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Iets achterlaten in het geloof - of op zijn minst de verwachting - iets terug te krijgen. Zo gaan we op
weg. Onderweg rekenen we op het universum om voor ons te zorgen. Maar laten we het universum
niet uitdagen. Door bijvoorbeeld door bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Titia Meuwese
legt ons uit wat de gevolgen zijn. Franciscus toont ons een deel van de oplossing. Onderweg kunnen we
ons ALTIJD ERGENS verwonderden om wat we zien, horen, voelen, ruiken of wat ons overkomt. Een
feest voor lichaam en geest, want dat is waar het over gaat op de jaarlijkse ontmoetingsdag. Hoe de
groep evenementen dit concreet maakt lees je verder in dit nummer. Een nieuwsbrief van leden voor
leden, dat is ons objectief. Je redacteur van dienst is steeds weer blij verrast als deze oproep wordt beantwoord met een boeiende blog of mailtje aan nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl.
Arnold, Arnoud, Ben, Fokko, Leo, Luc, Marjolein en Ruud.

http://pelgrimswegen.nl
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Agenda
Jaarlijkse leden- en ontmoetingsdag
zaterdag 14 november
Locatie: College de Heemlanden De Slinger 48 3995DE te Houten.
De algemene ledenvergadering heeft plaats van 09.30 tot 10.30 uur
Om 10u45 begint de ontmoetingsdag.
Klik hier voor het meldingsformulier ontmoetingsdag
Lees meer ...

Informatiedag in Utrecht in het huis van Sint Jacob.
Zaterdag 5 september 2015.
Locatie: Huis van St. Jacob Janskerkhof 28a 3512 BN Utrecht
Er zijn pelgrims aanwezig die naar Rome gefietst of gewandeld hebben.
Anderhalf uur lang heb je de tijd om al je vragen te stellen. Er is een ochtend- en een middagsessie.
Je kunt je opgeven bij informatiedagen@pelgrimswegen.nl.
1. Geef aan of je fietser of wandelaar bent.
2. En laat weten of je ’s ochtend 's van 11.30 tot 13 uur of ’s middags van
13.30 tot 15 uur wil komen.
Zondag 27 september kunnen belangstellenden van 11.00 tot 15.30 uur
een kijkje nemen in het vernieuwde pand van de pelgrimshoeve
Kafarnaüm te Vessem bij Eindhoven. Er is een foto tentoonstelling over
de plaats met zijn 100-jarige geschiedenis. Meer informatie verder in dit
nummer.

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

Informatiedag voor Vlaanderen te Mechelen
zaterdag 16 maart 2016 13u
Locatie: Jeugdherberg ‘De Zandpoort’ Zandpoortvest 70 2800 Mechelen
Details volgen in de nieuwsbrief van december
Inhoud
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Verenigingsnieuws
WEBMASTER
Binnenkort zal Pieter Quelle na een jarenlange bijdrage aan de bouw en het onderhoud
van de site opstappen als webmaster. Tevens zal de site gemoderniseerd worden. Want
steeds meer (aspirant-) Rome-pelgrims zoeken hun informatie online en weten onze
website te vinden. Dat vraagt om aanpassing, maar ook om een nieuwe, frisse, ondernemende vrijwilliger. Wie is die enthousiasteling die zich verwant voelt met de doelstellingen van onze Vereniging en wil bijdragen aan verspreiding van kennis en ervaring via “de
digitale snelweg”?
Laat het ons weten: redactie@pelgrimswegen.nl

Jaarlijkse leden- en ontmoetingsdag
Door Jan Buijs
Zoals aangegeven in de voorgaande Nieuwsbrief zal op zaterdag 14 november van dit jaar de jaarlijkse
leden- en ontmoetingsdag van de vereniging “Pelgrimswegen naar Rome” worden gehouden met als thema “Pelgrimeren, een feest voor lichaam en geest”. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang en
zijn diverse mensen benaderd en bereid gevonden om hun ervaringen te delen gedurende de dag en tijdens de workshops.
De plaats van samenkomst is net als in voorgaande jaren het College de Heemlanden in Houten, vlak achter het station. Voorafgaand aan de ontmoetingsdag vindt de algemene ledenvergadering plaats van
09.30 – 10.30 uur, waarna de voorzitter om 10.45 uur de ontmoetingsdag zal openen.
Van 11.00 – 12.15 uur kan vervolgens worden genoten van de theatervoorstelling “Elena” door Elena
Peeters over haar voettocht naar Rome. In de zomer van 2014 stapte Elena Peeters in haar eentje van
Antwerpen naar Rome. Over die tocht maakte ze haar afstudeervoorstelling aan het Conservatorium van
Antwerpen. Wat doet wandelen met een mens? En kan de ervaring van het wandelen met betrekking tot
het denken nog op een andere manier worden ondervonden?
Naast het wandelen en op een podium staan, houdt Elena Peeters van radio maken en is presenteren
haar passie. Zo maakte ze drie jaar lang deel uit van muziek- en kunstencollectief 'La Lluvia', dat op zoek
ging naar herbronning van bestaande formats met als doel een grotere onbevangen intuïtieve kunstbeleving. Met deze achtergrond geeft ze een bijzondere en boeiende vertolking van haar “pelgrim” ervaringen. Voor meer achtergrondinformatie over Elena Peters verwijs ik u graag naar de Omnes nr 10. >>>
Inhoud
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… Verenigingsnieuws
Na een verzorgde lunch zal het programma worden ingevuld met een grote diversiteit aan workshops en
presentaties. Hierbij worden in twee series van elk één uur voor zowel lopers als fietsers interessante onderwerpen behandeld waaruit men een keuze kan maken. Zie het onderstaand overzicht. Tevens zal een
‘stamtafel’ worden ingericht waarbij in de eerste ‘ronde’ onder leiding van Pieter Quelle de mogelijkheid
wordt geboden om onder het genot van een kopje koffie of thee je verhalen en ervaringen met andere
reis- of lotgenoten te delen. In de tweede ‘ronde’ is de stamtafel aan het bestuur die graag met geïnteresseerde leden wil praten over de te volgen koers van de vereniging met het oog op diverse aspecten van
het pelgrimeren. Naast de workshops wordt ook dit jaar een Piazza met stands ingericht waar u informatie kunt verkrijgen over pelgrimeren naar Rome.
Workshops fietsers:
Arthur Smolders, Na Santiago op naar Rome
Andoni Michelena, Solo met de fiets in het Middellandse Zeegebied
Hein Elemans, Via Egnatia, Van Rome naar Istanbul op de fiets
Workshops lopers:
Bart Vermeyen, Via Francigena, Van Canterbury naar Rome
Peter Vos, Via de Reschenpas
Guus Wesselink en Riet van Laake, Ökumenischer Pilgerweg
Ruud Bruggeman, Pelgrimeren naar de Heilige Wijsheid, De Aya Sofia in Istanbul en Medjugorje in
Bosnië-Herzegovina
Marcel Timmermans, Via de Gotthard, Belofte Ingelost
Dick de Boer

Workshops diversen:
Roel Kamerling en Louis Jansen, Uitrusting met en zonder tent. Demonstratie
Klaas vd Poel, Spiritualiteit van hier tot ginder
Joop van Duyn, Mijn Innerlijke reis naar Rome
Marjolein Nagel, Een vrouw alleen onderweg, alleen reizen en gelegenheidsgezelschap
Klaas van der Veen, De lichtere last, Voordracht met interactieve aspecten
Dick de Boer, Abt Emo’s reis naar Rome, Emo's emoties: een reis naar Rome tussen woede en begeestering in 1212 en Het Rome van de dertiende eeuw.
Anne-Marie Reijmert, Pelgrimeren als innerlijke reis
Bever Sport, het gebruik van GPS
Ben Teunissen, Schetsen, Creatief onderweg
Inhoudelijke informatie met betrekking tot de workshops en lezingen en de wijze van aanmelden kunt u vinden op de site
van de vereniging, www.pelgrimswegen.nl en in het oktober nummer van Omnes dat je thuis bezorgd krijgt.
Kosten voor deze dag zijn voor leden €5,00 en voor niet-leden €10,00 inclusief de lunch.
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… Verenigingsnieuws
Beste leden van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome,
Met die aanhef ontving u een mail om mee te werken aan een vernieuwde uitgave van het (blauwe)
handboek ‘Op pelgrimstocht naar Rome’ van onze vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Daarvoor hebben we uw welwillende medewerking nodig. Ook het nieuwe boek zal rijk voorzien worden van foto’s.
We zoeken nu ruim 150 nieuwe foto’s, afbeeldingen van stempelkaarten, afbeeldingen van gebruikte
boeken en reisgidsen. Onze voorkeur gaat uit naar materiaal uit 2014 of 2015.
We ontvingen al veel waardevol beeldmateriaal. Wilt u hieraan alsnog meewerken? Stuur dan uw beeldmateriaal bij voorkeur als jpg naar bijdragehandboekPnR@kpnmail.nl Vermeld daarbij als onderwerp van
de mail uw voor- en achternaam en de gewenste titel. Slechts één foto per mail! U mag meerdere foto’s
insturen. Doe dit uiterlijk maandag 31 augustus!
De redactie van het handboek maakt uiteindelijk een keuze uit de inzendingen. We hopen op een groot,
gevarieerd en enthousiast aanbod.

Aan: bijdragehandboekPnR@kpnmail.nl
Van: luc_gregoir@yahoo.com
Onderwerp: Luc Gregoir Via Francigena del Sud, Artena. Vervoer per muilezel door de smalle straatjes

De Vereniging PELGRIMSWEGEN wil in haar publicaties vooral ruimte geven aan haar leden
Stuur ons foto’s, filmpjes, tekeningen of verhalen die u wilt delen met andere leden.
Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in uw ervaringen en ondersteunen u graag bij het verwoorden van uw
verhaal. Bijvoorbeeld over:
bijzondere ontmoetingen of overnachtingen
de verschillen tussen het lopen van de tocht alleen of met een partner,
het lopen in één keer of in etappes, verspreid over enige Jaren
het weer oppakken van het dagelijks leven na een pelgrimstocht
ervaringen met de fiets of wandelroutes
pelgrimstocht of lange afstandswandeling?
bijzondere boeken tijdens naar aanleiding van uw tocht of
Mail je bijdrage aan redactie@pelgrimswegen.nl

Inhoud
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Pelgrims en hun verhaal
“We leren zo bij de dag te leven. Hebben geen koelkast, het
eten en fruit bederft heel snel. We kijken naar ons eten, en
we zien dat de mieren er direct op af komen. We moeten
alles goed afsluiten zodat ze er niet bij kunnen.
Pelgrimeren is hard werken, jezelf tegen komen en je lijf
voelen. Dit wisten we wel maar het echt voelen en ervaren
is wat anders. Als we niet beroofd waren van ons geld hadden we dit alles niet zo lijfelijk gevoeld. Dan hadden we zeker meer en lekker kunnen eten en ons minder kwetsbaar
gevoeld. Nu leren we dubbel te genieten van wat er is. Zo
kan een negatieve nare ervaring nog iets extra’s geven dat
meer waard is dan tastbaar goed.

Freek en Anneke Visser onderweg

23 Juli Rome!
Paulien van Gijn
“Mijn voorgangers hadden me gewaarschuwd. De ergste
klim komt de laatste dag! Klopt! … en nu op mijn bankje aan
de Tiber maak ik nieuwe plannen.”

Inhoud

We denken aan het leven van Franciscus van Assisi die in
liefde en eenvoud leerde leven. Hoe staan we hier zelf in?
En aan Paus Franciscus die in zijn toespraak aangaf dat mensen niet alleen eten en onderdak maar ook werkelijke zorg
voor hun gezondheid nodig hebben. We denken aan de tijd
waarin we leven. De stress van alle dag, het ‘er bij moeten
horen‘ en het moeten presteren. Misbruik van macht en
belangrijkheid. Is dit ooit anders geweest? Zelfreflectie en
de juiste weg vinden gaat niet vanzelf. Pelgrimeren, het
brengt me bij mezelf en wat mijn leven werkelijk zinvol
maakt.”

Self service, appelsap en appels

Peter Reitsema
“Goed ik kan terug kijken op een prachtige fietsreis. Wat
heb ik veel gezien, en genoten. Het fietsen op zich is geen
enkel probleem geweest.”
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… Pelgrims en hun verhaal
Rita Aerts wandelt van Wuustwezel naar Rome

Ger Lensen al even ongerwaeg vanuit Trier.
“Even schrikken we op van een flinke donderslag. We
krijgen toch geen onweer? Maar dat krijgen we wel.
Boven in de bergen worden we getrakteerd op een
pittige onweersbui met veel regen. Schuilen is niet mogelijk. Doorlopen, er zit niks anders op. Mer ich hub ut
ter tog nieks op. Als we bij een ruïne van een kasteel
komen, raken we de weg kwijt. Nou, weg is een groot
woord. Maar over de rotsblokken en de vele stukken
steen is er geen markering meer te zien. Het is net alsof ik in een spookdorp sta, vergezeld van regen en onweer.“

Ostello della Cisa
“Er komen nog drie Italiaanse jongeren aan en een Italiaans
jong koppeltje. Deze laatsten hebben gisteren voor mij gebeld om te reserveren. We zijn nu met zeven personen voor
zes bedden. Ik stel voor om op het matje van Sebastian op
de grond te slapen, hij heeft tenslotte voor mij gebeld. Maar
hij maakt er geen probleem van om met zijn Charlotte in één
bed te slapen, ze zijn tenslotte nog jong. Hier logeren geen
fietsers en ik ben voor de overige stappers die fameuze Rita
die helemaal van België naar Rome stapt.“

“Als ik een paar etappes van Füssen af ben zie ik opeens de
Alpen tevoorschijn komen. Wat een fantastisch gezicht!
Ik loop nu een paar dagen alleen. En toch nooit alleen. Met
mijn eigen gedachten, met gedachten aan mensen die me
lief zijn, met alles en iedereen om mij heen. Het geeft me
dagelijks energie. Zelfs zoveel dat het wandelen in fysieke
zin geen enkele belemmering vormt. “

Bert & Miep Romkes

Inhoud

Ton Wilbers kwam op 28 terug thuis.
“Ik ben met de trein teruggekomen , geen zin in de rompslomp op een vliegveld, mijn rugzak met alles wat ik heb
voor drie maanden dicht bij me en langzaam het landschap
zien veranderen voelde beter.”
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Overnachten

Pelgrimshoeve Kafarnaüm te Vessem in nieuw jasje
Door Jac Naus

De pelgrimage in de Kempen werd in 1989 op de kaart gezet toen broeder Fons van der Laan vanuit Vessem op weg ging naar het pelgrimsoord Santiago de Compostela in Noordwest Spanje. Noord-Hollander
Van der Laan was in Vessem terecht gekomen doordat hij met een aantal medebroeders een klein convent
begon. Al in de zeventiger jaren zette hij zijn eerste stappen in de richting van Santiago. De tocht zou hem
nooit meer loslaten, want weer terug in Vessem maakte hij anderen enthousiast om een eigen pelgrimshuis op te richten. De woning aan de Servatiusstraat 11 in Vessem, waar hij met zijn medebroeders woonde, kreeg er de functie van pelgrimshoeve bij. Er komt nu een eigen stichting die het gebouw gaat beheren
en de inzet van de vrijwilligers coördineert. Hierdoor kunnen er ook de komende jaren jeugdpelgrims en
jongeren blijven aankloppen, kunnen wandelaars en fietsers op weg naar Santiago, Rome of Assisi er blijven logeren en kunnen beginnende wandelaars er zich voorbereiden op hun tochten. Lees meer ...

Een bijzondere plaats … Beinwil am See in het Zwitserse kanton Aargau
Overgenomen uit de blog Ongerwaeg van Ger Lenssen
Over mooie wandelpaden, goed gemarkeerd, ga
ik verder. Ongerwaeg prachtige vergezichten
over de bergen en dalen. Het laatste stuk omhoog gaat midden door een almwei met heel
veel koeien. Ze zijn aan wandelaars gewend,
want ze kijken niet op of om, maar grazen rustig
verder. Als ik op het hoogste punt (856 meter)
kom voor vandaag, staat er een mooie richtingwijzer. Op een ervan staat dat het naar het
klooster van Beinwil nog een uur lopen is. Wat
een mooie plek hier midden tussen de bergen.
Ik word hartelijk ontvangen door broeder Christoph. Eerst krijg ik van hem een rondleiding
door het hele klooster. Bijzonder vind ik dat in
de kloosterkerk het eerste gedeelte voor de oecumenische gemeenschap is en het achterste dat wat hoger ligt, voor de katholieke gemeenschap. Ik krijg
een mooie kamer toegewezen met de naam Lazarus. 'Zou dae weite det ich vreuger waal us lazarus
waar?' Om zeven uur kan ik mee eten. Wat een bijzonder dag.
Inhoud
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Route
Con le Ali ai Piedi

Naast routes naar Rome en Assisi vind je op de website ook informatie
over andere pelgrimswegen in Italië.
Zo is er Con le Ali ai Piedi, of ‘Met de vleugels aan de voeten’ die begint
in Poggio Bustone waar de via di Franseco eindigt. De route loopt door
de prachtige regio Abruzzo en heeft als einddoel Monte Sant’Angelo in
Puglia op het schiereiland Gargano. Volgens overleveringen zou de
aartsengel Michaël zich hier in de vijde eeuw vertoond hebben en behoort tot de bekendste bedevaartsoorden van Europa.
Angela Maria Seracchioli, die de route ontwierp is ook de schrijfster
van het gelijknamige boek Con le Ali ai Piedi, dat beschikbaar is in het
Italiaans en Duits. Met dit boek in de hand trokken onze leden Guus
Wesselink & Riet van Laake in de lente van 2015 op pad. Het verslag
van hun pelgrimstocht kan je lezen op de website van de vereniging in
de rubriek Rome voorbij - Langs Rome .
Angela Maria Seracchioli is ook auteur van Di qui passò Francesco, in
het Engels vertaald met als titel: On the road with Saint Francis. Deze
gids beschrijft het traject van La Verna naar Poggia Bustone. Deze gids
bevat ook informatie voor fietsers.

Uitrusting
Pelgrimeren met je smartphone of tablet.
Door Arnold Spijker
Wat een onding soms. Moet je nu perse met zo’n smartphone op
stap? Natuurlijk niet. Eeuwenlang hadden ze zelfs geen telefoon
en moesten ze zich beperken tot naar de hemellichamen kijken.
Je hebt pelgrimswandelaars die liever alleen met een kaart lopen.
Maar misschien vind je het wel reuze handig. En het lijkt wel of je
steeds meer eisen gaat stellen aan zo’n apparaat.


Waarvoor wil ik het gebruiken?

Welk apparaat?

Welke toepassingen plaats ik erop?

Hoe kan ik er mee communiceren?
Vragen die je waarschijnlijk niet vreemd in de oren klinken. In de
bijlage die je hier kan bekijken gaan we er verder op in.
Heb je nog vragen? We horen er graag van.

Inhoud
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Italiaans

Rome Sint Pieterplein F. L Gregoir

Parlare l’italiano (6)
Door Leo Baeten

Onder familie en vrienden is mijn grote liefde voor Italië en de Italianen bekend. Voor hen is de keuze van
een geschenk voor mijn verjaardag of met Sinterklaas dan ook niet moeilijk. Toen ik enige tijd geleden
weer een jaartje ouder werd, kreeg ik van mijn liefste lief het boek “Italiaanse streken” van de journalist
Bas Mesters. De eerste regels op de achterflap trokken meteen mijn aandacht: “Toen God Italië creëerde,
schrok hij: zo mooi vond hij zijn schepping. Hij vreesde dat de rest van de wereld jaloers zou worden.
Daarom besloot hij het land te laten bewonen door Italianen”. Deze grap geeft aan waarover het boek
gaat: over de “streken” van politici, maffiosi, overheid, journalisten en burgers. Dus over de volksaard van
de Italianen! Ik las het boek in een adem uit en wil het graag onder de aandacht brengen. Als wandelaar
of fietser naar Rome vertoef je lange tijd onder de Italianen en dan is enige kennis van de soms wat gekke
volksaard best handig.
Mesters wijst o.a. op de grote sociale verbondenheid in families en tussen vrienden. Italiaan voelen de
Italianen zich nauwelijks, maar kom niet aan hun familie of vrienden. Een mooi voorbeeld van die kleinschalige verbondenheid maakte ik mee tijdens mijn voettocht naar Rome. Ergens in Toscane liep ik halverwege de ochtend door een dorpje. Het terrasje van de plaatselijke bar was zo uitnodigend, dat ik een
dief van mijn eigen portemonnee zou zijn geweest als ik niet even pauzeerde voor een cappuccino. Als
eenling schoof ik aan bij andere eenzame mannen die ondanks het vroege uur al aan wat sterks toe waren. Aan de overzijde van de weg was probeerde een oudere man zijn apecar tevergeefs tussen andere
auto’s te parkeren. De apecar is een typisch Italiaans fenomeen: een vrachtautootje met één voorwiel,
twee achterwielen en een laadbak ter grootte van een kinderledikantje. De cabine is geheel gevuld wanneer er één man in zit. Ondanks de geringe afmetingen van de apecar en de grote ruimte om te parkeren,
was de chauffeur weinig succesvol. De drinkers op het terras voelden zich geroepen om te helpen. Ze
moesten hun dorpsgenoot toch helpen. Zij riepen en gebaarden wat de onhandige chauffeur moest
doen. Niet dat ze daarvoor opstonden. Hun grappa konden ze toch niet onbewaakt achterlaten. Maar ze
hielpen en het fileparkeren had uiteindelijk succes. Daarvoor waren wel veel woorden en een lange tijd
nodig. Wat zou in een vergelijkbare situatie in een Nederlands plaatsje gebeuren? Binnenpret, glimlachen, leedvermaak van lijdzaam toekijkende toeschouwers? Helpen? Nee toch!
Inhoud
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Sulla strada
Ozon : ook voor pelgrims een alarmerend probleem
Door Titia Meuwese
Titia Meuwese is chemicus en sinds 1989 betrokken bij meting van luchtverontreiniging, vooral van die koolwaterstoffen.
Haar achtergrond komt ons van pas om ons aandacht te vestigen op een minder evident maar acuut probleem waar we als fietser of wandelaar mee geconfronteerd worden. Met name de ontwikkelingen rondom het verband tussen luchtverontreinigingen
en gezondheid.
De aanbevelingen stammen uit de tijd dat ze in Zwitserland betrokken was bij de ontwikkeling van een model voor ozonvoorspellingen. Dit was in 1992 en zijn sindsdien niet veel veranderd. over de langere termijn is de ozonconcentratie stabiel tot licht
dalend. Maar omdat warmte en zon een belangrijke factor zijn, zullen dit soort periodes terugkomen. (redactie)

In de blogs van pelgrims staat deze zomer vaak dat het zo warm is en dat het zo zwaar lopen en fietsen is.
Maar het is meer dan dat: deze zomer zijn er regelmatig extreme gehaltes aan ozon in de lucht geweest
en ook dat kan je behoorlijk parten spelen. In Nederland valt dat meestal mee, maar in Midden en ZuidEuropa kan het een probleem zijn.
Ozon ontstaat buiten uit stikstofoxiden (vooral verkeer) en koolwaterstoffen (verkeer, huishoudens en
bomen, vooral pijnbomen) onder invloed van zonlicht en warmte.
Buiten de stad ligt het maximum vaak na de middag. Regen en wind zorgen dat de concentratie omlaag
gaat.
Volgens de EU wetgeving mag de grens-meetwaarde van 120 microgram per kubieke meter 25 keer per
jaar overschreden worden. Bij 180 moet er gewaarschuwd worden voor gezondheidsrisico’s en er is een
alarmgrens van 240. Deze zomer is die alarmgrens in de Povlakte op meerdere dagen in begin juli bereikt
en ook eenmaal in Zuid Duitsland. Waardes boven 180 zijn in de Povlakte veelvuldig gemeten.
Onder de grenswaarde kun je weinig problemen verwachten, boven 120 hebben mensen met astma, ouderen, zieken en kinderen last bij inspanning. Anders merk je waarschijnlijk niks. Met zo’n conditie zou je
bij waarden boven 180 in de middag geen lichamelijke inspanning moeten verrichten. Mensen met harten vaatziekten moeten ook oppassen. Boven 240 moet niemand zich zwaar inspannen.
>>>

Relatieve verdeling van ozon op het platteland in
Europa in 2000
Uit: Health risk of ozone from long-range
transboundary pollution, WHO Europa 2008, blz 61

Inhoud

Gemeten ozonwaardes op 5 juli 2015 in microgram per m3
Gedownload van: www2.prevair.org/
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… Sulla strada
…

Wat merk je ervan? Rode ogen, keelpijn, druk op de borst en het gevoel geen lucht meer te krijgen. Je
longen raken geïrriteerd. Bij hoge ozonwaardes kan je vermogen tot zuurstofopname met 30% verminderen.
Meer lucht met ozon inademen versterkt het effect. Als je loopt en het is warm, stijgt je zuurstofbehoefte
flink. Als je klimt met bepakking neemt je zuurstofbehoefte nog meer toe.
In Europa sterven jaarlijks ca 20.000 mensen vroegtijdig aan complicaties als gevolg van de verhoogde
ozonwaardes, relatief is het in Italie, vooral in de Povlakte het ergst.
Informatie op websites:






Duitsland: http://www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/aktuelle-luftdaten
Frankrijk: http://www2.prevair.org/: ook goede informatie over de rest van Europa
Zwitserland: http://www.bafu.admin.ch/luft/luftbelastung/aktuell/04393/index.html?lang=de
Piemonte: http://www.arpa.piemonte.it/bollettini Hier kun je onder ozon een voorspelling als pdf voor 4 dagen laden
Emilia Romagna: http://www.arpa.emr.it/qualita-aria/bollettino-ozono/

Moet je je als pelgrim hier wat van aantrekken? Als je geen last van ademwegen of hart en bloedvaten
hebt: niet echt.
Als je dat wel hebt: vlakke stukken lopen in de morgen in de schaduw is dan toch wel heel iets anders dan
’s middags flink klimmen in de zon. En de Povlakte: mooi, maar misschien toch niet in de zomer!

Langs de zijkant
In navolging van Titia’s artikel ‘Familie gezocht’ in de laatste Omnes, waaraan we nog een vervolg kunnen
verwachten in het volgende nummer, dachten we dat het een goed idee is af een toe een dier of plant die
je kan tegenkomen in het licht te plaatsen. We vernemen ook graag meer van je eigen ontdekkingen, die
je al dan niet kan determineren. Zend je bijdrage via mail naar nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl.
Daslook (Allium ursinum)

L’Aglio orsino passo della Cisa mei 2012 f. L Gregoir

Inhoud

Daslook is één van een dertig tal planten uit het Allium geslacht die in
Italië voorkomen. Allium is lid van de Liliaceae familie waartoe ook tulp,
look en de ui behoren. In het Nederlands heeft men het over daslook, in
het Italiaans draagt de plant de naam L’Aglio orsino. Orso betekent beer,
de naam berenlook wordt ook in het Nederlands gebruikt. De plant verspreidt een doordringende geur, afkomstig van een vluchtige etherische
olie, rijk aan sulfiden. Hij werd al 3000 jaar voor Christus gecultiveerd en
werd zowel door de Grieken als de Romeinen bij bereidingen gebruikt.
Hij heeft zijn naam te danken aan de beren die zich aan het einde van de
winterslaap zouden voeden met deze plant om het lichaam te zuiveren.
In Nederland is het een beschermde plant en in Duitsland komt hij veelvuldig voor. Je vindt hem in heel Italië op een hoogte vanaf 1000 meter
op een vochtige kalkbodem in loofbossen. Op de via Francigena even
voorbij de Passo della Cisa voor je de A15 kruist zijn ze massaal aanwezig.
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… Sulla strada
Een kleine tip, een groot verschil
Pijnlijke enkels, wat gedaan?

Als je dagen lang in wandelbottines loopt, kan het wel zijn dat je
last hebt van pijnlijke enkelgewrichten . Om dit te verhelpen bestaat er een eenvoudig middel door je veters op een andere manier te knopen.
Als je de voorlaatste haak overslaat, en van de bovenste haak terugkeert naar de voorlaatste waar je de knoop legt ga je minder
druk op je enkels krijgen.

De volgende tip, jou tip?

Gezien, Gelezen, Gehoord
ALTIJD ERGENS
Auteur Michiel Hendryckx
ISBN:9789492081032
Publicatiedatum: 30/12/2014
Pagina's: 288
Uitgever: Uitgeverij Kannibaal
Door Luc Gregoir
Michiel Hendryckx, fotograaf, en veel meer dan dat, verzorgt een wekelijkse rubriek in DS Weekblad onder de titel ALTIJD ERGENS. Een aantal van die bijdragen werd onlangs in boekvorm gebundeld.
De auteur voegt bij zijn foto het verhaal dat erbij hoort. Dit kan over de
grote geschiedenis of la petite histoire gaan. Maar altijd is er emotie mee
gemoeid en soms wordt uitgelegd hoe hij die emotie in zijn foto weet te
vatten. Hierbij put hij uit zijn rijke ervaring als reiziger en fotograaf.
De opzet kan inspirerend werken als je aan een reisverslag werkt en de
vakkennis die hij meegeeft kan je alleen maar te goede komen in de keuze van onderwerpen en hoe je ze vastlegt.
Op de volgende bladzijde alvast een smaakmaker.
Ook zijn wijze van reizen is bijzonder; beluister hiervoor een fragment
uit een interview met Wim Opbrouck over een ander boek van Michiel
Hendryckx: TWEE EZELS
Inhoud
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… Gezien, Gelezen, Gehoord
ALTIJD ERGENS Michiel Hendryckx

48°57’36,49’’N | 11°41’27,92’’O

RIEDENBURGS2230

In Frankrijk moet ik hoogstens glimlachen als ik voorbij plekken rij waar we toen sliepen. Een landelijk
hotel, een schuur, een donkere bosrand. Als ik in Duitsland ons spoor dwars, snijdt het. Ik werd met de dag
radelozer. De Duitsers hadden het niet begrepen op onze kleine karavaan. Tot we in Beieren kwamen en de
oude wet van de gastvrijheid sterker was dan de achterdocht.
In Wasserberg ga ik van ver kijken naar de boerderij waar ik weken kind aan huis was. Ik wil en durf niet
langsgaan. Nog eens hun leven overhoophalen? Ook al is het maar voor de tijd van een kus en een handdruk. Ik mag dan best aardig gezelschap zijn, vaak zijn de golven die ik achterlaat – zelfs voor mij – te
hoog.
Terwijl ik wachtte op de genezing van mijn ezel, ging ik voor de krant op reportage. In die dagen werd in
de Frankische Jura de laatste hand gelegd aan wat ooit het verlangen van Karel de Grote was: de verbinding van de Noordzee met de Zwarte Zee. Het Rhein-Main-Donau-Kanal als missing link tussen het
stroomgebied van de Rijn en de Donau.
Met ingenieur Kubens ben ik toen een paar dagen langs het kanaal gaan rijden. Zelf had hij de hoogste
sluis ontworpen. Hij nam me mee in de betonnen buik van het beest. We kropen door buizen en goten waar
een week later voor altijd water zou stromen. Het experiment moest bewijzen dat natuur en vooruitgang
elkaar niet in de weg moeten staan. Op honderden plekken werden de oevers doorbroken, zodat het kanaal
overloopt in ondiepe poelen.
Kubens was nieuwsgierig of het zou aanslaan. Ondertussen is zelfs de toegeknepen korfmossel van de Rijn
naar de Donau gemigreerd.
Inhoud
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… Gelezen, Gezien, Gehoord
Franciscus, de heilige jongleur van Assisi
theatermonoloog

Deze unieke theatersolo van Jenne Decleir is het resultaat
van zijn samenwerking met Dario Fo, Nobelprijs literatuur
1997, theaterauteur, acteur, performer, schilder, creatieve
duizendpoot, inmiddels 88 jaar en nog steeds op de planken.

San Francesco predica alla folla, Dario Fo

Begin 2014 herschreef Dario Fo naar aanleiding van de nieuwe Paus Franciscus zijn gelijknamig theaterwerk uit 1999.
Jenne Decleir, geboeid door de figuur Franciscus en nieuwsgierig naar Fo’s ongewone kijk vanuit de 21ste eeuw op deze
figuur van de 13de eeuw, trok naar Italië en ging met het
stuk aan de slag onder het toeziend oog van de meester.
Waar te zien?
De voorstelling is te zien op verschillende plaatsen
in Nederland en België.


6 September te Vaalbeek bij Heverlee



1 november in Podium bloos te Breda

The Pilgrimage
door Ruud Bruggeman
Een film over een groep monniken, die in de 13e eeuw de
heiligste relikwie van hun klooster vanuit Ierland moeten
gaan overbrengen naar Rome. Dus ook een soort pelgrimstocht, al lijkt het vooral een avonturenfilm te worden. Ze krijgen onderweg te maken met rovers en barbaren, maar ook
hun geloof wordt in alle wederwaardigheden steeds meer op
de proef gesteld. Maar geldt ook niet voor ons, dat elke pelgrimstocht ook een soort avonturenfilm is? En ook ons geloof zou onderweg wel eens op de proef kunnen worden gesteld.
De film is nog in de maak, opnamen zijn begonnen in april in
Ierland, maar dan kunnen we ons nu alvast er op verheugen,
volgend jaar hun avonturen te kunnen vergelijken met de
onze op onze tocht naar Rome.
Inhoud
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Doorlopend filosoferen
Verwondering
door Ruud Bruggeman
Wat is er mooier dan verwondering? Onderweg op mijn pelgrimstochten gebeurt er veel waar ik me over
kan verwonderen.
Ik kom in een onherbergzame streek ’s avonds bij een huis, en vraag of ik daar mijn tentje mag opzetten.
De eigenaar zegt: ik ben vanavond weg; lust je een biertje, ga je gang. Hier is de sleutel van mijn huis zodat je ook binnen kan zitten. Ik verwonder me.
Ik loop met het boekje De kleine prins, van A. de Saint Exupéry, met zijn voor mij onderweg meest inspirerende citaat: Het is heel eenvoudig. Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen
onzichtbaar. Ik kom aan bij een grote rivier, en op dat ogenblik vaart een cruiseschip voorbij met de
naam ‘Der Kleine Prinz’. Ik verwonder me.
Ik ben in een verlaten droge streek, en moet wild kamperen, maar heb geen water meer. Hoe moet dat?
Als ik eindelijk een plekje voor mijn tent heb gevonden kijk ik omhoog, en kijk recht in een wilde pruimenboom boordevol met rijpe pruimen. Drankprobleem opgelost. Ik verwonder me.
Eigenlijk verwonder ik me onderweg wel dagelijks over wat er telkens op mijn pad komt. En ik merk dat
daar mijn grootste gelukservaring bij het pelgrimeren ligt. Hoe is het mogelijk, dat ik telkens geholpen
wordt, dat altijd alles toch weer goed blijkt te komen?! Mijn hart springt daarbij open.
Alle grote filosofen hebben het wel uitgesproken: wijsheid begint bij verwondering. Niet gedachteloos
voorbijleven aan wat er op je pad komt, maar er met aandacht naar kijken, en je afvragen wat je eigenlijk
ziet en waarom iets zus gebeurt en niet zo. Je kunt er je bij wijze van spreken al elke ochtend over verwonderen, dat je weer leeft en kunt ademhalen en lopen. Of verwondering mij ook meer wijsheid brengt,
weet ik nog niet zo zeker. Wat ik wel heb ervaren is dat oog hebben voor waar ik me over verwonderen
kan bepaald bijdraagt aan mijn geluk. Ook al iets om je over te verwonderen!

Inhoud

Foto Ruud Bruggeman
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Prikbord
Terugreis per trein met een fiets
In reactie op ons berichtje in de vorige nieuwsbrief zond Peter
Molog ons nog volgende opmerking:
Voor zolang als de CityNightLine nog bestaat (immers Kopenhagen is dit jaar al geschrapt) kun je ook met de CNL naar Munchen.
In Munchen kun je dan een dag overblijven om de CNL naar Amsterdam te nemen. Of je reist overdag door Duitsland. In het laatste geval moet je er op letten dat je minimaal anderhalf uur overstaptijd in Munchen hebt, omdat de CNL vrijwel altijd vertraagd
aankomt.
Het beste te regelen via de www.treinreiswinkel.nl

Op de website www.viafrancigena.bike kun je fiets-GPX-Tracks van de
Via Francigena in Italië downloaden. Het 1029 km lange spoor is opgedeeld in 23 etappes. Voor iedere etappe kan je op de tab ‘download en
print’ ook een pdf met kaartjes en routegids aanmaken en met de tab
‘virtual guide’, kan je een reisgids voor tablet
samenstellen.
Naast fietsen zijn er ook tracks voor wandelaars.

Een website www.bb30.it bevat ‘economische’ overnachting ‘s mogelijkheden langs de SENTIERO FRANCESCANO DELLA PACE Assisi-GubbioLaverna. We zijn benieuwd naar je ervaring hiermee.
Trek je voor meerdere dagen door de bergen, bijvoorbeeld in de
Alpen of langs de GEA route, en wil je het veilig houden? Dan is
een cursus zelfstandig bergwandelen geen overbodige luxe. Te
Hasselt organiseert wegwijzer een workshop op 18 & 25 november 2015. Voor meer uitgebreide opleidingen raadpleeg de activiteiten van het NKVB (Nederland) of KBF (Vlaanderen) .
Zo’n vier eeuwen lang lag in onze streken de noordgrens
van het Romeinse rijk. De grens, De Limes, viel in Nederland samen met de loop van de Rijn. Tot september zijn er
nog een aantal activiteiten rond dit thema, die je kan
raadplegen op de www.romeinselimes.nl.
Inhoud
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De weg is poëzie

Zo heb ik als ik weg ben te weinig mee van mij
Zodat ik daar niet lang kan blijven
En ik terug moet naar daar waarvan ik kwam
Om dan weer thuis te weten dat waar ik heb gezeten
Ook deze keer natuurlijk z'n deel weer van mij nam

Calvi d’Umbria f. Luc Gregoir

Er is een deel van mij in de Ardennen blijven steken
Een ander stuk ligt in Italië aan zee
Weer een ander deel is in Les Landes gebleven
Ik neem steeds minder van mezelf nog mee

Er is een deel van mij in jouw ogen blijven steken
Een ander stuk zit in de lijnen van je huid
Weer een ander deel is in je handen gebleven
Met steeds minder van mezelf kom ik uit
Zo heb ik als ik weg ben te weinig mee van mij
Zodat ik niet lang weg kan blijven
en zonder dat er iets gebeurde terug zal moeten gaan
Om dan bij jouw te weten
Dat waar ik heb gezeten
Het deel dat ik bij jou laat
Ook zonder mij wel blijft bestaan
Er is een deel van mij in de Ardennen blijven steken
Een ander stuk ligt in Italië aan zee
Weer een ander deel is in Les Landes gebleven
Ik neem steeds minder van mezelf nog mee
Zo heb ik als ik daar ben te weinig mee van mij
Zodat ik nooit meer lang kan blijven
en ik terug moet naar daar waarvan ik kwam
Om dan thuis te weten dat ik niet kan vergeten
Zo komt alles wat ik achterlaat er als verlangen bij
Om dan thuis te weten
Dat ik niks kan vergeten
Zo komt alles wat ik achterlaat
Er als verlangen bij.
Verlangen, uit de CD Rode Wijn van Bram Vermeulen
Voor recent nieuws raadpleeg pelgrimswegen.nl
Omnes verschijnt in oktober en de volgende nieuwsbrief in december.
hoofdredactie Luc Gregoir—eindredactie Arnoud Boerwinkel
Inhoud

