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Dirk zijn vertrekdatum had ik in mijn agenda genoteerd. Een
mailtje om hem een goede reis te wensen wou ik niet laten voorbijgaan. Anderhalf jaar geleden was hij bij me langs gekomen om
zijn route te bespreken. Obstakels op de weg werden vakkundig
opgeruimd. Als het vertrek een jaar moest uitgesteld worden
dan was dat maar zo, drie maanden verdwijnen bleek op het
werk moeilijker te liggen dan voor zijn wederhelft. In de maanden daarop zagen we elkaar nog her en der op verschillende
evenementen. Alles leek in zijn plooi te vallen en de goesting om
er tegenaan te gaan was zichtbaar aanwezig.
En dan Dirk zijn antwoord op mijn berichtje: ik weet nog niet hoe
de tocht zal verlopen, heb net vernomen dat m'n echtgenote kanker heeft. Weliswaar in een vroeg stadium, maar toch ingrijpend.
Ik vertrek morgen maar als ik thuis nodig ben gaat dat uiteraard
voor.
Dirk zijn tocht krijgt een totaal andere invulling dan gepland, ook
de weg die op het thuisfront wordt afgelegd is anders dan verwacht. Geen reis is dezelfde, geen tocht is zoals hij wordt voorgespiegeld, maar dat maakt het juist bijzonder fascinerend.

Goed nieuws bij de redactie! Marjolein Nagel, die ons vorig jaar
al heeft weten te bekoren met haar blog, heeft toegezegd de
redactieploeg te komen versterken. Bij deze, welkom Marjolein!

http://pelgrimswegen.nl
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Agenda
Walk of Wisdom, zondag 21 juni. Opening van een bijzondere pelgrims-

Foto Roel Kamerling

Foto Willy Witterwulghe

route . Meer hierover verder in deze nieuwsbrief.

Theatervoorstelling Elena te Amsterdam
dinsdag 23 juni om 16.30
De theatervoorstelling van Elena Peeters uit Antwerpen over haar
voettocht naar Rome in de Rode Zaal van de Brakke Grond te Amsterdam als onderdeel van het ITs Festival geprogrammeerd
Meer over hierover op www.itsfestivalamsterdam.com/

Informatiedag in Utrecht
zaterdag 5 september
Locatie: Huis van St. Jacob Janskerkhof 28a 3512 BN Utrecht
Anderhalf uur lang heb je de tijd om al je vragen te stellen aan pelgrims
die zelf naar Rome gefietst of gewandeld zijn. .
Je kunt je opgeven bij informatiedagen@pelgrimswegen.nl.
1. Geef aan of je fietser of wandelaar bent.
2. En laat weten of je ’s ochtends van 11.30 tot 13 uur of
’s middags van 13.30 tot 15 uur wilt komen.

Jaarlijkse leden- en ontmoetingsdag
zaterdag 14 november
Locatie: College de Heemlanden De Slinger 48 3995DE te Houten.
De algemene ledenvergadering vindt plaats van 09.30 tot 10.30 uur
Om 10u45 begint de ontmoetingsdag.
Meer hierover in de OMNES van oktober dit jaar.

Floreren voor pelgrims
van 23 tot 27 november bij de Franciscanen van Huijbergen.
Leven alsof je altijd als pelgrim onderweg bent: open en in je kracht.
Organisatie: Anne-Marie Reimert
Meer op www.ikfloreer.nu

Fiets- en Wandelbeurs
Nederland: 20 en 21 februari 2016 in de Jaarbeurs te Utrecht
België: 27 en 28 februari 2016 in de EXPO hall te Antwerpen
Wil je ook informatie geven op één van de beurzen, neem dan contact op
met Cor Kuyvenhoven, evenementen@pelgrimswegen.nl
Inhoud
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Overnachten
Slapen bij de zusters in Susa
Door Marjolein Nagel

Onvermijdelijk wordt de vraag naar de essentie en het doel van mijn
tocht naar Rome op de Via Francigena relevant. Het draait niet meer om
de natuur, die er gewoon is, om van te genieten en in te vertoeven, zoals
op de GR5. Rustig, geduldig en altijd aanwezig. Maar er worden vragen
gesteld en opties getoond.
We logeren in het Casa per Ferie Rosaz te Susa. Gewoon geboekt via
booking.com. Dat wel. gerund door zes schatten van Franciscaner zusters, die iedere vraag met een allerliefste glimlach beantwoorden en er
genereus op ingaan. Op de vraag hoe laat ze op stonden en of ze al gebeden hebben is het antwoord: ja hoor, en we hebben ook voor jullie gebeden.
Rechtstreeks contact opnemen met de zusters en melden dat je pelgrim
bent op weg naar Rome is natuurlijk voordeliger dan boeken via
www.booking.com.
http://www.francescanerosaz.org/files/Rosaz_casa_accoglienza.pdf
Casa per Ferie Rosaz, Via Madonna della Grazie 4, 10059 Susa, Italië,
Tel. 0122.622461 - Cell. 345.333.87.53, centrorosazfms@libero.it

Overnachten in Wallonië
Gilbert Bastiaensen houdt al 20 jaar overnachtingsplaatsen in Wallonië
bij. De criteria die hij hanteert zijn:
- maximum 17 euro zonder en 22 euro met ontbijt
- overnachting voor één nacht moet mogelijk zijn
- individuele reizigers/trekkers moeten toegelaten worden

Fanzel / Erezée 6997
Rue de l’Aisne 22 (Hanciaux
Bernard) Lu Tel: 086/43.00.04
15 bedden - 2 slaapzalen in gite
western-style - 9 € of 12,5 €
GR 57 (1,4 km.)

Inhoud

De versie 2015 van Gilbert's List bevat zo'n 350 adressen. Naast het
adres bevat de lijst de prijs van de voorzieningen en een link naar een
Grote Route Pad.
Leden van wegwijzer kunnen Gilbert's List 2015 gratis downloaden vanaf
de website. Niet-leden kunnen een papieren versie opvragen bij de auteur. Vanuit België stuur daarvoor vijf standaardpostzegels naar Gilbert
Bastiaensen, Oosterwijk 64, B-2260 Westerlo., België
Of schrijf € 3,50 vanuit België en € 5 vanuit Nederland over op
de rekening BE17 0001 5455 2221 BIC-code BPOTBEB1 met vermelding
'Gilbert's List 2015'.
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Uitrusting
App Vogels van Europa
Altijd leuk als je onderweg een vogel of ander dier kan determineren.
Voor smart Phone en tablet zijn er door ETI BioInformatics verschillende
natuurgidsen ontwikkeld die je als app op Android en iPhone kan instaleren. Prijzen variëren van gratis tot 10€. De gids Vogels van Europa , bevat
informatie over 448 soorten Europese vogels (verspreiding, habitat, voedsel, enz.). Ze zijn ontwikkeld in het kader van het EU KeyToNature project
dat beoogt flora- en fauna-informatie snel en gemakkelijk toegankelijk te
maken. Voor een overzicht van alle titels, zie www.naturalis.nl/nl/kennis/
natuurapps

Nieuwe versie Garmin Trekmap Topo Italië v4 Pro
Onlangs verscheen versie 4 van de Garmin GPS Topografische kaart van
Italië . Deze kaart voor Garmin GPS toestellen is een handig hulpmiddel
indien je langs niet gemarkeerde wandelroutes gaat of routes op grotere
hoogte volgt. Dit is onder meer het geval voor de noordelijke GEA route of
wandelpaden in de Italiaanse Alpen. In deze gebieden kan het in het voorof najaar weleens zijn dat je van koers moet veranderen vanwege de
weersomstandigheden. Ten noorden van Rome voldoet versie 3, maar
eenmaal Rome voorbij vind je op enkele uitzonderingen na geen wandelpaden in de vorige versie. Hier moet je je behelpen met loutere topografische aanduidingen zoals hoogtelijnen en rivierbedingen. Dit is in versie 4
ten dele verholpen. Zie hiervoor de dekking in de handleiding. Je hebt de
optie de kaarten te downloaden vanuit de myGarmin website naar je toestel of te laten toezenden op microSD. In dat laatste geval hou je 500mb
over. Te weinig om gelijktijdig de topografische en de gewone wegenkaart
beschikbaar te hebben. De lay-out van beide versies is op enkele verschillen na gelijk. Zie hiervoor enkele schermafbeeldingen. De wandelpaden
zijn nu aangegeven in het donkergroen, hetgeen minder zichtbaar is dan
de rode kleur in versie 3. In beide versies kan je routeren over wandelpaden. Zo kun je de af te leggen afstand, het profiel, de stijg- en daalmeters
bekijken voor je op stap gaat. De winkelprijs ligt tussen de € 140 en 149,

Meer te weten komen over de aanschaf en gebruik van een GPS?
Raadpleeg het artikel van Ruud Verkerke op onze websiite. Met de gps richting Rome?
Inhoud
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Pelgrims doen hun verhaal

Als wandelaar loop je het risico dat je in trance
raakt. Dan kunnen boven en onder door elkaar
gaan lopen….
Richard Coppoolse

Peter Reitsema

Zegen weer binnen Richard Zonnebeld
Beste monsieur Bernard,

Graag wil ik mijn ervaringen met je delen. De ervaringen die ik opgedaan heb tijdens de beklimming
van je flanken, waarover ik me dagenlang onzeker
heb gevoeld. Natuurlijk heb ik vaker in de Alpen
gelopen, met een lift tot zekere hoogte om daar te
wandelen. Maar een berg van onderaf tot aan de
top te beklimmen is een nieuwe ervaring die ik op
mijn route naar Rome ben tegengekomen.
Tom Wilbers
Inhoud
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Pelgrims doen hun verhaal
Ik denk echter dat de echte opbrengst voor mij zit
of zal gaan zitten in mijn interactie met andere
mensen; onderweg, via sociale media, mede pelgrims, mensen van de faciliteiten of juist mensen
die er niets mee te maken hadden. Ik heb veel gesprekken gevoerd en ook juist vaak alleen geobserveerd. Wat beweegt deze non om in dit klooster te wonen? Hoe zou het zijn voor deze man om
in dit kleine dorpje de bakker te zijn? Waarom
heeft deze persoon zo’n sterke mening, zo’n oordeel over deze situatie?
Waar hebben ze het over? Angela Viljeer

Roel Kamerling

Ik heb de les uit Ander Leven goed begrepen : als
je geniaal kunt zijn in negatieve dingen opblazen
dan kan je ook geniaal worden in het tegenovergestelde. Dat ben ik tijdens deze reis goed aan het
trainen en met succes! Dit heerlijk gevoel wil ik
niet meer kwijt.
Voldane blik! Foto door fietser Hans, die ook net aankomt.
De enige persoon die kan snappen wat zo’n tocht is en doet.
Klaas Van der Veen
Inhoud

Concetta Pergola en André Theunis
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Pelgrims doen hun verhaal
Gaandeweg Onderweg Weg
Jan Veltman
Jaren geleden heb ik op een creatieve wijze mijn
levensweg uitgebeeld. De tekening laat een weg
zien naar de horizon, die steeds smaller wordt en
daar verdwijnt. Mijn weg in die tekening gaat
steeds van links naar rechts op en neer langs die
weg naar de horizon.
Het bewandelen van mijn levensweg is gaandeweg een pelgrimsweg met verrijking geworden.
Pelgrimeren is voor mij een bijzondere manier van
wandelen namelijk, zingevend met een religieus
karakter én daarnaast de vele ontmoetingen. Deze
ontmoetingen ervaar ik als een cadeautje.
Lees hier zijn verhaal

Ton & Carina met de fiets naar Rome
Inhoud

Bas en Lex fietsen van Basel naar Rome
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Italiaans
Parlare l’italiano (5)

Foto Reinoud De Brant

Door Leo Baeten

Inhoud

Kennis opdoen van het Italiaans was mijn lastigste opgave in dit
ondermaanse. Het leren van woorden en grammatica bleek veel
moeilijker te gaan dan in de tijd dat ik nog jong en knap was. Nu ik
alleen nog maar knap ben, was het geleerde na een dag al weer
vergeten en moest ik herhalen en herhalen om de kennis een vaste
plaats in de grijze cellen te geven. Daarna kwam het gesteggel met
het idioom. Dat was ook lastig. Wanneer ik een Italiaan wil vertellen dat mijn familienaam Baeten is, dan moet ik, letterlijk vertaald,
zeggen: “van achternaam noem ik me Baeten”. Je moet er maar
opkomen. Uiteindelijk is het me gelukt om een gesprekje in het
Italiaans te kunnen voeren. Wel moest ik ervaren dat ik soms mijn
Italiaanse gesprekspartner wel verstond, maar dat wat hij bedoelde te zeggen aan me voorbij ging.
Zo moest ik eens om een meertje heenlopen op weg naar het overnachtingsadres van die dag. Aan de noordzijde liep een provinciale
weg en aan de zuidzijde een voetpad. Hoe ik ook zocht, ik kon het
voetpad niet vinden en vroeg ten einde raad de weg. Een vriendelijke Italiaan verwees me naar de provinciale weg. Het was de enige mogelijkheid om in de gewenste plaats te komen. Aangezien de
lokale bevolking de weg toch moet kennen, volgde ik zijn raad op.
Heel voorzichtig aan de linkerzijde van de weg lopende, soms met
een heftig kloppend hart, vervolgde ik mijn weg langs het voorbijrazende verkeer. Later hoorde ik dat het voetpad er wel degelijk
was. Toen ik naar de weg vroeg, dacht ik naar het voetpad te vragen omdat ik wandelaar was. Voor de Italiaan kon mijn vraag alleen maar betekenen dat ik wilde weten waar de provinciale weg
was. In Italië lopen alleen gekken!
Diezelfde dag had ik nog een vergelijkbare ervaring. In de albergo
waar ik onderdak vroeg, was geen plaats meer. Completo zei de
herbergier. Verderop waren alleen hotels met een aantal sterren en
dat paste niet in mijn budget. Daarom liep ik terug omdat ik een
uur eerder een albergo was gepasseerd. Daar was ik wel welkom.
De volgende dag kwam ik uiteraard weer langs de albergo die completo was. Wie schetst mijn verbazing toen ik zag dat het etablissement hermetisch gesloten was. Kennelijk betekent completo ook
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Gezien, Gelezen, Gehoord
The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry
De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry
Auteur

Rachel Joyce Roman ISBN: 9789023476061

Ontroerend verhaal van een onopvallende Engelsman, die zonder
het goed te beseffen, met een uitgesproken doel en zonder duidelijk
plan in een pelgrimage terechtkomt. Met zijn tocht gaat hij op zoek
naar zijn oude geliefden en ontrafelt hij zijn eigen verleden. Tijdens
de reis van zuid naar noord Engeland passeren alle stereotypen van
het pelgrimeren. Hoe minder je op voorhand weet hoe meer het verhaal boeit. Het boek is goed geschreven en een aanrader om tijdens
de zomervakantie in de sfeer te blijven.

Houtsnijwerk, Musée de Cluny te Parijs
Aangebracht door Luc Gregoir met dank aan Jan Braet, Knack
Kom ik een openstaand kerkje voorbij dan kan ik niet de verleiding
weerstaan binnen te gaan. Een meesterlijk vervaardigd beeldsnijwerk zal me keer op keer weer in vervoering brengen. Heb je dat
ook en kom je deze zomer in Parijs? Dan zal de tentoonstelling
Sculptures souabes de la fin du Moyen Âge die plaats heeft tot 27 juli
in het Muséé de Cluny in het Quartier Latin je wel kunnen interesseren.
De werken die tentoongesteld worden zijn afkomstig uit Zuidwest
Duitsland en gemaakt in het begin van de zestiende eeuw door
beeldsnijders. In de vrije rijksteden floreerde de handel in retabels
en bewerkt kerkmeubilair. Het waren meester-ambachtslieden, vaak
hadden ze een eigen atelier waar het snijwerk uitgevoerd werd door
gezellen. Ze stonden niet bekend als kunstenaars en werkten samen
met de schilders die de beelden polychromeerden en de meubelmakers die de retabelkasten timmerde. Met de beeldenstorm na de
opkomst van het protestantisme werden vele van deze retabels vernield, maar wat overblijft is een naamloze, beklijvende getuigenis
van het katholieke geloof in deze streek.
Inhoud
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… Gelezen, Gezien, Gehoord
Bon camino voor de Walk of Wisdom?
Aangebracht door Ruud Bruggeman met dank aan St Jacobsgenootschap
Op 21 juni opent de burgemeester van Nijmegen de eerste pelgrimsroute ter
wereld die onafhankelijk is van een religie en draait om de wijsheid van het
leven: de Walk of Wisdom. De openingsceremonie is vrij toegankelijk en leden
van het Jacobsgenootschap (en van de Vereniging Pelgrimswegen) maken
kans de route samen met de burgemeester te openen.
De Walk of Wisdom is ontstaan uit het idee dat alle mensen onderdeel zijn
van dezelfde aarde en hij gaat uiteindelijk de hele wereld over. Een groot idee
dat klein begint met een 136 kilometer lange pioniersroute rondom Nijmegen.
Pelgrims die een ´walk of wisdom´ maken, lopen door oude cultuurlandschappen en prachtige natuur die door de heuvels en dalen wel het ‘binnenste buitenland’ van Nederland wordt genoemd.
De kunstenaars Huub en Adelheid Kortekaas hebben voor de route een icoon
ontworpen – Pelgrim - dat uitdraagt dat alle mensen een ´zaailing van de aarde´ zijn met ieder een eigen, unieke kiemkracht. Iedere loper krijgt een uitvoering van het icoon mee op de tas en het symbool vind je ook in de routemarkering.
Een van de belangrijkste rituelen van de route wordt Seizoenen van het Leven: een hedendaags getijden- en pelgrimsboek. Het boek is een moderne
variant van de Middeleeuwse getijdenboeken, toen rijke edellieden gebedenselecties uitgaven in rijk versierde boeken.
Op 21 juni wordt de eerste editie van Seizoenen van het Leven uitgebracht
met bijdragen van bekende Nederlanders over een belangrijke levenservaring,
afgewisseld met kunst. Pelgrims die de route uitlopen, mogen een pagina insturen voor toekomstige uitgaven. Wilt u kans maken om samen met de burgemeester bij de eerste pelgrims het icoon van de route op te spelden, schrijf
dan ‘Bon Camino Walk of Wisdom!’ op de plaats voor opmerkingen op het
aanmeldingsformulier. Op basis van loting wordt één persoon uitgekozen.
Damiaan Messing, voorzitter stichting Walk of Wisdom, tel. 06 47 83 52 98
damiaan@walkofwisdom.org

Inhoud

Aquarel Marjoke Schulten
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Doorlopend filosoferen
Weerberichten
door Ruud Bruggeman

uiterst nieuwsgierige koeien

Met stip het meest besproken onderwerp in Nederland, het weer. Wanneer
de gemiddelde Nederlander dat het meest belangwekkende onderwerp vindt,
voor de wandelende of fietsende pelgrim is dat zeker niet van geringer belang. Anderen zitten nog in hun auto, of binnen thuis, of op het werk: wij zijn
al wandelend of fietsend weken of maanden lang, dag in dag uit blootgesteld
aan alle elementen. Ik weet niet hoe stoïcijns u het ondergaat om dagenlang
in stromende regen of stikkende hitte te lopen (in Italië in zo’n hittegolf vertrouwde een kerkgangster ons fluisterend toe onder de mis: ‘un caldo bestiale!’), maar zelf heb ik niet de neiging om daar dan enkel maar glimlachend en
fluitend in rond te blijven lopen.
Hoe zit dat, met onze verhouding tot – soms extreme – weersomstandigheden onderweg? In een filosofische bui bedacht ik, lopend in langdurige regen
waar ik dus niet van houd, dat een karakteristiek van zo’n maandenlange pelgrimstocht is, dat ik niet hoef te lopen hopen op voortdurend droog en zonnig
weer. We weten van tevoren zeker, dat we dan alle soorten weer mee zullen
maken. Ook regenperiodes horen daar als vanzelfsprekend bij, en daar kunnen we ons dùs geen probleem over maken. En als optimistische filosoof bedacht ik, dat ik dan zelf de keus heb of ik zoiets als een probleem ervaar, of
niet: het hangt er uitsluitend enkel maar van af, hoe ik er zelf tegen aan kijk,
‘een probleem is alleen maar een probleem als ik er een probleem van maak’!
Mooie theorie, maar mijn praktijk blijkt toch wat weerbarstiger. Ik liep ooit
weer eens een keer een hele dag lang in de stromende regen, soppende
schoenen, alles tot de draad doorweekt, en had ondanks al mijn mooie filosofische theorieën gewoon zwaar de pest in. Opeens liep ik langs een wei met
koeien, die in deze langdurige regen in alle gemoedsrust simpelweg stonden
te wachten tot het ooit weer eens droog zou worden. Confrontatie met mezelf: ik ben toch zeker niet stommer dan een koe? Wat die kunnen moet ik
toch minstens ook kunnen! (Overigens denk ik niet dat koeien zulke domme
dieren zijn. En zeker is dat ze in elk geval erg belangstellend en nieuwsgierig
zijn: begin van alle intelligentie. Wie als wandelaar kent dat niet, als je langs
een wei loopt, dat de hele horde koeien komt aangegalloppeerd om je vanachter het prikkeldraad met grote ogen te gaan staan aanstaren?).
Bij de aanblik van die volmaakt rustige koeien in de regen verdween ook mijn
ergernis als sneeuw voor de zon, en liep ik opeens een heel stuk opgewekter
en vrediger in dezelfde regen verder. En een poosje later werd ik opgepikt
door een meelevende automobilist, die me afzette bij een bed and breakfast
waar ik weer alles kon drogen. Alles komt altijd goed, is een van mijn meest
geliefde ervaringsfeiten geworden op mijn pelgrimstochten.

Inhoud
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Opinie
De koning van het fietspad
DS 06 juni 2015 | Frederik Meesters, dichter en muzikant
Mijn vader heeft een spierziekte en wordt om de oren geslagen
met advies om zich een elektrische fiets aan te schaffen. Hij gaat er
niet op in, want ‘als ik ga fietsen, wil ik toch gewoon fietsen zeker’.
Maar de hoeveelheid gepensioneerde fietsers die met gebroken of
gekneusde botten het ziekenhuis binnenwaait, bewijst dat hij één
van de weinigen is die niet op de hype springt. Overal zijn ze aanwezig, vooral langs kanalen en andere fietsroutes valt hun gezoem
niet te negeren.
Sowieso moet alles altijd sneller, beter en meer (en duurder liefst).
Bomma en bompa willen niet langer zeven kilometer trappen, met
een tussenstop bij het koffiehuis. Neen, ze willen het koffiehuis én
de Abdij van Postel bezoeken én nog eens vijf kilometer bomen en
het kanaal zien én nog genoeg energie overhouden om ’s avonds
op de kleinkinderen te passen.
Ze kunnen ook moeilijk anders, overal worden de loodzware vehikels aangeprezen. Het gevoel dat je krijgt als je met de snelheid van
een jonge mens pateekes bij de bakker gaat halen, is wel eens iets
anders dan botox of viagra.
Dat zo’n uitvinding nuttig is voor mensen die de extra trapkracht
effectief kunnen gebruiken, staat buiten kijf. Maar voor mij lag de
schoonheid van de fiets altijd in zijn eenvoud: een paar tandwielen,
trappers en een ketting volstonden om je fiets in gang te zetten. Je
hoorde voor de volle honderd procent op je eigen spierkracht te
rekenen. Het gaf je een gevoel van autonomie, vrijheid zelfs. Als je
ouder wordt, neemt die spierkracht uiteraard af, als deel van de
afname van de levenskracht in het algemeen. Je gaat niet meer
zwaar uit op je zeventigste. Je zal geen twee uur stomende seks
meer hebben. Maar je gaat wel een ellenlange tocht maken en de
koning van het fietspad uithangen? Want dat mag je toch nog wel
hebben?
Goed, maar mijn eerbied gaat uit naar de oude man wiens spieren
langzaam worden aangetast, die op zijn zeventiende met een Raleigh met drie versnellingen naar Zwitserland reed, op zijn twintigste met gemak de Mont Ventoux beklom, op zijn veertigste samen
met zijn zonen de ronde van de Alpen deed en nu, zijn lot nederig
aanvaardend, op een sukkeldrafje langs het kanaal rijdt. En geniet.
Een paar tandwielen, trappers en een ketting. Meer was het nooit
en meer moet het niet worden.

Inhoud
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Prikbord
Reschenpas
Wie is naar Rome gelopen via de Reschenpas en wil op de ontmoetingsdag op 14 november 2015
vertellen over deze route?
Wil je dat?
Neem dan contact op met Elizabeth van Wensveen vanwensveen@gmail.com.

Terugreis voor fietsers
Met een kleine ecologische voetafdruk met je fiets terug naar huis? Tot voor kort
kon dat voor een aanvaardbare prijs met de autoslaaptrein Livorno – Den Bosch.
Jammer genoeg kunnen ze het financieel niet langer rond krijgen. Wel is er nog
het alternatief Verona – Dusseldorf.
In Italië kan je voor een bedrag van € 4,= met je fiets voor 24 uur op de regionale
lijnen. Klik hier als je wil weten hoe je via internet je trein binnen Italië boekt.
Deel met ons je eigen tip of ervaring met trein+fiets met een mailtje naar nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl

Jeugdherbergen
Vlaanderen is sinds april twee nieuwe jeugdherbergen rijker.
In Hasselt, Limburg opende Hostel H zijn deuren en in Kortrijk,
West-Vlaanderen kan je terecht in jeugdherberg Groeninge.

Filmdistributeur Lumière brengt op 8 juli La meglio gioventù
opnieuw uit.
Een familiekroniek en schets van politiek Italië die bijna veertig
jaar overspant, van 1966 tot 2003.
De film was opgenomen op film, maar gemonteerd in tv-kwaliteit,
en nu werd het monnikenwerkje verricht om de oorspronkelijke
film in hoge kwaliteit weer in te scannen en opnieuw te monteren
in exact dezelfde montage. En zo kun je de film nu voor het eerst
in bioscoopkwaliteit zien.
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De weg is poëzie

OVER EEN DORP
II
Verlaat het dorp in de vroege morgen,
het laatste bewoonde huis ziet uit
over een kloof, verlaat ook deze plek,
ga langs het pad naar beneden
tot waar het eindigt.
Volg dan een spoor van
langs de kale helling,
er zal daar een rivier
een verlaten stal, een
waad naar de overkant.

schapen en geiten
de diepte in,
zijn,
verbrokkelde brug,

Zoek tussen de stenen het spoor omhoog
en volg dit, het zal steil zijn en zwaar,
maar boven is schaduw,
in de verte zal men het dorp zien
dat men verliet.
Rutger Kopland
Verzamelde gedichten Dankzij de dingen (1989)
ISBN 9789028260825
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