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Jeruzalem, de Via Egnatia, de Olav Trail, de St. Pauls Trail, 
de Ökumenischer Pilgerweg, de Via Francigena del Sud of 
de Cammino del Benedetto. Ook de spirituele kant komt op 
die ontmoetingsdag zeker aan bod: welke innerlijke weg 
gaat een pelgrim? In Omnes 09 proberen we als voorberei-
ding al zinvolle bijdragen en mooie artikelen aan te reiken.  
Wij dromen dus over een lezenswaardig magazine en ma-
ken hopelijk al onze plannen waar. Hopelijk geldt dat ook 
voor alle leden die de komende maanden hún tocht gaan 
maken: misschien van huis uit en helemaal tot Rome; of 
ergens een ooit verlaten route weer opnieuw oppakken; of 
gewoon ergens beginnen waarvan je zeker bent dat er een 
doel gehaald kan worden. Maar wanneer er geen plannen 
voor dit jaar zijn, dan blijven er toch de dromen... 
                     Redactie Nieuwsbrief 

APRIL 
2014 

Dromen of plannen waarmaken? 
Het voorjaar is iedereen in 2014 gunstig gezind, het leek in 
maart al een beetje op het pelgrimsweer dat we kennen uit de 
zuidelijke landen. Uitstekend ‘oefen’weer dus om te kijken of 
de voeten blarenproef zijn, de drinkfles groot genoeg en de 
weg je in ieder geval brengt waar je heen wilt trekken.  
Ook de redactie heeft niet stil gezeten: een van ons loopt op dit 
moment ergens in de buurt van Assisi en doet van zijn pel-
grimstocht verslag in deze Nieuwsbrief. Verder maken we plan-
nen voor de verdere vormgeving en inhoud van de komende 
Nieuwsbrieven. Na vijf jaren is het tijd om de bakens eens wat 
te verzetten. In 2015 verdelen we de taken opnieuw en zullen 
er zeker wijzigingen komen in de publicaties die we voor onze 
lezers mogen verzorgen. Ook voor het magazine Omnes 09 
dat in oktober zal verschijnen zijn we al druk in de weer: we 
proberen daarbij aan te sluiten op het thema van de ontmoe-
tingsdag zelf die dit najaar zal plaatsvinden op zaterdag 1   
november. Het thema van die bijeenkomst is: de weg van de 
pelgrim. Daarbij wordt gedacht aan de diverse pelgrimswegen 
die er zijn, zowel naar Rome als erná. Bijvoorbeeld die naar  
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door Leo Baeten 
 
Alleen zijn in een vreemd land is pas écht alleen als je de 
taal niet machtig bent. In Italië helpt kennis van de moderne 
talen niet echt omdat in het meest gunstige geval een ge-
sprek gevoerd kan worden in macaroni-Engels.  
Om niet met mijn mond vol tanden te staan, volgde ik vóór 
mijn voettocht naar Rome een cursus “Italiaans voor  
beginners”. Het resultaat was niet dat ik de taal van Dante 
vloeiend sprak, maar de weg vragen, een maaltijd bestellen 
of een eenvoudig gesprek voeren, zou met mimische  
ondersteuning moeten lukken. 

In Italiaans Tirol had ik nog het geluk met Duits uit de  
voeten te kunnen, maar in de provincie Trento werd  
parlare l’italiano onvermijdelijk. Als praktische hulp had  
ik enige volzinnen uit mijn hoofd geleerd.  
Om een eenpersoonskamer voor een nacht te vragen  
vloeide zonder hakkelen uit mijn mond: Vorrei una camera 
singola per una notte. Parto domani perché camino a  
Roma.  
In de eerste albergue dat ik mijn Italiaans praktiseerde  
volgde op mijn vraag een stortvloed van onbegrijpelijke 
woorden. Ik stond met mijn mond vol tanden.  
Jammer van het cursusgeld. Resteerde de hoop dat  
oefening kunst zou baren. Dat werkte. Na een week kon  
ik gesprekjes voeren. Het werden de parels op mijn  
wandeltocht.  
 

Parlare l’italiano (1) 

 

 

Bekentenis 
 

ik kan langs vlakke velden gaan,  
ik kan op hoge bergen staan,-  
ik kan geen ogenblik vergeten  

wat kinderen is aangedaan. 
 

Ida M. Gerhardt (1905-1997) 
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Foto: Ben Teunissen 

door Kelly Swinkels 
 
Op 15 februari kwam de werkgroep voor het eerst bijeen. Bij 
Riet van Laake en Guus Wesselink in 's-Hertogenbosch 
werden we welkom geheten en goed verzorgd.  
Het doel van de bijeenkomst was om eens met elkaar te 
bespreken wat de mogelijkheden zijn om pelgrims onder-
weg een fijne plek te bieden om te kunnen overnachten als 
ze onderweg zijn naar Rome. Met de leuke en minder leuke 
ervaringen van onderweg in ons achterhoofd creëerden we 
een ideaalbeeld van wat wij andere pelgrims zouden willen 
(aan)bieden. Vervolgens zijn alle verschillende opties door-
genomen. Zowel over de locatie als over de vorm waarin we 
ons zelf als vrijwilliger willen inzetten. Er zijn nog geen con-
crete plannen; we beginnen bij het begin.  
We willen eerst met plaatselijke beheerders van herbergen, 
parochies e.d. contact gaan leggen om te zien waar moge-
lijkheden liggen en wensen zijn. Tevens zullen we het Itali-
aanse Jacobsgenootschap en de Italiaanse vereniging Via 
Francigena benaderen, zodat we een aanvulling kunnen 
zijn op de huidige mogelijkheden. In eerste instantie willen 
we geen eigen herberg opzetten.  
Al met al is er een goede startbijeenkomst geweest die zeer 
vruchtbaar bleek te zijn met veel enthousiasme van de vrij-
willigers die ooit al naar Rome zijn gelopen of gefietst. Er 
zijn nu al 8 vrijwilligers die enkele weken willen gaan assis-
teren érgens op de route... 

Werkgroep Pelgrimsherbergen 
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Hoe schrijf ik een blog? 

door Arnold Spijkers 
 
We rijden een stukje met de auto mee. 
De ruitenwissertjes bewegen driftig heen en weer. 
De voorspellingen voor vandaag zijn afschuwelijk. Tot 9 mm regen. 
We zijn heel blij een klein stukje van de lange route te kunnen inkorten. 
Eigenlijk staat er 29 km voor vandaag. Met deze afkorting iets van 23 
km. 

 

Onze chauffeur stopt bij een afslag en wijst ons de weg. 
Het regent. Hij heeft duidelijk medelijden met ons. Hij wenst ons het 
beste en zegt : I will pray for you. 

 

Het grindpad begint stijgend. Het is stil en rustig in deze omgeving. 
Hier en daar een verdwaald huis of iets van een boerderij. Het meeste 
lawaai wordt door onze regenkleding gemaakt. 

 

Zit er een kopje koffie in? 
De routeaanduiding is perfect hier. We hoeven geen enkele keer de 
kaart of routebeschrijving te pakken.  
Zo rond de middag verwachten we in Pieve de Saddi te zijn. 
Wat treffen we daar? 
Het blijkt een gat te zijn. Twee of drie huizen en een kerk. 
De kerk blijkt gesloten en pas 1 Mei weer open. 
Geen koffie dus. 
Tegen alle voorspellingen in is het droog geworden. 
Ik denk dat dat bidden toch geholpen heeft. 

 

Wel staan er een paar oude groene plastic stoeltjes. 
We installeren ons voor de lunch. 
Er is een waterkraan met zo'n plastic oranje slangetje eraan. 
Casa parrocchi Pastorale 

 

Na onze lunch wandelen we verder naar Pietralunga. 
Plotseling toch weer een redelijke plaats. 

op je maakt. Neem de tijd en de ruimte om in te zoomen op de details, 
zodat de lezer met je meeleeft en –voelt. Dialogen verlevendigen het 
verhaal. 
 
Tip 5: Denk na over de openingszin waarmee je je lezer je verhaal in 
wilt trekken. Aarzel niet met de deur in huis te vallen, bijvoorbeeld met 
een dialoog, een raadselachtige sfeer, een paradox of een beeldende 
situatie. Maar ook een waardige afronding verdient enige aandacht.  
Het leest prettig als je aan het einde tot een bevredigende conclusie 
komt, weer teruggrijpt naar het begin of de lezer weer in de wereld te-
rugbrengt naar het nu. Dat doet je lezer verlangen naar het vervolg van 
je tocht.  
En dat stimuleert jou na te denken over de volgende openingszin… 

door Arnoud Boerwinkel 
 
“Pension Fars aan de rand van de Bazaar. De ka-
mer is zo klein dat we op het bed moeten liggen 
om te werken. Het plafond is een mozaïek van 
benzine-blikken van BP, dat hier en daar een 
straatje maanlicht doorlaat. Een stuk of wat vlooi-
en. Koerdische clientèle, Qashqaino-maden die 
naar schaap stinken, boerinnen die afgemeten 
naar ons glimlachen en in de kamer een Assyri-
sche handelaar, die eindeloois dezelfde piepkleine 
bedragen bij elkaar optelt.” 
 
Dit is het begin van een hoofdstuk uit De wegen 
van de wereld, een reisboek van Nicolas Bouvier 
uit 1963. Met deze summiere sfeertekening van 
een verblijf in een Iraans (toen nog Perzisch) pen-
sion geeft hij je meteen het gevoel dat je naast 
hem in dat kamertje staat. Dat nodigt uit tot verder 
lezen. Welke schrijver wil dat niet? Dat je lezers 
niet alleen jouw reisverslag met rode oortjes lezen, 
maar ook: dat ze halsreikend uitkijken naar je vol-
gende verhaal. Hoe krijg je dat voor elkaar? 
In het laatste nummer van OMNES schreef Arnold 
Spijker een waardevol artikel over de mogelijkhe-
den die internet biedt om een weblog bij te hou-
den. In deze en de volgende Nieuwsbrief geven 
we een aantal tips om te bevorderen dat ook jouw 
reisverslag met plezier gelezen wordt. 
 
Tip 1: Tenzij je over het schrijftalent van Nicolas 
Bouvier beschikt, schrijf niet elke dag een verhaal. 
Houdt de spanning erin en beperk je tot één, 
hooguit twee maal per week. 
 
Tip 2: Houd tijdens de wandeling een opschrijf-
boekje bij de hand. Daarin kun je heel kort met 
steekwoorden indrukken opschrijven. Beperk je 
daarbij niet tot wat je ziet, maar ook tot wat je ruikt, 
hoort, voelt, proeft en ervaart. Dat hoeft maar heel 
kort te zijn. ’s Avonds kun je die aantekeningen 
nog wat aanvullen en summier uitwerken. In plaats 
van een opschrijfboekje kun je ook de spraak-
memo-functie van je smartphone gebruiken. 
 
Tip 3: Wees zelfkritisch en bedenk voor wie je 
schrijft.   Houd er rekening mee, dat buiten jouw 
reis het leven      gewoon doorgaat en dat mensen 
al  heel veel mails krijgen. Vermijd daarom “en-
toen-en-toen-verhalen”, maar beperk je tot de 
hoogte- en dieptepunten, de contrasten, de ver-
wachtingen en eventuele teleurstellingen. Elke 
keer een thema helpt je te focussen: bijv. de bloe-
men op je tocht, de inhoud van je rugzak, de gelui-
den die je hoort, de bewegwijzering, de overnach-
tingen, wandelen vanuit de invalshoek van een 
paar voeten. 
Tip 4: Show; don’t tell, is een vuistregel voor elke 
schrijver. M.a.w. vertel niet dat je door een mooi 
landschap loopt, of een leuk gesprek hebt met een 
charmante bakkers-vrouw, maar laat zien waarom 
dat landschap of die vrouw of dat gesprek indruk  

I will pray for you 

Onze redacteur Arnold Spijkers is op dit moment samen met Dymph op 
weg langs hun pelgrimsweg van de heilige Franciscus. Ook hij verzorgt 
een verslag, waar deze blog I will pray for you afgelopen weekend ver-
scheen. Wil je zijn verslagen volgen, ga dan naar zijn weblog  
arnoldendymph.jimdo.com  

http://arnoldendymph.jimdo.com�
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Ik ga maar en ben 
door Ruud Bruggeman 

 
In de zomer van 2013 liep ik vanaf mijn huis de pelgrimstocht naar Medjugorje in Bosnië-
Herzegovina, een van de grootste bedevaartplaatsen van Europa, sinds Maria daar in 1981 
naar verluidt aan zes kinderen is verschenen. Hoe echt waar dat is doet er voor mij niet veel 
toe. Voor mij staan Medjugorje en Maria symbool voor moederlijke liefdevolle barmhartigheid 
en mededogen, zo noodzakelijk om onze wereld en ons leven goed en leefbaar te houden. Of 
ik dat daar zou aantreffen wist ik ook niet, maar het onderwerp en de tocht waren er voor mij 
niet minder inspirerend om. 
Ik ging dus weer erg blanco op weg. Ik had er geen idee van wat me allemaal zou gaan over-
komen onderweg, en hoe ik Medjugorje zou ervaren, en ik wilde me graag laten verrassen. Ik 
wist ook niet, of ik deze tocht zou kunnen volbrengen, en het was prettig om ook dat helemaal 
open te laten. Als het niet zou blijken te gaan zou het ook goed zijn. Zoals de dichter J.C. van 
Schagen zei: ik ga maar en ben. 
 
Een pelgrimstocht als deze ervaar ik ook als 
een metafoor voor de weg die ik door mijn 
leven heen afleg. Ook in mijn leven over-
komt me van alles, en daar moet ik telkens 
mijn houding in bepalen, en op een tocht als 
deze is dat niet anders. Alleen geeft zo’n 
tocht me meer tijd en ruimte om met wat 
meer aandacht te kijken naar wat me over-
komt en hoe ik daarop reageer; meer dan in 
het vaak drukke dagelijkse leven. En dat is 
voor mij een van de grote aantrekkelijkhe-
den van dit soort lopen. 
Rob Riemen, directeur van het Nexus Insti-
tuut te Tilburg *)  begint zijn boek ‘Adel van 
de geest, een vergeten ideaal’ met de zin: 
‘De belangrijkste gebeurtenissen in je leven 
organiseer je niet, ze overkomen je’. Dat is 
ook mijn ervaring: overschat niet je mogelijk-
heden om de richting van je eigen leven te 
bepalen. Ik ga maar en ben. Onze vrijheid 
ligt eerder in de manier waarop we daarmee 
omgaan, hoe we daarop reageren. Ik heb 
het niet in de hand wat me overkomt, maar wat me overkomt is erg bepalend voor hoe deze 
pelgrimstocht verloopt, en nog meer de manier hoe ik ermee omga. En dat geldt op dezelfde 
manier voor wat me in mijn leven overkomt. Op een vorige pelgrimstocht zei een vriendelijke 
oude Oostenrijkse gastheer/buschauffeur, na een leven vol van tegenslagen, tegen me: ‘Dat is 
waardig leven: je niet laten bepalen door de omstandigheden’. Een filosofische uitspraak; de 
stoïcijnse keizer-filosoof Marcus Aurelius uit het oude Rome zou het op dezelfde manier ge-
zegd kunnen hebben.  
In het besef van het hebben van keuzevrijheid daarin kan ik kijken hoe ik reageren wil op wat 
me overkomt, op deze tocht, en ook in mijn dagelijkse leven. Dat is leven in vrijheid. 
 
*) Het Nexus Instituut bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzinnige, levensbeschouwelijke en filosofische samen-
hang, om zo inzicht te bieden in eigentijdse vragen en uitdagend vorm te geven aan het cultuurfilosofische debat. Als culturele 
denktank beoogt Nexus een stijl van kwaliteit, eruditie en tolerantie, om op die wijze een contrapunt te zijn voor kleinheid van 
geest, verzuiling en nationalisme, de troosteloosheid van het niets weten en het fanatisme van het enig weten. Nexus wil zich 
op deze wijze scharen in de Europese humanistische traditie. 

Foto: Ruud Bruggeman 
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Sentiero 50  een zijsprong van de Franciscaanse voetreis    

door Luc Gregoir 
 

De “Sentiero 50”, een Italiaanse GR loopt van het Lago Trasi-
meno naar La Verna. Naar Italiaanse normen goed gemar-
keerd en middelmatig wat moeilijkheidsgraad betreft. Veel 
dorpen of volk kom je op deze tocht niet tegen, maar je be-
vindt je ook niet extreem ver van de bewoonde wereld. Het 
landschap en de wegen zijn deze die Franciscus gekend 
heeft. In de richting La Verna – Assisi is de weg een alterna-
tief voor een deeltraject van de Franciscaanse voetreis zoals 
beschreven door Kees Roodenburg. De SI 50 kan ook ge-
bruikt worden als je na de GEA route wil verder gaan langs de 
via Francigena om Rome te bereiken.  
In Toscane hebben drie kloosters een belangrijke rol ge-
speeld tijdens het leven van Sint Franciscus. Leo Baeten zal 
in de toekomst ingaan op de geschiedenis en betekenis van 
het klooster La Verna. De Franciscaanse voetreis doet La 
Verna en Montecasale bij Sansepolcro aan, maar het Santua-
rio van Le Celle bij Cortona ligt niet op deze route. Toch is dit 
klooster door zijn bijzondere geschiedenis, ligging en archi-
tectuur zeker een bezoek waard. De nabijheid van Cortona 
geeft je de gelegenheid wat mee te nemen van de Etruski-
sche cultuur. De rivieren Arno en Tiber vormen de grenzen 
van het Etruskische kern gebied dat je doorkruist als je de via 
Francigena volgt. Dit is niet het geval is als je de GEA en in 
aansluiting de Franciscaanse voetreis volgt. 
De route is beschreven met de S.E.L.C.A. uitgave “Sentiero 
50” Dal Trasimeno alla Verna met kaart en begeleidend boek-
je. De vijf etappes hebben een lengte tussen de 15 en 25km, 
waarvan enkele over of net onder de 1000 stijgmeters, wat 
meer is dan op de Franciscaanse voetreis. Hier en daar kan 
echter de route worden ingekort zonder op het asfalt te belan-
den. De kaart bevat naast route en hoogteprofielen ook infor-
matie waar waterbronnen zijn, overnacht kan worden, zich 
winkels bevinden en openbaar vervoer langs komt. 
In het boek ‘Umbrië in de voetsporen van Franciscus’ van 
G.P.Freeman vind je meer over de plaatsen aan het Lago 
Trasimeno die een rol in het leven van Franciscus hebben 
gespeeld. Het klooster van La Verna heeft een pelgrims on-
derkomen en in Cortona kan ja aankloppen bij de zusters 
Franciscanessen of overnachten in de Jeugdherberg. Voor de 
andere plaatsen neem je best op voorhand contact op als je 
niet op je eigen matje en/of tentje kan terug vallen. Op Isola 
Polvesi in het Trasimeense meer is een jeugdherberg welke 
met bootverbindingen te bereiken is vanuit Tuoro, Passignano  

of San Feliciano. 
Trek je verder 
naar Assisi dan 
kan je overnach-
ten op de pas 
Gosparini die 
naar Passignano 
lijdt, vandaar kan 
je verder naar 
Castel Rigone 
richting Perugia 
en Assisi. Van het Lago tot Assisi of om aan te sluiten op de 
Via Francigena moet je nog een drietal dagen uittrekken. De 
Kompass kaart 2464 toont je de wandelwegen voor het ver-
volg van je tocht richting Assisi. Wil je de drukte van de vallei 
ontlopen blijf dan ten noorden van Perugia. Met de Kompass 
kaart 2463 kan je na de SI 50 aansluiten op de via Francige-
na in het mooie Val d’Orcia. Wil je meer van de klooster-
weelde in deze streek dan heb je nog de optie om vanuit het 
Trasimeense meer via de Strada Romea naar Sansepolcro 
te gaan, waar je het eerder vernoemde intieme klooster van 
Montecasale aantreft. Deze route is weergegeven op een 
uitgave van de C.A.I. La Strada Romea da Salsepolcro al 
Lago Trasimeno. Het boek Sulle Orme di Francesco in Tos-
cana van Teobaldo Ricci geeft naast details van de drie 
kloosters ook een beschrijving van een aantal kleinere loca-
ties en de route beschrijving van de SI 50. Details van de 
route die ik in 2012 gelopen heb met overnachtingsplaatsen, 
GPS tracks en referenties naar de vermelde publicaties vind 
je in het uitgebreide document La Verna – Assisi.  

Foto: Luc Gregoir 

https://drive.google.com/file/d/0B-pSAC2Ha_oNdjViLWNJMGhRTGs/edit?usp=sharing�


            N I E U W S B R I E F  2 3         A P R I L  2 0 1 4     P A G I N A  6  

Marianne en Theo namen op hun tocht het 1,3 kg zware 
boek `Emo`s reis` van Dick de Boer mee om het spoor van 
Emo heel precies te kunnen volgen. 
Een prachtige tocht die zeker aanbevelingswaardig is! 

In de verschillende workshops na het lunchbuffet werd ver-
volgens informatie gegeven en ervaringen gedeeld over het 
fietsen en lopen naar Rome of Santiago.  
De groep mensen, die onder leiding van een VVV-gids, een 
stadswandeling door Goes maakten genoten van het mooie 
weer en de enthousiaste gids. 
De dag werd afgesloten met een boeiende en humoristisch 
lezing van Antoon van Tuyl over zijn `ommetje Santiago`. 
Heen en terug vanuit zijn woonplaats Baarle Nassau, dat 
doe je hem niet zo gauw na. 
Guus Schipper sloot deze prachtige dag af en nodigde 
iedereen uit voor een drankje en een praatje met deze of 
gene in café Saint Jacques et café Sancti Petri. Velen maak-
ten daar nog gebruik van voordat ieder weer zijn of haars 
weegs ging. 

door Evelien Apeldoorn 

Een prachtige dag was het 8 maart, zowel buiten als binnen 
bij hotel Terminus in Goes waar de regiodag van 
`Pelgrimswegen naar Rome` en het `Nederlands Genoot-
schap van Sint Jacob` plaatsvond. 
Een afwisselende dag die in het teken stond van (opnieuw) 
ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie.                

Na een warm welkomstwoord van Lies van Wondergem en 
inleidende woorden van Cor Kuyvenhoven begonnen we 
met het `verhalencafé`.  
In 8 groepen van 10 mensen werd er gesproken over: `wat 
(was) is je verlangen om op pad te gaan? Wat hoop je/heb 
je ervaren op de reis? En heb je tijdens je reis iets meege-
maakt wat inspirerend is om aan de ander te vertellen?` 
Prachtig om op deze manier 80 mensen enthousiast te ho-
ren vertellen over wat hen beweegt of bewoog om een voet- 
of fietstocht te ondernemen. Bij velen werd deze tocht tot 
een onvergetelijke pelgrimstocht. En wat een mooie verha-
len hoorden we.                                                                      

Marianne de Bruijn en Theo Broersen vertelden daarna een 
zeer informatief verhaal, vergezeld met vele foto`s over hun 
fietstocht in het spoor van abt Emo.  
Net zoals Emo vertrokken zij vanuit Nijeklooster in Wittewie-
rum richting Rome. Emo ging in 1211 naar de paus om daar 
zijn geschil met de bisschop van Münster over een stuk 
grond te beslechten. 

Op één dag naar Santiago en Rome 

Op de zaterdagen 7 juni en 30 augustus 2014 zullen weer 
enkele vertegenwoordigers van de vereniging Pelgrimswe-
gen naar Rome in Utrecht aanwezig zijn om informatie te 
verschaffen over pelgrimeren naar Rome. Iedereen is wel-
kom, wandelaars en fietsers, leden en niet-leden. Er is een 
ochtendsessie (11.30 - 12.00 uur) en een middagsessie 
(13.30 - 15.00 uur), waaruit u kunt kiezen. Wij vragen u 
zich via informatiedagen@pelgrimswegen.nl op te geven. 
Vermeld of de ochtend dan wel de middag uw voorkeur 
heeft en of u wandelaar of fietser bent. 
Tijd: Ochtend van 11.30 - 13.00 uur of middag van 13.30 
- 15.00 uur. Plaats: Het Huis van St. Jacob, Janskerkhof 
28a, 3512 BN Utrecht. Het is gevestigd in een deel van de 
kerk. De ingang is tegenover stadscafé Broers. 

mailto:informatiedagen@pelgrimswegen.nl�
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Doelgericht zwerven 
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In Doelgericht zwerven maakt de lezer én de kijker vanuit 
verschillende invalshoeken kennis met de schoonheid en 
ontberingen van een pelgrimstocht.  
In vijfentwintig indringende verhalen verwoordt Kees Kou-
wenhoven zijn ervaringen. De schoonheid van het land-
schap en de intimiteit van stadsgezichten verbeeldt Loes 
Kouwenhoven in haar aquarellen.  
Samen vertellen ze het verhaal van hun pelgrimstocht van 
Delft naar Assisi. Wandelaars zullen in de verhalen veel 
van hun ervaringen herkennen: de landschappen,  
de bijzondere ontmoetingen en de opmerkelijke taferelen 
die zich onderweg afspelen.  
Spiritueel geïnteresseerden worden meegenomen in het 
gedachtegoed van Franciscus van Assisi, dat als een rode 
draad door de verhalen loopt. Een prachtig uitgegeven 
boek dat verleidt tot lezen en kijken! 
 
Doelgericht zwerven, Bespiegelingen van een pelgrim 
Kees Kouwenhoven(verhalen) en Loes Kouwenhoven 
(aquarellen) 
Eburon Delft 2013, ISBN 978-90-5972-794-6 
Prijs € 24,50 

Meer informatie en bestellen van het boek: 
www.doelgerichtzwerven.nl 
www.werkenalspelgrim.nl 
www.loeskouwenhoven.nl 

Prikbord Prikbord Prikbord  Prikbord   

 

Volgende nieuwsbrief : eind augustus 2014; het magazine Omnes 9 wordt 24 oktober 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  

 Jouw bericht                         
op het volgende prikbord? Voor 

Nieuwsbrief 24, die op            
29 augustus verschijnt, moet je 

kopie uiterlijk inleveren op       
25 augustus a.s.! 

Ga voor meer informatie  
over LEZINGEN naar 

www.pelgrimswegen.nl  
Negen lezingen in het voorjaar! 

 
Onze webmaster zoekt met spoed een maatje die bereid is 
samen met hem de website bij te houden cq uit te breiden. 
Een journalistieke inslag is belangrijk. 
Voor meer informatie mail: webmaster@pelgrimswegen.nl 

 
Beste wandelaars/pelgrims, 

 

Voor een kleine documentaire over het pelgrime-
ren naar Rome en in het bijzonder de pelgrim-
tocht van de monnik Emo in 1212, volgen we de 
route van de via Francigena. Graag zouden we in 
contact komen met mensen die deze weg lopen. 
Als het lukt zouden we elkaar onderweg tegen 
kunnen komen in de week van 7 tot 16 mei aan-
staande als we gaan filmen langs de route. 
U kunt mij misschien mailen:  
lidy.peters@liedie.it, dan neem ik natuurlijk  
contact met u op. 

 

Met vriendelijke groeten en een goede wandeling 
Lidy Peters, KRO/RKK 

In de laatste aflevering van Omnes staan data fout vermeld: 
Informatiedag in juni is niet 28 juni maar op 7 juni 2014 
Ontmoetingsdag is niet 8 november maar 1 november 2014! 

http://www.doelgerichtzwerven.nl�
http://www.werkenalspelgrim.nl�
http://www.loeskouwenhoven.nl�
mailto:info@pelgrimswegen.nl?subject=vragen%20en/of%20opmerkingen�
http://www.pelgrimswegen.nl/�
mailto:lidy.peters@liedie.it�
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