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 De weg is Poëzie 

Een jaar geleden kwam de rondvraag van Ben, hoofdredacteur sinds 

het eerste uur, wie de redactie van de nieuwsbrief kon overnemen … 

mijn aarzelend ja was het gevolg. Twaalf maanden later staan we voor 

aflevering 25+1. Ik moet bekennen het gevoel dat me hierbij over-

mand komt in de buurt van wat je ervaart op een regendag aan de 

voet van de Grand Sint Bernard met een rugzak van om en bij de 

vijftien killogram en maar één pad, het pad naar boven. 

Wat moet dat voor Ben geweest zijn 25 rugzakken en evenveel Grand 

Bernards. Al scheen af en toe wel de zon. Dankzij de drive, het plezier 

en een stel kameraden in zijn ‘redactieclubje’ heeft hij iedere keer 

weer zijn doel bereikt. In die sfeer willen verder gaan. Het goede 

nieuws is de reden van Ben ’s verzoek. Zich in de toekomst meer kun-

nen concentreren op de inhoud. Wat alvast blijft is de ultieme doel-

stelling van deze nieuwsbrief. Het aanleveren van bruikbare informatie 

aan hen die hun tocht voorbereiden en het doorverwijzen naar infor-

matie van wat leeft en bloeit in Pelgrim land. Dit alles gebracht door 

een redactieploeg die bij uitbreiding bestaat uit 768 actieve leden, al-

len gebeten door het pelgrim virus. Waar wacht je nog op? Mail je bij-
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 Agenda 

 Fiets en Wandelbeurs Amsterdam en Antwerpen 

 zaterdag 31 januari en zondag 1 februari 2015 - Amsterdam RAI 

 zaterdag 28 Februari en zondag 1 maart in Antwerpen EXPO 

Pelgrimswegen is op beide beurzen aanwezig in het pelgrimspaviljoen.  

Leden van Pelgrimswegen verzorgen volgende lezingen: 

te Amsterdam Vier Vrije Voeten, een romantische voettocht van Den Bosch naar Zuid-Italië 

Door Riet van Laake en Guus Wesselink  

Gedurende drie kwartier zullen Riet & Guus een interactieve lezing houden over hun voettocht van  

`s-Hertogenbosch naar Pietrelcina in Zuid-Italië via Rome.  

Beide dagen aanvang om 15 uur in de Wandelzaal G105. 

te Antwerpen Lopen naar Rome, hoe haal je het in je hoofd door Arnoud Boerwinkel 

Voor wie de tocht naar Santiago te massaal en te weinig avontuurlijk is, is Rome een spannend alterna-

tief. Want het pad is minder platgetreden. Het is af en toe zoeken, verdwalen. Er is eenzaamheid, maar er 

zijn ook mooie ontmoetingen met mensen langs je pad. En er zijn vele wegen die naar Rome leiden!  

Beide dagen te 11 uur in de blauwe zaal.  

 Ontmoetingsdag Romegangers Mechelen (B)  

14 maart 2015 te 14 uur in de Jeugdherberg       

‘De Zandpoort’ Zandpoortvest 70 2800 Mechelen  

Fietsers en Wandelaars delen hun. ervaring . 

De lezingen richten zich zowel naar fietsers of wande-

laars die aarzelend maar gedreven hun eerste stappen 

zetten voor tocht naar Rome of Assisi als naar hen die 

niet aan hun proefstuk toe zijn.  Klik hier voor details 

 Infodag Pied à Terre Amsterdam 

Informatiemiddag in samenwerking met  

boekhandel Pied à Terre   

met Gert Wich en Pieter Quelle. 

29 maart 2015  om 13 uur  

Algemene ledenvergadering  

Pelgrimswegen naar Rome 

Zaterdag 14 November 2015 te Houten 

Raadpleeg ook de agenda op de Website 
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 Agenda 

Voordracht Via Francigena Antwerpen (B) 

door Elena Peeters 

2, 3, 4 april  2015 20  uuur 

in de Zwarte Zaal van de Singel  

Desguinlei 25, 2018 Antwerpen. 

Elena Peeters, 22 lentes jong, vertrok op 26 juni 2014 moederziel alleen vanuit 

haar woonst in Antwerpen te voet naar Rome. Op 5 oktober arriveerde ze daar, 

een levenservaring rijker. In het kader van haar studie Woordkunst aan het Ko-

ninklijk Conservatorium van Antwerpen maakt ze hierover haar afstudeervoor-

Spiritueel Café Voorschoten 1 februari 2015 

Elisabeth Brouwer  Over Stilte en pelgrimeren  

(Het Spiritueel Café is een plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en cultuur. Het geeft ruimte aan 

sprekers met een verhaal dat raakt aan fundamentele vragen van ons bestaan. 

Op zondag 1 februari a.s. is Elisabeth Brouwer te gast. Genieten van de schoonheid en eenvoud, grenzen verleg-

gen, bij jezelf komen, zullen de revue passeren. 

Locatie: Kruispunt, Schoolstraat 2, Voorschoten 

Datum: Zondag 1 februari 2015 19.30 uur, toegang gratis. 

Informatie: ds Anki Peper, mailto:ankipeper@hotmail.com , tel. 071 88 73 350  Meer 

Overnachten 
Overnachten is niet enkel de nacht doorbrengen, het is ook het tijdstip om op verhaal te komen. Een onderkomen 

met een verhaal, daar willen je jullie iedere maand één van brengen. Deze maand is Arnoud Boerwinkel auteur van 

‘op een bolletje naar Rome’ aan het woord.                                Mail jou verhaal naar nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl 

Met een groep van tien pelgrims, onder wie mijn reisgenoten van de laatste dagen en een viertal moun-

tainbikers sta ik in een halve cirkel rondom de gastheer en gastvrouw.  Zij hebben beiden een cape om 

hun schouders geslagen waarop een Sint Jacobsschelp is bevestigd, het symbool dat ook langs de Pel-

grimsroute naar Rome soms voorkomt.  De gastheer gaat het rijtje langs en ieder noemt zijn naam. Ter-

wijl hij elk van de pelgrims toespreekt met een bemoedigende formule, komt zijn vrouwelijke partner 

met een kom water langs. Geknield wast zij van elke pelgrim de rechtervoet en plaatst er een kus op. 

Dit bijzondere ritueel overkwam mij in de ostello per pellegrini in Abbadia Isola, tussen San Gimignano en 

Siena (Toscane).   

Loc. Abbadia Isola 4  Tel 0577 304214  of 335 6651581 email casaferiesma@yahoo.it  

https://drive.google.com/file/d/0B-pSAC2Ha_oNNFlnOEpRS3E1Yjg/view?usp=sharing
mailto:nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl
http://www.visit.viefrancigene.org/it/resource/accomodation/2867/


NIEUW SBRIEF 26  Pagina 4  J ANU ARI  2015  

 Nieuws uit de vereniging 

Linksaf, rechtsaf of rechtdoor? 

Door Gert Wich 

U kent dat wel: ineens sta je voor de keuze, ga ik linksaf, rechtsaf of rechtdoor? 

Onze vereniging staat eigenlijk ook voor zo’n soort vraag. Wij zijn sinds de oprichting een behoorlijk gro-

te vereniging geworden. Dat stelt eisen aan de kwaliteit van bestuurders, onze service aan de leden en 

bijvoorbeeld ook aan de website.  

Want het internet en de sociale media bepalen geruisloos (of is het met donderend geraas?) de onder-

linge relaties en contacten tussen mensen. Vanuit je luie stoel jouw pelgrimstocht plannen en organise-

ren, als u begrijpt wat ik bedoel. 

Eind van het jaar stopt onze secretaris en medeoprichter, Pieter Quelle, ermee. Hij heeft een geweldig 

rijke informatiebron gecreëerd op het internet, over alles wat met pelgrimswegen naar Rome heeft te 

maken. Wij zijn op zoek naar een goede bestuurder die onze vereniging verder de 21e eeuw in kan hel-

pen. 

In 2015 zullen wij de koers van onze vereniging gaan bijsturen, juist met het doel om onze leden en alle 

geïnteresseerden nog beter te kunnen bedienen. Wij zijn op zoek naar mensen die ons daarbij kunnen 

helpen. Waar doel ik dan op? We willen een geheel nieuwe website, met mogelijkheden tot forumdis-

cussies, met een winkel met iDeal-betalingen, iemand die als forummoderator discussies op onze websi-

te kan begeleiden. Dat is kennis die nu niet aanwezig is in ons bestuur. Hebt u belangstelling? Laat het 

mij weten! 

We vragen ons af of Rome het doel is, of willen onze leden ook naar andere (pelgrims)oorden? En wat is 

dan onze rol daarin? 

Deze en nog heel wat andere vragen houden ons bezig. Wij zullen u in de loop van dit jaar op de hoogte 

houden. 

Gert Wich 

  Evolutie ledenaantal 

 Door Albert Beekes 

 Enkele cijfers over ons ledenaantal.  

Op peildatum 22 januari 2015 hadden we 

768 leden. Dat aantal schommelt per dag 

vanwege de aan- en afmeldingen. Er zijn 

nog altijd meer aan- dan afmeldingen dus 

is er een flinke groei.  

mailto:voorzitter@pelgrimswegen.nl
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Romepelgrims uit Zuid-Nederland ontmoetten elkaar  

Marcel Tinnemans 

Op zaterdag 20 december kwamen Ton , Wim , Pieter en Trudy , Jan en Marian , Marcel , Noud , Sjef , 

Mark , Paul en Margo  allen uit Zuid-Nederland naar Weert voor een ontmoetingsdag. Allen zijn ze in het 

(recente) verleden te voet naar Rome zijn gelopen. Het werd een bijeenkomst 

Pelgrims doen hun verhaal 

 

Een veel gestelde vraag: En gaat je een boek schrijven over je ervaringen?  

We zijn wel benieuwd naar de antwoorden op die vraag. Misschien een boekje voor je onmid-

dellijke omgeving of een gidsje dat je route beschrijft. Loop je rond met z’n idee laat het weten 

per mail aan nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl. Is er wat belangstelling, dan kunnen we overwe-

gen om iets op te zetten je bij te staan in realisatie van jou schrijversdroom. 

Waar het mij om gaat, is de vrijheid van het lopen. Vrij van verplichtingen, van rollen en ver-

wachtingen. (blog van Marjolein Nagel)  

De  vier tochten,   van en naar Rome, waren een levenservaring. Soms was het zwaar, maar dat 

vergeet je! De mooie dingen blijven! (blog van Henk Nijland)  

Gewoon een lange wandeling maken, zo is het bij ons begonnen. (blog van Anneke van der Kooi)  

Pelgrimeren: zwerven opent je hart en laat je  floreren. (blog van Anne-Marie Reimert) 

Foto Paul Beelen  

mailto:nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl
https://marjoleinnagel.wordpress.com/2014/05/08/de-vrijheid-van-het-lopen/
http://www.henkopweg.nl/
https://annekeonderweg.wordpress.com/2014/12/01/wandelen-of-fietsen-pelgrimeren/
https://ikfloreernu.wordpress.com/
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Parlare l’italiano (3)  

door Leo Baeten 

Maria was ‘n echte Italiaanse mamma. Ze straalde gezag uit en door het brilletje op het puntje van haar 

neus volgde zij nauwlettend de wereld om haar heen. Maria was eigenaresse van een albergo in een 

plaatsje op twintig kilometer van Assisi. Doodmoe was ik er aangekomen na met veel succes het pad van 

verdwalen gevolgd te hebben. De stappenteller wees veertig kilometer aan en dat waren er vijftien meer 

dan de wandelgids voor die dag in het voorzicht had gesteld. Ik was een beetje boos op mezelf.  

In de albergo was ik de enige gast. Maria schoof ongevraagd aan mijn tafeltje aan en vroeg waar ik die 

dag gewandeld had. Mijn hoofd stond er niet naar om de barrières van het Italiaans te overwinnen, maar 

de vraag van een mamma moet beantwoord worden. Ik vertelde Maria over de vele kilometers van die 

dag door het foutlopen. Om mijn eigenwaarde wat op te vijzelen, voegde ik er aan toe dat ik te voet on-

derweg was van Nederland naar Assisi en Rome. De gelaatsuitdrukking van Maria liet geen twijfel bestaan 

over haar ongeloof. Als ik in Florence gestart was, dan kon ze dat geloven. Bologna zou ook nog kunnen, 

maar helemaal uit Nederland! Nee, ik moest niet denken dat ik haar voor de gek kon houden. In mijn bes-

te Italiaans gaf ik tegengas. Ik was echt in Nederland vertrokken en acht weken onderweg. En ze geloofde 

me uiteindelijk. Hoofdschuddend liep ze naar de keuken. Die Nederlander was een pazzo (gek). Wie loopt 

er nu zover als er auto’s, treinen en vliegtuigen zijn. 

In de keuken vertelde Maria mijn verhaal door aan het personeel, dat met één gast een rustige avond 

Italiaans voor onderweg 

 

Uw smart Phone als Italiaanse vertaalhulp 

door Arnold Spijker 

Je wilt koffie bestellen. Je wilt weten hoe laat er ontbijt is. 

Linguatec Travel Voice Translator voor de Iphone (€ 0,99 voor deze app) 

helpt je in dit soort situaties. Deze app biedt vertaling in tientallen talen 

Je kunt een tekst intypen, maar ook inspreken. 

De app geeft antwoord met geluid en met tekst. 

Het is handig om thuis vooraf al enkele vertalingen op te slaan.  

Op reis scheelt dat data met je internet verbinding.  

Soms is de vertaling wat slordig, maar al met al, gaat het behoorlijk goed. 

Spreek zo dicht mogelijk bij de microfoon. 

Het beste is korte zinnen. 

Praktisch: 

Klik hier om naar de webpagina van Apple te gaan. 

Klik hier voor een gedetailleerde beschrijving. 

In een volgende nieuwsbrief verneem je meer wat je op Android kan doen. 

https://itunes.apple.com/nl/app/travel-voice-translator-vertaler/id563150533?mt=8
https://drive.google.com/file/d/0B-pSAC2Ha_oNd0VYNlA5aTN6SzA/view?usp=sharing
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 Prikbord 

 

De editie 2015 van Een franciscaanse 

voetreis, een gids voor wandelaars 

van Firenze via Assisi naar Rome  

van Kees Roodenburg is verkrijgbaar 

in de reisboekhandel. Details 

Het afgelopen jaar liep Marlies van Geenen met haar 

partner van Breda naar Rome. Vanaf Turijn volgde ze 

de Via Francigena maar miste een beeldmerk om aan 

haar tas te hangen. Daarom maakte ze er zelf een met 

afmetingen 55x35mm. De prijs exclusief verzendkos-

ten is 7,50 €. Stuur een mail naar mvgeenen@dds.nl. 

Ook kan je haar contacteren voor het ontwikkelen van 

andere houten producten met het logo van de Neder-

landse vereniging. Bijvoorbeeld een tassenlabel of 

broodplankje of een combinatie daarvan.  

hoogdredactie Luc Gregoir—eindredactie  Arnoud Boerwinkel 

 

 

Pelgrimswegen naar Rome is ook op Twitter (https://twitter.com/) te 

volgen. Alles over pelgrimeren naar Rome, te voet of op de fiets. Ga je 

zelf naar Rome en deel je je avonturen via Twitter? Laat het dan weten, 

zodat wij je kunnen volgen. Ook suggesties zijn altijd welkom.  

Ons Twitter account is @PelgrimswegRome.           Everdiene Geerling  

Werk mee aan het overzicht 

van de overnachtingen op  

pagina 7 in de nieuwsbrief 25 

De weg is Poëzie 
EN 

En, langs het atrium der Vestalinnen  

en op de Via Appia Antica gaan  

en onder Titus- en Augustusbogen  

en voor de David van Bernini staan,  

en uit het Pantheon de mussen horen,  

en in de buurt de kuil der katten zien,  

en door de parken van Maecenas lopen,  

en naar de graven der Horatii,  

en zitten in de kerk van San Clemente,  

en bij de echo's van een springfontein,  

en luisteren naar de blinkende Najaden,  

en in een kloostertuin gelukkig zijn,  

en door Rome zonder tijd bewegen,  

en als een pelgrim in de warme nacht,  

en in de kokers van het Colosseum kijken.  

En leven in een staat van overmacht.  

 

http://pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=575
mailto:mvgeenen@dds.nl
https://twitter.com/
https://drive.google.com/file/d/0B-pSAC2Ha_oNNVg3Si05YlZjWmc/view?usp=sharing

