
 
 

Op www.pelgrimswegen.nl vind je 
overzichten van routes voor  
fietsers of lopers naar Rome! 

 

 


Wil je in ons register worden opge-
nomen? Vul dan het  
registerformulier op 

www.pelgrimswegen.nl in! 

Plannen voor het pelgrimeren naar Rome in 2014… (klik op de link!)  

NIEUWSBRIEF 22   NIEUWSBRIEF 22     

[sponsors] 

Nederland en België kennen een grote tablet bezittende 
groep, misschien lees je nu deze NB22  ook zo? Het begrip 
Nieuwsbrief hanteren we daarbij ruim: artikelen zijn kort én 
in zijn geheel te lezen, met soms een externe verwijzing, die 
je niet direct hoeft te volgen. Dus (helaas) geen ‘longreads’ 
meer. Dit soort fraai vormgegeven en inhoudelijk interes-
sante verhalen plaatsen we liever op de website. Natuurlijk 
zijn er ook leden die deze NB printen en waarom ook niet? 
We blijven een nieuwsbrief maken met een aantrekkelijke 
vormgeving,  met aandacht voor diverse onderwerpen, met 
vaste rubrieken voor onze leden én na deze oproep hopelijk 
ook met meer bijdragen van jullie kant. Heb je suggesties of 
ideeën? Laat ze ons weten, we proberen er als redactie een 
zinvolle publicatie van te maken. Veel lees- en kijkplezier! 
                     Redactie Nieuwsbrief 

JANUARI 
2014 

 
    
   
 
 
 

Amsterdam RAI    za 1 en zo 2 maart 2014  

Van dik naar dun en over klein en fijn? 
In 2014 is de eerste Nieuwsbrief van de vereniging Pelgrims-
wegen naar Rome minder omvangrijk.  Waren de eerste exem-
plaren  – nog  te vinden op www.pelgrimswegen.nl  –  erg be-
scheiden van inhoud en vorm, vanaf januari 2012 besloten we 
met  NB14 toch meer een digitaal neefje van het magazine 
Omnes te moeten maken. Meer langere artikelen, meer foto’s, 
meer gevarieerde informatie, soms ook met meer bestendige 
informatie die je eerder  in het magazine zou verwachten.  
Toch heeft de redactie besloten het weer anders te gaan doen. 
We willen onze leden graag zes maal per jaar onze publicaties 
blijven aanbieden. Twee fraai verzorgde magazines in voor- en 
najaar, waarin plaats is voor boeiende artikelen en beeldmate-
riaal , dat van blijvende waarde is.  Meer magazines zijn nu 
financieel nog niet haalbaar. Daarom nog vier momenten, 
waarin we onze lezers aan de vereniging willen binden. Dat 
gebeurt – ook om praktische en financiële redenen – dus digi-
taal. De meeste leden zijn inmiddels met dit medium gewend.  
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door Hans van Duivenbooden 
 
Eh? Over de Ontmoetingsdag was toch al in de vorige 
Nieuwsbrief geschreven? Jazeker, maar voor wie niet aan-
wezig was op 9 november 2013 gaf dat verhaal niet veel 
informatie en dat vond ik jammer. Na de Ontmoetingsdag 
ging ik zelf naar huis met een zeer tevreden gevoel, maar 
ook met wat spijt: spijt dat ik in 2012, net een week na thuis-
komst van mijn voettocht naar Rome, besloten had niet 
naar de Ontmoetingsdag te gaan. Nu wist wat ik toen ge-
mist had. Vandaar deze poging iets meer te schrijven over 
hoe de dag door een deelnemende pelgrim werd ervaren. 
 
Omdat er bij een vereniging nu eenmaal ook vergaderd 
moet worden, begon de dag al om 9:30 met een officieel 
gedeelte. Voorzitter Gert Wich wist met gepaste snelheid 
door de benodigde agendapunten heen te stappen, zodat er 
genoeg tijd overbleef om nuttige zaken te bespreken. Ben 
Teunissen nam op zijn eigen wijze afscheid als bestuurslid 
door de vereniging te verrassen met een prachtig stempel. 
 
Nadat de Ontmoetingsdag om 11:00 door Gert Wich geo-
pend was, werd het tijd voor de diverse workshops. Daarbij 
was het soms moeilijk kiezen, want vele interessante onder-
werpen kwamen aan bod: van informatie over routes, wat 
absoluut mee te nemen voor onderweg, wat te doen met  

GPS, hoe het thuisfront op de hoogte te houden tot aan hoe 
om te gaan met “terugkeren”. Achteraf bleek de ene work-
shop meer info te geven dan de andere, maar gezellig waren 
ze allemaal. Tussen de workshops door was er het “plein” 
met kraampjes waar allerlei zaken en info aangeboden wer-
den. Met een prima verzorgde lunch werd ook voor de inwen-
dige mens goed gezorgd. 
 
Om 15:00 was het de beurt aan drs. Tieleke Huijbers om mid-
dels een diavoorstelling over "Kunst langs de Via Francigena" 
iedereen te boeien. Hierna was er nog de kans om met een 
glas wijn in de hand na te praten. Bij vertrek kreeg iedereen 
een setje prachtige ansichtkaarten als kadootje mee. 
 
Al met al was de Ontmoetingsdag een zeer geslaagd evene-
ment. Veel dank dus aan allen die hier aan meegewerkt heb-
ben, voor en achter de schermen! Maar wat zo’n dag toch het 
leukst maakt, zijn de vele gesprekken tussen de (aankomend) 
pelgrims onderling. Wat ons bindt is immers de tocht naar 
Rome, waarbij het weinig uitmaakt of de tocht te voet of op de 
fiets gemaakt is of juist nog gemaakt mag worden. Met de 
een praat je spontaan over dat leuke restaurant in Bolsena, 
voor je het weet voer je met een andere onbekende discussie 
over wat er toch echt niet mag ontbreken in de uitrusting. Ik 
verheug me nu al op de volgende Ontmoetingsdag! 
 

Ontmoetingsdag 2013 nog niet vergeten! 

 

Een boom, Als bij wonder weggewandeld 
uit een heel dicht bos 

 

Zo ongehoorzaam, zo heilig is geen mens 
 

En ver het landschap in, daar is de wind 
geweld van woorden dat in takken vloekt 

En met de nacht, de stilte  
die naar woorden zoekt 

 

Daar is hij, 
weggewandeld uit een heel dicht bos 

Wie naar hem luistert, laat zijn lichaam los. 
 

Intro uit de bundel Weerwerk van Jan van Meenen. D
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Foto’s: Piet Swinkels 
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Navigeren op je smart Phone 
Voorbeeld: naar aanleiding van de wandelgidsen Weg van de 
Franken van Ben Teunissen. Daar heeft de auteur een digita-
le wandelweg aan toegevoegd! 
 

Kijk op: 
http://www.gpsies.com/mapUser.do?username=Pelgrimswegen 
onderaan de pagina: 
http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=2131 
Traject selecteren. Kies voor “als GPX-Track downloaden”. 
Mail het aan jezelf. Klik er op en open het met myTracks. 
Je ziet onderstaande afbeelding. 
 

Je ziet hoe deze route gelopen is door de maker.  
Eenvoudig na te lopen. Veel plezier bij deze kleine oefening 
met dit hulpmiddel op je weg naar Rome. 
                                                                                                                                                                                                                                               

Voor meer stap voor stap info: http://tinyurl.com/pelgrims 

door Arnold Spijker 
 
Een Smartphone is een uitstekend hulpmiddel om je weg te 
vinden. 
Kies een App die geen data gebruikt. Zet in ieder geval altijd 
dataroaming uit. Zo vermijd je hoge datakosten. 
In een ander artikel laat ik zien hoe je goedkoop data gebruikt 
in het buitenland. 
 
Een voorbeeld voor de Iphone: myTracks – The GPS-Logger. 
Te downloaden in de App-store van Apple. Deze App maakt 
gebruik van Openstreetmap. Je hoeft zo geen eigen digitale 
kaarten te kopen.  
Openstreetmap geeft je lokale positie weer. 
 
Ook kun je er een route mee opnemen of een gpx-file inladen.  

‘De Kunst van het pelgrimeren’  
Onder dit motto stuurde  
Wil en Vera Paarlberg  
ons bijgaande foto  
gemaakt tijdens hun  
pelgrimstocht per fiets  
naar Rome in 2013! 

http://www.gpsies.com/mapUser.do?username=Pelgrimswegen�
http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=2131�
http://tinyurl.com/pelgrims�
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door Ruud Bruggeman 
 

Stilte, alleen-zijn, eenzaamheid, we maken dat op onze lange pelgrimstochten geregeld mee.  
Uren- of dagenlang voortsjouwen of –huppelen, al naar gelang onze stemming, zonder een mens te spreken. 
Wat doet dat met ons? De filosoof Michel de Montaigne geeft in zijn Essays een mooie uitspraak over  
dat alleen-zijn: ‘We moeten een achterkamer voor onszelf houden, om daarin ongestoord onze  
eenzaamheid en afzondering te cultiveren. In deze ruimte moeten we dagelijks het gesprek met onszelf  
aangaan.  
Daarin moeten we praten en lachen alsof we geen vrouw, kinderen en bezittingen hebben, zodat als we ze  
op een gegeven moment kwijtraken, het niet nieuw voor ons is het zonder hen te moeten stellen.’  
Voor mijzelf is dat pelgrimeren zo’n achterkamer, met alle tijd en ruimte om los van alle dagelijkse drukte  
eens dóór te kunnen denken over wat we nu eigenlijk ècht belangrijk vinden in ons leven, en hoe we dat  
gestalte kunnen geven. De hele wereld is dan mijn achterkamer; een groot genoegen! 
 
En wat zoekt een mens dan in die achterkamer? De bron van alle gefilosofeer is en blijft, dat iedereen 
zoekt naar, liefst blijvend, geluk en zich afvraagt hoe dat te bereiken. In al het dagelijkse gedoe blijkt dat  
nogal eens een telkens wijkend perspectief.  
Het is natuurlijk ook de vraag, of we er wel naar moeten streven om dat te bereiken. Al dat gedoe in ons leven 
wordt natuurlijk ook veroorzaakt door alles wat we allemaal voor onszelf willen hebben, ook geluk.  
Een citaat van een boeddhistische wijze daarover: ‘Alle vreugde in de wereld komt voort uit de wens dat  
anderen gelukkig mogen zijn. Al het lijden in de wereld komt voort uit de wens dat ikzelf gelukkig mag zijn.’ 
Een conclusie, die we kunnen toetsen aan onze eigen overvloedige ervaringen daarmee: het is ons ego,  
dat telkens weer onrust in ons veroorzaakt en ons af blijft houden van blijvend geluk. Dus: aanpakken dat ego, 
en daar biedt dat pelgrimeren volop gelegenheid voor, want in dat lange alleen lopen komt in onze altijd  
doorgaande gedachtestromen alles omhoog wat er ook in dat opzicht in ons leeft. In het doorvoelen  
en gaan inzien van de last die onze ego hebberigheid op alle fronten en frontjes van ons bestaan meebrengt, 
kan ruimte ontstaan om er wat van los te laten en daardoor een grotere innerlijke vrede te ervaren.  
 
En geluk is daarvan een bijproduct. 

Geluk als bijproduct 

door Luc Gregoir 
 
Het verhaal, komt van de Andalusische dichter Pedro Garfias. 
Deze was, tijdens zijn verbanning, in het kasteel van een lord 
in Schotland beland. Het kasteel was altijd verlaten en  
Garfias, de rusteloze Andalusië, ging iedere dag naar de  
taveerne van het graafschap om er stil-zwijgend, want hij 
sprak geen Engels, alleen maar een zigeunerspaans dat zelfs 
ik nauwelijks verstond, een melancholiek, eenzaam biertje te 
drinken. De stomme klant trok de aandacht van de waard.  
Op een avond toen alle drinkers de deur uit waren, had de 
waard hem gevraagd nog wat te blijven en ze hadden samen 
in stilte gedronken, naast het haardvuur dat knisperde en pra-
ten overbodig maakte. Die uitnodiging werd een ritueel.  
Iedere avond werd Garfias opgevangen door de kroegbaas, 
die even moederziel alleen was als hij, en vrouw noch familie 
had. Langzaam maar zeker kwamen de twee hun tongen los. 
Garfias vertelde hem het verhaal van de hele Spaanse  
burgeroorlog, afgewisseld met typisch Andalusische  
bezweringen en vloeken. De caféhouder hoorde hem in  
religieuze stilte aan, zonder natuurlijk een woord te verstaan. 
De Schot begon op zijn beurt zijn wederwaardigheden te  
vertellen, wellicht de geschiedenis van zijn vrouw die van hem 
was weggelopen, misschien ook de heldendaden van zijn 
zonen wier portretten in uniform op de schoorsteen  
prijkten. Ik zeg misschien, want tijdens de lange maanden 
waarin die vreemde gesprekken plaatsvonden, had Garfias 
evenmin een woord verstaan. 
Toch was de vriendschap tussen die twee eenzame mannen 

hechter geworden. Daardoor gingen ze het allebei als een 
levensvoorwaarde ervaren, elkaar elke avond te ontmoeten 
en tot het krieken van de dag te blijven praten.  
Toen Garfias naar Mexico moest vertrekken, dronken en 
spraken ze voor het laatst en namen ze met tranen in de 
ogen afscheid van elkaar. De vriendschap die hen zo nauw 
verbond, bestond uit de oncommuniceerbaarheid van elks 
absolute isolement. 
'Pedro,' heb ik vaak tegen de dichter gezegd, 'wat denk je  
dat hij je vertelde?' 
'Ik heb nooit een woord verstaan, Pablo, maar als ik naar hem 
luisterde verkeerde ik altijd in de vaste overtuiging dat ik hem 
goed verstond. En wanneer ik sprak was ik er zeker van dat 
hij mij ook begreep.          [uit Pablo Neruda, Ik beken, ik heb geleefd] 

Een ander verhaal... 
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Kort pelgrimeren (van Holset naar Moresnet)    

door Arnold Spijkers 
 
Vandaag maken wij een pelgrimswandeling van Holset naar  
Moresnet Chapelle. Als we de dikke, zware deur van de kerk van 
Holset achter ons dicht doen, is het plotseling heel rustig.  
We kijken naar de restanten van de kerststal. Er branden vele 
kaarsen. Als je heel stil bent en goed luistert kun je het knetteren 
van de vlammetjes horen. In de kerk staat een vat waaruit je het 
'wonderwater van Genoveva' kunt tappen. De H. Genoveva van 
Parijs is bekend door haar wonderen en deugdzaamheid.  
Je roept haar aan bij huid- en oogziekten. 
In het Maria bedevaartsoord Moresnet moeten we even zoeken 
naar de ingang van de kapel. Die lijkt in eerste instantie  
gesloten. We geven echter niet zomaar op. Terecht, naar blijkt.  
Via een andere deur aan de zijkant kom je alsnog in de kapel.  
De kapel is gebouwd op de plek waar oorspronkelijk een eik 
stond waarbij Maria verschenen zou zijn. Een tegel met mozaïek 
in de vloer markeert de plek van deze eik.  
In het park met de kruisweg pauzeren we even op een bank  
en is er tijd voor een korte reflectie. We gingen naar een ‘heilige 
plaats’ en waren bedevaartganger. Toch voelt zo’n korte  
wandeling voor mij niet hetzelfde als een pelgrimstocht naar  
Rome. Bij een lange wandeling raak je veel meer los van je  
vaste patronen. Losraken, onthechten is voor mij ook het  
kenmerk van een pelgrimage. Foto’s: Arnold Spijker 
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gesprek. Om 19.30 uur gaan we samen met acht pelgrims 
aan tafel in een aparte ruimte waar ook de open haard 
brandt. Het weer wordt steeds slechter, er ligt al een behoor-
lijke laag sneeuw en het onweert ook. Na het eten kijken we 
met een grote groep naar de finale van de Champions lea-
gue. Door de sneeuw lopen we later naar onze kamer. De 
verwarming is er aan.”  
© http://marckoch.mysites.nl/ 
 
Hans en Henny van der Kooi arriveren in juli 2012  na een 
zware klim in het Toscaanse stadje Radicofani. Daar wacht 
hen een onvergetelijke ontvangst bij de 'Fraternita San  
Jacopo di Compostella'. 

“We worden op de traditionele katholie-
ke wijze welkom geheten, met voetwas-
sing dus. Een goed schoon bed, dou-

che, avondmaaltijd en ontbijt. Alles voor wat we er voor wil-
len betalen. We mogen ook zelf aangeven hoe laat we willen 
ontbijten. Half zes? Geen probleem. Werkelijk een onverge-
telijke laatste dag in Toscane, in  het stadje van de Italiaan-
se Robin Hood. (…) En dan gaat het óp naar de laatste 150 
km in Lazio, de streek rond Rome.”  
© http://henny--hans--rome.reismee.nl/1/ 

de redactie verzamelde een paar herinneringen  
van schrijvende pelgrims 

 

Op 1 september 2010 schrijft Marc Koch op zijn website: 
“In Fließ bel ik aan bij de pastoor voor een stempel. Die krijg 
ik en hij reserveert voor mij (op zijn kosten) een kamer in 
een Gasthof met maaltijd. Vervolgens mag ik op zijn compu-
ter mijn verslag e-mailen en het gastenboek bekijken. Hij 
nodigt me uit om vanavond de mis te bezoeken. Bij de voor-
beden wordt voor mij en mijn familie gebeden en bij de weg-
zending vertelt de pastoor over mijn pelgrimage naar Rome 
en dan weet de hele kerk het. Na de mis spreken verschil-
lende mensen mij daarom aan en wensen me gezondheid 
en goed weer.” 
 
In mei 2013 onderneemt Marc de tocht 
opnieuw en hij schrijft dan: 
“We komen aan bij de Agriturismo van de familie Bartoli. We 
brengen de spullen naar onze kamer en gaan dan in de bar 
koffie drinken. Iets later valt de regen, sneeuw en hagel met 
bakken uit de lucht, maar wij zitten binnen bij de open haard. 
We zitten op ongeveer 1000 meter boven zeeniveau. Dan 
komen Andrea en Angelika, de twee Duitse vrouwen binnen 
en even later ook Johannes en Mechthild, het Duitse echt-
paar uit de voormalige DDR. Hans en Colin, twee mannen 
van 72 jaar uit Oostenrijk en Canada waren al eerder bin-
nen. Samen hebben we een leuke middag met een goed  

een traditioneel katholiek welkom, 
met voetwassing dus...  

Bijzondere overnachtingen geven kleur aan je pelgrimservaringen  

 

Heb jij ook een bijzondere overnachting te melden? 
Mail je verhaal naar redactie@pelgrimswegen.nl 

Foto’s: Marc Koch 

Foto’s: Truus van ‘t Klooster 

http://marckoch.mysites.nl/�
http://henny--hans--rome.reismee.nl/1/�
mailto:redactie@pelgrimswegen.nl?subject=Bijzondere%20overnachting�


Fiets en Wandelbeurs Mechelen  
‘de belangstelling van de jeugd hebben we alvast mee...’ 
door Luc Gregoir 
Na enkele persoonlijke initiatieven de voorbije jaren was 
het duidelijk dat er ook in Vlaanderen behoefte bestaat 
aan informatie voor de Rome reiziger. Dit jaar hebben we 
voor het eerst als vereniging deelgenomen aan de Fiets & 
Wandelbeurs te Mechelen.  De doelstelling was drieledig: 
ervaring doorgeven, peilen van de behoefte en ruchtbaar-
heid geven aan de vereniging. Het was geen probleem 
enkele ervaringsdeskundigen te motiveren om in de eer-
ste opdracht te slagen. Verdergaand op de belangstelling 
voor de stand was het duidelijk, we stonden niet te roepen 
in de woestijn. Aan het derde objectief is er nog werk, 
maar zoals de foto duidelijk maakt: de jeugd hebben we 
alvast mee. Wordt vervolgd! 
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Pelgrimsweg over de Povlakte  

B
o

ek
b

es
p

re
ki

n
g

 door Kees Roodenburg 
 

Eindelijk is er een gids voor pelgrims op weg naar Rome die de Povlakte te voet 
willen oversteken. Auteur is ons nieuwe bestuurslid Albert Beekes. Hij beschrijft in 
zijn boekje onder de titel Via sugli Argini (weg over de dijken) een aantrekkelijke 
route van 167 km van Verona naar Sasso Marconi (even voorbij Bologna) langs de 
rivieren Adige, Po en Reno.  
 

Vroegere ervaringen zonder echte wandelgids                                                                                                                   
Voordat we verder ingaan op de inhoud van de nieuwe gids eerst iets over het ver-
leden van de Povlakte. Sinds het begin van de Christelijke jaartelling hebben dui-
zenden Romegangers na de Alpen de Po overgestoken. Ze deden dat te voet. De 
aan de zuidkant van de Povlakte gelegen stad Piacenza was in de 13e eeuw een 
belangrijk knooppunt van pelgrimswegen. Die stad telde toen niet minder dan 32 
herbergen voor pelgrims. In iedere herberg was verplegend personeel aanwezig.  
Maar sinds er spoorwegen zijn, slaan sommige pelgrims naar Rome de vruchtbare 
Povlakte over. Zij doen dat niet alleen vanwege de temperatuur of omdat ze ver-
moeden dat het een saai traject is, maar ook omdat goede wandelkaarten van het 
gebied aanvankelijk ontbraken.  
Toch waren er in het jaar 2000 Nederlandse pelgrims onderweg naar Rome, die de 
Povlakte wèl hebben doorkruist en daar geen spijt van hadden. Vier lopers die in de 
vroege herfst tegen alle adviezen in over de vlakte liepen, vonden hun tocht door 
het waterrijke land met de buiten haar oevers getreden Po en laaghangende herfst-
nevels een nooit te vergeten ervaring. En van een Romeganger die in de warme zomer van 2000 over de vlakte liep. 
Voor de pelgrimerende wandelaar een uitstekende beproeving van de motivatie.  
 

Maar vanaf nu op weg met een complete gids 
Albert Beekes schrijft in het voorwoord van zijn gids: De wandeling over de Povlakte wordt vaak gevreesd vanwege 
de moerasmuggen, de steekvliegen en het vele asfalt. Die vrees is overbodig bij de hier beschreven route. De route 
loopt grotendeels over onverharde paden met fraaie uitzichten.  
De opbouw van het 76 pagina’s tellende boekje is overzichtelijk. Op de linkerpagina staat steeds een 1:50.000 kaart. 
Waar de route door een stedelijke omgeving loopt is een uitvergroting op schaal 1:25.000 ingevoegd. Op de rechter-
pagina staat steeds de begeleidende tekst. Op de kaarten staan nummers die verwijzen naar de tekst met de route-
beschrijving. Prima! De nummers zijn tevens opgenomen in het gpx-bestand, dat kan worden gedownload. De aan-
bevolen route heeft een daggemiddelde van 24 km en is gekozen op grond van beschikbaarheid van accommodatie 

met een prijs van maximaal €40 p.p. Voor pelgrims die minder kilometers per dag willen lopen, zijn 
er kortere dagetappes die mogelijk eindigen bij een minder goedkoop overnachtingsadres.  
De beschrijving van de route lijkt voldoende gedetailleerd. De gids bevat, naast een beschrijving 
van bezienswaardigheden in Verona en Bologna, aanvullende kaarten van onder andere routes 
naar en van het centrum van Bologna, alsmede de aansluiting op de Via degli Dei naar Florence, 
waar de franciscaanse voetreis naar Rome begint.  
Het laatste hoofdstuk bevat een informatieve lijst van overnachtingsadressen en als welkome toe-
gift een overzicht van pinautomaten, supermarkten en bars onderweg.  
Kortom, een complete gids met een handzaam formaat (24 x 12½ cm), die ik kan aanbevelen.  

 
 

Foto: Luc Gregoir 

Te bestellen bij Albert Beekes Company, Utrechtseweg 37-G, 3818 EA Amersfoort,  
info@albert-beekes.nl. De prijs van het boekje is € 14,50.De eventuele verzendkosten zijn € 3. 

 

mailto:info@albert-beekes.nl?subject=Bestelling%20Via%20sugli%20Argini�


 
 

Prikbord Prikbord Prikbord  Prikbord   

Volgende nieuwsbrief : half april 2014; het magazine Omnes 8 wordt 14 maart a.s. bezorgd! 

Regiodag Zuid West  8 maart 2014 
 
Op zaterdag 8 maart organiseren de vereniging Pelgrims-
wegen naar Rome en het genootschap van St. Jacob een 
regionale ontmoetingsdag voor hun leden. Waar? 
In Goes, in hotel Terminus. Goes ligt centraal in Zeeland 
en hotel Terminus ligt pal naast het NS station. Een grote 
parkeerplaats ligt op 2 minuten lopen (betaald parkeren). 
Het programma biedt voor elk wat wils: 
Er is veel aandacht voor hen die voor het eerst naar Rome 
of Santiago willen gaan lopen of fietsen. Ervaren Rome of 
Santiagogangers delen hun kennis en ervaring met je. 
We hebben een boeiende lezing van twee pelgrims die de 
route van de 11de eeuwse Groningse abt Emo naar Rome 
op de fiets nareisden. In het verhalencafé praten we in 
kleine groepjes over dat wat ons beweegt wanneer we op 
weg gaan naar Santiago of Rome: waar hopen we op,  
wat verwachten we ervan? En hoe ontwikkelt zich dat een-
maal onderweg en wanneer we thuis zijn? Een intensief 
gesprek waarbij je de ander beter leert kennen. 
Aan het eind van de dag is er de pelgrimsquiz en een  
interessant verhaal over een tocht naar Santiago.  
Natuurlijk is er de mogelijkheid om in allerlei boeken en 
boekjes over de diverse routes te snuffelen en we sluiten 
de dag af met een drankje in Café St. Petri & St.Jacques! 
 

Het programma van uur tot uur: 
09.45 uur binnenlopen en koffie 
10.15 – 11.15 uur  verhalencafé 
11.15 – 12.30  uur Op de fiets Abt Emo achterna,  
presentatie door Marianne de Bruyn en Theo Broersen 
12.30 – 13.30 uur  lunch en onderlinge ontmoeting 
13.30 – 14.30 uur  workshops voor hen die graag meer 
praktische info willen over het lopen/fietsen naar Rome 
of Santiago. Voor hen die dat niet nodig vinden staat een 
wandeling door Goes gepland, waarbij we op zoek gaan 
naar sporen van pelgrims uit vroeger eeuwen. 
14.30 – 15.15 uur  slotpresentatie over pelgrimeren naar 
Santiago 
15.15 – 16.00 uur  pelgrimsquiz, geestig en serieus 
16.00 – 17.00 uur  Café St. Petri & St. Jacques, een af-
sluitende borrel 
 

Woon je in Zuid West Nederland (of elders en heb je de 
reis er graag voor over) dan ben je van harte welkom, lid 
of geen lid! 
Voor meer info, volg deze website of mail naar Cor Kuy-
venhoven: evenementen@pelgrimswegen.nl 

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  

                  N I E U W S B R I E F  2 2      J A N U A R I  2 0 1 4     P A G I N A  8  

 Lezing: Een voettocht van Canterbury 
naar Rome door Bart Vermeyen 
Donderdag 27 maart, 20.00 uur 
Altaviatravelbooks, Nassaustraat 29, 2000 Antwerpen 
Gratis na reservatie via info@altaviatravelbooks.be 
Zondag 6 april, 15.00 uur 
C.C. Cultuurcafé Moretus, Berkenrodelei 36, Hoboken 
Gratis inkom; www.facebook.com/CultuurcafeMoretus 

 

Op de Fiets en Wandelbeurs op za 1 en zo 2 maart in  
de RAI te Amsterdam is Pelgrimswegen naar Rome  
vertegenwoordigd in het Pelgrimspaviljoen. 
Arnoud Boerwinkel leest in de literaire salon voor uit 
zijn boek "Op 'n bolletje wol naar Rome":  
zaterdag om 11:45 uur en zondag om 10:20 uur. 
Ben Teunissen  verzorgt op zaterdag en zondag een  
lezing “De Weg van de Franken” over de wandelgidsen 
voor pelgrims van Maastricht naar Rome. 
Zie voor meer informatie www.fietsenwandelbeurs.nl  

Ga voor meer informatie  
over LEZINGEN naar 

www.pelgrimswegen.nl  
Negen lezingen in het voorjaar! 

Jouw bericht                           
op het volgende prikbord? Voor 

Nieuwsbrief 23, die op  11 april 
verschijnt, moet je kopie uiterlijk 

inleveren op 7 april a.s.! 
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	Als je wilt dat we je naam uit onze verzendlijst verwijderen, klik dan op de link in de mail!.
	Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@pelgrimswegen.nl

