijsje. Hierin 
wordt het 'dolce pensare niente' uitgelegd. Een ervaring die 
ingaat tegen ‘het jezelf tegenkomen’, ‘het in het reine  
komen met’ of ‘het doet iets met je’ die wel meer in verband 
gebracht wordt met het pelgrimeren. Toch was het Herman 
Vuijsje zijn ervaring die de toon zou zetten voor mijn eigen 

tocht. Nan Shepherd verwoordt het in ‘The Living Mountain’ 
als: In de bergen ben ik het verlangen voorbij. Het is geen 
extase. Ik treed niet buiten mezelf, maar in mezelf. Ik ben. 
De ultieme genade van de bergen. Elementen die van je 
tocht iets unieks maken nog voor hij begonnen is. 
En op een dag is het dan zover. Gepakt en gezakt sta je vol 
adrenaline in de startblokken met een al dan niet duidelijk 
beeld van wat er komen gaat. Samen met het opbouwen 
van het plan heeft er zich een beeld in mij gevormd van wat 
komen gaat. Maar lang moet je niet wachten tot duidelijk 
wordt dat de werkelijkheid toch nog wat anders ligt. Het zijn 
de gebeurtenissen en ervaringen onderweg die mijn tocht 
gekleurd hebben. Zo had ik me niet voorgesteld dat haast 
niemand mijn pad zou kruisen zoals dit vooral in Italië en 
Zwitserland het geval was. Ook op de overnachtingsplaat-
sen of aan de maaltijd was ik in regel de enige gast, soms 
kwam de gastheer even langs voor de opvang en verdween 
dan. In contrast met het zeldzame menselijke gezelschap 
bevond ik me als ‘Alice in Wonderland’ in een wereld die 
barstte van het leven en nooit in rust was. Alles had zijn 
eigen geluiden, zijn eigen ritme, sporen, verschijnen en ver-
dwijnen. Wel duidelijk was dat ik hier de allochtoon was te 
midden van de autochtone vogels, everzwijnen, herten en 
wat meer. Helemaal volledig wordt het bij een overnachting 
in het tentje of een jagershut midden in het bos of op een 
berg. Geconfronteerd met de nacht die ons minder houvast 
biedt dan de dag. Het plaatst je als mens in een andere rol 
dan deze die je gewend bent. De mens is hier niet langer de  

dirigent van het orkest. Verwonderlijk is dat deze toestand 
niets angstaanjagends heeft maar een bevrijdend gevoel 
geeft en al vlug een vertrouwde en veilige omgeving wordt.  
In het boek ‘De Wand’ van Marlen Haushofer komt de bedrei-
ging van een geïsoleerde vrouw uit de hoek van de mede-
mens. Hoe het met haar zit moet je zelf maar eens lezen.  
En een aanrader voor ieder die er alleen op uittrekt! Mijn ei-
gen ervaringen zijn wel minder extreem dan deze in het boek 
beschreven worden. Het waren momenten van vervreemding 
zoals bij de doortocht in Assisi, waar ik niet opgewassen was 
tegen de drukte in dit stadje na de mensluwe tocht van de 
voorbije dagen. Maar hoe verrijkend de dagen alleen in de 
natuur ook waren, als mens voel ik me maar mens onder de 
mensen. De enkele dagen dat mijn pad samenviel met de via 
Francigena waren de ontmoetingen met ander voetvolk een 
ware revelatie. Het verhaal van mensen met hun eigen drijf-
veren, aanpak, lotgevallen, tegenkantingen en euforie.  
Zo anders dan mijn eigen verhaal maar toch zo herkenbaar 
en bevattelijk. En het was uitkijken naar het gezelschap dat 
iedere maand opdook om enkele dagen mee te stappen en 
met wie je ervaringen kon delen en genieten van het schouw-
spel. ‘Ik ben’ schrijft Nan Shepherd, maar wat met degenen 
die je thuis hebt achtergelaten?  
De grens tussen mijn eigen ik en mijn vertrouwde thuisfront is 
geen scherpe krijtlijn. Je neemt een stuk van je omgeving 
mee en ook is er een stuk van jezelf dat thuis verder leeft.  
De vraag die me dikwijls gesteld werd was of ik niet eenzaam 
was zo heel alleen op pad. Een begrijpelijke associatie maar 
iets dat ik stellig moet ontkennen. Het begrip ‘alleen’ heeft 
een duidelijke ruimtelijke dimensie dat het niet deelt met za-
ken als verbondenheid of eenzaamheid. Hoe eenzaam kan je 
zijn in een drukke stad waar je met geen mens een aankno-
pingspunt hebt? Hoe ver weg kan iemand zijn die naast je 
staat?  
De geboorte van mijn kleinkind duizend kilometer voorbij de 
horizon, hoe dichtbij voelde het aan die dag, niet gehinderd 
door de alledaagse ruis! Beelden van de omgeving waar ik 
toen liep die voor altijd gekoppeld zijn aan een gebeurtenis 
die niet vervaagt. 

Alleen op pad 
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door Cor Kuyvenhoven    
 
Op 9 november van dit jaar is onze jaarlijkse le-
den- en ontmoetingsdag weer gepland. En net als 
vorig jaar met ons lustrum, treffen we elkaar in 
College de Heemlanden in Houten, vlak achter het 
station. Voorafgaande aan de dag vindt de alge-
mene ledenvergadering plaats van 10 - 11 uur. 
Vanaf 11 uur gaat de ontmoetingsdag van start. 
 
Voor wie 
Uiteraard is deze dag voor alle leden bestemd, zij 
hebben gratis entree. Maar ook voor niet-leden 
biedt de dag veel interessante onderdelen. We 
hebben gemerkt dat een heel groot deel van de 
aanwezigen graag informatie wil hebben ten be-
hoeve van hun tocht naar Rome. 
Deze dag gaat daar voor een groot deel in voor-
zien. 
De werkgroep bestaande uit Patricia Cuelenaere, 
Everdiene Geerling en Hans van der Kooi probe-
ren er onder inspirerende begeleiding van Cor 
Kuyvenhoven een waardevolle dag van te maken. 
Uiteraard vergeten we daarbij hen die reeds naar 
Rome liepen of fietsten niet. Met hen vragen we 
ons af hoe je dat pelgrimsgevoel vast kunt houden 
wanneer je weer thuis bent. Zou je er niet een 
mooi verhaal over kunnen schrijven of een boei-
ende presentatie kunnen verzorgen? 

Foto wedstrijd 
Velen van ons herkennen het: je hebt onderweg veel foto’s gemaakt, 
maar één of twee schieten er echt uit. Soms zijn het schitterende opna-
men gewoon vanuit zichzelf, vaker nog hebben ze een hele duidelijke 
lading voor jou gekregen. Ze markeren een speciaal moment, een bijzon-
der gevoel. 
Wij roepen je op om dit keer een foto in te sturen die past bij het thema: 
de kunst van het pelgrimeren. Zend die foto digitaal naar ons toe. Op de 
dag zelf laten we in één continu doorlopende presentatie al die tientallen 
bijzondere foto’s zien. 
Stuur je foto naar redactie@pelgrimswegen.nl; geef de foto je eigen 
naam en titel of vermeld je naam en titel duidelijk in de mail! 

De kunst van het pelgrimeren  
Thema Ontmoetingsdag 9 november 2013 College de Heemlanden Houten 

Alles woelt hier om verandering… 
 Ten eerste de prijs: leden betalen een beschei-
den bedrag voor de hele dag inclusief uitgebreide 
warme lunch; niet leden betalen € 10 
 

Zoals hierboven gezegd, breiden we de lunch uit 
met enkele warme gerechten. 
 

De aula wordt door middel van fleurige marktkra-
men omgetoverd tot een echt Italiaanse Piazza:  
Piazza di Pellegrini. 
 

Er komt een café Via Via waar ervaren lopers en 
fietsers je over specifieke routes alle informatie 
zullen geven. 

 
Wat is er te doen? 

 Je ziet pelgrimskunst van kunstenaar Piet Walraven en je in een  
      kunstworkshop gaan we ook zelf aan de slag 

 We beginnen niet met een plenair verhaal maar eindigen de dag met 
      drs. Tieleke Huijbers, kunsthistorica en lid van Pelgrimswegen naar  
      Rome. Zij zal een aantal prachtige kunstwerken langs de Via  
      Francigena laten zien en daar interessante wetenswaardigheden  
      over vertellen. 

 er zijn handgesneden pelgrimsstokken te koop 

 je discussieert met het bestuur over de richting die de vereniging  
      in zou moeten slaan 

 gerichte informatie voor wandelaars en voor fietsers: wat neem je  
      mee, wat niet, hoe pak je je rugzak in (of je fietstas) 

 leren omgaan met kompas en GPS 

 leer hoe een goed blog te maken 

 er is info voor wandelaars en fietsers die van plan zijn  
      naar Rome ta gaan 

 ga zelf op pad, wandel door de groene buitenranden van Houten 

 voor de thuisblijvers: niet mee gaan maar wel mee(be-)leven; hoe  
      doe je dat eigenlijk; en hoe is dat nou wanneer je partner boordevol  
      indrukken en ervaringen weer thuis komt? 

 brainstormen over het zelf opzetten van of mee helpen runnen van 
      een pelgrimsherberg in Italië, lijkt dat je wat? Kom dan meepraten! 
      Hoe kun je het pelgrimsgevoel na afloop van je tocht vasthouden,  
      gebruiken in je dagelijks leven? We vertellen het aan elkaar. 

 

Hebben en zijn                                                                         
Hebben is hard, is lichaam, is twee benen. 

Is zweten, moe zijn, schoppen tegen stenen. 
Is met een stok je tegen honden weren. 

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken. 
Is zalig zijn en naar de einder kijken , 

Is door de wijde wereld naar je doel toe pelgrimeren.                                            

Klaas van der Poel 
Paraphrase op het gedicht Hebben en Zijn van Ed Hoornik D
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EEN WANDELAAR OP DE FIETSROUTE NAAR ROME 
door Ruud Bruggeman 
 

Als je niet door Frankrijk maar door Duitsland naar Rome 
wilt lopen, dan is er niet zo´n mooie beschreven wandelroute 
als die van Ben Teunissen. Als je gaat zoeken naar een rou-
te door Duitsland kom je al gauw uit bij de fietsroute van 
Hans Reitsma naar Rome. Maar is het voor een wandelaar 
leuk en bevredigend om een fietsroute te gaan lopen? 
Ik ben het gaan uitproberen. Niet, dat ik naar Rome wilde 
gaan lopen, dat had ik eerder samen met mijn vrouw Gerda 
al gedaan via de GR5 en de Via Francigena. Ik loop deze 
zomer naar een andere pelgrimsplaats, Medjugorje in Bos-
nie-Herzegovina, en tot Bregenz aan de Bodensee kon ik 
daarvoor mooi de fietsroute van Hans Reitsma volgen. Maar 
werkt dat ook voor een wandelaar? 
Één voordeel is alvast, dat je je niet zo hoeft in te spannen 
als over de GR5 in de Vogezen en de Jura: fietsers willen 
kennelijk zo vlak mogelijke wegen, en die heeft Hans nauw-
gezet uitgezocht, in combinatie met mooie landschappen. 
Voor mij begon dat bij Gennep tot Roermond langs de Maas, 
over kleine weggetjes en intieme voetveertjes heen en weer 
over de Maas. In de kou en de stromende regen van begin 
mei, dat wel, maar daar kon Hans niets aan doen. Daarna 
langs de Roer Duitsland in, kleine fietspaadjes langs de 
eerst stille, maar langzamerhand steeds woester wordende 
rivier, mooi tussen de bloeiende koolzaadakkers door: grote 
fel-gele vlekken in het voorjaarsgroene land. 
Het stuk langs de Rijn tussen Remagen en Bingen had ik 
met Gerda al eens eerder gelopen, en wist dus dat het daar 
prettig lopen was, en prachtig: het spectaculairste stuk van 
de Rijn, UNESCO-werelderfgoed (al blijf ik het gek vinden, 
een bepaald landschap tot werelderfgoed uit te roepen: elk 
landschap is toch zeker ons werelderfgoed, dit terzijde). 
Wandelaars naar Rome zie je niet op deze route. Als ik word 
ingehaald door er Nederlandsachtig uitziende fietsers, roep 
ik ze na: ´zeker onderweg naar Rome?´, wat dan altijd klopt, 
en vaak tot leuke gesprekjes leidt. En het zijn er veel! De 
eigenaar van de camping in Tübingen zei me: ´per jaar ko-
men hier toch zeker duizend tot tweeduizend Nederlandse 
fietsers langs met de Reitsmaroute! En ook andere cam-
pings en pensions bleken heel blij met de klandizie. Want 
Hans heeft een uitgebreide en nauwkeurige lijst met onder-
komens opgenomen, waar dankbaar gebruik van te maken 
is. Dus de route is wat dat betreft zeker een succes. Maar 
we overlopen / overrijden elkaar niet onderweg, soms dagen 
geen fietsers, dus ook wel weer rustig voor een wandelaar. 
Na Bingen steekt de route dwars door naar Worms. Het is 
allemaal wel echt op fietsers ingesteld. Ik liep er met een 
rugzak die kapot was gegaan, en dat liep niet lekker. En dan  

tref ik langs de route in the middle of nowhere midden in het 
land een doe-het-zelf-fietsenreparatiewerkplaats aan 
(FOTO), met allerlei werktuigen aan kettingen waarmee de 
fietser naar hartelust kan sleutelen. Heel leuk, als er net wat 
mankeert aan je fiets. Maar zelf zou ik dus meer gehad heb-
ben aan een doe-het-zelf-rugzakreparatiewerkplaats! Maar 
dat zit er dus op deze route echt niet in. 
Ik noemde het al, de eerste vier weken liep ik in beesten-
weer, alsmaar regen en kou, wat in Zuid-Oost Duitsland en 
Tsjechie toen tot drama-
tische overstromingen 
leidde. Op mijn stuk rou-
te viel dat wel mee, al 
liepen er ook in het Rijn-
gebied heel wat fietspa-
den diep onder water 
(FOTO), wat nogal eens 
tot omrijden, resp. omlo-
pen noopte. En in Bingen 
sliep ik op een camping, 
die die nacht onder water 
aan het lopen was en de 
volgende dag ontruimd werd. De route is ontworpen langs 
veel mooie oude steden en stadjes, zoals Bingen, Worms, 
Speyer, Tübingen, Sigmaringen, Bregenz en nog veel meer, 
voor een wandelaar even interessant als voor een fietser. 
Tenslotte is ook nog aardig voor de wandelaars onder ons, 
dat Hans voor drukke 
weggedeelten op een 
aantal plaatsen alterna-
tieve routes aangeeft, die 
veel stiller maar ook veel 
steiler zijn en mooier. 
Dan komt de wandelaar 
weer eens extra aan zijn 
trekken, zoals over de 
Schwäbische Alp na Tü-
bingen, en naar het 
hoogste alternatieve punt 
van de route, waar er 
plots een prachtig uitzicht 
verschijnt op de Boden-
see. Genieten dus, juist 
ook voor de wandelaar. 
Zoals jullie lezen, mij is het prima bevallen. Dus: wandelaar, 
doe ook eens gek, neem ook eens een fietsroute! Nu is het 
wachten alleen nog op de omgekeerde oproep van een fiet-
ser, die ook eens een wandelroute is gaan uitproberen! 

  Regiobijeenkomst najaar 2013 
 

De eerste regiobijeenkomst Oost van Pelgrimswegen naar Rome zal in samenwerking met Het Genootschap van Sint Jacob 
worden gehouden op zaterdag 12 oktober in Diepenheim. 
Op deze dag zullen wij ‘s morgens vanaf 10 uur informatie geven aan hen die in 2014 op weg willen gaan naar Rome.  
Dat doen we door groepen wandelaars en fietsers te vormen, waarbinnen vertrekkende pelgrims hun vragen kunnen stellen 
aan hen die nog kort geleden op pad zijn geweest. Vervolgens een lunch pauze en rond 13.45 uur nieuws uit de regio;  
daarna kun je kiezen uit fietsen, wandelen, een  lezing ‘In de Voetsporen van Franciscus’ of een sing-in met pelgrimsliederen. 
Rond 16 uur wordt er borrelend afgesloten. Het definitieve programma wordt begin september bekend en aan de leden uit de 
regio Oost die belangstelling hebben op hun verzoek per mail toegestuurd.  
Je ontvangt daarbij ook (als bijlage bij de mail) het aanmeldingsformulier. Pas met de inzending van dit aanmeldingsformulier 
wordt jouw deelname bevestigd. Voor een goede organisatie is aanmelding via mail (ben.teunissen@planet.nl) dus verplicht!  
 

Foto’s: Ruud Bruggeman 

mailto:ben.teunissen@planet.nl�
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 Testimonia register    pelgrims te voet                juni 2013 
Pelgrims te voet vertrekplaats aankomst 

Asselbergs, René Zoetermeer 11.09.2000 

Brassinga, Henk Bergen op Zoom 02.06.2004 

Hillige, Han Zutphen 28.07.2004 

Leijs, Terie Gotthardtunnel 21.09.2004 

Bugter, Stef Berlicum 03.10.2004 

Bol, Joost Ulvenhout 23.05.2006 

Bol, Hettie Ulvenhout 23.05.2006 

Smits-Vanbel, Dorien Zoersel (B) 03.09.2007 

Hoeven, Erik van der Tiendeveen 24.09.2008 

Twisk, Len van Amsterdam 14.10.2008 

Flath, Gaby Amersfoort 24.10.2008 

Krever, Arnoud Den Haag 30.10.2008 

Schutgens, Jean Landgraaf 04.07.2008 

Schutgens-Havermans, Cockie Landgraaf 04.07.2008 

Blokdijk, Cor ? 15.05.2009 

Drayer, Henk ? 15.05.2009 

Mulder, Jan Sneek 19.05.2009 

Jong, Daan de Rome/Tilburg 08.06.2009 

Crijns, Elisabeth Bocholt (B) 24.06.2009 

Hout, Frans van den Diesen 27.06.2009 

Bruggeman, Ruud Zoetermeer 29.06.2009 

Bruggeman-Quist, Gerda Zoetermeer 29.06.2009 

Wilt, Clarien van der Barendrecht 06.07.2009 

Gischler, Saskia Rotterdam 12.07.2009 

Dam, Tessica Florence 24.07.2009 

Derdelinckx, Rudy Antwerpen(B) 03.08.2009 

Derdelinckx, Judith Antwerpen(B) 03.08.2009 

Cornelis, Mia Antwerpen(B) 03.08.2009 

Moerenhout, Myriam Zonhoven (B) 03.09.2009 

Verhoeven, Frans Tilburg 15.09.2009 

Verhoeven-van Meel, Jeanne Tilburg 15.09.2009 

Vlugt, Ingrid St.Ellero/Florence 24.09.2009 

Caris, Leo Weert 27.09.2009 

Caris, Truus Weert 27.09.2009 

Boomsma, Ton Fornovo di Taro 03.10.2009 

Kalsbeek, Gijs Amsterdam 12.10.2009 

Valk, Frans de Zonnemaire 14.10.2009 

Langen, Loes van Zonnemaire 14.10.2009 

Es, Guus van Loon op Zand 28.10.2009 

Onzen, Jan van Lucca 27.04.2010 

Pelgrims te voet vertrekplaats aankomst 

Waterval, Jean Helmond 07.05.2010 

Teunissen, Ben San Miniato 12.05.2010 

Teunissen, Carla San Miniato 12.05.2010 

Klooster, Jan Willem van 't San Miniato  12.05.2010 

Klooster, Truus van 't San Miniato 12.05.2010 

Hendriks, Cor Groningen 12.05.2010 

Hendriks, Danusia Groningen 12.05.2010 

Bos, Ria Heerde 17.05.2010 

Bos, Marian Heerde 17.05.2010 

Aartsen, Jan Florence 19.05.2010 

Buijs, Jef Florence 19.05.2010 

Bruin, Jac de Florence 19.05.2010 

Olthof, Hans Abcoude 31.05.2010 

Loon, Jan van Brescia 31.05.2010 

Loon, Anneke van Brescia 31.05.2010 

Gelder, Rita van ? 13.06.2010 

Gelder, Marius van ? 13.06.2010 

Steenbergen, Niel Oldenzaal 16.06.2010 

Seuwen, Jozef Roermond 20.06.2010 

Loete, Karel Den Helder 29.06.2010 

Wentink,Reindert-Anna Paulowna Den Helder 29.06.2010 

Kok-Cupédo, Inge Harfsen 14.07.2010 

Thoolen, Christa Rotterdam 25.07.2010 

Hunfeld, Pim Rotterdam 25.07.2010 

Mom, André Leiden 09.08.2010 

Wierenga, Jan Zaandam 10.08.2010 

Pepping, Jos Kaatsheuvel 10.08.2010 

Pepping, Louise Kaatsheuvel 10.08.2010 

Geerling, Everdiene Canterbury 11.08.2010 

Spoorenberg, Ineke Bussum 14.08.2010 

Niessink, Gerrit Lochem 21.08.2010 

Niessink-Nijhuis, Hennie Lochem 21.08.2010 

Brunschot, Theo van Plasmolen 27.08.2010 

Meer, Johannes van der Siena 05.09.2010 

Walstra, Jan Siena 05.09.2010 

Bleeker, Wiebe Siena 05.09.2010 

Engwerda, Johannes Siena 05.09.2010 

Ykema, Gooitsen Siena 05.09.2010 

Stevens, Bernard Siena 05.09.2010 

Hoeken, Michel Kinrooi (B) 11.09.2010 
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 Testimonia register pelgrims te voet / per fiets   juni 2013 
Pelgrims te voet vertrekplaats aankomst 

Truijen, Christiane Siena 11.09.2010 

Vranken-Truijen, Josee Siena 11.09.2010 

Hoeken, Peter Siena 11.09.2010 

Jaarsveld, Gerard van Breda 12.09.2010 

Schröder, Ewout Canterbury 04.10.2010 

Kool, Jolanda Canterbury 04.10.2010 

Kersbergen, Jos Santiago de C. 15.10.2010 

Bruijn, Jacob de Canterbury 15.10.2010 

Ligthart, Stans Pieterburen 29.10.2010 

Kouwenhoven, Kees Delft/Assisi 12.05.2011 

Klinkhamer, Wim Waalwijk 15.05.2011 

Smit, Wim Halfweg? 21.05.2011 

Vandeperre, Luc Opdorp (B) 14.06.2011 

Coclez, Clement Oostakker (B) 06.07.2011 

Vandeperre, Luc Opdorp (B) 14.06.2011 

Oosten, Adri van Assisi 24.09.2011 

Leijs, Jannie Assisi 24.09.2011 

Berge Henegouwen,Dennis van Tilburg 03.05.2012 

Wouw, Elly van de Tilburg 03.05.2012 

Rozier, Chris Ravenna 27.05.2012 

Hartings, José Ravenna 27.05.2012 

Zoelen, Marijke van Aosta 14.06.2012 

Denys, Geert Gavere 28.06.2012 

Mortier, Jose Poperinge (B) 28.06.2012 

Ceulemans, Hugo Hove (B) 30.06.2012 

Rooswinkel, Ron Rhenen 20.07.2012 

Kooi, Hans van der Amersfoort 28.07.2012 

Kooi, Henny van der Amersfoort 28.07.2012 

Dorlandt, Bert Kortenhoef 26.08.2012 

Pelgrims te voet vertrekplaats aankomst 

Boerwinkel, Arnoud Amsterdam 13.09.2012 

Mol, Luc Belfeld 25.09.2012 

Alberts-Strijers, Noortje Florence 01.10.2012 

Leenaars, Jan Florence 01.10.2012 

Beekes, Albert Amersfoort 07.10.2012 

Huitema, Ineke Amersfoort 07.10.2012 

Duivenboden, Hans van Utrecht 12.10.2012 

Swart, Jan Zevenaar 26.10.2012 

Eenhuis, Stance Leiden 24.11.2012 

Kauffman, Robert Leiden 24.11.2012 

Versloot, Jan Nijkerk 06.05.2013 

Versloot-de Bruin, Joke Nijkerk 06.05.2013 

Wetters, Anton Maastricht 06.05.2013 

Wetters, Henny Maastricht 06.05.2013 

Spanhak, Rinnie Zwolle 18.05.2013 

Spanhak, Bettie Zwolle 18.05.2013 

Steenbergen, Niel Oldenzaal 11.05.2013 

Zwanikken, Goos Maastricht 14.05.2013 

Stinis, Rien Numansdorp 28.05.2013 

Koch, Marc Rheden 07.06.2013 

Berg,Jack van de Florence 07.06.2013 

Dohmen, Tiny Florence 07.06.2013 

Kleppe, Loes Deil 15.06.2013 

Grinsven, José van Siena 18.06.2013 

Ook opgenomen worden in dit register? Vul het formulier op de 
website in en verzend dit! Graag ontvangen wij ook een kopie van 
het Testimonium en van het Pelgrimspaspoort.  
Je dient die kopieën te sturen naar Piet Beisterveld, Prins Willem 
de Zwijgerlaan 22, 3991 BR Houten. Ook omissies of aanvullingen 
in het overzicht graag doorgeven aan bovengenoemd adres!  
 

Zie ook overzicht NB 16 augustus 2012 of www.pelgrimswegen.nl 

Pelgrims per fiets vertrekplaats aankomst 

Oosten, Adri van 
s Heer Hendriks-

kinderen 10.10.2007 

Velsen, Co van Vaassen 20.05.2008 

Dries, Renate Alphen a/d Rijn 29.05.2008 

Custers, Piet Swolgen 29.05.2008 

Custers, Jeanne Swolgen 29.05.2008 

Horst, Gerard ter Delden 29.05.2008 

Brullemans,  André Rijswijk 10.06.2008 

Dijk, Fred van Rijswijk 10.07.2008 

Berkel, Jan Erp 10.07.2008 

Pelgrims per fiets vertrekplaats aankomst 

Berkel, Francien van Erp 10.07.2008 

Geldens, Joep Valkenswaard 22.08.2008 

Meer, Koos van der Roelofarendsveen 03.09.2008 

Meer,Idi van der Roelofarendsveen 03.09.2008 

Claes, Kris Kessello 09.09.2008 

Meers, Bertold Kessello 09.09.2008 

Meer, Willem van der Lisse 05.10.2008 

Leijs, Jannie 
s Heer Hendriks-

kinderen 10.10.2008 

Boorsma, Thom Stiens 06.05.2009 

http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=485�
http://www.pelgrimswegen.nl/�
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 Testimonia register    pelgrims per fiets           juni 2013 
Pelgrims per fiets vertrekplaats aankomst 

Boorsma, Geert Stiens 06.05.2009 

Vrouenraets, Jan Heerlen 12.05.2009 

Lammersen, Karel Delden 16.05.2009 

Fennema, Wieke Franeker 29.05.2009 

Leurs, Hein Venlo 31.05.2009 

Schoonjans, Roger Schepdaal (B) 11.06.2009 

Impe, Jos van Schepdaal (B) 11.06.2009 

Janssen, Theo  Grave 12.06.2009 

Janssen, Els  Grave 12.06.2009 

Bourgondiën, Theo  Rome/'t Goy 13.06.2009 

Bourgondiën, Elly  Rome/'t Goy 13.06.2009 

Kammenga, Hans  Eerbeek 14.06.2009 

Kammenga, Roos  Eerbeek 14.06.2009 

Bressers, Wim  Boxtel 14.06.2009 

Snijders, Jos  Baarn 17.06.2009 

Olsthoorn, Peter  Bunnik 24.06.2009 

Huizen, Joop van Alphen a/d Rijn 24.06.2009 

Meurs, Wim  Maastricht 27.07.2009 

Bastings, Raymond  Maastricht 27.07.2009 

Brisbois, Jérémy  Maastricht 27.07.2009 

Bevernage, Ignace Gent (B) 01.08.2009 

Driessen, Rob St.Amandsberg(B) 01.08.2009 

Deceuninck, Dirk  Gent (B) 01.08.2009 

Devriendt, Luc  Gent (B) 01.08.2009 

Heijden, Henk van der Eindhoven 06.08.2009 

Mollen, Jan (handbiker)  ? 16.08.2009 

Jans, Marja  ? 16.08.2009 

Kleemans, Nico  Prinsenbeek 17.08.2009 

Nijland, Henk  Duiven 18.08.2009 

Wolf, Rob  Nijmegen 23.09.2009 

Dirksen, Tineke  Nijmegen 23.09.2009 

Nes, Peter van de Purmerend 03.10.2009 

Hell, Marianne van Purmerend 03.10.2009 

Nederveen, Maarten van  Doorn 04.05.2010 

Nederveen-Wessels, Hanneke van Doorn 04.05.2010 

Mulder, Jan  Heino 16.05.2010 

Mulder-Rientjes, Ria  Heino 16.05.2010 

Poel, Arjan van de Beek en Donk 21.05.2010 

Weenink, Jan  Eindhoven 21.05.2010 

Schabbink, Jos  Rome/Heemstede 24.05.2010 

Pelgrims per fiets vertrekplaats aankomst 

Houten, Aad van  Rome/Bennebroek 24.05.2010 

Dooren, Kees van  Haarlem 25.05.2010 

Steffen, Grit  Haarlem 25.05.2010 

Bekker, Frans  Houten 30.05.2010 

Bronkhorst, Carla  Houten 30.05.2010 

Boeren, Otto  Breda 31.05.2010 

Otterdijk, Hans van  Vlierden 03.06.2010 

Brouwer, Douwe Amsterdam 06.06.2010 

Wouwe, Robert van  ? 09.06.2010 

Geysemans, Marie Louise  ? 09.06.2010 

Moens, Cees  ? 11.06.2010 

Moens, Jeanny  ? 11.06.2010 

Wildenberg, Jos  Naaldwijk 18.06.2010 

Wildenberg, Ine  Naaldwijk 18.06.2010 

Willems-Beunen,Miets Meersen 23.06.2010 

Groot, Floor  Prinsenbeek 29.06.2010 

Groot, Ellen  Prinsenbeek 29.06.2010 

Goossens, Mary  Haarlem 30.06.2010 

Smalbrugge, Jan  Neede 01.07.2010 

Smalbrugge-Resink,Bregtje Neede 01.07.2010 

Zevenbergen, Arie Waddinxveen 10.07.2010 

Zevenbergen, Hugo Waddinxveen 10.07.2010 

Koumans, Wil  Geleen 21.07.2010 

Gronert, Edwin  Heiloo 05.08.2010 

Gronert, Birgit  Heiloo 05.08.2010 

Leeneer, François de Pollare (B) 11.08.2010 

Kamp, Dré  Waspik 12.08.2010 

Kamp, Nettie  Waspik 12.08.2010 

Nijland, Henk  Rome 15.08.2010 

Babijn, Frans  Zierikzee 20.08.2010 

Akker, Nicon van den  Boskoop 05.09.2010 

Akker, Heily van den  Boskoop 05.09.2010 

Deckers, Jos  Nuenen 11.09.2010 

Deckers, Liesbeth  Nuenen 11.09.2010 

Timmers, Winfried  Heesch 11.09.2010 

Timmers-Verbaken, Lenny Heesch 11.09.2010 

Stam, Peter  Assen 24.09.2010 

Theisens, Rienk  Amersfoort 27.09.2010 

Immink, Peter  Brielle 06.10.2010 

Demmers, Ron  Amersfoort 13.10.2010 
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 Testimonia register    pelgrims per fiets           juni 2013 
Pelgrims per fiets vertrekplaats aankomst 

Hylkema, Ymke  Amersfoort 13.10.2010 

Jonker, Jan  ? 23.05.2011 

Jonker-Beers, Agnes ? 23.05.2011 

Straten, Ad van  ? 28.05.2011 

Damen, Anny  ? 28.05.2011 

Wever, Ellie  ? 04.06.2011 

Groenland, Tine  ? 04.06.2011 

Hagen, Johan van  ? 07.06.2011 

Haare, Thea van  ? 07.06.2011 

Boxtel, Frank van  ? 12.06.2011 

Suijkerbuijk, Johan  ? 12.06.2011 

Martens, Toine  ? 12.06.2011 

Meer,Jan van der ? 19.06.2011 

Boeting, Rudi Hulst 25.04.2012 

Scheijndel, Ruud van  Herkenbosch 10.05.2012 

Bruggen, Jos van  Brunssum 15.05.2012 

Sinke, Wichert  Brunssum 15.05.2012 

Schipper, Lammert  Roermond 15.05.2012 

Schaft, Cor van der  Roermond 15.05.2012 

Moraal, Albert  Enschede 25.05.2012 

Tuin, Jan van der  Amsterdam CS. 26.05.2012 

Pelgrims per fiets vertrekplaats aankomst 

Pol, Kes van der  Sint Jansklooster 29.05.2012 

Noltes, Ans  Sint Jansklooster 29.05.2012 

Poort, Niek  Lindau 31.05.2012 

Smits, Henny  Dongen 02.06.2012 

Meeuwen,Max van Middelburg 06.06.2012 

Zant, Freek  Nieuw-Buinen 09.06.2012 

Boezaart, Joke  Nieuw-Buinen 09.06.2012 

Wolf, Ed  Roermond 13.06.2012 

Wolf-van't Westeinde,Magda Roermond 13.06.2012 

Luit, Jos van  Havelte 22.06.2012 

Luit, Gerda van  Havelte 22.06.2012 

Graaff, Lau de  Waalwijk 23.06.2012 

Graaff, Nellie de  Waalwijk 23.06.2012 

Ven, Gerard van de  Tegelen 24.06.2012 

Tang, Jan van der  Zeist 02.07.2012 

Zeil, Hugo van  Hellevoetsluis 02.07.2012 

Torensma-Kenter, Truus Nijmegen 03.07.2012 

Torensma, Ruurd  Nijmegen 03.07.2012 

Helmonds, Wim  Prinsenbeek 31.07.2012 

Zanden, Mirjam van der  Prinsenbeek 31.07.2012 

Ooink op den Dijk, Ina Trento 12.08.2012 

Eikelboom, Wim Metz F. 13.08.2012 

Heij, Roel  Maastricht 18.09.2012 
Spanhak, Rudy  Zwolle 18.05.2013 

Nelissen, Hans Nierstein D 03.06.2013 

Penning de Vries, Bert  Alphen a/d Rijn 02.07.2013 

Bollé, Guido  Hemikzem 11.05.2012 

Ook opgenomen worden in dit register? Vul het formulier op de 
website in en verzend dit! Graag ontvangen wij ook een kopie van 
het Testimonium en van het Pelgrimspaspoort.  
Je dient die kopieën te sturen naar Piet Beisterveld, Prins Willem 
de Zwijgerlaan 22, 3991 BR Houten. Ook omissies of aanvullingen 
in het overzicht graag doorgeven aan bovengenoemd adres!  
 

Zie ook overzicht NB 16 augustus 2012 of www.pelgrimswegen.nl 

http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=485�
http://www.pelgrimswegen.nl/�
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Een lezing bij jou in de buurt? 

CONTRIBUTIE 2014  
De ervaring heeft ons geleerd dat het goed is de gang van zaken omtrent de contributie en het eventueel opzeggen van het 
lidmaatschap apart onder de aandacht  te brengen. Een vast agendapunt  tijdens de Algemene Ledenvergadering is het vast-
stellen van de contributie voor het komende jaar. Uit de jaarstukken kunt u opmaken dat het bestuur zuinig omgaat met de 
contributiegelden:  er wordt slechts een bescheiden reserve aangehouden om de continuïteit van de informatie te garanderen. 
Het bestuur zal naar verwachting het voorstel doen om het tarief van de contributie ongewijzigd te laten.  
Hoe betaal ik mijn contributie? 
Vanaf september 2013 hebben alle nieuwe leden een machtiging voor automatische incasso afgegeven. Van degenen die 
vóór deze datum al lid waren heeft een groot aantal al ingestemd met dit incassosysteem. Heeft u dit nog niet gedaan, dan 
stellen wij u nogmaals in de gelegenheid aan de vereniging de machtiging af te geven. Op de website vindt u onder de rubriek 
De Vereniging / Aanmeldingsformulier het Machtigingsformulier dat u kunt downloaden.  U ontvangt een korting van € 1,50  
en de penningmeester doet de rest.  
Wanneer betaal ik mijn contributie? 
Overeenkomstig de regels van SEPA (Single Euro Payments Aerea) ontvangen degenen die een machtiging hebben  
afgegeven 5 dagen vóór de incassodatum per email de aankondiging dat de contributie 2014 binnenkort wordt geïncasseerd. 
Aan de leden waarvoor geen machtiging is ontvangen zal begin januari de contributienota per email worden toegezonden.  
U wordt dan verzocht de contributie vóór 1 februari  2014 over te maken op rekening IBAN NL20 RABO 0139257454 (BIC RA-
BONL2U)  Wij verzoeken u vriendelijk deze datum te respecteren. Dat houdt het vrijwilligerswerk van de penningmeester leuk. 
Kunnen ook buitenlandse leden gebruik maken van de automatische incasso? 
Vanaf 1 februari 2014 is dit in het SEPA-systeem ook mogelijk voor het buitenland. Onze buitenlandse leden ontvangen hier-
voor na de definitieve vaststelling van de contributie voor 2014 separate informatie. 
Opzeggen lidmaatschap 
In de statuten van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome staat vermeld dat het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend  
wordt verlengd. Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.                
Dus vóór 1 december. Deze informatie vindt u ook op onze website en wordt tevens genoemd in de bevestigingsbrief  
die u gelijktijdig met het pelgrimspaspoort ontvangt. Wilt u opzeggen? Stuur dan een email naar  
ledenadministratie@pelgrimswegen.nl onder vermelding van uw naam, lidnummer en per wanneer u het lidmaatschap  
opzegt. Indien u zich aan deze spelregel houdt, maakt u het voor u zelf en de ledenadministratie alleen maar prettiger.  
Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking de incasso van de contributie zo soepel mogelijk te laten verlopen.                    
Namens de vereniging Pelgrimswegen naar Rome, Ton Seijsener, penningmeester penningmeester@pelgrimswegen.nl 

De vereniging Pelgrimswegen naar Rome heeft enthousiaste 
sprekers beschikbaar. Wil je voor jouw vereniging, kerkelijke 
organisatie of congres een inspirerend verhaal van iemand die 
een heel bijzondere tocht te voet of op de fiets heeft gemaakt? 
Dan hebben wij mensen beschikbaar die zo`n verhaal kunnen 
vertellen. Hieronder vind je enkele voorbeelden. Meer informatie 
vind je op www.pelgrimswegen.nl bij Evenementen en lezingen. 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Via Via                                                                                                    
In 2010 heb ik vier maanden, van mei tot augustus, vrij genomen 
om de pelgrimsroute van Canterbury naar Rome te lopen. Ik 
volgde de Via Francigena. Over deze 2000 km deed ik precies 
100 dagen. Enkele dagen ben ik vergezeld door vrienden en familie, maar gro-
tendeels heb ik de tocht alleen gelopen. Het verslag dat ik over mijn tocht doe is 
een persoonlijk verhaal, geïllustreerd met beelden. Hierbij vertel ik niet alleen 
waarom ik dit avontuur ben aangegaan, maar vooral wie en wat ik allemaal op 
mijn pad ben tegengekomen. Het is een relaas in thema`s dat volgens eerdere 
reacties interessant is voor pelgrims zelf, pelgrims in spé, niet-wandelaars, en 
andere belangstellenden. 
Email: Everdiene Geerling                                                                                                                              
x                                                                                                                                                                                                                                                       

Verslag van een voetreis naar Rome                                     
Wat bezielt een mens om een voetreis te maken? Drieëneenhalve 
maand onderweg. Als een slak met een huis op zijn rug. Een zich 
tergend langzaam verplaatsend stipje op de onmetelijke aardbol. 
Voeten die hun dagelijks werk doen. Elke dag opnieuw ergens an-
ders aankomen. Met kaarten, kompas en kameraad zon zijn weg 
zoeken. En alle tijd van de wereld om na te denken. Omlopen en vooral verdwa-
len. Door Duitsland, Zwitserland en Italië. Soppend door het Schwarzwald, hij-
gend over de bergen en zwetend door de zinderende Italiaanse hitte.  
Het verhaal dat Herman Verweij vertelt is geen verslag van A naar B, maar         
wandelt van gebeurtenis naar gebeurtenis, van ontmoeting naar ontmoeting. 
Over open staan, delen, warm lopen en omlopen. Over in balans blijven, een 
mond vol tanden, wandelen in de voetsporen van Franciscus. Kortom over pel-
grimeren. 
Email: Herman Verweij 

Wie was het ook al weer? 
Het overkomt ons allemaal wel eens: op de pelgrimsweg 
naar Rome ontmoet je een medepelgrim, waarmee je vaak 
een kort of langer gesprek voert. De wereld blijkt dan vaak 
heel erg klein te zijn. De volgende dag ga je dan op pad 
met in je gedachten de herinneringen aan die leuke ont-
moetingen. Maar wie was nou die pelgrim nou eigenlijk? 
Regelmatig bereiken vragen over dit soort ontmoetingen 
onze vereniging! En natuurlijk werken we dan graag mee 
aan deze zoektochten. Zo heeft Jos Lansink goede herin-
neringen aan zijn ontmoeting met de man op deze foto.  
Het is ook een lid van onze vereniging en Jos wil graag in 
contact met hem komen! Mail dan naar Jos Lansink 
(jozeflansink@gmail.com ) 

http://www.pelgrimswegen.nl/Inc/DownloadFile.php?id=175�
mailto:ledenadministratie@pelgrimswegen.nl�
mailto:penningmeester@pelgrimswegen.nl�
http://www.pelgrimswegen.nl/�
mailto:geerling30@xs4all.nl�
mailto:hermanverweij@home.nl�
mailto:jozeflansink@gmail.com�
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Volgende nieuwsbrief : half december 2013; het magazine Omnes 7 wordt 25 oktober a.s. bezorgd! 

 

 

A l s  j e  w i l t  d a t  w e  j e  n a a m  u i t  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  d a n  o p  d e  l i n k  i n  d e  m a i l ! .  

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  

Fiets- en Wandelbeurs België 
Speciaal voor onze Belgische leden! 
 

Velen van jullie weten dat in februari/maart de landelijke 
Fiets- en wandelbeurs wordt gehouden. Ook in België, in 
Mechelen om precies te zijn, vindt sinds enkele jaren 
een dergelijke beurs plaats. Wij zouden het een goed 
idee vinden wanneer we daar als vereniging aanwezig 
zijn om ook aan onze Belgische wandel- en fietsvrienden 
informatie te geven over die prachtige tocht naar Rome. 
Nu hebben we al tientallen Belgische leden en de vraag 
is aan jullie gericht: wie van jullie wil in principe tijdens 
die beurs gedurende een paar uurtjes informatie geven 
aan de beursbezoekers? Eén van onze Belgische leden 
Luc Gregoir, luc.gregoir@skynet.be  heeft zich spontaan 
gemeld en gezegd dat hij de coördinatie van de stand op 
zich wil nemen. Hulde en hartelijk dank! Wie van onze 
Belgische leden wil eveneens een paar uur in de stand 
staan? Stuur Luc een email met je reactie. 
Cor Kuyvenhoven, bestuurslid Evenementen 

Gezocht:  
coördinator stand Pelgrimswegen naar Rome op de 
Fiets- en wandelbeurs Nederland. 
In februari/maart staat de vereniging gedurende twee 
dagen met een stand op deze beurs, die zich speci-
fiek richt op wandelaars en fietsers die wel eens iets 
anders willen. Geweldig leuk publiek! De beurs werd 
de laatste jaren in de RAI in Amsterdam gehouden, 
maar barst langzamerhand uit zijn voegen. 
Taak coördinator: via email zoeken van ongeveer 10 
personen die info willen geven aan wandelaars en 
fietsers. Lijst met bereidwilligen is beschikbaar. Je 
aanwezigheid op beide dagen is geen vereiste! Tijds-
investering: In het late najaar en de winter; ongeveer 
10 uur in totaal. Wat levert het op: dankbaarheid van 
de vereniging; gratis entree gedurende beide beurs-
dagen en een voldaan, zij het moe gevoel na afloop 
van de beurs. 
Info: Cor Kuyvenhoven, evenementen@pelgrimswegen.nl 
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door Fokko Bos                              
In de succesvolle serie van 

uitgeverij Rother over de 
verschillende pelgrimsroutes 
naar Santiago is nu ook een 

deeltje voor de Via Franci-
gena verschenen. In het 
vaste patroon : redelijke 

kaartjes 1/50.000 -in dit ge-
val 50- niet teveel navigatie-

aanwijzingen en achter-
grondinformatie , maar wel 
de belangrijkste praktische zaken (zoals onder-

dak en telefoonnummers) en bijv. hoogteprofielen. De 
beschreven route begint in Lausanne dan via Martigny 
naar boven over de grote Sankt Bernhard-Pass. Naar 

beneden naar het mooie Italie, door het Aostadal berei-
ken we de groen-goude rijstvelden van de Po-vlakte. 

En dan langs de oude handelswegen door de Apennij-
nen , met de marmergroeven van Carrara en een korte 

uitstap naar de Middellandse Zee naar het prachtige 
landschap van Toscane. Vandaar naar het Sint        

Pietersplein in Rome. 

Reistekening San Gimignano, René, 2011 
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Jouw bericht             
        

op het volgende prikbord? 

Voor Nieuwsbrief 21,     

die 15 december 

verschijnt, moet je kopie            

uiterlijk inleveren op       

8 december a.s.! 
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