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Bedevaart Volendam – Rome 2013
Voorwoord

Een deel van de lopers voor de Sint Vincentiuskerk vlak voor de start.

Estafettevoettocht naar 
Rome van start gegaan

Zaterdagmorgen om 9.00 uur vond in de Vincentiuskerk een speciale vie-
ring plaats als start van de Voettocht naar Rome. Pastoor Stomph vroeg 
de pelgrims om onderweg te bidden voor een goede pauskeuze. Een kaart 
met daarop de afbeeldingen van Vincentius en Maria, werd gezegend, de 
patroonsheiligen van de beide parochies van Volendam die dit jaar samen-
gevoegd worden. 
Deze kaart nemen de 22 wandelgroepen mee en wordt al lopend naar Rome 
gebracht. Vóór de eerste groep o.l.v. Fred Sier (Pech) vertrok, werden de 
lopers en de rugtassen gezegend door de priester. Met koud, guur en regen-
achtig weer gingen de eerste vier lopers van start voor de vijf wandeldagen. 
Vandaag bereiken zij de eindbestemming van de eerste etappe in Leerdam. 
Het eindpunt van deze zesde bedevaart in Rome hopen de lopers op 26 juni 
te bereiken. Zolang de wandelaars onderweg zijn zal er op het Vincentiusal-
taar achter in de Sint Vincentiuskerk een kaars branden voor een goede af-
loop en veel inspiratie tijdens deze pelgrimstocht.

Pastoor Stomph zegent de kaart met 
daarop de afbeeldingen van Vincentius en 
Maria, die de lopers naar Rome brengen.

Sinds de laatste tocht in 2009 werd er af en toe wel gesproken over een vervolg, maar het leek of er 
sprake was van sleetsheid; het was heel gewoon geworden dat er om de drie jaar een tocht werd georga-
niseerd. Het nieuwtje was eraf en de animo was ver te zoeken.

Echter niet bij de oudere deelnemers aan deze meerdaagse Bedevaarstocht. Zo keek ondergetekende, 
tijdens de Algemene Ledenvergadering van ’n Loopie van 27 januari 2012, in de bruine ogen van een de 
leden en vond eigenlijk dat wij voor deze gedreven, getrouwe lopers gewoon weer een tocht moesten 
gaan organiseren.

De overige bestuursleden werden verrast toen ik bij het agendapunt ‘Suggesties vanuit de Ledenverga-
dering’ het idee opperde een zesde tocht te gaan houden. Gelijk werd Rome als suggestie aangebracht en 
dit betekende het startpunt van dit avontuur.

Vrij snel waren er 22 groepen die zich aanmeldden en kon het indelen van de etappes beginnen. Tijdens 
de bijeenkomst in de Schemerpit, waarin de verdeling van de etappes definitief werd vastgesteld, haakte 
een groep af, maar direct werd door de overige leden deze etappe ingevuld. Dit gaf ons als organisatie 
een warm gevoel en dat is de gehele tocht zo gebleven.

Jammer genoeg moest later een andere ploeg wegens blessures uitvallen, maar na slechts één oproep 
stond een compleet nieuwe groep van 4 personen klaar om de leeggevallen plaats over te nemen. 
Wij hebben met heel veel plezier deze zesde Bedevaartstocht georganiseerd en denken de 134 lopers een 
onvergetelijke ervaring te hebben bezorgd. Wij willen de sponsors Divema Mastermate, de NIVO en ga-
rage Molenaar hartelijk bedanken voor hun materiële ondersteuning.

Namens de Werkgroep,
Cees Jonk, voorzitter
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Zaterdagmorgen is de zesde estafette bede-
vaartsloop van start gegaan. Na de bestemmingen 
Rome, Lourdes, Santiago de Compostella, Assisië en 
een Rondje Bedevaart Volendam (door Europa) is 
voor de nieuwe pelgrimstocht als eindbestemming 
weer Rome gekozen. In totaal 22 ploegen nemen aan 
deze Voettocht naar Rome deel die georganiseerd 
wordt door een werkgroep van wandelvereniging ‘n 
Loopie. Op woensdag 26 juni komt de laatste wan-
delploeg in Rome aan, waar de kaart (met daarop de 
afbeeldingen van Vincentius en Maria, de patroons-
heiligen van de beide parochies in Volendam die dit 
jaar samengevoegd worden) overgegeven zal wor-
den op het Sint Pietersplein en een plaats zal krij-
gen in de Friezenkerk, vlak bij de Sint Pieter.
Oproep om te bidden voor een goede 
pauskeuze

Net als de vorige estafettebedevaarten ging deze van start 
met een H. Mis in de Sint Vincentiuskerk. Een groot deel 
van de lopers die aan deze wandelbedevaart deelnemen 
was zaterdag om 09.00 uur naar de kerk gekomen, waar 
pastoor Stomph in de viering voorging. Hij vroeg de lopers, 
die op weg gaan naar Rome, om te bidden voor een goede 
paus, want het conclaaf voor de pauskeuze is dinsdag (gis-
teren) begonnen. De Parochiekaart die de lopers meedra-
gen naar Rome werd gezegend. 
Tot de lopers werd door de pastoor gezegd: “Mag Jezus jul-
lie tochtgenoot zijn, je leven lang” en tijdens de voorbeden 
de zin uitgesproken: “Heer geef ons een voorspoedige reis”. 
De deelnemende lopers kregen de zegen van de pastoor, 
terwijl ook de rugzakken van de eerste vier lopers (Fred 
Sier, Evert Bont, Jan Molenaar en Klaas Jonk) werden ge-
zegend vlak voor het vertrek. Gedurende de estafetteloop 
zal er in de Vincentiuskerk een kaars branden bij het altaar 
van de patroonsheilige. 
Na op het kerkplein nog een groepsfoto gemaakt te hebben 
ging de eerste groep lopers, samen met nog enkele sportie-
velingen die een deel meeliepen richting Amsterdam, van 

start. De eerste 
overnachting-
plaats was ge-
pland in Weesp. 
Groep 1 loopt 
tot Leerdam. De 
Parochiekaart 
wordt daar 
overgedragen 
aan de wandel-
ploeg o.l.v. Bert 
van Leeuwen 
(uit Nijkerker-
veen), die in vijf 
dagen naar 
Deurne lopen 
en dan weer op-
gevolgd worden 
door groep 3 
o.l.v Rob Duin. 

Bij het Passiekruis in de Vincentiuskerk de eerste vier lopers, v.l.n.r. Evert Bont (Drum), Klaas Jonk 
(Dillinger), Jan Molenaar (Balie) en Fred Sier (Pech).

Op het Vincentiusaltaar brandt tijdens de voettocht een 
kaars bij het beeld.

Pastoor Stomph zegent de lopers en daarna de rugzakken 
bij de start.

De lopers zijn op weg naar Rome
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Eerste etappe (27 km)
Eindelijk is het dan weer zover.  Wan-
delvereniging ‘n Loopie heeft zich sterk 
gemaakt voor de zesde wandelbedevaart. 
Met voldoende deelnemers wordt een 
tocht gehouden naar Rome en uiteinde-
lijk krijgen we het sein. We mogen! Het 
thema voor deze keer: de verbroedering 
tussen de twee parochies van Maria Ster-
re der Zee en de Vincentius. Onze groep, 
die het spits mag afbijten, wordt op 9 
maart door pastoor Stomph in het bijzijn 
van Cees de Wit in de Vincentiuskerk ge-
zegend voor een goede afloop. Een zegen 
hebben we nodig, want het regent die dag 
en dat zal niet veel anders worden. Ove-
rigens: onze groep begon ooit met zeven 
wandelaars en deze keer zij we met zijn 
vieren: Evert Bont, Klaas Jonk, Jan Mole-
naar en Fred Sier.

Vandaag lopen we eerst naar Hotel Volen-
dam, voorheen bekend als Motel Katwoude. 
Bij de verkeerslichten steken we over naar 
de noodweg die leidt naar de Rietvinkbrug. 
Maar weinig wandelaars kennen deze weg; 
door onze medelopers wordt dit dan ook als 
een aangename verrassing ervaren. Zo 
vaak loop je hier niet. Na de passage van de 
brug doen we een bakkie in Monnicken-
dam. “Als je onderweg bent hoef je niet te 
vasten” aldus Stomph. Dat is duidelijk niet 
tegen dovemansoren gezegd.
Na de stop lopen we via Hoeve Meerzicht, 
via de polder, naar Broek in Waterland. 
Een deel van onze begeleiders haken hier 
af. Nou ja, ze moeten nog wel terug hoor, in 
de stromende regen nog steeds en vanaf 
daar wind tegen naar Volendam. Zelf lopen 
we langs de Broekervaart naar ’t Schouw. 
Daar de weg over en via de golfbanen naar 
Amsterdam Noord. Het is tijd voor een 
Brasserie. Na deze stop nemen we defini-
tief afscheid van onze begeleidende groep 
die daarna ook aftaait naar Volendam. Wij 
hoeven zelf nog maar een kilometer of 7. 
Het einddoel is een hostel nabij het Vondel-
park. Daar arriveren we rond vieren, 
waarna het tijd is voor de proost. We heb-
ben het wel verdiend.
Tweede etappe naar Uithoorn 
(25 km)
Na een zweverige nacht omgeven door mu-
ziek van Jimmy Hendriks en waterpijp lur-
kende en wietrokende jongeren gaan we ’s 
anderdaags monter op 
weg naar Uithoorn. Het 
Vondelpark uit langs het 
Slotervaartziekenhuis en 
via de Peilscheidingskade 
naar Sloten. Vandaar via 
Badhoevedorp en de Slot-
erweg naar het tunnelcom-
plex van Schiphol. We lo-
pen via de tunnel naar 
Schipholplaza. Het is hier 
goed toeven en het weer 
klaart enigszins op. Na 
deze stop vervolgen we 
onze weg. Eigenlijk vrij 
saai, maar we zijn er toch 
in geslaagd een redelijk 
gepland alternatief te ver-
zinnen via het spoorlijn-
pad. Wanneer kom je daar 

nou? Eigenlijk nooit dus. We landen uitein-
delijk in het Best Western te Uithoorn. Su-
per!
Derde etappe naar 
Loosdrecht (27 km)
Na Uithoorn gaan we via de Derde Zijweg 
naar Mijdrecht. Even langs de Volendam-
mer visboer Hein Smit (Mittes) die we daar 
tegen het lijf lopen. We zijn net van start – 
dus nog even geen trek in een visje. Maar 
het ziet er erg lekker en verzorgd uit. Vol-
gende keer maar eens op de fiets een bak-
kie doen in dit prachtige plaatsje. Daarna 
vervolgen we onze weg via Wilness naar 
Nieuwe Ter Aa. Daar via het viaduct de A2 
over en daarna met de voetveer over het 
Rijnkanaal. Op 22 oktober 2010 liet hier de 
schipper van deze pont het leven nadat hij 
was overvaren door een vrachtschip. Via 
het Laantje van Over Holland steken we 
door naar de Vecht. Langs de vecht gaat 
het naar Loenen en daarna naar de plassen. 
Noordpooltaferelen bij deze oversteek. In 
de verte doemt echter Loosdrecht op. De 
finish in een luxe hotel.
Vierde etappe naar Utrecht 
(26 km)
Na vertrek gaan we weer fris van start. 
Het is rond het vriespunt, maar we lopen 
gelukkig aan de luwe zijde van de straat. 
Via Oud Loosdrecht en Nieuwe Loosdrecht 
lopen we na handje schudden met Peter 
Beense het Loosdrechtsche Bosch in. We 
lopen naar Hoorneboeg via het ecoduct 
over de A27 naar Maartendijksche Bosch. 
Daarna komt Bilthoven in zicht. Een klein 
stukje straatweg om vervolgens weer het 
bos in de duiken naar Noord Houdringe. 
Uiteindelijk bereiken we ons doel via de 
Utrechtse weg en de Biltstraat. 
Vijfde etappe naar 
Leerdam (29 km)
Via de Maliesingel lopen we langs de Vaart-
sche Rijn Utrecht uit. We lopen langs het 
kanaal naar Nieuwegein. Hier gaan we na-
bij het Antonius Ziekenhuis het park Oude-
gein in. Na het park kom je uit op de Lek-
boulevard. Dit keer verkiezen we de brug 
boven de pont. De imposante passage over 
het bruggencomplex van de A2 bij Vianen 
brengt ons tot Motel Vianen, waarna we 
uiteindelijk via de Laanakkerweg weer in 
het polderlandschap uitkomen. Na de pol-
der kunnen we niet om het café van Schoon-

In stromende regen ging de 
eerste ploeg van start zater-
dag 9 maart.

De eerste overnachting vond 
plaats in een Hostel nabij het 
Vondelpark.

Op een bospad wordt gelopen 
nabij Loosdrecht.

Bedevaart naar Rome gestart in regen

Fred Sier, Jan Molenaar en Klaas Jonk op het pontveer over 
het Rijnkanaal.
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rewoerd heen. Hier zwaait de 85-jarige Gerard de scepter 
aan de eenarmige bandiet. Een beetje tijdverdrijf ‘in de 
vut’. Gerard heeft 45 jaar bij het spoor gewerkt, met de 
lasflessen op de rug. Zijn dagelijkse porties jonge klare 
houden hem wat gezondheid betreft nog steeds op de been. 
“Ik mankeer nog niks, geen cholesterol, geen hartproble-
men, geen bloeddruk, niks”. 
Na deze bijzondere ontmoeting in eetcafé “Tapperij de 
Zwaan” komen we eindelijk op de plaats van bestemming 
in Leerdam. Ook hier hebben we weer een speciale kennis-
making met onze gastvrouw Ineke van Klaveren. Zo af en 
toe stelt zij slaapplaatsen ter beschikking. Omdat wij van-

Via het tunnelcomplex van 
Schiphol wordt beschut te-
gen de regen gelopen.

Na een bezoek aan het Schip-
holplaza gaat het verder 
richting Uithoorn.

De wissel van groep 1 en 2 in Leerdam. De Parochiekaart is 
overgegeven aan de ploeg van Evert Schilder/Bert van 
Leeuwen. Zij lopen naar Deurne.

daag met zijn drieën zijn, kunnen we bij haar terecht. In-
eke heeft de primeur. We slapen als groep voor het eerst 
bij particulieren en Ineke deelt in ons het verhaal van de 
bedevaart en dat zij aan de basis staat van de eerste over-
dracht. Het was een mooie afsluiting van een geslaagde 
loopweek. Dat een nieuwe paus is verkozen op de dag van 
onze aankomst, geven we mee aan onze opvolgers. Sterkte 
allemaal bij de rest van de tocht.
Groep 1, Fred Sier

Bert van Leeuwen bij de Willibrorduskerk.
Door een schitterende omgeving en door de bossen werd 
gelopen.

Tweede etappe Linge- en Peellandpad
Donderdag 18 maart treffen wij bij het opstaan 
een witte wereld. Als er maar geen files staan is de 
eerste gedachte. De filemeldingen op de radio voor 
de autorit vanuit Volendam naar Leerdam zijn po-
sitief. Wij vertrekken daarom, zoals al eerder af-
gesproken, om 06.50 uur vol goede moed richting 
Leerdam. De sneeuw om ons heen is maagdelijk 
wit en de rit verloopt zeer voorspoedig, ondanks de 
sneeuw. Om 08.40 uur komen wij ruim voor tijd aan 
op de afgesproken plaats en worden eerlijk warm 
ontvangen door de groep lopers van de 1e etappe 
Volendam-Leerdam. Wij moeten nog even wachten 
op de collegalopers uit Nijkerkerveen, die ons tele-
fonisch vanuit de file melden dat zij met vertraging 
te maken hebben door de sneeuw. Na pakweg 20 mi-
nuten komen zij aan. Na elkaar te hebben voorge-
steld en het uitwisselen van wat gegevens, nemen 
wij geplastificeerde tekst uit de Psalm 86 vers 2 
over en gaan gezamenlijk het Lingepad op, welis-
waar vanaf een andere plaats dan gepland, maar 
dat mag de pret niet drukken.

Wonderschone omgeving
De omgeving, nog enigszins wit van de sneeuw, naast het 
Lingepad is wonderschoon. Wij, Bert, Nico, Marjan en 
Evert zien prachtige doorkijkjes, met zorg en respect voor 
de geschiedenis gerenoveerde dijkwoninkjes, veel goed 
bijgehouden herenhuizen en fruitboerderijen met fraaie 
boomgaarden.  Zo ook Acquoy de eerste plaats langs de Lin-
gedijk waar wij langs komen. Een pittoresk dorp met kerk 
en de scheve toren van Acquoy. Pikant detail daarbij is dat 
op het kerkhof rond de toren de echtgenote van een vroe-
gere predikant begraven ligt, haar meisjesnaam was Pisa, 
verrassend toch! De houten top van de toren is afgebrand 
en niet meer terug geplaatst, jammer toch wel. 
Wij trekken verder, maar hier in het zwarte kousen gebied 
zijn veel kerken te vinden en weinig locaties waar iets 
warms genuttigd kan worden. De weinige restauraties die 
wij tegenkomen zijn gesloten. Dat leidt er toe dat Bert een 
passerende bewoner vraagt of er ergens een geopende 
kroeg is voor een kop koffie. “Dat treffen jullie niet want 
de enige kroeg in de directe omgeving is gesloten”, aldus 
de bewoner. “Ach”, stelde hij voor, “zal ik mijn vrouw vra-
gen of er ruimte is voor een kop koffie bij ons binnen”. Al-
dus geschiedde en daar zaten wij even later aan een verse 
bak koffie te luisteren naar een zeer interessante uiteenzet-
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ting over de bouwkunst van de Bosche School, de moderne 
schilderkunst en het doen van vrijwilligerswerk, heel boei-
end verteld allemaal. Na de mensen heel hartelijk te heb-
ben bedankt, betaald mocht er niet worden, togen wij ver-
der langs het schitterende Lingepad op weg naar onze 
eerste overnachting in Tricht. De verzorging van kamer en 
ontbijt was daar prima. Wij genoten na een goede nachtrust 
-  alhoewel Nico, zo zei hij, enigszins uit in zijn slaap werd 
gehouden door het geluid van het omzagen van bomen - de 
volgende dag van een ontbijt met veel producten van eigen 
boerderij.

De Maas bereikt
Dag 2 werd de groep met nieuwkomer Dieneke versterkt. 
De geplande route voerde ons opnieuw langs het Lingepad 
en weer waren wij verrukt over de schoonheid van het 
landschap en dorpen zoals boven beschreven. Een aanrader 
voor de wandelaar.  Zo werden wij ook op dag 2 opnieuw 
verrast in negatieve zin  door de weinig aanwezige en open 
zijnde koffiegelegenheden, wat ons uiteindelijk er toe 
bracht een bezoek te brengen aan Intratuin. Daar was het 
warm en de koffie was goed. Het weer werd gaandeweg 
steeds slechter, kouder en natter. Via de Lingedijk en de 
Waaldijk kwamen wij tenslotte koud en enigszins nat aan 
bij het veerpont over de Waal te Tiel. Afgesproken werd 
door te lopen naar Dreumel, waar de groep zich zou split-
sen. Bert, Marjan, Dieneke en Nico zouden teruggaan naar 
Tiel voor een overnachting thuis en Evert zou de weg ver-
volgen tot voorbij het veerpont over de Maas te Lith. Na de 
groepsopdeling en de warme koffie werd de weg vervolgd 
door het met prachtige met herenhuizen en pittoreske dijk-
huisjes bevolkte Dreumel. Na nog enige weinig interes-
sante polderdijken en polderwegen werd uiteindelijk de 
veerpont over de Maas bereikt. Na een lange dag nat en 
koud.

Dag 3: Naar Uden
Op dag 3 werd er door Dieneke, Marjan, Kees, Bert, Bertus 
en Jeannette vanaf Lith naar het onderkomen van Evert te 
Oss gewandeld. Gezamenlijk ging het verder door Oss rich-
ting Uden, de eindplaats van dag 3. Een landschappelijk di-
verse route en geheel anders dan het Lingepad. Ook nu ver-
schillende doorkijkjes, fraaie landschappen en mooie 
boerderijen met hun verschillende akkers. Maar vooral 
voerde de route ons langs open gebieden naar Uden, de 
eindplaats voor dag 3. Het was een minder koude en droge 
dag met heel af toe de zon.
Dag 4: Langs het 
Peellandpad
Dag 4 voert ons, Bert, Jeannette, Bertus en Evert vanaf 
Uden langs het Peellandpad naar het eindpunt van dag 4 te 
Gemert. Het Peellandpad is heel divers, wij zien heideland-

schappen, bossen met veel oude bomen, boerenbedrijven 
en megastallen met hun verderfelijke stank. Ondanks de 
stank wordt er volop genoten, het weer is goed en er wordt 
volop gekletst. Op een tussenstop te Handel is de uitge-
breide koffietafel weergaloos, wat een kwaliteit. Handel, 
een klein fraai dorpje met een grote kloosterbezetting is 
waar de Peellandroute eindigt en wij onze tocht vervolgen 
via het Pelgrimspad naar Gemert het eindpunt van dag 4. 
Het was een prettige wandeldag met goed weer.

Op weg naar Deurne
Dag 5 met Bert, Jeannette en Bertus, Evert is door ziekte 
afwezig. Gestart werd er in Handel om het Peellandpad 
verder te vervolgen. Onder een strak blauwe lucht met 
toch nog wel wat koude wind ging het richting eindbestem-
ming Deurne in Brabant. Dit gedeelte van het pad voerde 
ons voornamelijk door de bossen van de Peel.  Opvallend 
was de grote hoeveelheid naaldbossen die in een rechte lijn 
hier in 1894 zijn aangeplant. Bij Bakel verlaten wij de Peel-
landroute en gaan richting Millheeze. Vandaar gaat het 
naar Deurne onze eindbestemming voor deze 2e etappe van 
de estafette. Waar de volgende groep het estafettestokje 
zal overnemen.
Dinsdag 19 maart om ongeveer 07.40 uur vindt de over-
dracht van het document plaats in een oprecht vrolijke 
stemming. Na de groep Rob Duin geluk te hebben toege-
wenst voor hun deel van de wandel etappetocht, gaan zij 
met goed weer en opgetogen de uitdaging aan van de 3e 
etappe naar Maastricht. Hierbij dank aan de commissie die 
dit alles opnieuw weer mogelijk heeft gemaakt.
Met vriendelijk wandelgroet,
Groep Bert van Leeuwen/Nico Out

Langs de rivier de Linge voerde een deel van de route.

Even een rustpauze onderweg.
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De wissel tussen groep 2 en 3 in Oss, waar Evert Schilder de 
kaart overhandigt aan Rob Duin en Gaar Schilder.

Rob Duin, Wil Schilder en Gaar Schilder wandelen langs de 
Maas.

Dinsdag 19 maart zijn we om half vijf opgestaan, 
even bijkomen en de klaken uit de ogen gewreven, 
om om 6 uur op de afgesproken plaats bij Bowling 
De Zedde te zijn voor het vertrek naar Oss, alwaar 
Evert Schilder (van Andries) wegens ziekte tijde-
lijk was gestationeerd. Vanwege de omstandighe-
den heeft aldaar de overdracht plaatsgevonden, 
alvorens af te reizen naar ons startpunt in Deurne 
bij de Willibrorduskerk. De lopers werden klaarge-
maakt voor hun bijdrage aan de estafettetocht naar 
Rome.
Vol goede moed gestart in de stromende regen en daarom 
ingepakt in poncho’s over de rugzakken, waardoor zij leken 
op een stel blauwe kamelen in het Brabantse land. Het eer-
ste gedeelte voerde dwars door een bos richting Liessel. 
Toen al kwam het kompas van Rob Duin goed van pas om 
de juiste koers te volgen in de juiste richting. We kruisten 
de A67, passeerden Asten en Eusden en liepen door het 
mooie natuurpark de Grote Peel richting Ospel en Neder-
weert tot aan het kanaal de Nedervaart. De groep was dus-
danig opgevallen omdat lieve voorbijgangers vroegen of zij 
misschien iets nodig hadden zoals eten en drinken. Een 
vrouw gaf ons enkele Tweeds, dat zijn lekkere chocolade-

repen met vulling mee voor onderweg. Ook een man hield 
ons aan of hij ons een lift kon geven en of er soms iets an-
ders nodig was. Allemaal lieve mensen. Dit was het einde 
van de eerste zware dag.

Dag 2: Naar Maaseik
Om negen uur vertrokken we vanuit Nederweert richting 
de Roevenpeel, waar wij via de onderdoorgang bij het Toe-
kanrestaurant aan de andere kant van de snelweg onze 
tocht konden voortzetten richting Swartbroek. Ook nu weer 
de hele dag regen en sneeuw. Het was alsof het van binnen 
uit ook regende want de poncho’s waren ook van binnen 
nat. Vanuit Swartbroek zijn we naar Ell gelopen, alwaar de 
proviand werd aangevuld en we lasten een korte rustpauze 
in om even bij te komen in Aalen. Intussen waren de kame-
len veranderd in lama’s met de koppen naar beneden tegen 
de sneeuw in. We liepen opeens dwars door het veld van 
een boze boer omdat wij de ideale rechte lijn van 200 gra-
den noordwest op het kompas konden volgen. Wij lieten It-
tervoort en Neerritten achter ons en trokken verder via 
Kinrooi naar Maaseik in België. Dat was het eindpunt van 
deze dag. Het was zwaar genoeg geweest voor vandaag, 
maar ontbering hoort erbij onder zulke zware weersom-
standigheden. Ondanks alles was het toch een leuke dag. 
Gelukkig hebben wij stervelingen geen invloed op de 
weersomstandigheden.

Groep 3: de winter tegemoet in Maastricht

Door fraaie natuur in Limburg wordt gelopen door groep 3. Met een kompas heeft Rob Duin de route uitgestippeld.

Tijdens sneeuwjachten wordt gelopen.Over weilanden wordt gelopen om de route zo kort mogelijk 
te houden.
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Op het Vrijthof in Maastricht vond de wissel plaats onder winterse omstandigheden. Bruin Zwarthoed neemt de Parochie-
kaart in ontvangst.

Dag 3: Door Nederland en België naar 
Rokum
Nog wat stijf van de vorige slopende dag, weer vroeg op 
pad vanuit Maaseik richting Elen direct langs de Maas en 
Maasplassen. Het weer was redelijk goed maar erg koud 
en veel wind. Ook de zon scheen af en toe. Verder liepen we 
via Rotem en Boyen, allemaal plekjes waar we nog nooit 
van gehoord hadden. Het was wel afwisselend omdat wij 
dan weer in Nederland, dan weer in België liepen. Na di-
verse oversteken van wegen en rivieren bereikten we via 
natte wegen en bospaden Stokkum, Meeswijk en Lent. Het 
was zeer afwisselend, maar dat maakt het juist zo leuk. Wil 
Schilder-Tol kreeg last van een ontstoken kleine teen waar-
door wat aanpassingen aan haar schoen werden gedaan zo-
dat zij toch verder kon gaan. Gelukkig had haar man Evert 
zich inmiddels bij de groep gevoegd zodat Wil daar wat mo-
rele ondersteuning aan had. Wij zijn deze dag gekomen tot 
Rokum en toen lekker eten en slapen.

Dag 4: de laatste 20 à 25 km

Weer vroeg opgestaan om het laatste stuk van ongeveer 20 
à 25 km af te leggen. De vermoeidheid sloeg al aardig toe, 
want niet iedereen is nog piepjong, maar je moest verder. 
In het laatste stuk liepen wij in grote lussen in het traject 
want de Maas kronkelt nogal, omgelopen ongeveer 18 km. 
Dit was een pokkenstuk met de volle wind op de snuffer bij 
een temperatuur van min 4 à 5 graden. Via Borgharen kwa-
men wij toch uit in Maastricht. In de Limburgse hoofdstad 
hebben wij de kaart overhandigd aan groep 4 (Bruin Zwart-
hoed) onder barre winterse omstandigheden, waarvan 
zelfs in De Telegraaf van maandag 25 maart gewag werd 
gemaakt.
Wij van groep 3 (Rob Duin) hebben ons best gedaan en heb-
ben een prachtige week gehad (toch) en hebben de vierde 
groep veel sterkte toegewenst onder deze winterse om-
standigheden. 
Wij bedanken de organisatie van ’n Loopie voor alles waar-
door dit mogelijk is gemaakt. 
Groep 3: Rob Duin, Evert Schilder, Wil Schilder-Tol, Gaar 
Schilder (Madoet) en de catering verzorgd door Evert 
Schilder (v/h Intervent).

Zondag 24 maart; we vertrokken met, voor zover wij we-
ten de grootste groep, 12 personen, naar Maastricht. Dit 
zijn: Kees Plat (Bot), Kees Tol (Bout) en zijn vrouw Gaar 
(Stratenmaker), Jan Schilder (Witte) en zijn vrouw Wil 
Dolly, Evert Veerman (Seek) en zijn vrouw Maart Drum, 
Gerda Runderkamp-de Boer, Neel Schilder-Veerman 
(Stratenmaker) , Gaar Veerman-Sier (Kwast), Vera Buys-
Kes en Bruin Zwarthoed. Op het voor een aantal van ons 
onchristelijke tijdstip van ca. 5 uur was het voor ons re-
veille en om zes uur verzamelen bij de bowling voor het 
vertrek richting Maastricht.

Met  2 busjes (1 van de Keukenkampioen waarvoor onze 
dank aan Kees Plat) reden wij in het koude, een beetje som-
bere maar voor het grootste gedeelte nog droge weer naar 
de startplaats. In de buurt van Maastricht begon het te 
sneeuwen en des te dichterbij we kwamen des te erger 
werd het. Tegen negenen waren wij gearriveerd op het 
Vrijthof en kort daarna kwamen de lopers van groep 3 (met 
o.a. Evert Schilder en zijn vrouw Gaar (van Madoet) erbij, 
waarna de overdracht van de kaart plaatsvond. Wij hebben 
veel respect voor deze toch al op respectabele leeftijd zij-
nde mensen die deze tocht tot een goed einde hebben ge-
bracht. Na een praatje en koffie in een reeds geopende ho-

recagelegenheid startten wij tegen tienen. Het sneeuwen 
was opgehouden maar door de kou bleef de sneeuw nog lig-
gen waardoor het uitkijken geblazen was en de harde wind 
maakte het er niet prettiger op. Na 15 kilometer hadden we 
de eerste stop in het plaatsje Banholt, waar wij in een leuk 
café ons konden opwarmen en een kop koffie konden be-

Lopen langs een ijskoud beekje.

Groep 4: De kleine ijstijd
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stellen en waar ons door de vriendelijke horecamensen 
werd toegestaan om onze meegebrachte broodjes en an-
dere eetwaar te nuttigen. Omdat één van onze lopers iets te 
vieren had, kregen we ook nog een kruidenbittertje waar-
door we nog beter opwarmden. Na deze doping was de rest 
van de tocht, 10 à 11 kilometer, een peulenschilletje en 
kwamen wij om 4 uur aan in ons hotel in Epen.

Naar Eupen (België)
Maandag 25 maart; na een redelijk goede nachtrust en een 
uitstekend ontbijt vertrokken we om ca. kwart voor negen 
uit Epen. Onze route liep van Epen naar Eupen (België) en 
was volgens de planning ook weer ongeveer 25 km. Na zo’n 
8 à 9 km, die ondanks de koude en de sneeuw vrij goed te 
lopen waren, vonden we een mooi plekje in de zon en uit de 
wind in de stad Plombières voor een eerste koffiestop. 
Door de koffie en wat lekkers erbij waren we weer ge-
sterkt voor de rest van het parcours. Genietend van de 
vaak heel fraaie panorama’s liepen we vervolgens naar 
Lontzen waar wij een uitgebreide lunch gebruikten op ge-
lukkig weer een beschut plekje. Het laatste stuk leverde 
ook niet veel problemen op en we waren om 4 uur in Eupen 
waar wij in een café-pension terecht kwamen. Dat was 
even slikken na de luxe van het vorige hotel; geen toilet op 
de kamer en 1 kamer zonder douche. Bovendien waren de 
kamers op 2 en drie hoog, zonder lift dus dat was sjouwen 
met tassen op smalle trappen. De kamers waren op zich 
netjes, maar de rooklucht hing overal; die trok uit het on-
derliggende café waar het blauw stond van de rook naar 
boven. Wat echter veel vergoedde was dat naast één van de 
kamers een lege ruimte was die we als kantine gebruikten. 
Er was b.v. een fles port meegenomen, die we samen sol-
daat gemaakt hebben. Volgens sommigen zat er wel een 
“vlieringsmaak” aan maar dat kwam omdat ie maar # 1,98 
bij Deen had gekost. Eten was in het pension ook niet mo-
gelijk maar zij prezen ons een restaurantje in dezelfde 
straat aan genaamd La Dolce Vita en dat bleek een zeer 
toepasselijke naam. Dat was dineren op hoog niveau.

Over de Haute Fagne
Dinsdag 26 maart; na weer een goed en stevig ontbijt (ge-
lukkig achteraf) vertrokken we vol goede moed uit Eupen 
voor een tocht over de Haute Fagne, een natuurgebied met 
veel bossen. Zoals het deze dag verlopen is hadden we nooit 
kunnen bevroeden, mede omdat we niet genoeg informatie 

hadden. We wisten wel dat we 
flink naar boven moesten (Haute 
betekent tenslotte Hoog) maar 
dat daar 20 centimeter sneeuw 
lag hadden we niet verwacht. 
Doordat het gehele gebied van-
wege die sneeuw afgesloten was 
voor auto’s kon onze catering 
ons niet bereiken wat er toe 
leidde dat we een trip van 28 km 
bijna zonder te rusten moesten 
maken onder barre omstandig-
heden en zonder eten. Gelukkig 
hadden enkelen nog snoep en 
sultana’s bij zich zodat we nog 
wat calorieën binnen kregen. De 
uiteindelijke bestemming van 
deze dag maakte de ontberingen 
op deze helse tocht meer dan 
goed. Hotel Relais de Poste in 
Robertville bleek een authentiek 
posthuis te zijn, door de eigenaar 

helemaal in de oude stijl gerenoveerd; echt prachtig. Ook 
ditmaal was het niet mogelijk om er te dineren, maar de 
hotelier, volgens Kees Plat heet die vanaf nu Jaap omdat ie 
op zijn broer Jaap lijkt, was zo vriendelijk om ons in drie 
ritjes naar het enige open eethuis in de omgeving te rijden 
en weer terug te halen na alweer een uitstekende maaltijd.
Daarna ging iedereen uitgewoond op een vroeg tijdstip 
plat.

Naar Losheimergraben
Woensdag 27 maart; met gisteren nog in gedachten werd er 
flink gebunkerd aan het ontbijt. Half 10 gingen we Robert-
ville uit onderweg naar onze eindbestemming van de dag in 
Büllingen. Het was alweer een koude dag, het kwik kwam 
maar niet boven nul, maar voor de derde opeenvolgende 
dag scheen de zon en dat maakte het weer dragelijk. Na 10 
km vonden we in Bütgenbach een kerk die open was. Kees 
Bot vroeg aan de pastoor of we vanwege de kou in de kerk 
koffie mochten drinken en die vond het nog goed ook; dat 
had  wel wat, koffie in de kerk. Er was ook een Eco-toilet 
naast de kerk hetgeen wel een luxe was na al die bermen en 
struiken die je af en toe noodgedwongen als toilet moet ge-
bruiken.
Volgens de oorspronkelijke berekening van Kees Bout zou-
den we daarna nog 5 km moeten; echter helaas bleek de 
eindbestemming niet helemaal correct in zijn GPS te staan; 
aangekomen bij het eindpunt bleek het hotel in een andere 
plaats te staan met dezelfde gemeentenaam. Toch ook weer 
mazzel gehad want we gingen de weg vragen bij een zaak 
en dat bleek een soort tearoom te zijn waar we toen maar 
zijn gaan lunchen.

De grensovergang met België.

Een rustplek in de rimboe. Ontbijt in het café.
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Volgens de aardige dame achter de toonbank zou het nog 
hooguit 5 km zijn. Goed doorvoed weer op weg verdween 
de zon en werd het steeds kouder, de wind begon te snijden 
en de 5 km bleken er meer te worden zodat we uiteindelijk 
bijna 24 km achter de rug hadden. Een aardige dame hoor 
maar ze had geen verstand van afstanden. We kwamen om 
half 4 aan bij het hotel in Losheimergraben en zaten zowat 
in Duitsland. 
Het hotel was eigenlijk gesloten maar was voor ons speci-
aal open gegaan. Het was een oud hotel en volgens Gaar 
Kwast hadden alle kamers een “vlieringlucht” maar de 
bedden waren goed en we hadden allemaal een badkamer 
met toilet. Het eten kon gewoon in het hotel plaatsvinden 
en daarna ging iedereen nog vroeger dan gisteren naar 
bed.

Het eindpunt: Schönberg
Donderdag 28 maart; het wordt eentonig maar het ontbijt 
was weer erg goed en we vertrokken weer om half 10, voor 
een wandeling die hooguit 15 km zou zijn. Echter om niet 
continue langs een grote weg te moeten lopen werd geko-
zen voor een route door de natuur en die ging door zeer 
heuvelachtig terrein, door sneeuw en modder en gladde 
trajecten. Na ruim twee uur kwamen we bij Holzheim waar 
we bij een klein kerkje dat gesloten was in de luwte onze 
koffie konden drinken en alle resten van cake, chocola en 

snoep die we nog overhadden konden opmaken. In het 
tweede gedeelte van de rit werd het nog heftiger dan in de 
eerste. Nog meer heuvels en dalen met smeltende sneeuw 
in karrensporen. Er werd evenwel niet over gezeurd want 
het uitzicht was adembenemend; de hoogvlakte en de be-
sneeuwde hellingen en hier en daar een paar huizen of 

boerderijen er tegenaan geplakt. 
Na nog eens 3 uur gelopen te 
hebben daalden wij af naar het 
lieflijke plaatsje Schönberg. Het 
waren toch weer 22 km gewor-
den. In een leuk restaurantje 
hebben wij vervolgens lekker 
ontspannen een late lunch genut-
tigd en gewacht op de aflossing 
door de volgende groep van Nico 
Schokker. Bij een straatkapelle-
tje tegenover het restaurant 
(zum Burghof, Nederlands spre-
kend) vond de overhandiging 
van de kaart plaats. Toen zat 
onze etappe erop en gingen we 
naar Herberg De Lanterfanter 
(ook weer Nederlands) en wer-
den daar in een ontzettend leuke 
herberg ontzettend verwend. Na 
een hele gezellige avond en een 
super ontbijt vertrokken wij de 
volgende dag weer naar ons ge-
liefde dorp. Toch iedereen weer 
blij dat ze teruggingen.Overdracht van de Parochiekaart aan Nico Schokker.

Onderweg deze moderne wegkapel.

Ploeg 5 van Schönberg-Belgie via 
Duitsland naar Junglinster-Luxemburg

Door de heuvels van de Belgische Ardennen wordt gelopen.

Donderdag 28 maart zijn we vanaf Succes vertrokken 
met de huurbus van Molenaar en een zelf geregelde volg-
auto. We vertrokken met schitterend weer met de zon 
aan de hemel. Na een korte break bij Van der Valk Stein-
Urmond zijn we om 15.15 uur in Vianden aangekomen 
waar we voor de duur van onze wandeltocht een hotel 
hadden geboekt. Vervolgens zijn we teruggereden naar 
Schönberg voor de overdracht met de vorige wandel-
ploeg. Enthousiast werden we door hen ontvangen met 
sterke verhalen van kou en ontberingen. Om 18.00 uur 
keerden we terug in Vianden en na een heerlijk diner la-
gen we om 21.00 uur in bed. 

Dag 2, start wandeltocht
Fris uitgeslapen begonnen we de dag om 07.30 uur met een 
uitstekend ontbijt. Om 09.45 uur gingen we dan eindelijk op 
pad vanuit Schönberg en om 11.30 uur hadden we onze eer-
ste stop in Bleialf met koffie en gebak. Daarna vervolgden 
we de weg maar kwamen we er al gauw achter dat we hele-
maal verkeerd liepen. 
Met iedereen een mening over de route gaf uiteindelijk Ge-
rard de doorslag met zijn Garmin GPS. En met succes want 
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we werden daarna door een schitterende omgeving geleid 
met goede wandelpaden en weidse vergezichten. Daarna 
was het oppassen op de bos- en weidepaden met 20 centi-
meter sneeuw en een spekgladde ongegrond. Frank en 
Henk gingen al snel onderuit, maar gelukkig zonder ver-
dere schade. 
Om  17.00 uur kwamen we op ons eindpunt van die dag in 
Niederüttfeld. Terug naar ons hotel kreeg Siem Keyzer een 
onheilstijding, zijn zwager Freek was overleden, waarna 
de sfeer verder bedrukt was. Wij wensen de vrouw en kin-
deren van Freek, evenals de naaste familieleden alle 
sterkte in het verwerken van dit verlies. 

Zaterdag 30 maart:
Vol goede moed terug naar het punt waar we gisteren ein-
digden, Niederüttfeld. Het weer zit mee met een ontlui-
kend zonnetje, geen wind of neerslag en een verwachte 
temperatuur van iets boven 0°.  Onderweg rijden we er-
gens naar beneden met een hellingspercentage van 15%. 
Er komt geen einde aan deze weg en we beseffen dat we die 
ook weer moeten opklimmen... 
We hebben er zin in. We komen aan en beginnen met wan-
delen rond 09.20 uur, eerst richting Hallenbach vervolgens 
naar Jucken. In het begin loopt een extra reisgenoot met 
ons mee, een enthousiaste hond die zeker 1 km meeloopt en 
niet meer weg wil. Gelukkig komen de eigenaars met een 
auto achter ons aan om hem weer op te halen Onderweg 
lopen we door een schitterende omgeving en soms is het 
meer dan de moeite waard om even stil te staan. Na 11 km 
arriveren we om 11.45 uur in Jucken en rusten we uit in 
een plaatselijke gelegenheid met koffie en met heerlijke 
tosties. 
Omstreeks 12.35 uur gaan we weer op pad richting Roders-
hausen, waar we aankomen om 14.30 uur. Hier naar toe 
moeten we best veel klimmen en blijkt het hoog in de heu-

vels aardig koud te zijn. Iets voor 15.00 uur gaan we weer 
op pad richting het hotel in Vianden, ons einddoel van deze 
dag. Omdat Siem om 17.00 uur zou worden opgehaald door 
zijn zoon Simon en zijn vriendin, ging het tempo onder aan-
voering van Siem nog iets omhoog.  Op basis van de Gar-
min-gps was het nog 7 km, maar uiteindelijk bleek het nog 
zo’n 11 km te zijn, waarvan de laatste 5 km via bospaadjes 
waar geen eind aan leek te komen. We kijken tevreden te-
rug op een zware dag met in totaal 32,5 km die we hebben 
gelopen. De kop is eraf, want vanaf nu is het nog maar zo’n 
35-40 km naar Junglinster en daar kunnen we nog 2 dagen 
over doen.

Zondag 31 maart
Afgesproken wordt om vandaag te lopen naar Medernach. 
Gelijk vanuit Vianden kiezen we voor een uitnodigend wan-
delpad de heuvels in richting Diekirch. Dat hebben we ge-
weten want dat pad ging zo’n 2 km alleen maar omhoog. 
Maar met een prachtige omgeving ging dat feitelijk zonder 
problemen. Alleen Nico had niet veel op met de natuur. Ook 
daarna is het een regelmatige afwisseling van klimmen en 
dalen. 
Het weer is wederom perfect, het zonnetje komt er zelfs 
door en het is genieten. Onderweg nemen we een kleine 
pauze in een bosrijke omgeving waar we worden gebeld 
door de Love radio. Op de vraag waar ons startpunt Schön-
berg ligt weet Nico het antwoord, ergens in België.... He-
laas was de verbinding slecht en werd het gesprek al snel 
beëindigd waardoor we niet het verzoeknummer van Nico 
voor zijn vrouw Wil konden aanvragen. Een nummer van 
John Dé, maakt niet uit wat. Na 13 km komen we om 12.40 
uur aan in Diekirch waar we  even opsteken met koffie en 
cake. Om 13.15 uur gaan we verder richting  Medernach,waar 
we om 15.25 uur we na 23 km vermoeid maar voldaan aan-
komen.

Door de bossen en over een dik sneeuwpak wordt gelopen.

Onderweg even ‘n kopje erwtensoep om op te warmen.Nico Schokker en Frank Jonker rusten even uit.
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Onderweg worden gehaktballetjes in saté en knakworstjes van Bakker-
tje genuttigd.

Gerard Veerman bij het plaatsnaambord van 
Vianden in Luxemburg.

Maandag 1 april
Maandagochtend gaan we om 08.30 uur ontbijten. Opletten 
want het is 1 april. Iemand vraagt in de eetzaal “Kenne we 
al?” Is het Siem Keyzer... hij is om 03.15 uur weggereden 
uit Volendam en om 08.00 uur aangekomen. Siem wil de 
laatste dag graag nog meemaken en daarna gelijk terug. 
We vertrekken om 09.30 uur naar Medernach en van daar-
uit starten we om  10.00 uur. Nico kiest voor de kortste niet 
natuurvriendelijke route, de rest volgt Gerard die een 
mooie route had gevonden op internet. Het weer is perfect, 
met de zon aan de hemel, een kleine bries en ongeveer 4°c. 
Eerst lopen we naar Larouchette vervolgens wandelen we 
een stuk van de Mullerthal trail naar Bluhmenthal. Totaal 
10 km door de heuvels en door het bos, volgens Siem het 
mooiste stuk van deze trip. Aankomst 13.35 uur in  Junglin-
ster. Totaal 101 km gewandeld. Helaas hebben we geen tijd 
om in Junglinster rond te kijken, we rijden gelijk naar het 
hotel in Vianden, terugkijkend op vier fantastische dagen 
in een schitterende natuur. Terug in het hotel genieten we 
nog even na met een paar heerlijke biertjes en bitterballen 
en wuiven Siem uit voor zijn terugreis naar Volendam. 
Dinsdagmiddag 2 april is de overdracht aan groep 6 in Jun-
glinster.

Overdracht van groep 5 naar groep 6 in Junglinster Luxem-
burg.

2 april 2013 vertrek 
Om 10:45 uur vertrokken Cor, Gerda en Jan vanuit Vo-
lendam richting Junglinster in Luxemburg. Ik word om 
11:00 bij ‘de Lucht’ bij Den Bosch opgepikt en dan gaan 
we verder richting Luxemburg. De totale groep bestaat 
uit Gerda Heneweer uit Zwaag, Cor Veerman en Jan 
Koning uit Volendam en Mieke Rust uit Den Bosch. Na 
het wegvallen van groep 6 hebben wij als reserves, hun 
plaats mogen innemen. 
Bij aankomst in Junglinster was het zonnig weer en we 

hoopten voor de rest van de dagen op ook zulk mooi weer. 
Groep 5 stond ons al op te wachten en we hebben de kaart 
overgedragen gekregen van Nico Schokker. Ze maakten 
ons gelijk jaloers met hun verhalen over hun catering on-
derweg met kippensoep, snert en gehaktballen. ‘s Avonds 
zijn we heerlijk gaan eten in een Chinees restaurant en heb-
ben de boel een beetje verkend.
3 april: Junglinster (L)- 
Wincheringen (D), 25 km
’s Morgens om 9:30 uur met toch een beetje sneeuw ver-

Groep 6: Van Junglinster naar Bionville sur Nied
De weg is afgesloten, maar de wande-
laars gaan door.

Een heerlijk diner in een van de hotels.Onder een hekje door wordt gekropen.
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Even een rustpauze.

Kijken bij de bomenkap.

trokken, maar verder goed wandelweer. Op naar Winche-
ringen (Duitsland). We zijn via allemaal kleine weggetjes 
toch een beetje afgedwaald van onze geplande route, maar 
het is wel de moeite waard. We zijn ook al een tijdje aan het 
zoeken voor een bakje koffie in een of ander café, maar 
helaas niets te vinden. Alles is gesloten in Luxemburg. Mis-
schien dat we in Duitsland meer kans maken. En inder-
daad, na ongeveer 24 km lopen genoten we - enkele meters 
over de grens in Duitsland - onze eerste bakje koffie, en dat 
was erg lekker. We hadden nog geluk, want vanwege werk-
zaamheden was de brug over de Moezel afgesloten! Geluk-
kig mochten er wél voetgangers over, anders hadden we 26 
km om moeten lopen. Om 16:00 uur kwamen we bij ons ho-
tel in Wincheringen aan. Gesloten!!! Dat was balen. Maar 
na even wat te hebben rondgevraagd vertelden de buren 
ons, dat we moesten ‘klingelen’ aan de deur. En ja hoor, 
daar kwam alsnog iemand aan. Na een lekker wijntje of 
biertje zijn we ons gaan opfrissen. ‘s Avonds – met prach-
tig, hoog uitzicht over de Moezel - weer heerlijk gegeten. 
We verheugen ons op de dag van morgen - hopen alleen op 
wat beter weer, want het is nog erg koud.
4 april: Wincheringen (D)-Mettlach (D), 
26,2 km
Vanochtend was best wel zwaar en we waren dan ook blij 
dat we van ons hotel een broodje hadden meegenomen. 
Weer was er onderweg geen koffie of iets anders te krij-
gen. Na zo’n 12 km kwamen we in een bos, totaal onver-
wacht, over een stuk Romeinse herenweg; ‘Via Galiga’. 
Hier zijn vele voetstappen naar en van Rome, ons voor ge-
gaan en dat maakte het wel erg bijzonder. Door het bos was 
het wel veel klimmen en dalen. Maar ja, dat kon je aan ons 
wel over laten, we zijn natuurlijk geen watjes. Rond half 5 
arriveerden we op de plaats van bestemming; Mettlach. Na 
het eten en onder het genot van een lekker wijntje, bleek 
tijdens de verhalen aan de tafel, dat Cor en Jan toch ook 
wel blij waren dat we op de plaats van bestemming waren 
aan- gekomen. Gelukkig maar, wij dachten dat wij vrou-
wen er alleen last van hadden gehad. Toen we van het res-
taurant terug liepen naar ons hotel, bleken we ook alle vier 
best last van spierpijn te hebben. De mannen bleven nog 
even napraten, maar wij - Gerda en Mieke - zijn gelijk ons 
bed ingedoken. Het was pas 20.30 uur (‘kinderbedtijd’) 
maar – hahaha - soms blijven we allemaal een beetje kind.
Mieke 
5 april: Mettlach-Rehlingen-Siersburg 
(D), 28,7 km
Jaja, mannen! Ze zeggen dat vrouwen ‘s morgens zo lang 
nodig hebben, maar deze twee waren altijd als eersten aan 
het ontbijt. Na een heerlijk stevig ontbijt - dat is echt nodig 
voor zo’n dag - en met een broodje mee voor de lunch, gin-
gen we in de koude ochtend om 9.30 uur van start richting 
Rehlingen-Siersburg. We zaten vanaf het hotel goed in de 
richting. Het eerste stuk ging vlak langs de weg, goed uit-
kijken dus. Jan had op Google-maps een mooi bospad ge-
vonden; wat heerlijk die rust! Na een stukje te hebben ge-
lopen kwamen de mannen erachter dat we verkeerd liepen 

en aan de andere kant van het akkerland moesten zijn - dus 
gewoon even oversteken (gelukkig waren de plantjes nog 
in rust). Samen met de kaart van Jan en de GPS van Cor 
werd het later duidelijk dat we toch wéér moesten overste-
ken; we moesten wél onder de weg door. We zijn onwijs 
mooie plekjes tegen gekomen en met de vele kapelletjes 
voor ‘wanderers’ leek het wel of het echt een bedevaart-
route voor wandelaars was. Voor ons was het dat écht wel! 
We deden hele leuke plaatsjes aan, maar - heel raar - we 
zagen niemand. Na de lunch, die we gelukkig zelf weer had-
den meegenomen, kwam er een hele zware beklimming let-
terlijk op ons pad. Jan, Cor en Mieke leken wel klimgeiten, 
maar voor mij was het echt puf-puf-puf. Wat was ik blij dat 
ik boven was. Cor keek even op de GPS en gaf aan dat we 
op 350 meter hoogte zaten. Het was een heel mooi uitzicht. 
Ook was dat de mooiste route die dag. Verder ging de route 
langs stinkende auto’s richting - hoopten we - koffie. Wat ‘n 
samenwerking tussen Jan (kaart) Cor (GPS). Mieke en ik 
hadden daar elke keer weer plezier in. Wij hadden het wel 
gemakkelijk hoor - wij volgden gewoon! En ja, zonder te-
genspreken (!) werd er een heerlijk rustig pad gevonden -  
ging dat helaas niet helemaal oké - dus gewoon terug! We 
moesten tenslotte wél kilometers maken! (Zó is dat een 
fluitje van een cent (haha)). Dan toch maar weer langs de 
autoweg.
Aangekomen in Rehlingen-Sierburg wilden we snel - want 
het werd steeds kouder en kouder - het hotel opzoeken. He-
laas bleek het op Jan’s TomTom nog 5 km verder te zijn 
dan gedacht, en dat viel wel even tegen. Aan de overkant 
van de weg was een café, en dat was gelukkig open. Eerst 
even koffie en een plaspauze. We werden heel vriendelijk 
door een meisje met groene haren en nagels ontvangen; zo 
ontzettend vriendelijk. Ze maakte een lijst hoe we moesten 
lopen naar onze slaapplek. Precies volgens haar lijstje 
kwamen we om 17.30 uur aan bij Gästhaus Gellenberg, 
waar we hartelijk werden verwelkomd. Gelukkig konden 
we daar heerlijk eten en natuurlijk eerst even een biertje 
of wijntje drinken. Het eten was echt heerlijk, de dames 
vertrokken daarna snel naar boven, de mannen bleven nog 
even lekker zitten.
6 april: Rehlingen-Siersburg (D)-
Creutzwald (F), 28 km
Na een goede nachtrust stond er alweer een heerlijk ont-
bijt voor ons klaar en genoeg om er ook onze lunch van te 
maken. Omdat we het gisteren toch wel koud hadden gehad 
waren we alle 4 goed aangekleed. Jan z’n thermo - net als 
Mieke, en Cor zijn rugtas was zowat leeg omdat hij alles 
aan had. Ik had mijn regenbroek aangedaan en daar ging 
lekker geen wind door heen. Eerst een stukje terug rich-
ting Gisingen waar we alweer niemand zagen. Langs de au-
toweg net als eendjes achter elkaar richting Merten. Dat 
waren de minder leuke stukjes, maar soms kan dat echt 
niet anders. Jan en Cor hebben daar echt heel goed hun 
best op gedaan - onze dank daarvoor. De weg was gelukkig 
niet zo druk en onderweg liepen we langs een gigantisch 
zenderpark (ondersteuningen van GSM en elektriciteit?). 
Samen hadden de mannen een prachtig pad gevonden rich-
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Jan Koning overhandigt in Bionville sur Nied de parochiekaart aan Dick Veerman.

ting Frankrijk. Hier vonden we een monument met pla-
quette waar de grensbewoners uit Frankrijk en Duitsland 
aangaven, ondanks alle uitgevochten oorlogen, als goede 
buren verder te zullen gaan. Even verder lag er midden in 
het pad een betonnen plaat met allemaal Franse en Duitse 
kinderhand-afdrukken met dezelfde betekenis. Daar was 
ook een bankje waar we in de volle wind onze lunch hebben 
genoten. Hier ging ons pad de verkeerde kant op, dus dan 
maar weer even steil omhoog (heel hoog) over het akker-
land in de richting die de GPS aangaf. Daar kwamen we 
hele vriendelijke oudere Duitse heren tegen die precies 
uittekenden hoe we moesten lopen. Daar waren we heel blij 
mee. Natuurlijk deden we niet precies wat ze het hadden 
uitgetekend. We kwamen er dus mooi niet uit. Wél werd het 
een geweldige mooie route, dwars door een oud bos met 
oude grensstenen uit o.a. 1830 en 1920. Gelukkig had Cor 
de GPS - dat is echt wel een wonderding hoor op zulke mo-
menten. Het werd een afdaling dwars door het bos, die vrij 
stijl ging en over een - onder de bladeren - niet altijd zicht-
baar pad. Heerlijk dat zulke dingen gebeuren. Van daar 
langs de weg richting Creutzwald (Frankrijk). Dan maar 
weer in ganzenpas. Daar aangekomen moesten we de ge-
hele stad doorlopen (4,5 km!) naar ons hotel, gelegen in een 
mooi park met waterpartijen. Helaas konden we daar niet 

Onderweg kwamen de lopers diverse monumenten tegen.

eten. De receptioniste wist wel een heel goed restaurantje, 
maar daar moesten wel nog wel even 1,5 km voor teruglo-
pen. Je moet er wat voor over hebben om te eten. Het eten 
was echt Franse keuken en écht goed.  Achteraf was dat 
stukje lopen nog hartstikke fijn ook. Welterusten en mor-
gen het laatste stukje.
7 april: Creutzwald-Bionville sur Nied 
(F), 25 km
Waar we, betreffende het Franse ontbijt bang voor waren, 
kwam niet uit; we kregen een heel goed ontbijt waar we 
zelfs weer voor onze lunch gebruik van konden maken. De 
laatste loodjes gingen we aan. Het leek een mooie dag te 
worden. Alleen Gerda had er in de ochtend nog niet zo’n 
vertrouwen in - die had toch maar weer de regenbroek aan-
getrokken. Het begon wel frisjes hoor, maar de blauwe 
lucht zag er veelbelovend uit. We moesten een klein stukje 
route terug lopen en in het volgende dorp kwamen we nog 
over een gezellige rommelmarkt. Ondertussen was de pet 
van Cor af en de regenbroek van Gerda uit. Daarna het bos 
weer in, wat we alle 4 heerlijk vinden. 
O jee, ‘verboden toegang’; een slagboom over de weg met 
een slot erop! Dat geldt natuurlijk niet voor ons; daar kruip 
je gewoon onder door hoor, en lekker lopen maar. Ook dat 
tunneltje met verboden toegang; daar ga je ook gewoon 
door heen. 
Dan stopt de kaart van Jan en is de GPS van Cor weer van 
onschatbare waarde. Deze ziet een pad; daar gaan we dan 
maar weer. O jee, een ketting dwars over de weg! Daar 
stap je ook gewoon over heen. We vervolgen onze weg en 
daar is alweer een slagboom. Ook die negeren we natuur-
lijk. Dan – bij een verlaten en vervallen legerkampement 
– kunnen we blijkbaar niet verder en besluiten terug te lo-
pen naar een ‘hoorbare’ weg vlakbij. Maar wat kan een 
mens genieten van zulke tochten. De weg was een ander 
dan op de kaart stond. Nemen we toch lekker een ander 
route! We kwamen door een heel mooi dorpje waar vroeger 
waarschijnlijk een kolenmijn is geweest. Even verder was 
er een muurschildering over het dagelijks leven in de Ro-
meinse tijd. Zo waren er toch heel wat verwijzingen naar 
Rome. Ondertussen werd het lunchtijd, we gingen op een 
zonnig plekje, midden in het dorp op een muurtje zitten. 
Hier kwamen 2 Franse vrouwen naar ons toe en vroegen of 
we misschien koffie zouden willen. We moesten zelfs bin-
nen komen om dat op te drinken. Ondertussen werd de 
buurman met i-Pad opgetrommeld om ons de route naar 
Bionville-sur-Nied te laten zien. 
Jammer genoeg hadden we niet zoveel tijd om van het be-
zoek te genieten. Wij waardeerden het wel ontzettend. We 
volgden de route die we gekregen hadden van die vriende-
lijke meneer. En de tijd drong, omdat we met groep 7 om 
14.30 uur in Bionville-sur-Nied voor de overdracht hadden 
afgesproken. Het was nog een behoorlijk stukje lopen door 
‘het lege land’, zoals Jan dat noemde toen we het voor ons 

zagen liggen. En ja hoor, daar 
was het pad waar we eigenlijk 
hadden moeten uitkomen als we 
de originele route hadden ge-
volgd. Toen het laatste stukje; 
maar ja, het goede pad lag al-
weer aan de andere kant van de 
akker, dus er weer dwars over. 
Ik weet niet of de boer daar blij 
mee was. Cor zijn GPS stuurde 
ons recht op ons einddoel af. En 
een paar seconden over 14.30 
uur schudden wij de handen van 
de groep 7 leden. Ons einddoel 
was bereikt!! 
Groep 7 begon direct met lopen 
en wij stapten in de bus richting 
Volendam. Het waren geweldige 
dagen, geen blessures, alles ging 
heel goed. En het is echt voor 
herhaling vatbaar!  Het was echt 
genieten deze dagen. Mede na-
mens de andere bedevaartgan-
gers van groep 6, bedank ik het 
projectteam voor deze schitte-
rende tocht. 
(Gerda)



Bedevaart naar Rome 2013 15

De groep op weg naar de volgende bestemming, terwijl het 
weer er niet beter op wordt.

Even een broodje nuttigen op de trap van deze kerk in 
Frankrijk.

Door prachtige natuurgebieden wordt gelopen.Klaas en Henk Veerman (van Pietje) en Herman Wulter-
kens aan de wandel.

Op zaterdag 6 april vertrokken we ‘s morgens om 8 uur 
vanuit Volendam. De groep bestond totaal uit 9 personen 
t.w. 5 wandelaars (de gebroeders Dick, Klaas, Henk, Piet 
Veerman (van Pietje) en Herman Wulterkens) en 4 mede-
reizigers (Freek Bont, Vera Veerman, Huib Zwarthoed-
Bont en de oudste zus van de broers Duur Wulterkens-
Veerman). Het was goed weer en de onderlinge sfeer is 
altijd optimaal. We hadden er veel zin in.

Bezoek kathedraal van Metz
Met de bus van garage Molenaar en de camper van Freek 
Bont beladen met proviand gingen we van start. Aangezien 
we toch in de buurt van Metz waren hadden we besloten om 
deze stad even aan te doen en een bezoekje te brengen aan 
de kathedraal Saint-Etienne. Uniek aan deze kathedraal 
van Metz is het enorme oppervlak van de kerk en de kunst-
zinnige waarde van de glas- en loodramen. Tevens een 
mooie gelegenheid om een kaarsje op te steken. Na een 
kleine rondwandeling vertrokken we. Het weer was aan de 
frisse kant met af en toe een spatje regen. Om 18.00 uur 
bereikten we onze thuisbasis. We hadden gekozen voor een 
vaste plek ongeveer centraal in ons wandelgebied de Mo-
selle in het plaatsje Lezey. Achteraf een heel goede keuze, 
aangezien dit gebied over weinig hotels beschikt. ‘s Avonds 
zijn we op zoek gegaan naar een restaurant waar we ons 
lekker hebben laten verwennen.

Dag 1: zondag 7 april
Na een gezamenlijk ontbijt vertrokken we om 10.30 uur. 
Het was de bedoeling om de omgeving te verkennen. In de 
stad Morhange hebben we met z’n allen koffie gedronken 
en een bezoekje gebracht aan de kerk. Hierna gingen we 
richting Bionville voor de overdracht. Bionville is een 

stadje met ca. 340 inwoners. De kerk was gesloten en er 
heerste een serene rust in Bionville. Om ca. 14.00 uur vond 
de overdracht plaats met de wandelaars van groep 6. Na 
een korte uitwisseling gingen we gelijk van start. De weers-
omstandigheden waren prima en in een vlot tempo passeer-
den we de stadjes Raville, Fouligny, Guinglange en Hemily. 
We liepen door het bos naar Arriance en Manly en na ca. 23 
km bereikten we de stad Brulange en vanuit hier werden 
we opgepikt door Freek die ons weer veilig naar onze vaste 
thuisbasis bracht. Na een heerlijke douche hebben we ons 
laten verwennen door de dames.

Dag 2: maandag 8 april
We vertrokken ca. 9.00 uur vanuit Brulange. De zon liet 
zich niet zien, het was koud en met een stevige wind tegen 
liepen de senioren van de wandelvereniging in een vlot 
tempo. We passerden de plaatsen Marthille, Archain, Bel-
lange, Dalhain, Burlioncourt en Hamport. In alle boven-
staande plaatsen was er geen café noch restaurant te be-
kennen. Een uitgestorven wereld. We liepen langs eindeloze 
akkergronden en weilanden. De natuur verkeerde nog in 
een winterse staat. De bomen waren kaal en grijs. De ber-
men langs de weg vertoonden nog geen enkel teken van le-
ven. De mest lag hoog opgestapeld om uitgereden te wor-
den. Na Hamport hadden we gekozen voor een route dwars 
door het bos. Een glooiend terrein waar we behoorlijk heb-
ben afgezien. De route markering ontbrak veelal en het 
duurde dan ook niet lang dat we weg totaal kwijt waren. In 
de verte hoorden we in het bos het geluid van een ketting-
zaag en na een tijdje zagen we 2 bosarbeiders die druk 
doende waren de bomen een kopje kleiner te maken. Na een 
korte uitwisseling waren we weer op het goede pad en kon-
den we onze weg vervolgen. De lucht werd donker en het 

Etappe 7: Bionville sur Nied naar Lorquin



Bedevaart naar Rome 201316

Etappe 8: Van Lorquin naar Chartenois

begon te regenen. Ca. 18.00 uur bereikte we onze thuisbasis 
waar we werden opgelapt door de goede zorg van de  da-
mes.

Dag 3: dinsdag 9 april
Om 9.00 uur gingen we weer van start vanuit Blanche-Eg-
lise. De donkere luchten voorspelden weinig goeds en al 
snel begon het te regenen. Het was koud en er stond een 
straffe wind. Kortom bijzonder onaangenaam. De opzet 
was vandaag een GR-pad te volgen en na lang zoeken von-
den we de aanduiding op de bomen. We liepen in een groot 
bos. De nacht daarvoor had het pittig geregend met alle 
gevolgen vandien. Door de plassen waren de paden prak-
tisch onbegaanbaar en de wegmarkering liet te wensen 
over. Ploeterend door akkervelden met die heerlijke zachte 
klei, die als lijm aan de schoenen vast bleef plakken. En de 
regen viel inmiddels met bakken uit de hemel. In de buurt 
Tarquimpol konden we bij een boerderij onder een afdak 
ons lunchpakket aanspreken. Via Assenoncourt bereikten 
we Fribourg waar Freek ons weer oppikte en veilig terug-
bracht naar onze gite in Lezey. Een loodzware dag waar bij 
een aantal lopers de voeten begonnen te protesteren. Maar 
ondanks de kommer en de kwel bleef de stemming erin. De 
Pieten kunnen wel tegen een stootje.

Dag 4: woensdag 10 april
Ons onderkomen beschikt over een grote eet- en woonge-
deelte, 3 slaapkamers met 2 badkamers. De 4 broers slie-
pen op één kamer waar zij de nacht probeerden door te 
brengen en ‘s morgens aan de ontbijttafel werden de nach-
telijke taferelen uitgewisseld en de lachsalvo’s hoorden je 
tot in de verre omtrek. Vroeger in het ouderlijk huis slie-
pen de vier broers ook gezamenlijk op een slaapkamer en 
de verhalen hierover bezorgden ons stijve kaken van de 
lach. Om 9 uur gingen we weer aan de wandel vanaf Fri-
bourg. De weersomstandigheden waren wisselvallig. Een 
miezerig regentje, veel wind en de temperatuur liet te wen-
sen over. We haden gekozen voor de GR5 wandelroute. We 
passeerden diverse grote meren en het wandelpad was 
prima begaanbaar en de markeringen ontbraken deze keer 

niet. We liepen door een prachtig gebied en via Diana-Ca-
pelle liepen we naar Landange en bereikten we ca. 14.00 
uur onze eindbestemming Lorquin, waar we het eerste café 
tegenkwamen en hier hebben we met de gehele groep een 
versnapering genomen. Eindelijk even de benen strekken. 
In de kerk hebben we een kaarsje opgestoken uit dank voor 
de goede afloop.

Dag 5: donderdag 11 april
Na de inspanningen van de voorgaande dagen hebben we 
een bezoekje gebracht aan de prachtige stad Nancy. Het 
stadscentrum heeft fraaie pleinen en het grootste en be-
roemdste plein is Place Stanislas. Wezenlijk onderdeel van 
het plein zijn de smeedijzeren en vergulde hekken op de 
hoeken en bij de toegangen naar het plein. In een café/bras-
serie hebben we een cappuccino gedronken met wat er bij. 
Na een wandeling door de binnenstad van Nancy zijn we 
teruggegaan naar Lezey, onze verblijfplaats. We hadden 
besloten om ‘s avonds een restaurant te bezoeken en na 
veel overleg hebben we een tafel kunnen reserveren.

Dag 6: vrijdag 12 april
Omstreeks 13.00 uur zijn we naar Lorquin gereden voor de 
overdracht. Ca. 13.30 uur arriveerde groep 8. Na een korte 
uitwisseling ging de groep, hun veel succes wensend, van 
start. Samen kunnen we terugzien op een geslaagde wan-
deltocht. De kennismaking van de Moselle met zijn glooi-
end landschap, de immense akker- en weilanden, de felle 
en koude winden, de vele regenbuien, de vriendelijke be-
volking geven voldoende spraakstof op de komende ver-
jaardagfeesten.
Onze dank gaat dan ook uit naar de organisatie die de Ro-
mewandeling heeft opgezet, garage Molenaar voor de bus, 
sponsor Freek Schilder voor zijn heerlijke salades. Freek 
Bont als bekwame chauffeur en voor het beschikbaar stel-
len van zijn camper. De dames Vera, Huib en Duur voor de 
goede verzorging. En uiteindelijk de wandelaars Dick, 
Klaas, Henk, Piet en Herman voor de fijne onderlinge sfeer 
van vriendschap en harmonie. 
Het was grandioos.           

Beschut tegen de regen wordt een pauze gehouden in dit 
bushaltehokje.

De eindbestemming is bereikt door groep 7 in Lorquin.

Na twee keer samenkomen met dezelfde groep als 4 jaar 
geleden, om de voorbereidingen te treffen voor deze wan-
delvakantie. We hadden globaal de etappes al uitgestip-
peld,  en gingen zonder overnachtingen te boeken op stap. 

Eerste dag: Lorquin - Abreschviller
Op vrijdag 12 april zijn we 06:00 uur incompleet vertrok-
ken met een busje van Molenaar vanuit Monnickendam 
naar Lorquin waar ons startpunt was. We waren met vier 
pelgrims namelijk Piet Bond wederom chauffeur, Jaap Ho-
ningh ook weer  fotograaf,  Ben Mesman sub-kaartlezer en  
Arie Boots verslaggever. De 2 ontbrekende pelgrims wa-
ren Roel van Driel (de captain) en Jaap Springer de enter-
tainer. Deze zouden  zich later bij de groep voegen aange-
zien Roel nog wat wilde herstellen van de griep. Na een 

tussenstop om ca. 11:00 bij wegrestaurant Hochwald voor 
koffie kwamen we om ongeveer 13:30 uur in Lorquin aan. 
Bij de Heilige Kruiskerk, die in 1749 is gebouwd, stond de 
groep van Dick Veerman al te wachten om afgelost te wor-
den. Na de gebruikelijke foto van de overhandiging van  de 
heilige Jozef (dit keer geen beeldje maar een plaat) zijn we 
om ongeveer 14:00 uur vertrokken via de Rue des Vosges 
naar ons eerste aankomstpunt Abreschviller. Het zou een 
etappe zijn van 2 tot 2 ½ uur maar aangezien we al snel ver-
keerd liepen en overvallen werden door een hevige regen-
bui werd het dus ruim 3 uur. Bij aankomst in Abreschviller 
op zoek naar een slaapplaats wat niet meeviel. We kwamen 
als eerste aan bij een Gites maar daar werd niet open ge-
daan. Verder gelopen maar we zagen verder niets. De 
plaatselijk brandweer was bezig met het wassen van de 
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brandweerauto. Gevraagd naar een overnachtingsplaats. 
Een jonge brandweerman begon direct te bellen en ten-
slotte bracht hij ons naar het plaatselijk buro de tourisme, 
waar de beheerster een heel  blad met adressen heeft afge-
beld maar zonder resultaat. Toen kwam ze ineens met Ho-
tel Restaurant des Cigognes uit de hoge hoed, wat van haar 
zus was. We konden er pas om 18:00 uur terecht maar heb-
ben er heerlijk gegeten en geslapen.
Tweede dag: Abreschviller – 
Wangenbourg
Vertrokken om 09:30 uur door het Bois du Brantweinthal 
over de Linnenberg, Katzenberg en de Walstenberg naar 
het plaatsje Walscheid waar we de eerste hoogteverschil-
len al voor de kiezen kregen. De hoogtes varieerden van 
400 tot 460 meter, met verschrikkelijke mooie bospaden en 
een rijk gevarieerd bos. Na Walscheid was de volgende 
plaats Dabo. Dit bereikten we via de Mollberg en de Mar-
telberg (beide heel toepasselijk) met oplopende hoogtes tot 
ca. 530 meter.  Van ver zagen we de Chappelle Saint Leon 
al liggen. Dit is een kapel gewijd aan Saint Leon IX op een 
enorme rots wat hoog boven  het plaatje Dabo uitsteekt. 
Het lag in de volle zon en het was een spectaculair gezicht. 
We trokken verder door de bossen en over de bergen, de 
wandelroutes die we volgden waren goed te vinden. De 
laatste berg die we over moesten was de Col de la Schleif ( 
690 meter). 
Het waren soms best wel flinke stijgingen en het was best 
wel zwaar. Er werd hier en daar wel redelijk gemopperd, 
maar de omgeving maakte veel goed.  We kwamen aan in 
het plaatsje Engenthal en omdat het al vrij laat was wilden 
we daar overnachten. Er stonden 2 vrouwen te praten en 
gevraagd waar we konden overnachten. Er werd meteen 
gebeld want haar tante had een bed en breakfast. Wij naar 
het huis van haar tante, maar ze had de kamers nog niet op 
orde, dus blijkbaar wilde ze geen geld verdienen. Er bleek 
nog een adres te zijn voor overnachtingen. Maar daar aan-
gekomen en het bezichtigen van de kamers, bleek dat er 
niet gegeten kon worden. Dan moesten we 5 km lopen naar 
het volgende dorp. We hebben afscheid genomen en zijn 

De groep die de 8e etappe liep van Lorquin naar Chatenois. Chapelle Saint Leon.

De route uitzoeken. Overnachten in Tilly’s Biker.

toen maar doorgelopen naar Wangenbourg waar we eigen-
lijk toch al wilden overnachten. We kwamen om ca. 17:30 in 
Wangenbourg aan toen, maar op zoek naar een overnach-
tingsplek. We vonden pension café restaurant Le Schnee-
berg. Dit was een combinatie van een museum en een res-
taurant. Het stond helemaal vol met etalagepoppen met 
verschillende soorten ouderwetse kleding, oude naaima-
chines, blikken, beeldjes, muziekinstrumenten etc. De ei-
genaren waren heel aardig. Verder waren er mensen die er 
permanent verbleven, deze zouden bij ons in een centrale 
werkplaats werken, maar ter compensatie hielpen ze daar 
in de bediening. Ben vond dat we bij de Adams Family te-
recht waren gekomen, en zei dat ik waarschijnlijk om 12 
uur ’s nachts, omdat ik naast de deur, lag in mijn nek gebe-
ten zou worden als de klok geslagen had. Dit is niet gebeurd 
want na 10 uur mocht de klok van de kerk aan de overkant 
niet meer luiden. We konden er wel eten, maar alleen Nood-
els. Dit hebben we maar afgeslagen en hebben een pizzeria 
opgezocht. Wederom lekker gegeten, en nog een afzakker-
tje in het hotel genomen.

Derde dag: Wangenbourg-Laubenheim   
We zouden om ongeveer 09:30 vertrekken, maar Piet is 
eerst de kerk gaan bekijken. Daarna op zoek naar een bak-
ker en slager voor het inslaan van stokbrood en ham en 
paté. Het was een lange en warme dag. De wandelroutes 
waren vandaag slecht te vinden. Er ontbraken bordjes die 
we moesten volgen, of we hebben ze over het hoofd gezien.  
We hebben de hele dag over bergen, de Petit Ringelsberg 
571 m, Grand Ringelsberg  645 m, en door bossen Bois du 
Baron gesjouwd. Stoppen, kaart bekijken, discussiëren, en 
maar weer verder. Dit heeft zich vele malen voorgedaan. 
Via de plaatsen Oberhaslach en  Niederhaslach  zijn we in 
verband met de tijd langs de D704 en de GR 531 naar Lau-
denheim gelopen. Daar zagen we twee Gites. Bij alle twee 
aangebeld maar er werd niet open gedaan. Gevraagd aan 
een bewoner voor slaapgelegenheid, dat kon in het vol-
gende dorp. Om 17:30 aangekomen bij Hotel Restaurant 
Fischhutte, maar die was gesloten tot 4 mei. Toen hebben 
we Roel en Jaap gebeld die zich vandaag bij ons aan zouden 
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sluiten. Ze waren nog 5 km van Laudenheim verwijderd. 
Eerst wat gedronken, want Jaap had een voorraad gekoeld 
Amstel bier meegenomen. Daarna is Roel met Jaap H. en 
Piet in zijn eigen auto op zoek gegaan naar een overnach-
tingadres. Dit heeft ruim een uur geduurd, en we kwamen 
ong. 22 km verderop terecht in het plaatsje Rothau. ’s 
Avonds wilden we eten maar er was geen eetgelegenheid. 
Met de auto naar het plaatsje Schirmeck, weer uitstekend 
gegeten en weer op tijd naar bed.

Vierde dag: Rothau- Wittherthalhof
Na bestudering van de kaart maakte het qua afstand niet zo 
veel uit of we van Laudenheim of Rothau naar Wittherthal-
hoff gingen, dus maar gewoon van het overnachtingadres 
vertrokken. We hoefde ons niet meer zo druk te maken 
voor een overnachtingsplek, omdat entertainer Jaap S. met 
Roel zijn auto op zoek ging naar naar een logeeradres. Via 
de La Schleiff ca. 800 m en het Bois de Grendelbruch trok-
ken we verder. De ondergrond werd steeds natter wat ons 
verwonderde, want het had niet geregend. Op de Rocher de 
Rathsamhausen en de Kirchbuhl kwamen we de eerste 
sneeuw tegen op 1000 m hoogte. Rond 13:00 uur belde Jaap 
S. dat hij een bijzonder logeeradres had gevonden, name-
lijk Chambre  d’Hotel  Tilly’s Bed & Breakfast een Apart-
ment House since 1904. Na wat google werk blijkt het een 
biker logeeradres te zijn.  Het waren  gezellige kamers met 
bad- en douchegelegenheid. Qua inrichting gingen we te-
rug in de hippietijd. We konden er wel ontbijten maar niet 
lunchen. Na aankomst hebben we ons eerst opgeknapt, en 
daarna aan het gekoelde Amstelbier heerlijk zittend in de 
zon op het balkon. Toen wij zaten te genieten kwamen er 
steeds meer mensen bij ons logeeradres. Later bleek dat 
haar vader deze dag was begraven, hij was op 86-jarige 
leeftijd overleden. ’s Morgens bij het ontbijt, wat perfect 
was, sprak ze ons toe dat ze heel blij was dat wij er waren, 
en dat haar vader het ook ontzettend leuk gevonden zou 
hebben. Het was een emotioneel moment. 

Vijfde dag: Wittherthalhof- Epfig
Daarna zijn we om ongeveer 09:30 uur vertrokken met ex-
tra brood en beleg voor onderweg wat we gratis meekre-
gen. We kregen de laatste bergen voor onze kiezen name-
lijk de Rosskopf 780 m en de Holderlach 666 m. Daarna 
kwamen we bij het plaatsje Andlau, met aan de buitenkant 
Chateau d’Andlau. Dit is één  van de honderd bergkastelen 
in de Vogezen en gebouwd tussen  de jaren 1246 en 1264. 
Hierna veranderde het 
landschap in kaler heu-
vellandschap en kwa-
men we in de wijngaar-
den terecht die op de 
hellingen lagen. Het 
uitzicht werd ruimer. 
Dit is het wijngebied 
genaamd D’Alsace. 
Door het droge en zon-
nige klimaat, geschikte 
bodem  en ideale lig-
ging is dit gebied bij-
zonder geschikt voor 
de wijnbouw. We heb-
ben een gedeelte van 
een speciale wijnroute 
gevolgd van Andlau 
naar Itterswiller en 
daarna door naar Ep-
fig. Jaap S. had een 
overnachting geregeld 
bij een wijnboer die ka-
mers verhuurde. We 
hadden wel ontbijt 
maar konden er niet 
eten. Dus weer een lek-
ker restaurant gezocht 
en wederom voortref-
felijk gegeten. Daarna 
nog wat drinken en 
vroeg naar bed.   

Zesde dag: 
Epfig-Chartenois

Deze ochtend weer stokbrood en ham/paté gekocht voor 
onze laatste etappe. Daarna het ontbijt genuttigd en zoals 
bijna elke dag rond 09:30 uur op stap naar de volgende 
plaats Dambach-la-Ville. In Dambach was een mooie stads-
poort met daarop een ooievaarsnest inclusief ooievaar. Na 
deze plaats gingen we weer de bossen (Bois de Rittersberg) 
en bergen (Schlossberg en Rittersberg)  in.  Deze waren 
niet zo hoog als eerder namelijk tot ongeveer 600 m. We 
zagen 2 kastelen of ruines. Dit waren  Chateau Le Ramstein 
en Chateau L’Ortenbourgh. De routes waren deze keer net 
als de derde dag weer slecht te vinden. Eindelijk een bordje 
met 01:45 uur naar Chartenois, de route volgend het vol-
gende bordje 01:35 uur naar Chartenois, dat ging goed. 
Maar na 75 minuten lopen weer het bordje 01:35 uur naar 
Chartenois. Dat schoot niet op.  Na nogmaals grondig de 
kaart te hebben bekeken zijn we een route gaan zoeken die 
in ieder geval naar beneden ging, omdat het behoorlijk 
heet was en de watervoorraad op. We kwamen aan in het 
plaatsje Scherwiller waar we Chapelle St-Wolfgang nog 
even bekeken hebben. Chartenois was in zich en na geïn-
formeerd te hebben nog ruim een uur lopen. Onze entertai-
ner had Hotel Restaurant Beysang gevonden voor de over-
nachting, ontbijt en lunch. We kwamen om ongeveer 15:00 
uur in Chartenois aan en bij de plaatselijk apotheek stond 
een bord dat aangaf dat het 33 graden was. Dit was wel in 
het centrum maar toch. Na ons opgeknapt te hebben, eerst 
wat gedronken in het plaatselijk park, daarna in het restau-
rant gegeten, en na het eten een rondje gelopen door Cha-
tenois. Er stond een hele mooie kerk Eglise Saint Georges 
gebouwd tussen 1759 en 1762. Ook hier was weer een ooie-
vaarsnest met ooievaar die we op de foto hebben vastge-
legd. We zijn op tijd gaan slapen want de volgende ploeg 
zou ons al vroeg aflossen de volgende dag. Later op de 
avond bericht dat het wel  08:00 uur zou worden de vol-
gende dag. Donderdag om ca. 09:15 kwam het busje van 
Molenaar met de groep van John Helsloot aan, en bij de 
Eglise Saint Georges is de heilige Jozef overgedragen.  Om 
ongeveer 09:45 uur zijn we aan de terugtocht van rond de 
680 km begonnen, en om ongeveer 18:00 uur zijn Ben, Jaap 
H. en Arie in Monnickendam gedropt. Piet en Jaap S. heb-
ben het busje ingeleverd bij Molenaar. Roel was al eerder  
vertrokken met zijn eigen auto, omdat hij ‘s middags een 
feest had in Tilburg. Het was weer een uitstekende en ge-
zellige tocht.
Wij willen de organisatie bedanken voor het uitzetten van 
deze pelgrimstocht naar Rome, en verder alle sponsoren. 

Overdracht van de Parochiekaart tussen groep 8 en groep 9 van John Helsloot.
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Eindelijk is het dan zover, onze etappe richting Rome 
leidt van Châtenois naar Kappelen en zoals Confusius 
al wist te melden; “elke lange reis begint met de eerste 
stap”. In ons geval begon onze etappe met een busreis van 
zo’n 680 km. Om 02.00 uur, in de nacht van woensdag op 
donderdag (18 april) pikte groepsleider John Helsloot de 
laatste van onze groep van 7 pelgrims op. Goed gemutst 
(met de door Mazurel gesponsorde petten), bepakt en ge-
zakt gingen wij (John en Ina Helsloot, Marianne Buijs, 
Jan en Yvonne Keijzer, Evert Smit en Kees Schilder) 
op weg naar het startpunt van onze wandeling. Na een 
voorspoedig begin van de reis werd al duidelijk dat wij 
gedurende deze tocht mede onderworpen zouden worden 
aan de penitentie die Evert van boven was opgelegd en 
na enige files en “droppels” regen zo groot als eieren, ar-
riveerden wij om kwart over negen in het zonovergoten 
Châtenois. Daar werd de bus overgedragen en ontvingen 
wij de “parochiekaart” van de groep van Piet Bond. 

Eerste dag: Châtenois-Colmar
Na een heerlijke kop koffie gingen wij rond de klok van 
10.00 uur dan eindelijk “echt” van start. In de voorberei-
ding op de tocht hadden we afgesproken niet te gaan voor 
de rechte lijn tussen Châtenois en Kappelen, maar te kiezen 
voor een fraaie route, langs de vele schilderachtige dorpjes 
en (wijn)kastelen die de Vogezen rijk is en onze keuze voor 
de Route du Vin (de Wijnroute) was dan ook volkomen lo-
gisch. We waren echter Châtenois nog niet uit, of onze ka-
kelende kok (Evert) ontdekte een kraam met gegrilde kip-
pen. Nadat de anderen erin geslaagd waren Evert ervan te 
overtuigen dat “ze echt aore kippe hêbe in Frankerêêk, wis-
ten de pelgrims deze dreigende vertraging te omzeilen. Al 
wandelend bleek al snel dat het lopen in bergachtig gebied 
wat anders is dan een rondje om de Volendamse kerk en de 
witte kuiten van de pelgrims werden dan ook danig op de 
proef gesteld. 
Om de pijn te verlichten werden snode plannen gemaakt. 
Al die wijnranken, al de druiven, het kon niet op. Er moest 
en zou geproost worden en op de terugreis zouden dozen 
witte en rode wijnen worden ingeslagen. Al pratend pas-
seerden wij de fraaie dorpjes Kintzheim, Orschwiller, Saint 
Hippolyte en Rohrswhir en arriveerden we in het pitto-
reske Bergheim, alwaar wij een stevige lunch nuttigden in 
restaurant La Cave du Bailli, uiteraard vergezeld van een 
heerlijke Elzas wijn. Nadat wij weer vertrokken waren 
bleek dat de Fransen ook de wandelroutes zo nu en dan aan-
geven “met de Franse slag” en soms zelfs helemaal niet. 
Gevolg hiervan was dat de geplande route van zo’n 28 km 
wel wat langer zou worden. Na flink wat extra kilometers 
en vele prachtige vergezichten kwamen we toch weer te-
rug op het juiste pad richting Colmar. De fraaie vakwerk-
huisjes, kabbelende riviertjes en uitnodigende terrasjes 
konden ons echter niet meer bekoren en pas om 20.00 uur 
arriveerden wij bij hotel Les Maraîchers, waarbij een der 
pelgrims de nu al legendarische uitspraak deed dat dood-
gaan ook een uitkomst zou zijn. Tijdens het avondeten blik-

ten wij terug op onze uitgebreide en mooie wandeling door 
de Grand Cru’s van de Elzas en een goede nachtrust op 
heerlijke bedden maakten alles weer goed.

2e Dag: Colmar-Guebwiller
Na een stevig ontbijt was de eerste stop al na zo’n 60m in 
een “Super U”, alwaar de dames van het brood tot waanzin 
werden gedreven door de in het Duits, Frans, Engels, Ne-
derlands en Volendams –door elkaar heen- kakelende pel-
grims die allemaal tegelijk probeerden te bestellen, of pro-
beerden hun bestellingen weer te veranderen. Na een ruim 
half uur liep wij allen uiteindelijk toch, gewapend met een 
goed belegde –in tweeën gesneden- baguette voor onder-
weg, de supermarkt weer uit en gingen op weg naar Or-
schwir. 
Daar aangekomen ging het echter weer niet goed met de 
wegbewijzering en vertrouwend op het “postduifgevoel” 
van Evert kozen wij voor een klein en obscuur zijpaadje. 
Groot was de verbazing dat wij later toch allemaal gevoe-
lens van erkenning leken te ervaren ….. hier waren we toch 
al geweest. Een ezel stoot zich echter niet tweemaal aan 
dezelfde steen en daarom werden de kaarten van John 
diepgaand geanalyseerd alvorens weer verder te trekken. 
Dat werkte prima, want we kwamen zonder grote proble-
men kort na het middaguur aan in Rouffach, alwaar de kof-
fie goed smaakte en Evert zich niet meer kon beheersen en 
zich te buiten ging aan een pruimentaart die later een bra-
mentaart bleek te zijn. Het tweede deel van de dag bleek 
een heuse bergetappe te zijn. Zoals Hannibal de Alpen 
overtrokken, zo bevochten en beklommen wij de flanken 
van de Grand Ballon in de Vogezen. Groot waren de inspan-
ningen, zeer deden de kuiten en op ontploffen stonden de 
hoofden en longen tijdens de ruim 3 uur durende klim, 

Route de Vin. Foret de Kintzheim.

Bossen nabij Le Grand Ballon.

Etappe 9: Van Châtenois naar Kappelen
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Einde van etappe 9 in Kappelen.Richting Colmar.

maar het uitzicht op de besneeuwde bergtoppen, de idylli-
sche dorpjes, de fraaie kapellen en kruisbeelden die we te-
gen kwamen maakten het allemaal de moeite meer dan 
waard. Uiteindelijk kwamen wij om 19.00 uur aan bij hotel 
du l’Ange waar wij de nacht zouden doorbrengen. Daar 
aangekomen bleek de eetzaal echter overboekt te zijn en 
was voor ons, hongerige pelgrims, geen plaats meer in de 
herberg. Een echte ramp dreigde, want Evert gaf luidruch-
tig te kennen dat hij naast een kudde schapen, een os en 
een ezel, ook nog wel een hele kameel zou lusten (hij wilde 
dus de hele levende have van het kribbetje opeten). Na het 
douchen en het prikken en verbinden van de blaren 
(groepsleider John bleek daar zeer bedreven in te zijn) gin-
gen wij op zoek in Guebwiller naar een restaurant. 

3e Dag: Guebwiller-Mulhouse
Na een luxe ontbijtbuffet en opnieuw een bezoek aan een 
“Super U” om proviand voor de dag in te slaan begon de 
dag met een prachtige berg- en boswandeling. Dit keer was 
de route prima aangegeven en werd niet omgelopen. Wel 
bevatte het bos een enorme klim, die de ademhaling van 
een der pelgrims zelfs deed klinken als de Darth Vader (uit 
de Star Wars films). 
De dreiging van de zware ademhaling, in combinatie met 
macabere stilte in het bos deed het pelgrimpeloton breken, 
maar gelukkig kon iedereen aan het elastiek mee naar bo-
ven, waar een hergroepering plaatsvond en een broodje 
werd genuttigd. Na het bos verlaten te hebben zouden we 
een welverdiende kop koffie nuttigen in een vriendelijk 
ogend restaurantje. Dit bleek echter niets meer of minder 
te zijn dan een gokkantoor dat alleen door (ons onbekende) 
mannen werd bezocht. Na de snelle koffie en het hoogno-
dige toiletbezoek gingen we weer op weg richting Mul-
house. De rest van de etappe zou vlak zijn, maar de con-
stante regen en de lage temperatuur (10 °C) deed de 
pelgrims verworden tot een reizende groep “verknoffelde” 
Quasimodo’s. Om 18.30 uur kwamen we binnen in het hotel. 
Na een warme douche en een flinke opknapbeurt gingen 
we, in stilte en voorzien van de nodige pijntjes en blaren, 
op zoek naar een geschikt restaurant.
4e Dag: een wandeling naar de dieren- 
en botanische tuin van Mulhouse
De 4e dag was een zondag en daarmee een rustdag. Het 
was dan ook niet verwonderlijk dat wij vertoefden in de 
kerk van Mulhouse toen de LOVE belde met John. Na het 
interview, waarbij de toelichting op de wisselende en vari-
abel opgeloste kamerindelingen voor luid gelach en pi-
kante speculaties zorgde, gingen we op weg naar de dieren- 
en botanische tuin van Mulhouse. Mulhouse Zoo is een van 
de oudste dierentuinen in Frankrijk, gesticht in 1868. De 
dierentuin en het botanische park van Mulhouse vierden in 
2008 het 140 jarig bestaan.  
Om de spieren niet helemaal te doen verslappen werd ge-
kozen voor een flinke ontspannen (om)wandeling –bergop- 
van ruim een uur, waarna wij in alle rust nog een uur of 
twee hebben rondgekeken in deze prachtige Mulhouse Zoo. 
Op de terugweg naar Mulhouse werden enkele pelgrims 

geconfronteerd met de “hongerklop”, maar ook dat pro-
bleem kon uiteindelijk worden opgelost bij een patisserie 
die (wel) op zondag geopend was. De stevige wandeling en 
het bezoek aan het park had er echter ook de behoefte aan 
een flinke borrel aangewakkerd en onder het genot van een 
goed glas wijn werd nog even teruggeblikt op onze tocht 
dat dan toe. Het avondeten was in de “Auberge vieux Mul-
house” was voortreffelijk, maar de prachtig opgemaakte 
toetjes stalen toch de show.

5e Dag: Mulhouse-Franken
Om half acht toeteren en trillen de mobiele telefoons de 
reveille. Even wassen, scheren en plassen en dan naar be-
neden, waar het ontbijtbuffet al op ons staat te wachten. 
Het weer is opgeknapt en de baguettes worden dit keer op-
gepikt in het Centraal Station van Mulhouse, waarna we 
beginnen met een wandeling langs het “Canal du Rhône au 
Rhin”. Bij Zillisheim slaan we linksaf en doemen de bossen 
van Flaxlanden en Steinbrunn-le-haut voor ons op. Deze 
bossen verrassen ons met enkele stevige klimmen, maar 
dat kan ons pelgrims niet meer deren. We wandelen lekker 
door in deze fraaie omgeving en stoppen alleen om wat te 
eten en te drinken. 
Na de bossen verandert het terrein in agrarisch gebied. 
Het is nog wel glooiend, maar de akkers zijn groot en over-
zichtelijk en we naderen Franken (waar we onze laatste 
overnachting hebben) snel. Rond een uur of half vijf ko-
men wij aan bij “Chambres d’hôtes Em Garta“ waar wij 
buitengewoon hartelijk welkom worden geheten door dhr. 
Laurent Christen. Na een korte kennismaking laat hij ons 
de kamers zien, waarna hij ons trakteert op een heerlijke 
Vin d’Alsace (Pinot Noir) en wij ook kennis maken met zijn 
echtgenote Agnès. De heer en mevrouw Christen zijn heel 
aardig en doen er alles aan om het ons naar de zin te ma-
ken. Om zeven uur schuiven we aan voor het diner en krij-
gen we een fantastisch drie-gangen-diner voorgeschoteld, 
uiteraard vergezeld door een passende wijn. Rond een uur 
of half elf taaien we af en zoeken de bedden op voor ‘n laat-
ste overnachting in Frankrijk.

6e Dag: Franken-Kappelen- Volendam
De laatste (dins)dag was een vroegertje. De wekkers ston-
den op half zeven, daar we rond 09.00 uur zouden wisselen 
met de volgende ploeg. Toen we tegen zeven uur beneden 
kwamen werden we verrast door een prachtig gedekte en 
gevulde ontbijttafel, met allerlei regionale (Sundgau) pro-
ducten. Vleeswaren, kaas, boter, jam en diverse soorten 
brood en natuurlijk ook een heerlijke kop koffie of thee en 
een Jusje ontbraken niet. Kortom, teveel om op te noemen 
en een heerlijke start van de laatste dag. Na een uitgebreid 
afscheid gingen we om 08.00 uur op weg naar de wissel-
plaats. Kappelen ligt ruim 6 km van Franken en ook dit 
keer begonnen we bergopwaarts. Het pad was echter prima 
en om kwart over negen liepen we Kappelen in. Een –we-
derom- aardige fransman vertelde ons de weg naar de ka-
pel waar de wisseling van de wacht plaats zou vinden. Een 
misverstand over de wissellocatie dreigde nog even roet in 
het eten te gooien, maar al snel kon de parochiekaart toch 
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La Chapelle Saint Wolfgang, overdracht aan groep 10.

worden overgedragen aan de 
ploeg van Thea Molenaar 
(Brinkkemper). Na het nemen 
van de nodige foto’s gingen de da-
mes op weg voor hun etappe en 
stapten wij in de auto richting 
Volendam.
De terugreis (van ruim 750 km) 
verliep voorspoedig en tegen 
19.00 uur schuiven we aan in Mo-
tel Volendam voor onze laatste 
gezamenlijke maaltijd van onze 
etappe van de voetreis naar 
Rome. Om 20.00 uur is het vol-
bracht, onze tocht zit erop en wij 
rijden, een geweldige ervaring 
rijker, Volendam weer in.
Wij bedanken de organisatie en 
alle sponsoren voor het tot stand 
komen van deze unieke beleve-
nis. Over 3 jaar weer?
Geschreven door Kees Schilder 
(Kos) namens, Jan en Ivonne Ke-
ijzer, John en Ina Helsloot, Evert 
Smit (Jassie), Marianne Buijs.

Etappe 10: Van Kappelen (Frankrijk) naar Zur Zach (Zwitserland)
Lange dijk langs de Rijn. Deze twee zullen Rome niet halen. Even een kopje doen bij Jan Zwart-

hoed.

Na een maandenlange intensieve training vertrokken 
wij op maandag 22 april om 05.00 uur uit Edam-Volen-
dam met 6 vrouwen met name: Alida Handgraaf-Kroon, 
Linda Koning-Tol, (beide chauffeuses  en gezellig) Thea 
Molenaar-Brinkkemper (groepshoofd en gezellig), Marja 
Tunk-Oudejans (Edamse en gezellig),  Symfa Veerman-
Brinkkemper (welbespraakt, praktisch en gezellig) en 
Karin Veltman-Hoogland (gezellig). Wij zijn allen geluk-
kig getrouwd dus hadden we  het lef om onze gezinnen 
voor 6 dagen alleen te laten in de  wetenschap dat onze 
mannen goed kunnen koken en voor de rest van het gezin 
kunnen zorgen. De hotelovernachtingen waren gereser-
veerd door Marja, de wandelroutes uitgeprint ook door 
Marja, We gaan op pad!
Het was koud, een dun laagje ijs moest nog even van de 
ruiten van de bus gekrast worden maar de weersvoorspel-
lingen voor de rest van week zagen er goed uit. Na een ritje 
van +/- 4 uur hielden we een plaspauze en kwam de zelfge-
bakken dikke koek van Symfa op tafel. Ook de koffie was 
van huis uit meegenomen dus hadden we meteen al onze 
eerste gezellige picknick. We reden richting Basel, Zwit-
serland en we besloten die stad te vereren met ons bezoek 
alwaar Linda de bus zeer professioneel  in een overdekte 
parkeergarage wist te proppen. In Basel hebben we veel 
gezien maar niks gekocht want dat moet je de hele week 
meeslepen in je rugzak. Daarna reden we richting Barten-
heim in Frankrijk waar we onze eerste overnachting had-
den in hotel Au Lion Rouge.
Dinsdag 24 april: Kappelen (F) -
Haltingen (D) 25 km.                                                                                              
07.30 uur ontbijt en met de bus naar Kappelen waar de 
overdracht met de groep van John Helsloot zou plaatsvin-
den. Om 10.00 uur gingen we stappen en al na een half uur-
tje konden alle jassen uit want het zonnetje kwam tevoor-
schijn. Via Bartenheim richting Rosenau langs wegen met 
heel veel bloeiende magnolia’s. In Rosenau kwamen we een 
heel gezellig bankje tegen waar we een picknickje hadden 

en kwam de zonnebrandcrème uit de tassen en konden de 
broeken afgeritst worden. Goed gesmeerd en met nog wat 
witte beentjes hier en daar vervolgden we onze route langs 
de Rijn. Een prachtige route over een dijk waar nog vele 
bunkers uit de 2de wereldoorlog staan. Ter hoogte van 
Ville-Neuf Huningue staken we de brug over de Rijn over 
naar Duitsland. Een hele uitdaging voor iemand met hoog-
tevrees (Karin) maar ook weer een hele overwinning als je 
het einde van de brug haalt. 
Er zouden nog vele overwinningen volgen. Inmiddels had 
de zool van de linkerschoen van Linda losgelaten maar ge-
lukkig kwamen we over de brug een garage tegen waar een 
tube lijm werd gekocht. We moesten wat klimmen want 
Haltingen ligt op 279 mtr. Hoogte. Na weer een prachtige 
wandelroute onder een stralende zon met een strak blauwe 
lucht, werden we zeer gastvrij onthaald in Hotel Rebstock. 
We kregen gelijk een zeer groot glas bier aangeboden. Voor 
iemand die geen bier lust (Karin) een hele uitdaging maar 
aan het einde van het glas weer een zeer grote overwin-
ning. Na deze warme dag hadden we deze “vaas” dubbel en 
dwars verdiend. Na de douche van 18.05 uur begaven we 
ons naar beneden voor alweer een fantastisch diner in het 
hotel. Om 22.30 uur naar bed en we konden terug kijken op 
een zeer geslaagde eerste wandeldag.
Woensdag: Haltingen-Rickenbach 
(was 35 km maar het werd uiteindelijk 
47.5 km)!!!!!!
Dit was een dag van heel veel hoge pieken en diepe dalen 
maar gelukkig wisten we dat om 07.30 uur nog niet. De 
halve zool van Linda was gelijmd en na een heerlijk ontbijt 
en met extra koffie mee voor onderweg gingen we goed ge-
lijmd op pad. We moesten gelijk omhoog tussen de wijnran-
ken door richting Otlingen maar na drie kwartier kwamen 
we erachter dat we een verkeerde afslag hadden genomen. 
De zon scheen volop en we hadden een prachtig uitzicht op 
Haltingen en de rest van het dal met zijn vele, vele wijnran-
ken. Na Oltingen was Haagen aan de beurt waar een gezel-
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Ons allereerste bankje. Lange stille wegen naar de 
top.

lig bankje op ons stond te wachten. We vervolgden onze 
weg door Haagen maar misten een afslag dus buiten 
Haagen hield de stoep op en moesten we ongeveer 3 km in 
de berm van een B-weg lopen. Het deed ons denken aan een 
rondje Katwoude want ook hier gaven de automobilisten 
extra gas als ze ons zagen wandelen. Gelukkig zaten we al 
snel weer op de goede weg en gingen we richting Schopf-
heim. 
In Schopfheim aangekomen had de zool van de rechter-
schoen van Linda ook losgelaten. Ze probeerde het met 
tape bij elkaar te houden maar na een paar meter begaf de 
zool van haar linkerschoen het helemaal. Op naar een 
sportwinkel waar nieuwe schoenen werden gekocht. Ook 
twee andere dames hadden inmiddels last van materiaal-
pech (rug- en knieblessures) en besloten de laatste 15 km 
de bus naar Rickenbach te nemen. We hadden inmiddels 
toch al meer dan 25 km gelopen en wisten dat het voor de 
rest een flinke klimpartij zou worden. Marja, Thea en Ka-
rin besloten verder te lopen en in het volgende dorp te kij-
ken hoe ver het nog was. In Wehr aangekomen was het nog 
maar 10 km naar Rickenbach dus we dachten dat we dat in 
2 uurtjes wel konden redden.
 Om 17.00 uur eerst maar wat gegeten bij een Italiaan en de 
flessen met water gevuld want we hadden de kans dat we 
onderweg niets meer tegen zouden komen. Inmiddels kre-
gen we bericht van de andere dames dat de weg naar Ric-
kenbach zeer, zeer steil omhoog was.  De wandelroute 
stond slecht aangegeven en na onze eerste klim door een 
stuk bos waren we de weg al kwijt. Een driesprong. Geluk-
kig zaten er twee hangjongeren op een bankje en die stuur-
den ons weer naar beneden zodat we daar de bus naar Ric-
kenbach konden pakken.
“Nein, wir laufen” zei Marja terwijl ze haar spierballen liet 
zien en zich keurig netjes voorstelde aan een derde vriend 
die inmiddels ook omhoog geklommen was. Dit was voor 
die jongens ongetwijfeld het spannendste wat ze in hun 
hele leven hebben meegemaakt. Beneden aangekomen 
moesten we natuurlijk weer steil omhoog en dit keer door 
een villawijk. Een vriendelijke vrouw met een zwarte La-
brador vertelde ons dat Rickenbach hoch, hoch, hoch daar 
in den bergen lag en wenste ons viel spass. We hielden de 
moed erin mede dankzij de prachtige omgeving, door bos-
sen en open velden en prachtige dalen waar we ons alleen 
op de wereld voelden. Toen we dachten dat het zo ver niet 
meer kon zijn moest het ergste nog komen. Nu begon het 
echte klimmen pas door een heel dicht en donker bos. Het 
grote bord spaghetti dat we bij de Italiaan hadden genut-
tigd kwam bijna onze oren uit. 
Toen we uiteindelijk bij een weg aankwamen stond Ricken-

bach weer niet goed aangegeven dus klommen we maar 
door. Eindelijk zag Thea licht aan het einde van de weg en 
we dachten dat we nu ons einddoel hadden bereikt. Maar 
helaas, we moesten nog veel verder omhoog. Eindelijk be-
reikten we de top op 696 m hoogte met een welverdiend 
bankje en het uitzicht was wederom spectaculair vooral 
doordat het begon te schemeren en een volle maan zich liet 
zien. We waanden ons aan het einde van de wereld totdat er 
een boer met een gierkar voorbij raasde. We hadden de be-
woonde wereld weer bereikt. Inmiddels begon het donker 
te worden en moesten we nog 3 km over een onverlichte 
weg. Dit waren de langste 3 kilometers die we ooit hebben 
gelopen maar eindelijk zagen we lichtjes door de bomen. 
Hotel Engel was geheel verlicht en deed zijn naam eer aan. 
Met een brede lach op ons gezicht werden we verwelkomd 
door onze zeer bezorgde vriendinnen en na de douche van 
21.24 uur en alweer een grote vaas met bier konden we de 
hele wereld weer aan. We hebben nog nooit zo lekker geze-
ten maar deze dag zullen we nooit, nooit meer vergeten.
Donderdag 26 april: Rickenbach – 
Waldshut 30 km.
Niet veel geslapen ondanks ons avontuur van de vorig 
avond. De kerkklok tegenover het hotel sloeg ieder kwar-
tier en om 05.00 uur kwam het verkeer op gang. Wat moet 
men in een “gat” als Rickenbach ‘s morgens vroeg met zo-
veel verkeer. Het leek de Julianaweg wel! Al vrij snel be-
gonnen we weer te klimmen en te dalen maar het was zeer 
zeker de moeite waard. Prachtige landschappen met her en 
der de dorpjes in het dal met huizen verspreid als kleur-
rijke Legosteentjes en alle daken voorzien van gigantische 
zonnepanelen. Heel in de verte zagen we een flinke rook-
pluim opstijgen achter de bergen en Alida vermoedde dat 
ons motel dat we voor die nacht in Waldshut hadden gere-
serveerd in brand zou staan. 
Ondertussen diende de volgende klim zich aan richting 
Obenwill, de naam zegt het al. Wij waren inmiddels echte 
klimgeiten geworden en zelfs een profwielrenner kon ons 
niet meer bijhouden. Een werkelijk fantastische route. 
Richting Niederwill, naar beneden dus, naar Schachen en 
Albbruck. De temperatuur was inmiddels opgelopen tot 25 
graden maar we vonden al snel een overdekt terras. In Alb-
bruck hebben we genoten van een fantastische lunch. Voor 
# 8,90 een koud/warm buffet en opscheppen zoveel je maar 
wilt. Deze pelgrimstocht wordt al leuker. Daarna verder 
naar Waldshut door diverse dorpjes met hele schone stoep-
jes en hele vriendelijke mensen. Alle schoenen, knieën en 
ruggen hielden zich gelukkig goed in deze intense hitte. We 
waren inmiddels flink gedaald tot op 356 meter hoogte en 

Stadspoort van Waldshut. We hebben het gehaald!De kaart wordt bekeken: zullen wel weer omhoog moeten.

We zijn er bijna.
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daar was eindelijk Waldshut. 
Een prachtige stad met een winkelstraat (auto-
vrij) mooier dan de P.C. Hooftstraat met hele 
gezellige terrasjes. Omdat we nog een aantal ki-
lometertjes moesten lopen naar ons Goalsport 
motel besloten we eerst maar iets te drinken. 
Rond 17.30 uur bereikten we eindelijk ons motel 
ergens in een afgelegen industriegebied buiten 
Waldshut. De rookpluim bleek achteraf stoom te 
zijn uit een of andere centrale. 
Vrijdag: Waldshut (D) – Zur Zach
(Zwitserland) 11 km.
Na een hele goede nachtrust maakten wij ons op 
voor de laatste kilometers. Helaas geen zon van-
daag wel zwaar bewolkt. Om 10.00 uur gingen 
we op pad. Na een kwartier kwam ons zonnetje 
toch nog tevoorschijn dus konden de jassen al-
weer uit en de ledematen gesmeerd worden. Al-
weer een prachtige wandelroute, koffie gedron-
ken in een parkje met uitzicht op de Rijn en aan 
de overkant lag Zwitserland ons einddoel. In 
Duitsland weten ze wel waar je de bankjes op de 
juiste plek neer moet zetten. Om 12.30 uur be-
reikten we de brug die ons Zwitserland in-
voerde. Bad Zur Zach was bereikt. Omdat we pas om 3 uur 
in Gasthof zur Waag werden verwacht besloten we op het 
kerkplein te picknicken. 
Om 14.15 uur toch maar naar het hotel waar we op de zeer 
gezellige binnenplaats nog even moesten wachten. Na de 
douche van 15.30 uur besloten we de trein te nemen naar 
Glattfelden waar Jan Zwarthoed en zijn vriendin Marina 
wonen. Jan, van de bekende brood- en banketbakker, woont 
en werkt al zo’n 30 jaar in Zwitserland. De bedoeling was 
dat we buiten zouden barbecueën maar helaas begon het te 
regenen. De lams- en rundvleesspiezen en de braadwor-
sten smaakten binnen ook heel lekker en onder het genot 
van een heerlijk wijntje werd het supergezellig. Het echte 
Zwitserlevengevoel kwam bij ons bovendrijven. 

Zaterdag 27 april: Zur Zach-Volendam 
+/- 800 km.
De ploeg van Hein Kurk zou tussen 13.00 uur en 14.00 uur 

arriveren dus we besloten om nog even terug te lopen naar 
Duitsland voor wat inkopen voor onderweg. Het regende 
behoorlijk en na een uurtje hielden we het voor gezien. 
Weer terug in Zur Zach nog even de braderie in de hoofd-
straat bezocht en ook nog een heuse Conditorei (koffie- en 
theesalon). De taart waar we al de hele week over spraken 
smaakte bijzonder goed. Rond 14.00 uur arriveerde onze 
aflossing. Na de gebruikelijke foto’s gingen we om 14.30 
uur richting Volendam en rond 23.00 uur waren we allen 
weer thuis. 
We kunnen terugkijken op een supergezellige week met 
een zeer goede onderlinge sfeer, heel veel zon, hoge pieken 
en diepe dalen maar we hadden het voor geen goud willen 
missen. Verder willen we de organisatoren van deze bede-
vaartstocht hartelijk bedanken en ook garage Molenaar 
voor het beschikbaar stellen van de superbus. De volgende 
keer gaan we zeker weer mee.
De dames van groep 10.

Overdracht met de ploeg van Hein Tol (Kurk).

De elfde etappe
Onze start van de bovengenoemde elfde etappe begon 
met een busreis van 900 kilometer. Deze etappe ging van 
Bad-Zurzach naar Egnach met een afstand van zo’n 110 
kilometer. Er zijn 22 etappes, dus we zijn alweer op de 
helft van deze Bedevaart aangekomen.
Na eerst de voetbalwedstrijd FC Volendam-MVV te hebben 
gevolgd, en na de overwinning een beetje laat thuisgeko-
men, om 04:00 uur  ’s nachts er weer af, daar het vertrek 
was gepland om 05:00 uur in de nacht van vrijdag 27 op 
zaterdag 28 april zijn wij, 6 personen: Hein en Antje Tol 
(Kurk), Albert en Aagt Jonk, Ton Runderkamp en Jannig 
Eylers, aan de lange busreis begonnen op weg naar ons 
startpunt in Bad-Zurzach.
De reis liep voorspoedig, alhoewel het pijpenstelen re-
gende! Wij arriveerden zoals afgesproken zaterdagmiddag 

om 14:00 uur in Bad-Zurzach in Zwitserland. Na kennisma-
king met de dames van de ploeg van Thea Molenaar, die 
zaten te wachten om weer af te kunnen reizen naar Volen-
dam, zijn wij naar de R.K. Pfarramt St. Vereinnakirch in 
Bad-Zurzach gelopen en hebben daar gezamenlijk de foto’s 
van beide ploegen genomen. Nadat de parochiekaart door 
Thea Molenaar aan ons was overhandigd namen de dames 
direct afscheid, want zij hadden verlang naar hun mannen, 
en stapten in de bus voor een lange reis naar Volendam. 
Na het uitpakken van de koffers in het sobere ”Gasthof Zur 
Waag”, ’s avonds een heerlijke lasagne gegeten in een Itali-
aans restaurant, waarna een goede nachtrust niet verkeerd 
was voor deze groep senioren.
Eerste dag: Zondag 28-04: Bad Zurzach-
Kaizerstuhl, 28 km.

Groep 11 van Bad Zurzach naar Egnach (Zwitserland)
Wandelend langs de Rijn nabij Schaffhausen. De watervallen van Schaffhausen.
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Na een goed ontbijt en de rugzakken gevuld gingen wij op 
pad op weg naar Rekingen. Al gauw liepen wij op een 
prachtige wandelroute langs de Rijn met fenomenale uit-
zichten. Lopende langs de Rijn, wat op zich al een fantasti-
sche belevenis is, werd Hein Tol gebeld door de “LOVE” te 
Volendam om de belevenissen te vertellen.
Hij vertelde dat deze route langs de Rijn en de Bodensee te 
mooi was om waar te zijn en dat zij als zeventigers dit nog 
mochten meemaken. Met de hartelijke groeten aan Ton 
Schilder van de “LOVE” en een belofte een “Onze Vader” 
voor hem te zullen bidden op deze Bedevaart werd het tele-
foongesprek met LOVE op zondag afgesloten. Lopendeweg 
waren wij Rekingen gepasseerd en op weg langs een prach-
tig pad door een bos aan de Rijn naar Mellikon. Hier werd 
koffie gedronken. Hierna richting Rumikon en na dit dorp 
gepasseerd te hebben gingen wij op weg naar het dorp Ka-
izerstuhl. Hier hebben wij een toren beklommen van 50 m. 
hoog via kleine trappetjes naar boven. Deze toren is ge-
bouwd in het jaar 1278.

Tweede dag: Kaizerstuhl-Schaffhausen
Na bezoek aan de supermarkt voor verse broodjes voor on-
derweg was de bedevaarttocht deze dag via Eglisau, door 
de heuvels en akkers, alwaar de asperges- en aardbeienvel-
den opvielen. Na Eglisau arriveerden wij na 26 km in Bul-
ach. Hier namen wij de trein naar Schaffhausen omdat 
deze stad te ver uit de route lag. Deze stad hebben wij door-
gelopen en bezichtigd, mooie kerken en prachtige gebou-
wen.

Derde dag: Schaffhausen-Stein am Rhein
‘s Morgens na het ontbijt bepakt en gezakt, 6 km langs de 
Rijn gelopen naar de unieke watervallen. Hier boven op de 
rotsen foto’s genomen en weer teruggelopen langs de Rijn 
naar Neunhausen via Stein am Rhein. Hierna met de trein 
teruggereden naar Bad Zurzach. Een schitterende dag om 
te lopen en te beleven.

Vierde dag: Guttingen-Romanshorn
Na een goed ontbijt deze dag de trein genomen naar het 
plaatsje Guttingen, dat 110 km vanaf Schaffhausen ligt, ge-
legen aan de Bodensee. Deze plaats lag te ver uit de rich-
ting om een vervolg te geven aan onze loop van de derde 
dag. Na hier een “Hotel Garni am Lindeneck” te Guttingen 
te hebben geboekt en koffie te hebben gedronken, maakten 

we een wandeling van 20 km over de heuvels in de omtrek 
van Guttingen, prachtig gelegen aan de Bodensee. ’s 
Avonds heerlijk gegeten in het restaurant “Zum goldenen 
Lamm”, dat 250 meter verderop was gelegen in Guttingen 
en ook eigendom bleek te zijn van de baas van “Hotel Garni 
am Lindeneck” te Guttingen.
Deze eigenaar bleek een guitige vent te zijn en na een ge-
zellige avond trakteerde hij ons op diverse likeurtjes. 
Hierna ’s avonds tv gekeken naar Barcelona-Borussia.
Vijfde dag 2 mei: Guttingen-Romanshorn-
Egnach
’s Morgens na het ontbijt, weer naar de supermarkt om 
verse broodjes te kopen voor de loop naar Egnach. Hier 
liepen wij een route via een wandelweg van Guttingen naar 
Romanshorn die vlak naast de Bodensee ligt en te mooi is 
om waar te zijn. Echt een schitterende route. ’s Middags 
om twee uur in Romanshorn gearriveerd na ongeveer 17 
km te hebben gelopen. Hier aan de haven, schitterend gele-
gen aan de boorden van de Bodensee, hebben wij aan het 
water gepicknickt en even rust genomen, daar eindelijk de 
zon was doorgebroken. Er werd telefonisch contact opge-
nomen met groep 12 o.l.v. Bep Jonk. Deze waren reeds ge-
arriveerd in Egnach en zaten op een terras te wachten op 
onze komst. Wij moesten nog 5 km lopen en na 1 uur door 
dorpjes te hebben gewandeld arriveerden wij in Egnach. 
Onze loop was volbracht! Bij elkaar 110 km.
Na de overhandiging van de parochiekaart door Hein en 
het serieus voorlezen van de tekst op deze kaart aan de 
groepen, hebben we gezamenlijk even gezellig gezeten en 
afscheid genomen van groep 12. Hierna met de bus terug-
gereden naar Guttingen. ’s Avonds lekker gegeten in res-
taurant “Seemowe”. Na een goede nachtrust, ’s morgens na 
het ontbijt om acht uur vertrokken naar Volendam, om als-
nog FC Volendam te kunnen zien in Deventer. Helaas een 
ongelukkige afloop voor de FC en dat nog wel na de vele 
Weesgegroetjes tijdens deze fantastische Bedevaartloop! 
Het mocht niet zo zijn.
Deze tocht was een unieke belevenis.
Wij bedanken de organisatie die deze loop mogelijk heeft 
gemaakt. Het was werkelijk ontspanning, zowel geestelijk 
als lichamelijk, na inspanning.
Geschreven door Hein Tol (Kurk), namens echtgenote 
Antje, Albert en Aagt Jonk (visboer), Ton Runderkamp 
(slager) en Jannig Eylers.

Overdracht van de kaart door Hein Tol aan Bep Jonk van 
groep 12 te Egnach.

Wandelpad langs de Bodensee.

Bidden voor de wereldvrede in de kerk van Romanshorn.

Koningsdag op het Bahnhof van Bad Zurzach.
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Op donderdag 2 mei om 03:00 uur rijdt de auto van Ga-
rage Molenaar, met aan boord de deelnemers aan de 12e 
etappe met Bep Jonk als captain, Volendam uit. De groep 
bestaat uit 2 mannen en 3 vrouwen t.w.: Klaas en Henny 
Springer uit Edam, Mien Visser uit Westerhoven in Bra-
bant en Bep Jonk en Piet Koning uit Volendam. De reis 
liep voorspoedig. Na een rit van 815 km in Egnach. Omdat 
de aflossing van groep 11 in Egnach gebeuren moest, be-
sloten we dit bij het station te doen. Na een ontspannen en 
gezellig samenzijn en uitwisseling van wetenswaardig-
heden, vond de officiële overdracht plaats. Na de over-
dracht namen wij afscheid van groep 11. Het liep tegen 
half 4 en het was mooi weer, dus we konden nog wel een 
stukje lopen. Langs het water van de Bodensee aan de 
ene en de spoorweg aan de andere kant, liepen we op de 
“wanderweg” naar Arbon. Het weer en het uizicht wa-
ren prachtig, de bomen stonden in bloei; onze tocht was 
begonnen! Het zou de tocht van “Spreuken” worden. Op 
een tuinhuisje lazen we de eerste spreuk: “Wie zijn weg 
gevonden heeft, heeft geen loopbaan meer nodig”. Rond 
17:00 uur kwamen we in Arbon aan. Hier vonden we een 
hotel waar we konden overnachten.

Vrijdag 3 mei
Na het ontbijt vertrokken we om 09:00 uur. We vervolgden 
dezelfde wanderweg van gistermiddag langs de oever van 
de Bodensee. Vanuit Arbon liepen we langs vele kleine ha-
ventjes door kleine plaatsjes zoals Steinbach en Horn. Vlak 
voor Rorschach kwamen we een beeld van 2 zin-
gende zeemeerminnen tegen. Volgens de mytho-
logie lokten de sirenen (half vrouw, half dier) de 
schippers met hun gezang naar zich toe, waar-
door zij schipbreuk leden. Als oud-zeeman kon 
Klaas de lokroep van de sirenen ook niet weer-
staan; hij nam de zeemeerminnen op schoot. Ver-
derop in Rorschach werd Klaas opnieuw verleid. 
Een vriendelijke Zwitserse meneer vroeg Klaas 
wat we aan het doen waren. Na de uitleg van 
Klaas, zei de man dat we niet goed bezig waren. 
Lopen langs de kade; dat is niks! Daarboven heb 
je een prachtig uitzicht en dat is pas Zwitserland 
op z’n mooist beleven. Dus, een kaart gekocht en 
de berg op! Dat was inderdaad heel iets anders. 
Steile paadjes waar je achter elkaar in de gan-
zenpas moest lopen, slechte bewegwijzering en 
af en toe was het pad zowat onbegaanbaar. Vlak 
voor het plaatsje Heiden moesten we bij een 
boerderij schuilen voor een onweersbui. Na de 
pauze in het plaatsje Heiden liepen we richting 
Oberegg. Het plaatsje Altstätten was volgens 
onze planning het einddoel voor deze dag. Al 
vroeg in de middag bleek dat we deze planning 
niet zouden gaan halen. Dan maar overnachten 

in Oberegg, maar ook dat plaatsje zouden we niet gaan ha-
len. De onweersbui kwam terug en steeds dichterbij. Na 
het plaatsje Heiden ging de weg steeds steil omhoog. Op 
het hoogste punt stond in de bocht een Bed and Breakfast. 
Normaal gesproken zou de B&B niet open geweest zijn, 
maar vanwege een trouwpartij was de B&B door de beide 
families afgehuurd. Ook wij konden er overnachten.’s 
Avonds de kaart nog eens goed bekeken; we hadden deze 
eerste dag al een achterstand op de planning tussen de 15 
en 20 km opgelopen. Het begin ging zo goed, maar om er 
nog maar een spreuk in te gooien: “Prijs de dag niet voor de 
avond is gevallen”. 

Zaterdag 4 mei
Om 08:45 uur namen we, dankbaar voor de gastvrijheid en 
de geboden hulp, afscheid van de gastvrouw die ons voor 
een nat pak had behoed. In Oberegg hebben we een ansicht-
card verstuurd naar Cees Kroon, die in alle vorige pel-
grimstochten ons groepshoofd geweest was. We liepen 
langs de weilanden en boerderijen. Het zou nog tot 12:30 
uur duren voor we van de berg af waren en weer redelijk 
vlak zouden gaan lopen. Na de pauze in een benzinestation 
in Rebstein vervolgden we de weg door het weiland naar de 
plaats Altstätten. In het plaatsje Altstätten in de super-
markt wat brood, melk en beleg gekocht, wat we naast het 
treinstation van Altstätten hebben gegeten. Vervolgens lie-
pen we tussen de weilanden door naar Oberriet. 
Het is zaterdagmiddag, dus we kwamen meer mensen dan 
op de werkdagen ervoor tegen. In de dorpjes is het druk-

Bij het beeld van de Zingende Meermin in Arbon.

Voor wandelgroep 12 de eerste stop.

Groep 12: Drielandentocht door Zwitserland, 
Oostenrijk en Liechtenstein van Egnach naar Bonaduz

Er zaten pittige heuvels in de wandelroute.
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ker, maar ook op ons pad door het weiland was er vrije-
tijdsactiviteit te bespeuren. Met linten was er in het wei-
land een groot parkeerterrein uitgezet. Wij dachten van 
een muziekfestival met als hoogtepunt een beroemde disk-
jockey. Dat bleek niet zo te zijn; het was een beurs, maar 
ook met muziek en met een circus ernaast. Nog voor Ober-
riet, stond een kapelletje. Daar hebben we een kaarsje voor 
meegegeven intenties opgestoken en meteen een kleine 
pauze gehouden. In Oberriet aangekomen zouden we nog 1 
uur willen doorgaan, maar de vraag was of we Feldkirch 
binnen 1 à 1,5 uur te voet konden halen. In een cafeetje 
gevraagd hoe ver het nog was. Het was niet meer zo ver zei 
de cheffin; 3 kwartier, 1 uur, zeg 5 kwartier, maar dan ben 
je er zeker! 
Volgens de kaart zou het ruw geschat nog 3 uur moeten 
zijn. We hadden ’s morgens behoorlijk wat werk op de berg 
moeten verzetten; we besloten dus om niet naar Feldkirch 
te gaan maar in Oberriet te overnachten. Dan zouden we 
zondag en maandag nog maar iets meer moeten lopen. Het 
was zaterdagavond en dat is ook de avond voor wat gezel-
ligheid met elkaar. De “Stange” (ein kleines Bier) smaakte 
ons goed. 

Zondag 5 mei
Vandaag was de dag dat we in drie landen zouden lopen: 
eerst nog in Zwitserland, vervolgens een stukje in Oosten-
rijk en even na de middag in Liechtenstein. Met recht kon 
je ons dus landlopers noemen. Onderweg komt het begrip 
“pekelzonde” op de proppen. Als iets extra inspanning kost 
of wat pijn doet, is dat volgens het gezegde “goed voor je 
pekelzonden”. 
Mien had er nog nooit van gehoord. Vanuit Feldkirch liepen 
we, met de spoorbaan aan onze linkerhand, door het Rijn-
dal door de met paardenbloemen getooide weiden en de be-

sneeuwde berghellingen op de achtergrond, 
over de grens van Oostenrijk met Liechten-
stein heen richting Nendeln en vervolgens 
richting Schaan. De zon zette eveneens zijn 
beste beentje voor. Het was 26º Celsius en in 
ons gezicht en op onze armen was later de ver-
kleuring goed te zien. In Schaan genoten we op 
het terrasje van ons koele frisdrankje en van 
de drukte op het pleintje. Na deze pauze liepen 
we verder naar het stadje met de Spaanse 
naam Vaduz. Omdat Vaduz een redelijk groot 
plaatsje is, besloten we om hier een plaats om 
te overnachten te zoeken. Het was al 18:00 uur 
en iedereen was het eigenlijk wel zat. Voor 
vandaag kon het wel weer; morgen een nieuwe 
dag.

Maandag 6 mei
Vanuit Vaduz vervolgden wij onze weg door 
het naburige plaatsje Triesen, nog steeds in 
Liechtenstein. Eerst een stukje door de weilan-
den en later over de dijk langs de Rijn met een 
mooi uitzicht naar alle kanten. Bep wilde ons 
over de Heidi-alp (het gebied waar Heidi ge-
woond heeft) leiden. In het dorpje Balzers was 
de bewegwijzering voor ons niet duidelijk ge-

noeg. Omdat we nog steeds achterstand in te halen hadden, 
durfden we geen nieuwe klimpartij in de bergen te riske-
ren. Terug naar de Rijn dan maar weer. Eigenlijk hadden 
we naar de brug terug moeten gaan om daarover de Rijn 
over te steken. 
Dit hebben we niet gedaan en door het dorp Balzers liep de 
weg richting Fläsch weliswaar niet dood, maar verderop 
werd het een erg smal padje waar we regelmatig ook de 
handen nodig hadden bij het klimmen en het dalen. Na de 
koffie liepen we richting Maienfeld. De omgeving van Mai-
enfeld staat bekend als “Heidiland”. Onder het spoor door, 
dwars tussen de geel gekleurde weilanden door, liepen we 
naar Lanquart in de regio Graubünden. De zon ging weg, de 
lucht werd donkerder. 
Het zou gaan regenen, maar we wilden nog een stukje ver-
der komen. In Igis aangekomen begon het te regenen. We-
derom in een cafeetje gevraagd waar we konden overnach-
ten. Volgens de barkeeper kon dat over plusminus 1 km. In 
het plaatsje Zigis nog een keer vragen aan een voorbijgan-
ger en hetzelfde hotel bleek nog 4 km bij ons vandaan te 
zijn. Vandaag zouden we dus weer een lange dag hebben. 
Pas om 20:45 uur zaten we in Untervaz aan de warme maal-
tijd. Er was nog steeds achterstand, dus we zouden morgen 
zeker niet vroeg in Bonaduz aankomen. 

Dinsdag 7 mei
Na het ontbijt vertrokken we vanuit Untervaz in Zwitser-
land over een mooi paadje langs de Rijn. Verderop, voorbij 
een grintfabriek, was de bewegwijzering wederom niet 
duidelijk. Het pad van onze keuze werd gaandeweg smaller 
en dichter begroeid. Bep wilde niet terug, dus op een gege-
ven moment moesten we kruipen om onder de begroeiing, 
die over het pad hing, door te komen. Na wat ploeterwerk 
werd het pad verderop gelukkig weer breder en liepen we 

Een prachtige route langs de Bodensee wordt gelopen.

Op weg naar Heiden.

Bep Jonk geeft de Parochiekaart over aan Bert van Leeu-
wen van groep 13.
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Deelnemers: 
Bert, Ellen, Dineke, Kees, Bertus, Jeannette en Marjan.

8 mei: Bonaduz naar Thusis
Onze start is vandaag in Bonaduz, Zwitserland. Nadat we 
de vorige dag al het relikwie overgedragen hadden gekre-
gen van de vorige groep kon onder een stralende zon be-
gonnen worden aan de 13e etappe. Zo hadden we ons het 
voorgesteld, prachtige vergezichten en rustige wandelpa-
den en een onbewolkte strakblauwe hemel. Eerst op zoek 
naar een bakker voor een broodje voor onderweg. Via de 
alpen Hochstrasse naar Rhazuns. Hier de kerk bezocht die 
ook nog deels gewijd was aan de heilige Vincentius, dit 
moet wel een goed voorteken zijn. Via een prachtige route 
naar Präz gelopen alwaar in het zonnetje de meegenomen 
lunch gebruikt werd. Vervolgens werd wederom via een 
prachtig bergweggetje Thusis bereikt, alwaar we ons on-
derkomen vonden in hotel Bernina.

9 mei: Thusis naar Andeer
Vandaag zijn we de dag begonnen met de verjaardag van 
een van onze lopers: Marjan. We hebben voor haar gezon-
gen en na het ontbijt zijn we op pad gegaan naar Andeer. 
Deze tocht zou gaan door de Viamala Schlucht. Na een 
rondje Thusis kwamen we op de juiste route. Wederom een 
schitterende wandeling met de mooiste vergezichten. Wat 
een prachtige tocht tot nu toe! 
Het gaat je voorstellingsvermogen te boven wat door wa-
terkracht in de loop van duizenden jaren tot stand is geko-
men. Zo loop je hoog boven de Schlucht en een uur later zit 
je aan de oever van de Hinterrhein je meegebrachte 
broodje te eten. We vallen van de ene verbazing in de an-
dere. Wat boffen we dat we deze etappe mogen lopen! Ook 
zijn we onder de indruk van het natuurgeweld. De weg die 
we oorspronkelijk wilden lopen bleek door steenslag te zijn 
geblokkeerd en ook onderweg zagen we de gevolgen van 
sneeuwval en aardverschuivingen. Als je zo loopt kan je al-
leen maar stil zijn en ontzag hebben voor de natuur. En als 

je dan uiteindelijk uit de Schlucht komt en je het plaatsje 
Andeer ziet liggen bekruipt je een gelukkig gevoel. Weer 
een mooie dag! Voor ons kan het niet meer stuk en deze 
bedevaart heeft nu al een onuitwisbare indruk op ons ge-
maakt.

10 mei: Van Andeer-Splügen
Vandaag een natte dag, regen van begin tot het einde van 
de etappe. Eerst bij de plaatselijke supermarkt wat eten 
gehaald voor onderweg. Wij vervolgen onze tocht via de 
Via Spluga. Een eeuwenoude handelsroute van Thusis naar 
Splugen. Vandaag gaan we door de Rofla schlucht. We pas-
seerden een waterkrachtcentrale. Gesproken met een 
werknemer daar. Deze kende de term “witte steenkool” 
niet. Ongelofelijk dat uit water zoveel energie gemaakt kan 
worden. Via mooie bergweggetjes komen we bij het stuw-
meer Sufers. Omdat we allen erg nat waren en redelijk ver-
kleumd hebben we in Hotel Seeblick ons tegoed gedaan aan 

op een comfortabel pad onder de bomen. Na het bos liepen 
we langs de spoorlijn richting de stad Chur. Voorbij de stad 
kwamen we op een mooi wandelpad, omgeven door bomen 
en struiken waarop men bordjes had neergezet om de men-
sen te stimuleren meer te bewegen. 
Spreuken zoals: “Maak je uit de voeten!” en “Op de tanden 
bijten brengt je verder” stonden op grote en kleinere bord-
jes voor en langs het pad. 
Omdat de Rijn nu ons kompas was hebben we een nieuw 
gezegde bedacht. Als variant op: “Je niet van de wijs laten 
brengen” hebben wij het volgende gezegde geïntrodu-
ceerd: “We laten ons niet meer van de Rijn brengen”. De 
Rijn zou ons op de kortst mogelijke weg naar Bonaduz lei-
den. Echter, even voor Tamins waren we in de gelegenheid 
om de Rijn over te steken. Bep dacht dat Bonaduz aan de 
overkant van de Rijn lag. Het gevolg was dat we nog een 
steile weg omhoog naar Tamins moesten gaan en daar aan-

gekomen ook weer steil naar beneden, om beneden aange-
komen, de Rijn weer te moeten oversteken om in Bonaduz 
te komen. 
Dit kan toch geen toeval zijn; op zeker dat er op de laatste 
dag nog resterende pekelzonden uitgeboet moesten wor-
den. De vraag is alleen: “van wie?” Om 16:15 uur kwamen 
we aan in Bonaduz. De groep van Bert van Leeuwen zou er 
om 17:00 uur zijn. Dit werd een uurtje later, maar dat gaf 
ons de kans om wat uit te rusten voor we aan de terugreis 
zouden beginnen. 
Na de overdracht en het uitwisselen van informatie kon de 
terugreis beginnen. Wij hebben mooie en bijzondere dagen 
met elkaar beleefd, mooi weer gehad, kortom, een ervaring 
om nog lang op terug te kijken.
Graag willen we dan ook de organisatie van de bedevaart-
stocht 2013 naar Rome en Garage Molenaar bedanken dat 
zij dit evenement mogelijk gemaakt hebben.

Gerecht Capuns en Pizzochles. Op weg via de Viamala Schlucht.

Bedevaart 13e etappe van Bonaduz naar Pianazzo

De omgeving van Schlucht.
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koffie en later een gezamenlijke schotel pommes frites. 
Daarna nog een klein stukje wandelen alvorens we arrive-
ren in het pittoreske Splügen, waar we de nacht doorbren-
gen. We doen ons tegoed aan een plaatselijk gerecht: Ca-
puns en Pizzochles.We eten hier flink van, want morgen 
staat ons een zware tocht te wachten over de Splügenpass. 
Regen in het dal betekent sneeuw op de bergen. We gaan er 
eerst nog maar een nachtje over slapen en hopen morgen 
op beter weer.
10 mei: Van Splügen naar Campodolcino 
(Italië)
Gelukkig vandaag konden we starten in droog weer. Met-
een vanuit Splügen de oude Saumweg genomen richting 
Splügenpass. Dit is een eeuwenoude handelsweg en sinds 
mensenheugenis de belangrijkste route door de Alpen. 
Splügen is dan ook een verbindingsplaats tussen verschil-
lende handelsroutes. Meteen uit Splügen ging de weg flink 
omhoog. Al snel kwamen we boven de boomgrens en hoor-
den we een apart geluid, alsof iemand floot. Dit bleek het 
Murmeltier te zijn, een groot soort marmot die in de ber-
gen leeft. 
Prachtige dieren om te zien. Verder omhoog moesten we 
de wandelweg verlaten en verder over de weg omdat door 
de sneeuw die er nog lag het wandelpad te gevaarlijk was 
om te belopen. Gestaag klommen we naar de top van de 
Splügenpass en staken daar de grens over naar Italië. Op 
de top kwam er een miezerig zonnetje door, maar tijdens 
de afdaling kregen we ook nog wat sneeuwvlokjes op onze 
kleren. Dit alles mocht de pret niet drukken omdat we we-
derom getrakteerd werden op zeer mooie vergezichten en 
later prachtige wandelwegen. Daar we geen overnachting 
konden vinden in Pianazzo, onze eindbestemming, werd de 

wandeling voortgezet naar het verderop gelegen Campo-
dolcino, alwaar onderdak gevonden werd in hotel Cà de 
Val. Dit bleek ook de overnachtingsplaats te zijn van de 
volgende groep. 
Voor de vlakbij het hotel gelegen kerk werd het relikwie 
overhandigd en werd de volgende groep een goede en be-
houden etappe toegewenst. De afsluitende groepsfoto werd 
gemaakt door een non die blijkbaar voor het eerst een foto-
toestel in handen had. Met wat moeite is het toch gelukt de 
gehele groep net op de foto te krijgen.

Een Murmeltier (groot soort marmot), die leeft in de bergen. Mooi uitzicht op de Splügenpass.

Overdracht van de parochiekaart in Campodolcino (Italië).

Onze groep bestond uit vijf personen: Piet Snieder, Joop 
Buter, Dirk Kaars, Frans Kooijmans en Jaap Veerman 
(Koster).

Zondag 12 mei: Vertrek van Volendam 
naar Pianazzo
Om 03.00 uur vertrokken wij uit Volendam op weg naar 
Noord Italië.  Om 04.30 uur waren we in Lieshout om onze 
Brabander Frans op te halen. Hier hadden we een uitge-
breid en lekker ontbijt. Om 06.00 uur waren we in Arcen 
om Dirk (de Marker) op te halen. Hij was daar een week-
end met zijn familie. Nu waren we compleet en gingen we 
echt op weg. Het was slecht weer: Vele heftige regenbuien. 
Maar het was gelukkig niet zo druk op de weg en Joop en 
Frans zijn prima chauffeurs. Na enkele plas-, rook- en kof-
fiestops bereikten wij de Splugenpas  op 2115 meter hoogte. 
We reden via talloze haarspeld bochten – door de sneeuw 
– de grens tussen Zwitserland en Italië over. Precies om 
15.00 uur  waren we in Pianazzo: onze startplaats. De groep 
van Bert van Leeuwen stond ons al op te wachten. Na de 
overdracht gingen zij meteen op huis aan. Wij dronken en-
kele biertjes in het hotel waar we gingen overnachten en Even een rustpauze voor de wandelaars van groep 14.

Groep 14 van Pianazzo naar Merate in Noord Italië
gingen de reeds besproken kamers opzoeken. Hierna het 
dorpje verkennen en weer terug naar het hotel om wat te 
eten. We namen allemaal het menu van de dag: Heerlijk 
gegeten en gedronken en vroeg naar bed. Het was een 
lange dag geweest.
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Door de schitterende omgeving rond het Como meer werd 
gelopen.

Omdat paden ontbraken moest ook door drukke tunnels ge-
lopen worden.

Een biertje wordt erop genomen als Jaap de Koster ‘Bap’ is 
geworden.

Piet Snieder moet van kei naar kei springen om z’n schoe-
nen droog te houden.

13 Mei: Pianazzo-Chiavenna
Goed geslapen. Waarschijnlijk door de gezonde berglucht 
of misschien door de wijntjes van gisteravond. Na een 
prima ontbijt begonnen we aan onze eerste wandeldag. Het 
was prachtig weer. De jassen konden al gauw uit. Via een 
prachtige maar moeilijke route met veel klimmen en dalen 
bereikten wij het stadje Chiavenna. We vonden al snel ons 
hotel: Hotel Crimea op een mooi plein. Na het inchecken 
namen we een biertje op het terras. We hadden het ver-
diend !!!  Hierna wat relaxen en onder de douche. Lekker 
opgefrist gingen we het stadje verkennen. Op een terrasje 
dronken we wat. Het was nog steeds prachtig weer. Op de 
terugweg naar het hotel zagen we een leuk restaurant. 
Hier hebben we lekker Italiaans gegeten: Pizza en pasta. 
Alleen Piet speelde op zeker en nam patat met biefstuk en 
mayonaise en een Ramazotti  zonder ijs toe. Dit laatste von-
den wij zeer verrassend. 

14 Mei: Chiavenna-Colico
Wederom goed geslapen. We waren allemaal een beetje 
stijf van het vele klauteren en klimmen van gisteren. Na 
het ontbijt de rugzakken om en op pad. Het was gelukkig 
nog steeds mooi weer. De pijpen van de afritsbroeken kon-
den er af. We liepen over een lang maar vlak fietspad door 
een groot dal met overal besneeuwde bergtoppen om ons 
heen. Het was prachtig. Na enkele stops kwamen we om 
17,30 uur aan in Colico. Een stadje aan het Como meer. We 
hadden 36 km gelopen. De appartementen waar we gingen 
overnachten lagen natuurlijk aan de andere kant van het 
stadje en uiteraard bergopwaarts. Er bleek niemand aan-
wezig te zijn. Gelukkig kwamen er ook andere gasten aan 
en die belden de eigenaar van de appartementen. Deze 
kwam na een tijdje en konden we in onze kamers. Er bleek 
daar geen restaurant te zijn. Daarom maar weer op pad om 
wat te eten te zoeken. Na een flinke afdaling vonden we een 
restaurant. Hier goed gegeten. We dronken er niet al te 

veel want er stond ons nog een flinke klim terug  te wach-
ten. Terug in het appartement lekker onder de douche en 
werkbespreking voor de dag van morgen. Er was hier niets 
te doen. Dus erg vroeg naar bed. Helaas kwam er door kin-
dergejank, hondengeblaf en heftige regenbuien niet veel 
van slapen terecht. Maar ja, het was tenslotte een bede-
vaartstocht ……..

15 mei: Cilico-Tacena
Om ongeveer 08.00 uur de rugzakken weer om en zonder 
ontbijt op pad. De weersvoorspellingen voor vandaag wa-
ren niet goed: onweer, harde wind en stortbuien. Maar bij 
vertrek was het droog. Misschien hadden we geluk. In een 
restaurant aan de oever van het Como meer  hadden we een 
prima ontbijt. We konden er weer tegen. Het eerste deel 
van de tocht door een mooi bos. Maar later moesten we 
door de berm van een autoweg. Door tunnels en langs files. 
Als lunch een bordje macaroni. Om 13.00 uur bereikten we 
het stadje Bellano. We hadden zo’n 25 km. gelopen en het 
was droog gebleven. Op een terrasje overlegden wij wat 
we gingen doen. 
Onze slaapplaats was 11 km. van de route af en bergop-
waarts. En dan moesten we morgen weer terug naar dit 
punt om de route te vervolgen. Maar de kilometers leken al 
langer te worden en de rugzakken al zwaarder. Daarom be-
sloten we om de bus naar Taceno te nemen om daar te over-
nachten en morgen weer met de bus terug naar Bellano. Op 
dit terras hoorde Jaap Koster dat hij net Bap was gewor-
den van een kleinzoon. Hij heet Simon. Vernoemd naar Sij-
men de koster van de Vincentiuskerk. Hier namen we na-
tuurlijk nog een biertje op en misten we de bus…. Daarom 
nog maar wat biertjes en een broodje kebab. We haalden de 
bus van 18.00 uur en kwamen na een half uurtje aan in Ta-
ceno. De bus stopte precies voor het park waar wij bunga-
lowtjes hadden gehuurd. Het begon te regenen. Het in-
checken ging rommelig, maar uiteindelijk lukte dit. Onder 
het genot van enkele stukken pizza luisterden we wat naar 
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muziek via de telefoon van Dirk en keken we naar een voet-
balwedstrijd. Hierna zochten we onze bungalows op en 
naar bed. Het regende nog steeds. Voor morgen is er 100% 
kans op regen. Maar wie weet. Vandaag was het in ieder 
geval meegevallen.

16 Mei: Tacena-Lecco
Wakker geworden met kletterende regen op het dak. Na 
een karig ontbijt naar de bushalte om met de bus van 08.30 
uur terug naar Bellano te gaan om onze route te vervolgen. 
Het zag er naar uit dat het de gehele dag zou blijven rege-
nen. Dan hadden we de poncho’s tenminste niet voor niets 
meegenomen…. Maar leuk was het niet. De bus reed net 
voor onze neuzen weg. Dan maar wachten op de volgende 
bus van 09,45 uur. We schuilden voor de regen onder een 
afdakje van een oude boerderij. De bus kwam niet !!!!! 
Daarom terug naar ons overnachtingadres om daar een 
taxi te regelen. We bestelden een taxibusje.  Na een uur 
kwam de taxi. 
Geen busje natuurlijk maar een gewone personenauto. Na 
veel wringen en duwen pasten we er met zijn allen plus 
rugzakken in. Terug in Bellano gingen we verder met onze 
route. We moesten langs de weg lopen in de stromende re-
gen. Omdat een tunnel op de snelweg was afgesloten ging 
al het verkeer over dezelfde weg die wij moesten lopen. 
Vooral veel vrachtverkeer. Levensgevaarlijk! De stem-
ming werd er niet beter op. Maar wij konden geen kant op. 
Vooral in de vele tunnels werd het link. Maar het was er 
wel even droog….. Als verzopen katten en nat tot op het bot 
kwamen we om 18.00 uur aan in ons hotel in Lecco. Snel 
naar de kamers om de natte plunjes uit te trekken en onder 
een warme douche. We hadden geen zin meer om te lopen. 
Daarom naar het dichtstbijzijnde restaurant en weer vroeg 
naar bed.  

Vrijdag 17 mei: Lecco-Merate
Onze laatste wandeldag. Het regende weer hard. De schoe-
nen waren nog nat van gisteren. Toch maar na het ontbijt 

om 08.30 uur op pad. Na ongeveer 45 minuten hield het op 
met regenen. We liepen over een pad langs een rivier. On-
derweg aten we op een plaatselijke markt een gegrild kip-
penpootje. De zon kwam er zowaar door en de jassen kon-
den uit. Hier en daar was het pad door de hevige regenval 
van gisteren overstroomd en moesten we door het water 
lopen. 
Dus weer natte sokken en schoenen. Om 15.00 uur kwamen 
we aan in ons hotel in Merate. Eerst enkele lekkere biertjes 
op het overdekte terras van het hotel. Het begon te onwe-
ren, te hagelen en te regenen. Maar wij zaten lekker droog 
met onze wandelschoenen uit. We hadden de afgelopen vijf 
dagen zo’n 140 km. gelopen door een prachtig gebied. Drie 
dagen met mooi weer, een dag met redelijk weer en een 
vreselijke dag met de gehele dag stortregen. Maar we heb-
ben het alle vijf zonder al te veel problemen volbracht.
Zaterdag 18 mei: Terugreis Merate-
Volendam
Na het ontbijt zaten we te wachten op de volgende groep 
van Karina Schilder. Door de grote verkeersdrukte met 
vele files kwamen zij pas om 12.00 uur aan. Na een snelle 
overdracht gingen we op weg naar huis. Een lange rit van 
ongeveer 1100 km. We schoten lekker op en nadat we Frans 
in Lieshout en Dirk op Marken hadden afgezet waren we 
zondagmorgen om 01.00 uur veilig weer thuis. Lekker weer 
op onze eigen bedden….. 
Het was een mooie maar pittige tocht geweest. We hebben 
ervan genoten en willen iedereen bedanken die deze tocht 
mogelijk heeft gemaakt.                

De wandelaars kijken uit over het Como meer.

De wissel tussen groep 14 en 15. Karina Schilder neemt de 
kaart over.

Met een stralende zon aan de hemel werd 
gelopen door het mooie Italiaanse land.

Voettocht etappe 15: Merate-Pizzighettone
Jack, Karina, Michelle, Amy, Cornel, Miranda, Kelvin en Tommy. 
Vrijdag 17 mei vertrekken we na schooltijd richting Bregenz waar 
we zullen overnachten. Na de nodige files komen we daar om half 
11 aan. We eten lekker wat en gaan gelijk naar bed. 
Zaterdag 18 mei: We verlaten het hotel om kwart 
voor 7
We rijden via Zwitserland naar Italië. De mannen zetten we af in Monza om 
daar onze huurauto’s op te halen. De rest zal zorgen voor overdracht en af-
lossing van de vorige groep in Merate. Om half 12 komen we op de plaats 
van bestemming Merate. Na een snelle lunch beginnen we onze voettocht 
naar Triviglio. Zo’n 21 km.  De route gaat door oude dorpjes en waar de tijd 
lijkt stil te staan.  In de namiddag rijden we door naar onze camping aan het 
Gardameer. Als echte pelgrims overnachten wij op camping Piani di Clodia. 
Na een flesje gezegende rosé vallen we alle acht als een blok in slaap. 

Zondag 19 mei: Triviglio-Ripalta Alpina (28 km)
De wekker hoeven we niet te zetten.  Het noodweer in Italië wekt ons uit een 
diepe slaap. Moeten we hierin lopen? De kids staan zeker niet te springen, 
maar dat geldt niet alleen voor de kids! Gepakt en gezakt met alle mogelijke 
regenkleding rijden we naar Triviglio. Vanuit onze camping rijden we een 
uur naar onze startplaats. In dat uur, waarin al onze gebeden worden ver-
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De kids in de oude kerk van het plaatsje S. Latino met de misboeken.

hoord, gaat de zon schijnen.
Dat moet zeker van hogerhand zijn gekomen. Op korte broeken vervolgen we 
onze tocht. Opvallend is de gastvrijheid waarmee we in de dorpjes worden 
onthaald. Moeten we iets drinken, zitten de bidons nog vol? En willen jullie 
misschien wat  rusten of brood? 
In Misano is het hele dorp versierd. We verwachten dat het te maken heeft 
met Pinksteren. We maken er foto’s van. Een man komt naar ons toe en ver-
telde een legende over een draak die honderden jaren geleden door het stadje 
was gekropen. Jaarlijks wordt dat gevierd. De draak staat daar nog steeds 
als symbool voor kracht. Op onze hoede voor de draak of andere monsterach-
tige Nessi taferelen wandelen we verder naar een klein dorpje  Capralba. We 
beginnen best honger te krijgen maar buiten de boer met zijn mestkar zien 
we weinig culinaire hoogstandjes. 
En ineens... twee parasols met 8 stoelen. Binnen in het restaurant lijkt het 
hele dorp te lunchen. De menukaart is in het Italiaans maar pasta met bolog-
nesesaus is altijd  te bestellen. Het is verrukkelijk en dat voor 32 euro incl. 
koffie en ijs.  Met een gevulde maag lopen we nog 18 km door naar Ripalta 
Alpina. Onderweg bezoeken we nog wat begraafplaatsen en de vele kapelle-
tjes die we op de route vinden. We trotseren nog een regenbui waarna we na 
afloop heerlijk wat nuttigen op een terras in het mooie Noord-Italië.
Maandag 20 mei: Rustdag route campingplaats-
nummer 207 naar zwembad 0,5 km heen en terug 
Vandaag een prachtige zonnige dag op de camping van Piani. Het is prachtig 
weer. Na een rustig ontbijt genieten we van de eerste zonnestralen sinds 
maanden. Vanuit het thuisfront horen we dat in Volendam het ijs op de sloot 
ligt. 
We pakken onze rust. In de namiddag rijden we naar Bardolino voor een 
overheerlijke maaltijd vol met koolhydraten. Ook aan de Anti-Oxcidanten 
wordt gedacht want morgen gaan we weer wandelen.
Dinsdag 21 mei: Ripalta Alpina -Pizzighettone 18 km 
start 7 uur
We ontwaken door schittering van de zonnestralen. Regenkleding blijft thuis. 
Zonnebrand gaat in groot-verpakking mee in de rugzak. We parkeren onze 
auto voor een café. En ondanks dat het gesloten is vraagt de eigenaar ons 
toch of we een cappuccino willen. 
Zouden we er nou toch zo slecht uitzien? Eist deze pelgrimstocht toch zijn 
tol? We genieten ervan en trekken verder. Onderweg komen we een hele 
oude kerk tegen in het plaatsje S. Latino. We steken een kaarsje aan en doen 
een gebedje. We picknicken langs de kant van de weg en vervolgen onze 
route. 
De zon staat hoog aan de hemel en net toen de mannen begonnen te halluci-
neerde over zo’n groot glas met zo’n kraag erop, liepen we zo een cafeetje 
binnen. Ook dat was van bovenaf geregeld! Na deze heerlijke verfrissing lo-
pen we het laatste stuk van 8 km. Rond 17.00  uur komen we aan in Pizzighet-
tone. Onze eindbestemming. We zijn trots op onze kinderen!!  
Woensdag 22 mei: Piani-Cremona 125 km (met de 
auto) v.s.
Vandaag moeten we de nieuwe groep aflossen. Omdat het een mooie dag is 
blijven de kinderen bij het zwembad. Om half 5 komt de groep van Wim Kei-
zer aan en overhandigen met zorg, de dit keer onbreekbare, relikwie. Ze zijn 
lekker enthousiast en we wensen ze veel succes. ‘s Avonds gaan we naar het 
prachtige plaatsje Lazise en genieten van de Italiaanse keuken.

Even uitrusten onderweg.

Even de kaart bekijken voor de route.

Bidden om mooi weer.
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We hebben een prachtige week gehad, en ondanks 
de regen, hagel en onweersbuien heel veel geluk ge-
had met het weer. Opvallend was de vriendelijk-
heid van de bevolking. 
Als we even aan het zoeken waren, kwamen er van 
alle kanten mensen om ons te helpen zodat wij de 
juiste weg konden vervolgen. 
We willen de organisatie van ‘n Loopie  bedanken en 
ook de sponsors waaronder garage Molenaar voor 
het gebruik maken van de bus. En nog even een tip 
voor Cees Max: “Zou je de volgende bedevaarttocht  
routebordjes kunnen neerhangen, zo van... hier 
naar links en daar naar rechts, dat scheelt een hoop 
uitzoekwerk!”. 
Ook de verzorgingstent van de 4-daagse met de 
daarbij behorende gehaktballen, gebakken eieren 
met spek en nasi met saté, is toch wel iets wat op 
ons verlanglijstje staat.
Groetjes van Michelle,  Kelvin, Tommy en Amy, 
Cornel,  Miranda,  Jack en Karina.

De eindbestemming Pizzighettone is bereikt.

Drie dagen met veel zon (27 graden), twee dagen nood-
weer bestaande uit één regenbui van 48 uur met gratis 
hagel, windstoten en kou (6 graden). Onze groep bestond 
uit 7 personen: Hein Koning en Alie Koning-Zwarthoed, 
Henk Konter en Maartje Konter-Zwarthoed, Stienek 
Buijs-Zwarthoed, Wim Keizer en Nel Keizer-Moenis.

Woensdag 22 mei: vertrek van Volendam 
naar Cremona
Vanuit Volendam werd woensdagnacht om 02.10 uur ge-
start voor ons deel van de pelgrimstocht naar Rome. Henk 
was onze ervaren chauffeur die zonder oponthoud direct 
tot 06.00 uur doorreed tot een tankstation bij Frankfurt. Na 
de Gothardtunnel werd het mooi zonnig weer en na een kof-
fiepauze om 13.45 uur in Chiasso arriveerde onze groep om 
16.15 uur in ons hotel Impero in Cremona nadat wij al con-
tact hadden gehad met de voorgaande groep van Cornel 

Zwarthoed (Kirrie). De teller van de bus stond op 1186 km. 
Na aankomst vond een sfeervolle ontmoeting plaats met de 
groep van Cornel Zwarhoed, Jack Bont, hun echtgenoten 
Miranda en Karina Schilder en hun kinderen Kelvin, 
Tommy, Michelle en Amy die hun deel van de route tot Piz-
zighettone met succes, onder ideale weersomstandigheden, 
hadden gerealiseerd. Na de overhandiging van het heilige 
document onder een heerlijk verdiend koel glas bier op het 
terras werden ervaringen uitgewisseld over de gelopen 
route en werd door Cornel onze groep alle succes toege-
wenst voor de komende loopdagen langs de rivier de Po. 
Donderdag 23 mei: 
Pizzighettone – Cremona
Na een uitstekende nachtrust en een goed ontbijt werd 
koers gezet naar het station voor de trein naar het 25 km 
verderop gelegen Pizzighettone alwaar gestart moest wor-
den. De treinreis naar Pizzighettone verliep niet vlekkeloos 
want toen de trein vertrok bleven Henk en Stienek achter 
op het perron en raakte Hein tussen de treindeur vast. Ge-
lukkig werd alles opgelost en kwam Hein er zonder kleer-
scheuren af. Henk en Stienek kwamen met de volgende 
trein weer samen met de groep op het station in Pezzighet-
tone. De tocht werd na een groepsfoto met ideaal weer om 
11.00 uur begonnen. In een vlot tempo langs slingerende 
weggetjes en rechte paden liepen wij in een vlak polder-
achtig landschap met akkerbouw. Door de hitte van de dag 
werden wij snel nogal dorstig en besloten al om 12.30 uur 
een koffie en drinkpauze in te lassen in Crumello. Nel, 
Maart, Stienek en Alie gebruikten de rustpauze om een be-
zoek te brengen aan de toiletaccommodatie van het restau-
rant. Zij waren werkelijk verrast over de kladdigheid van 
de wc die bestond uit een gat in de grond waar men hem 
kon horen vallen. Maart wilde de wc graag met een emmer 
lekkere sop schoonmaken maar de middelen ontbraken. 

Groep 16 van Pizzighettone naar Gualtieri in Noord Italië
De groep gedwongen in warme regenkleding door nood-
weer.

Alie en Maart steken kaarsen op voor droogte en voetbalge-
luk. Het mocht niet baten.

Vreugdevol werd de finish in Gualtieri gehaald.
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Na het diner in het 
restaurant werd 
door Henk en Hein 
met de taxichauf-
feurs onderhandeld 
over de prijs voor 
het vervoer van onze 
groep en de bagage 
naar het volgende 
hotel Acquisto Car-
tase in Viadana. 

25 mei: 
Voltido - 
Viadana
Tijdens ons luxe ont-
bijt om 07.30 uur in 
het lang niet goed-
kope hotel Impero in 
Cremona maakte 
Stienek kennis met 
een Italiaanse inter-
nationale tennis 
scheidsrechter die 
vroeg of zij Eddy 
Bank kende. Het le-
verde leuke ontmoe-
ting en sportieve in-
ternationale ge- 
sprekstof op over 
een dorpsgenoot zo 
ver van huis.  Voor-
dat onze groep ver-
trok werd om 09.00 
uur een bezoek ge-
bracht aan de werke-
lijk schitterende ka-
thedraal van 
Cremona en de uitge-
breide markt in de 
stromende regen. 
Ons gebed via vele 
kaarsen om droogte 
werd niet verhoord. 
Onze groep met de 
bagage werd naar 
het volgende hotel in 
Viadana gebracht en vervolgens werd onze groep door de 
taxi afgezet op de plaats waar de vorige dag gestopt was in 
Voltido. Volgens het weerbericht zou het de hele dag rege-
nen. De ene dag is het 27 graden en de volgende dag is het 
6 graden met regen, hagel en harde wind. Om 11.15 uur 
vertrok onze groep vanuit Voltido in stromende regen. In-
tussen werd de regen afgewisseld met hagel en windstoten. 
Gesterkt door deze tegenslag passeerden wij de pittoreske 
oude stadjes met juwelen van oude romaanse kerken zoals 
Salardo Reinero, San Giovanni in Croce alwaar om 12.45 
uur een verdiende rustpauze in een restaurant werd inge-
last. Na het passeren van het zeldzaam mooie oude stadje 
uit het begin van de vroege middeleeuwen Casteldidone 
werd om 15.25 uur koffie gedronken in het oude stadje Ri-
varolo Mantovaro in afwachting van een volgens Stienek 
komende donderlucht. Inmiddels ging het harder regenen 
en in een record tempo bereikten we om 18.30 uur het vol-
gende dorp Villanova waar alleen een slager open was. 
Hein en Henk wisten de slager in hun beste Italiaans zover 
te krijgen dat hij ons nieuwe hotel belde voor een taxi. Nel 
en Alie kochten bij de ambachtelijke slager voor de hulp 
als dank zeven grote dikke plakken overheerlijke Parma-
ham die er bij de groep als koek inging want de magen 
knorden hoorbaar. Na een half uur wachten kwam de taxi 
die onze groep naar ons nieuwe hotel Europa in Viadana 
bracht. Geproost werd op de geslaagde wandeldag ondanks 
het hondenweer.

26 mei: Villanova – Viadana
Na een goede verdiende nachtrust en een uitgebreid ont-
bijt werden wij verrast door een stralende zon en een be-
haaglijke temperatuur van 25 graden. Ideaal wandelweer. 
In zomerse kledij kon de vierde dag aanvangen. Hoofdon-

Het vertrek van Pizzighettone naar Cremona, v.l.n.r.: Wim 
Keizer, Alie Koning-Zwarthoed, Stienek Buijs-Zwarthoed, 
Nel Keizer-Moenis, Maart Konter-Zwarthoed, Henk Konter 
en Hein Koning.

Op de laatste loopdag op 28 mei wa-
ren Hein en Alie Koning precies 40 
jarig getrouwd. De medelopers vier-
den dat heugelijke feit met een 
champagne-ontbijt in hotel Europa.

Nel, Stienek en Alie steken de brug 
over de Po over. De rivier was reeds 
door de vele regenval buiten haar 
oevers getreden.

Toch moesten de dames hun ei kwijt. Onder een ideale 
wandeltemperatuur van 27 graden ging de tocht naar 
Fengo en Sesto. Wij konden om 14.00 uur op het terras van 
het café nog net wat drinken krijgen want de zaak ging 
dicht. Het personeel ging een tokkie doen en dan ging de 
zaak op slot. Om 16.50 uur werd Cremona bereikt en genoot 
men van een verdiende koude rakker. Op het terras werd 
veelvuldig gebeld met het thuisfront over de stand Go 
Ahead-Volendam. De teleurstelling bij vooral Hein en Wim 
was onpeilbaar groot en Alie stopte gauw haar oranje hoed 
niet minder teleurgesteld weg. De plannen voor de vol-
gende dag werden uitgebreid besproken met allerlei soor-
ten en vormen van kaarten die Hein had samengesteld om 
verdwalen in Italië te voorkomen. Na een goed opfrissend 
bad en/of douche werd op hetzelfde terras van de vorige 
dag de maaltijd genuttigd met witte en rode wijn als dorst-
lesser. Tijdens de openluchtmaaltijd brak een heftig on-
weer los waardoor wij binnen onze maaltijd verder naar 
binnen moesten werken.  Niemand had een nun nodig om 
van een heerlijke nachtrust te genieten na een wandeling 
in de stad Cremona.

24 mei: Cremona-Voltido
Goed geslapen maar het mooie wandelweer was veranderd 
in barre weersomstandigheden met veel regen en wind met 
een temperatuur van 8 graden. Goed en warm aangekleed 
met regenkleding in alle soorten werd op de tweede loop-
dag de natte wandeling naar Voltido begonnen in de hoop 
dat het droog zou worden. In eerste instantie werd in de 
verkeerde richting gelopen totdat Hein de weg vroeg aan 
een Nederlander die daar woonde. Als jullie zo verder lo-
pen komen jullie in Milaan terecht. Hij wees ons de juiste 
weg. Alleen de regenkleding van Hein lekte aanvankelijk 
als een mandje. Kletsnat maar vol goede moed kreeg Hein 
een vuilniszak aangeboden door de uitbater van het restau-
rant in Malagnino alwaar koffie werd gedronken en een 
gratis pizza werd aangeboden. Dankbaar voor de vriende-
lijke ontvangst van de uitbater vertrok ons verzopen gezel-
schap weer om 12.15 uur in een gieting van de regen naar 
Pieve San Giacomo, Casananova d’ offredi, Breda Guazz, 
Ca Andrea en Voltido. Na een verkeerde weg te zijn inge-
slagen werden vele kilometers omgelopen maar de goede 
stemming bleef er in ondanks de regen die met bakken 
neerdaalde op onze pelgrims. In Ca Andrea, bij het naast-
gelegen Voltido, werd gerust in een bar alwaar het inwen-
dige van de mens werd versterkt met het drinken van 
warme koffie met toebehorende hapjes. Onze groep werd 
volgens afspraak per taxi naar het hotel in Cremona op de 
thuisbasis gebracht. De derde dag van de bedevaartstocht 
naar Rome ging dus niet ongemerkt voorbij. We zouden de 
volgende dag verder gaan vanaf de plaats die was bereikt. 
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derwerp was natuurlijk of FC Vo-
lendam het zou redden tegen Go-
Ahead. Hein en Wim geloofden er 
heilig in maar dan moesten we een 
keer geluk hebben en in het begin 
een goal maken. Vol spanning ver-
trokken we om 10.00 uur naar Via-
dana met een zon aan de hemel 
kwamen wij eerst in het pittoreske 
stadje Rivarolo aan. Om 11.30 uur 
brachten wij een bezoek aan Sab-
bioneta. Vanaf 12.00 uur passeer-
den wij Quatro Case, Casaballote, 
Oratorio en Cogozzo. Om 16.15 uur 
zat de 25 km erop en kwamen wij 
in Viadana aan.  Terug in het hotel 
smaakte het bier heerlijk en bleek 
alleen Maart last te hebben van 
een onwillige spier in de kuit. Wim 
adviseerde de koude douchestraal 
erop te zetten. Na de koude water 
behandeling was de pijn verdwe-
nen.
Maandag 28 mei: Viadana – Gualtieri 
(Guastella)
Na een ontspannende bedrust had Stienek een uitgebreide 
ontbijttafel met alles wat lekker is erop en eraan. Daarbij 
een emmer met ijs met een fles Champagne erin. De nog 
lege stoelen van Hein en Alie waren feestelijk versierd. 
Het namelijk precies op de dag af 40 jaar geleden dat zij 
trouwden. Na felicitaties en spontaan gezang ter viering 
van deze bijzondere gebeurtenis versterkte het ontbijt, na 
het ontkurken van de bijbehorende fles champagne, het in-
wendige van de mens op voortreffelijke wijze. Hein en Alie 
waren duidelijk verrast want zij wilden hun 40-jarig trouw-
jubileum geheim houden tot in Volendam. Na het ontbijt 
werd de bagage door de taxi naar ons laatste hotel Ligabue 
in Gualtieri gebracht.
Onder ideaal wandelweer met een warme zon aan de hemel 
werd om 10.15 uur gestart voor het laatste deel van onze 
bedevaartstocht naar het eindpunt in Gualtieri (Quastella). 
Nadat eerst een verkeerde weg was ingeslagen om bij de 
brug  over de rivier de Po te komen, kregen wij een schit-
terend uitzicht op de door de vele regen gezwollen Po. Om 
11.45 uur was de brug gepasseerd en werd koffie gedron-
ken in Restaurante Alvergha aan de oever van de Po al-
waar Alie trakteerde op 40-jarig jubileumkoek. Dit keer 

i.v.m. de crisis geen dure bruiloft maar wel extra koek. 
Niet uit Deventer! Om 14.30 uur werd het hotel in Gualtieri 
bereikt en geproost op het welslagen zonder blessures van 
de tocht. Inmiddels had de groep van Nico Out zich gemeld 
en zou om 15.00 uur naar het hotel in Gualtieri komen. Zij 
zouden de volgende dag vanuit deze plaats starten. De ont-
vangst was hartelijk en spontaan. Na afscheid te hebben 
genomen werd een rustpauze ingelast en verfrissende dou-
che genomen om vervolgens deel te nemen aan een uitge-
breid overheerlijk culinair diner. 
29 mei: Terugreis Gualtieri (Guastella)-
Volendam
Na een uitgebreid overdadig en gezond ontbijt werd om 
08.00 uur de terugreis naar Volendam aangevangen nadat 
wij vriendelijk afscheid hadden genomen van het perso-
neel van het uitstekende culinaire hotel-restaurant met uit-
stekende bedden. Via de Tom-Tom reden wij via Parma en 
Milaan naar de Zwitserse grens waar om 11.00 uur een 
rust- en drink pauze werd gehouden. Om 23.50 uur was ie-
dereen weer veilig thuis en kon groep 16 terugzien op een 
geslaagde bedevaartstocht. Wij willen iedereen bedanken 
voor hun inzet en bijdrage die tot het welslagen hebben ge-
leid van deze unieke en onvergetelijke bedevaartstocht.
Namens: Alle leden van groep 16.

Nico Out ontvangt van Wim Keizer het heilig document in het bijzijn van alle deel-
nemers, v.l.n.r. Thames Zwarthoed, Evert Schilder, Alie Koning-Zwarthoed, Nico 
Out, Maart Konter-Zwarthoed, Henk Konter, Stienek Buijs-Zwarthoed, Wim Keizer, 
Hein Koning, Nel Keizer-Moenis, Truus Piels-Steur en Jan Piels.

Etappe 17: Guastalla-Zocca
Overdracht van de parochiekaart in Zocca, waar de ploeg 
van Els Bloem start.

Thames Zwarthoed en Evert Schilder bij een kapelletje on-
derweg.

Wij Truus en Jan, Thames, Nico en Evert vertrekken 
uit Monnickendam om 09.30 uur, het weer is goed en 
de temperatuur is laag voor de tijd van het jaar. Eer-
der is al besloten om de heenreis in tweeën te doen, 
verloopt voorspoedig en voorbij München belt Nico 
voor overnachting. Wij zijn welkom en slapen in een 
groot pension waar we van een voortreffelijke maal-
tijd genieten. De sfeer zit er al direct goed in na het 
drinken van vitaminenrijk donker bier, volgens zeg-
gen van de beheerder. 

Irschenberg, 27 mei
Na het stevige ontbijt wordt verder doorgereden naar een 
plaatsje dicht bij de vertrekplaats Guastalla, waar wij wor-
den ontvangen in een geheel nieuw gebouwd Hostel welke 
van alle gemakken is voorzien en door de architect tot in de 
kleinste details in een moderne stijl is ontworpen en uitge-
voerd. Heel bijzonder. Wij zijn er vroeg en worden al snel 
gebeld door de groep van Henk Konter. Zij verblijven in 
een hotel in onze vertrekplaats, er wordt afgesproken om 
de overdracht vanavond plaats te laten vinden, aldus ge-
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beurt. Vooraf aan de overdracht hebben wij een heel ge-
noeglijk samenzijn met Stineke, Alie, Hein, Nel, Wim, 
Maartje en Henk. Na overdracht vertrekken wij richting 
Hostel. Jammer dat door de vele regenval het gebied rond 
het hotel onder water heeft gestaan, had veel overlast van 
veel vliegjes tot gevolg. Het ontbijt was groots met heer-
lijk gebak.
Dagtocht 1: Guastella - Novellara, 28 mei
Guastalla, een leuk en levendig stadje we vertrekken vanaf 
de kerk, helaas in renovatie, alwaar wij een pastoor ont-
moeten. Nadat Nico en Thames uitleg hebben gedaan over 
de pelgrimage is de pastoor zo vriendelijk om even met ons 
op de foto te gaan. De wandeling in goed weer richting de 
volgende plaats is saai, wandelpaden ontbreken en wij lo-
pen veel langs autowegen, gevaarlijk dicht langs de weg. 
Onderweg weinig leuke dorpjes gezien. Het wandelleed is 
snel vergeten als wij in de volgende halteplaats Novellara 
zijn aangekomen. Een gezellig stadje met sfeervol plein 
met galerijen, ook enkele zijstraten van het plein zijn voor-
zien van galerijen met kleine winkeltjes, hetgeen het wan-
delen en winkelen daar veraangenaamd. Het stadje maakt 
een verzorgde indruk met kleurrijke gevels. Het geheel 
doet Toscaanse aan. Opnieuw treffen wij kerken aan die 
gerenoveerd worden. De staat van onderhoud van de ker-
ken is matig tot slecht, teveel kerken voor de Italiaanse 
portemonnee is de mening van de groep. De espresso op 
het plein is goed en zo beëindigen wij de eerste dagtocht. 

Dagtocht 2: Novellara - Corregio, 29 mei 
Vanmorgen fris en monter aan het ontbijt begonnen. Het 
was karig, niet al teveel keus, precies zoals een pelgrims-
ontbijt behoort te zijn. Het was de laatste dagen van mei 
heel koud in het deel van Italië waar wij verbleven. De 
bergtoppen waren nog besneeuwd. We denken dat er een 
nieuwe ijstijd nadert. De eigenaar van een hotel dacht dat 
het al zomer was en had de verwarming, overigens alleen 
in de badkamer aanwezig, al uitgeschakeld. Het duurde 
enige dagen voordat het vooroorlogse systeem was opge-
start. Wij waren daar de eerste dag, het was ijskoud. Voor 
de maaltijd ‘s avonds werden de winterjassen uitgereikt 
om toch nog enigszins warm de maaltijd te kunnen bele-
ven. ‘s Nachts bij een bezoek aan het toilet zonder pantof-
feltjes vroren de voetzolen aan de vloertegels vast, bij het 
loswrikken bleven plakken eelt achter, ook in Italië is het 
klimaat van slag. In het hotel sneden ze het brood altijd 7 
dagen van te voren en legden het daarna te drogen bij het 
kapelletje, wij aten dan dit gezegende brood de zevende 
dag. Een echt pelgrimsontbijt met koude thee. Om onge-
veer half tien begonnen wij aan onze volgende dagtocht. 
Het weer zag er enigszins dreigend uit maar de weergoden 
waren ons gunstig gezind. Hoe langer wij liepen, hoe blau-
wer de lucht werd. Wij liepen vooral door de natuur maar 
ook af en toe langs de rijweg. Onderweg moesten wij plot-
seling opzij springen omdat er 2 fietsers met aanhangwa-
gentjes al schreeuwend kwamen aangescheurd. Toen zij 
ons passeerden riepen zij naar ons in het Italiaans iets over 
zonne-energie. Enige tijd later, toen wij in het plaatsje 
Campagnolo Emilia uit een van de kerkjes stapten, kwa-

men wij de heren tegen. Zij riepen ons aan en vertelden 
enthousiast dat zij op de fiets (Frisbee) van noord naar zuid 
Italië fietsten, vervolgens naar Sicilië en ten slotte naar Si-
racouse. Op de wagentjes zaten plastische zonnepanelen. 
De energie die zij daardoor opwekten, werd gebruikt voor 
het opladen van een accu in het wagentje om ‘s avonds te 
gebruiken ten behoeve van elektrische muziekinstrumen-
ten. Zo konden zij ‘s avonds optreden in de verschillende 
steden die zij aandeden. op die manier verdienden zij wat 
geld voor hun eerste levensbehoeften. Zij sliepen in een 
tentje of soms bij mensen. Het doel van deze actie was om 
het fietsen en de aanleg van fietspaden in Italië te promo-
ten. Zij togen enthousiast weer verder, wij ook na het nut-
tigen van een kop koffie. Wij begonnen de dagtocht met 
zo’n 4 lagen kleding maar langzamerhand moest er steeds 
meer uit. Langs de autoweg liepen wij achter elkaar in gan-
zenpas en om beurt hielden wij het estafette document 
vast. Veel bloemen zagen wij onderweg in verschillende 
kleuren en hebben die vastgelegd op foto. Het volgende 
plaatsje op onze tocht was Canolo, opnieuw troffen we een 
kerk in de steigers. Er wordt veel aan kerken gerenoveerd 
in Italië. Wij hadden nog wat kilometers te gaan dus zetten 
wij onze tocht voort richting Corregio. Aangekomen tref-
fen wij in Corregio een rijke provinciestad met veel grote 
herenhuizen, veel terrasjes en veel gebouwen in een typi-
sche Toscaanse stijl. Na de grootste kerk van Corregio te 
hebben bezocht beëindigden wij deze mooie dag, wij heb-
ben genoten van de Italiaanse natuur en cultuur. 
Dagtocht 3 Corregio - Modena
De weersverwachting ziet er voor deze dag niet zo gunstig 
uit. Toch gaan wij goedgemutst op weg naar onze volgende 
bestemming. Vandaag verwachten wij niet zoveel van onze 
wandeling. Wij wandelen veel over fietspaden en langs 
drukke autowegen. Het regent en het is koud. Thames 
sprak een weerdeskundige, die wist te vertellen dat het nog 
nooit zo koud was geweest voor de tijd van het jaar en dat 
de zomer niet goed meer zou komen. Niet zo leuk voor de in 
crisis verkerende Italianen. Ook voor ons is het slecht en 
lopen een saaie tocht langs industrie. Naarmate de dag vor-
derde werd het weer beter. In de stad aangekomen vroeg 
Nico de weg aan 2 heren die daar stonden te kletsen. Nadat 
hij heel vriendelijk had uitgelegd hoe wij verder moesten 
wilden hij graag weten waar wij mee bezig waren. Nico 
vertelde dat wij pelgrims (pellegrini) waren in een etap-
petocht op weg naar Rome. Een van hen had een blauw 
bandje met gele pijltjes om zijn pols. Hij was ook een pel-
grim en had van Sevilla naar Santiago gewandeld in 2 de-
len. In het eerste jaar in april/mei van Sevilla naar Sala-
manca en in het tweede jaar van Salamanca naar Santiago 
de Compestella. Zo liep hij langs de grens met Portugal 
door mooie plaatsen in Spanje in een periode dat het nog 
niet zo warm zou zijn. Zeer de moeite waard wist hij te ver-
tellen. Misschien een idee voor wandeaars van ‘n Loopie 
die in de maanden april/mei 4 à 5 weken vrij kunnen ne-

Bezoek aan een grote kerk in Italië.

Door een fraai stadje in Toscaanse stijl wordt gelopen.
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men. Tenslotte bereiken wij ons hotel in Modena. Wij pak-
ken uit en geven door wat wij ‘s avonds graag willen eten. 
Vervolgens trekken wij de oude binnenstad in met fraaie 
basiliek, ook in de steigers en helaas niet te bezoeken, en 
waar een enorme verkeersdrukte heerst. Ook deze binnen-
stad is de moeite waard. 
Dagtocht 4: 
Modena – Vignola
Na goede nachtrust en ontbijt vervolgen wij onze tocht. 
Door de verkeersdrukte en de industrie van Modena op 
weg naar het berglandschap, daar zien wij naar uit. De in-
dustrie van Modena lijkt alleen maar te bestaan uit bedrij-
ven die keramische tegels en plavuizen maken. We verla-
ten het industriegebied en vervolgen onze weg via een 
fietspad, rustig maar saai. De dorpjes zijn leuk en kleur-
rijk. Op zoek naar een geschikte ruimte zagen wij in een 
dorp een klein stationnetje. Het cafeetje in het station zag 
er schoon en fris uit evenals de toiletten. Dat gaat goed 
komen dachten wij. Er zaten in het café enkele oudere 
mannen rustig te lezen, helaas kwamen daar een aantal 
hard schreeuwende oudere mannen bij, luid schreeuwend 
naar elkaar en naar de jonge barvrouw. Wat een kakofonie 
en wat kon die barvrouw daar nog ver boven uitsteken. Na 
enige tijd werd het wat rustiger en schoven ze aan tafel om 
te gaan kaarten, werd het toch nog gezellig. Komt plotse-
ling een verlate klant binnen, een oude man met stoppel-
baard van 4 dagen met een lucht van 10 ongewassen dagen 
en natuurlijk ook luid pratend. Zocht in zijn zak, vond een 
euromunt en bood die Truus aan. Wij dachten dat hij Truus 
wilden kopen, maar nee hij wilde Italiaanse munten ruilen 
voor Nederlandse euromunten, hetgeen niet lukte. Op hun 
verzoek vertelden wij dat we meededen aan een etappe 
wandeltocht naar Rome, waarbij de oude man met stoppel-
baard spontaan de Heilige Geest ontving. Bij het afscheid 
gaf hij Truus twee klapzoenen vol op de mond en die daar-
door de Heilige Geest meekreeg. Truus liep de rest van de 
dagtocht met een verliefde blik en een aureool boven haar 
hoofd. De natuur in de omgeving verandert ondertussen en 
biedt het komende berglandschap. We beëindigen onze dag 
laat in Vignola. 

Dagtocht 5 Vignola – Zocca
Wij ontbijten in rap tempo, maken een keuze voor de route 
en vertrekken snel naar onze eindbestemming van de 
etappe wandeltocht. Er staat ons heel wat te wachten van-
daag. Het gaat zwaar worden, het weer is goed met te lage 
temperaturen voor de tijd van het jaar is de verwachting. 
Zoals al eerder genoemd moesten we veelal langs rijwegen 
maar nu zijn het vooral landweggetjes en wandelpaden. Bij 
de eerste de beste klim moest al direct veel kleding uit, 
hijgen en zweten was het. De landschappen zijn mooi. On-
danks de weinige tijd wilden wij toch ook genieten van zo-
veel natuurpracht. Klimmen tijdens de wandeling kan 
zwaar zijn, maar het dalen via bospaden mogelijk nog 
zwaarder/moeilijker, het komt dan vooral aan op het plaat-
sen van de voeten. Af en toe ook pijnlijk, bij een tussen-
tijdse stop bleek dan ook dat de druk op de tenen in de 
schoenen te groot is geweest en blauwe plekken waren 
zichtbaar onder de teennagels. Ondanks het ongemak van 
de tenen, het rijkelijke zweten en de vermoeidheid was het 

volop genieten van de prachtige landschappen. Als het 
ware in een schilderij getekend, zagen wij in het bergland-
schap de vele kleine dorpen en gehuchten liggen, met hun 
pastelkleuren, heel goed passend in hun omgeving. Helaas 
was dit berglandschap alleen in het laatste deel van de 
etappetocht. We naderen het eindpunt en telefonisch wordt 
er contact gezocht met de groep Els Bloem. Na enkele ver-
geefse pogingen was er het contact. Afgesproken werd er 
dat wij elkaar zouden ontmoeten op een terras bij de kerk 
te Zocca en de overdracht vandaag zou plaatsvinden. Blij 
en voldaan bereikten wij het terras, waar wij zeer hartelijk 
door de meisjes en met kussen van Els werden ontvangen. 
Heel ontspannen gezeten onder het genot van een biertje 
werden de belevenissen van de afgelopen dagen uitgewis-
seld. We namen afscheid en hebben de groep Els Bloem 
veel plezier toegewenst. Toch nog even bij de kerk langs, 
maar hoe is het mogelijk, ook deze stond in de steigers en 
wij konden niet naar binnen. De pastoor die even aankwam 
vertelde dat de kerk werd gerenoveerd en bezoek niet mo-
gelijk was. Onze uitleg dat wij pellegrimi waren ten spijt 
en als reactie op het verzoek even een foto te nemen schoot 
hij ijlings weg. Einde wandeletappetocht, die in het grote 
eerste deel saai en langs rijwegen ging veranderde in een 
boeiende tocht in het laatste deel, vol majestueuze berg-
landschappen. Na de hotelnacht begonnen wij de volgende 
dag heel vroeg aan de terugreis. 
Met dank aan de sponsoren en de grote inzet van de com-
missie van ‘n Loopie die deze pelgrimstocht mogelijk 
maakten. 
N.B.: Toch zouden wij graag zien dat mogelijk een van de 
vooraf gemaakte drie keuzes wordt toegekend.

Onderweg kwamen de lopers dit grote en fraaie bronzen 
standbeeld tegen.

Achttiende etappe Zocca – Vinci
We hadden besloten 2 dagen eerder van start te gaan. Eerst 
vliegen naar Bologna en in 2 dagen naar Zocca te wandelen 
en dan te starten met onze etappe.

Vertrek op 30 mei
Na nog koffie te hebben gedronken bij Ria zijn we aan onze 
reis begonnen. Onze vlucht ging vanaf Eindhoven. We gin-
gen er met de trein naar toe. We hadden nog tijd voor koffie 
en van Els kregen we een beschermengeltje. Op het vlieg-
veld wilden we onze tassen in laten sealen, maar dit kon 
niet op dit vliegveld. Van werklui kregen we  bubbeltjes 
plastic en van een rol tape hebben we het zelf gedaan. Om 9 
uur waren we om Bologna. We hebben het hotel gezocht en 
op een terrasje hebben we wat gegeten en gedronken. Echt 
een Italiaans gevoel

31 mei: Extra wandeling
De afstand naar Zocca is ongeveer 30 kilometer. Het moet 
dus lukken in 2 dagen. We zijn goed door Bologna gewan-
deld zonder verkeerd te lopen. Het was heerlijk weer om te 
lopen. De heuvels van de Apennijnen komen in zicht. We 
zijn veel kraampjes met lekker fruit tegen gekomen en 
hebben ervan genoten. Toen de tijd daar was om een slaap-
plaats te zoeken was er een prachtige agriturismo, maar 
die was gesloten. Verder boven op een berg was er nog één, 
maar zag er verlaten uit. Een aardige Italiaan ging voor ons 
kijken of het wel open was. Hij kwam terug en zei: “Chuiso”. 
Het was op slot. Die meneer bracht ons 3 km terug naar een 
pizzeria  met kamers. We hebben er lekker gegeten, nog 
een afzakkertje genomen en zijn “erop gegaan”.
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Elly Sier, Els Bloem en Bep Jonk laten zich een fruithapje 
lekker smaken.

Even uitrusten op een bankje.

De eindbestemming Vinci is bereikt.

1 juni: Op weg naar Zocca
Van St. Giovanni, de plaats we hadden geslapen, gingen we 
op weg naar Zocca. Het was prachtig weer. Bij een agritu-
rismo hebben we koffie gedronken. De mevrouw van het 
terras wees ons de weg naar Zocca. Niet langs de weg, 
maar via de wandelweg. Waarschijnlijk hebben we een af-
slag te vroeg genomen. We kwamen in bergachtig terrein 
terecht. Prachtige vergezichten kwamen voorbij. Op een 
gegeven moment was het pad ongeveer 10 meter weggesla-
gen en moesten we door braamstruiken kruipen en over 
brokken asfalt klimmen. We zaten gelukkig wel op de 
goede weg. Tegen 5 uur kwamen we in Zocca aan. Eerst 
gingen we zoek naar een slaapplaats. Dat was niet gemak-
kelijk, want er was nog veel gesloten. We hebben met een 
agriturismo gebeld en ze hadden plaats. Het biertje op een 
terras is wel lekker na zo’n wandeldag. De groep van Nico 
Out belde dat ze graag deze dag wilden wisselen. Dat was 
geen probleem. We hebben samen nog gezellig wat gedron-
ken. Nico Out bracht ons naar onze overnachting. Het was 
een geweldig agriturismo.

2 juni: Van start
We gingen laat van start, want het ontbijt was pas om half 
negen. Het ging vandaag richting Poretla. We zagen prach-
tige vergezichten en het was 25 graden. Heuvels en dalen 
wisselden elkaar af. Om 4 uur kwamen we op de route weer 
in Marese een agriturismo tegen. Ze waren nog niet open 
voor slaapgasten, maar als we bij elkaar wilden slapen en 
gebruik maakten van één badkamer mochten we blijven 
slapen. Buiten was het 25 graden en binnen 5 graden. Maar 
eerst een lekker biertje, daarna hebben we lekker gegeten. 
Het “oberinnetje” was erg belangstellend naar onze reis. 

3 juni: Regen onderweg
We zaten om 7 uur klaar voor het ontbijt, maar het perso-
neel was er nog niet. We hadden onze flessen al gevuld en 
waren gekleed voor de reis, toen er iemand kwam. Ze 

zorgde voor lekkere koffie en een zoetbroodje. Er was van-
daag geen zon. De temperatuur was goed, maar het re-
gende wel. We gingen naar Poretla. We wilden de weg af-
snijden door een bos, waar de auto’s niet voorbij raasden.  
Maar we kozen het verkeerde pad. Een oude Italiaan wees 
ons de goede weg. We moesten weer omhoog en dan nog 7 
km naar beneden. Onderweg hebben we verschillende her-
ten gezien en zelfs Bambi kwam langs. Achteraf viel het 
mee. We sliepen in een pension in Poretla Therme. Poretla 
is een leuk stadje.

4 juni: Over de Apennijnen
We gingen vroeg van start. We konden niet ontbijten in het 
pension. Dan maar op zijn Italiaans. We namen koffie en 
een broodje in een tabbaci. We gingen op weg naar Pistoila. 
Het was prachtig weer. Eerst gingen we op weg naar Pra-
chia. We wisten van de vorige bedevaart naar Rome dat 
daar een gelegenheid voor koffie was, maar het werd een 
colaatje uit een winkeltje. We gingen een flinke “Apennijn” 
over op weg naar Pistoila. Het begon te spatten. We zeiden 
dat het wel weer over zou gaan. Maar als het daar gaat re-
genen, gaat de hemel open. Even voor Pistoila  konden sla-
pen in kamer boven een pizzeria. Bij een restaurant ver-
derop hebben we lekker gegeten. De kok had voor ons wat 
lekkers uit de streek gemaakt.

5 juni: Beklimming van de Monte Albano
Het werd een zware dag, want het was erg warm en we 
moesten de Monte Albano beklimmen naar St. Baronto. 
Eerst door Pistoila. Het was marktdag en gezellig druk. We 
hebben koffie gedronken op een pleintje. We waren klaar 
voor de Monte Albano. We hebben aan mensen gevraagd 
hoe ver het naar St. Baronto was. De een schatte van onge-
veer 20 km en een ander had het over 5 km. Rond 5 uur in 
de achtermiddag waren we op de top. Het is een prachtig 
dorp. Er waren veel wielrenners, want de Tour de Albano 
werd gereden. We hebben genoten van mooie Italiaanse 

Een prachtig overnachtingadres.
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mannen in strakke broekjes. Eerst weer een biertje en 
daarna op zoek naar een slaapplaats. 3 km buiten St. Ba-
ronto  hebben we een prachtige “recidense” gevonden. Er 
was een zwembad met allerlei zitjes en het was ingericht 
als een kasteel. We hadden uitzicht op het Toscaanse land. 
Het leek wel een paradijs.

6 juni: Bestemming bereikt
Dit was de laatste wandeldag. Het was erg warm. We gin-
gen bergafwaarts naar Vinci, de geboorteplaats van Leo-
nardo. Het is een prachtig dorpje te midden van olijf- en 
wijngaarden. We hadden overnachting gevonden richting 
Empoli in een agriturismo, die prachtig gelegen was. De 
mevrouw kwam ons halen in een open Cabrio. Na een frisse 
duik in het zwembad en nog even de week te hebben door-

genomen zijn we richting Vinci gegaan. Voor de overdracht 
met de groep van Jan Plat in Vinci hebben we met elkaar 
lekker gegeten en het “stokje” overgedragen.. 

7 juni: Bezoek aan Pisa
We zijn naar Empoli gebracht en hebben de trein naar Pisa 
genomen. We hebben even gekeken of de toren nog wel 
scheef stond en teruggevlogen naar Amsterdam. Het was 
een prachtige week. We hebben genoten van het weer, het 
land, het lekkere eten, de limocello’s en de leuke mensen, 
maar in het bijzonder van elkaar. Het was fantastisch. 
Els Bloem
Elly Sier-Schilder
Ria Jonk-Hoogland
Bep Jonk

Door het fraaie Toscaanse landschap wordt gewandeld.

19e Etappe van Vinci naar Siena (130 km)

De gelopen route.

Jan Plat en Henk de Boer bespreken de te nemen route.

Jan Plat – Henk Visser – Erik Tuijp – Henk de Boer

Donderdag 6 juni
Lang keken we ernaar uit, nu is het zover: we stappen in 
het vliegtuig richting Italië. Heerlijk om het kille Neder-
land te mogen verruilen voor het goddelijke Toscane. Na 
een vlotte vlucht landen we om 15.05 uur in Pisa. Het is 25 
°C. Het vliegveld ligt een kwartier  lopen van de binnen-
stad, dus we benutten die kans: even kijken of het torentje 
nog skeef staat. Daarna wordt Signore Moretti (het lokale 
biertje) onze vriend op een zonnig terras. Dan per trein en 
bus naar ons vertrekpunt: het stadje Vinci, de geboorte-
plaats van Leonardo. We doen de wissel met het dames-
team van Els Bloem, met een gezamenlijk etentje onder de 

wijnranken. Ze raken niet uitgepraat: over de felle koude 
(?) in de Apennijnen, dwaaltochten in het Boze Bos en de 
verlokkingen van Limoncello.
Vrijdag 7 juni: 
naar San Miniato
De rugzakken gaan om! Dat is vier jaar geleden maar het 
voelt gelijk weer goed. Onze eerste loopdag zal ons bij San 
Miniato brengen. Wijnstokken, olijfbomen, cypressen en 
arcadische vergezichten, het is meteen volop genieten. De 
paden op onze splinternieuwe kaarten worden al een halve 
eeuw ongewijzigd herdrukt en na 3 km ondervinden we 
dat: sommige lijntjes bestaan domweg niet meer en het 
eerste missertje is een feit. Na 7 km koffie in Cerreto 
Guidi. Een SMS-je uit Vinci: één van ons is zijn paspoort 
vergeten, het 2e missertje! Deze snurker is gelukkig snel 
weer terug mét paspoort. De temperatuur stijgt langzaam 
naar 33 °C, ook voor de Italianen de eerste warme dag van 
het jaar. We kruisen het dal van de Arno. Het middel-

Overdracht door Els Bloem aan Jan Plat in Vinci.
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De hele dag genieten van arcadische vergezichten.

San Gimignano het pittoreske stadje met de vierkante to-
rens.

Terme, een natuurlijke bron die een flinke fontein produ-
ceert.

Na hevige regenbuien was de Via Francigena veranderd in 
een zeephelling. 

eeuwse San Miniato ligt te wachten op de heuvel voor ons. 
We pakken de steilste variant omhoog, via een onduidelijk 
pad langs groentetuintjes en boomgaardjes. Meteen de 
vuurdoop in deze hitte.  Zwetend neergeploft op een terras 
voor een pasta-lunch. Daarna nog even doorklimmen om de 
Dom en de slottoren te bekijken.  Daarna lopen we nog een 
paar km door naar Agriturismo Marrucola. Een prachtige 
plek met appartementjes, zwembadnimfen en wijngaard 
met proeverij. De uitbater stáát erop, dat we beginnen met 
zijn beste wijn. Geen straf!

Zaterdag 8 juni: de Via Francigena op
Vanaf nu volgen we de Via Francigena (VF), de klassieke 
pelgrimsweg van Canterbury naar Rome. Het eerste reis-
journaal van deze trip ligt in het British Museum en is ge-
schreven door bisschop Siegeric, in het jaar 994! De route 
volgt grotendeels onverharde wegen en karrensporen, 
dwars door bossen en landerijen, ver weg van auto’s en as-
falt.
We zakken af naar het zuiden via het Val d’Elsa, met prach-
tige vergezichten over het Toscaanse landschap. Het is 

weer een hete dag. We maken een lunchstop in het markt-
stadje Castelfiorentino en pikken daarna de VF weer op. 
Na een steile slotklim bereiken we Gambassi Terme, ons 
einddoel van vandaag. Het is een kuuroord op een heuvel-
top, met een mooi aangelegd park. We slapen in Villa della 
Certosa, een B&B geleid door 2 dames. Een vierpersoons 
studio met eigen dakterras! De stemming is top, iedereen 
is blessurevrij, we genieten. Eten bij een Osteria en daarna 
nog een wijntje in de B&B. 
Zondag 9 juni: 
naar San Gimignano
Het is vandaag een stuk koeler, bewolkt met af en toe een 
spatje. Prima wandelweer. Een steil dalende gravelweg  
brengt ons vanuit Gambassi bij een leuk  natuurverschijn-
sel: een beekje waaruit continu zwaveldampen omhoog 
borrelen. Even verderop een natuurlijke bron, die een 
flinke fontein produceert.  Yellowstone in het klein! Via 
een rotspad dat vijf keer de beek oversteekt, vinden we de 
Via Francigena weer terug. De route is weer prachtig. 
Wijn- en olijfboomgaarden en een paar stevige klimmetjes. 
Na de lunchstop in Pancola doen we het LOVE-radio inter-
view. Ook ontmoeten we de eerste medepelgrims: twee 
Hollandse dames die vandaag zijn gestart en tot aan Rome 
willen. Ze doen het rustig aan. We stappen door en al snel 
doemt het beroemde silhouet van San Gimignano op, met 
de vele vierkante torens.  Om 13.15 uur lopen we de stads-
poort binnen en begint onze verkenning van dit middel-
eeuwse pareltje. Het is vol toeristen, een beetje het dijk-
gevoel. We lopen aan de zuidkant de poort weer uit, nog 2 
km naar ons verblijf “Casale Gregoriano”. HenkV en Erik 
krijgen de twee ultra slappe bedbanken “gegund” van Jan 
en HenkdB. Het weerhoudt ze niet van een ronkende  si-
esta. In de avond lopen we terug naar het stadje, lekker 
licht zonder rugzak. De toeristen zijn vertrokken. Terrasje 
in de avondzon en daarna lekker eten in een gewelfkelder-
tje. Er is nog één winkeltje open met Toscaanse delicates-
sen en de charmante verkoopster weet een kapitaal stuk 
kaas aan Erik te slijten. Omringd door vuurvliegjes lopen 
we in het donker terug naar ons verblijf. De wijn en kaas 
moeten eraan geloven.

Maandag 10 juni: naar Strove
We pakken de draad weer op in de richting van Strove. Het 
heeft die nacht hard geregend, we komen op een steil leem-
pad dat is veranderd in een spekgladde zeephelling. Met 
dikke klonten leem onder de schoenen worstelen we om-
hoog. Na een uur komt de eerste bui. Poncho’s aan, geluk-
kig van korte duur. De omgeving wordt bosrijk. We doen 
een stokbroodje in een barretje en gaan weer verder. Nu 
begint het écht te plenzen en de route gaat via volgelopen 
karrensporen, dwars door weilanden met kletsnat gras. In 
no time lopen we te soppen in onze schoenen. We snappen 
nu waar gamaschen (beenkappen) voor dienen, die gaan 
volgende keer in de tas! Ons hotelletje in Strove ziet er 
prima uit, we wassen de modder uit de kleren en maken het 
restant kaas van Erik op, met een  Chianti Bianchi erbij. ’s 
Avonds blijkt het restaurant onder het hotel onverwacht 
van sterrenkwaliteit. Henk de Boer meldt voorzichtig dat 
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Een doktersassistente, gemeen-
teambtenaar, psychologe, bus-
chauffeur, administratief me-
dewerkster en een pensionada 
gaan op zoek naar lekker eten 
in Toscane. De douaneambte-
naar heeft haar hielen gelicht.

11 juni: Risotto
Na een lange reis met taxi, vlieg-
tuig en trein komen we ‘s avonds 
aan in het mooie Siena. We blij-
ken te slapen in een spookslot, 
alleen en verlaten op een bergje 
dat wordt gerund door een erge 
pittige Italiaan: Andrea. Hij 
brengt ons naar het centrum van 
Siena in zijn mini. Hier hebben 
we de overdracht met de ploeg 
van Jan Plat en gaan we met zijn 
allen gezellig uit eten: heerlijke 
Risotto in een huiselijk restaurantje. Die avond raken we 
voor de eerste keer de weg kwijt als we in het pikkedonker 
ons slaapplaatsje zoeken. Gelukkig belt een behulpzame 
dame taxi Roberto en komen we toch nog terecht.

12 juni: Tonijn à la Buuf en Fiorentina
‘s Ochtends krijgen we volgens Italiaanse gewoonte een 
zoet ontbijt van de pittige Italiaan. Hier ontmoeten wij een 

Braziliaanse die een wijnroute volgt, erg leuk. We gaan van 
start in Taverne d’Arbia. Het is erg warm en we lopen langs 
een autoweg. Om de route af te snijden i.v.m. de warmte en 
het drukke verkeer proberen we via een landweggetje 
(stond op de kaart) een paar kilometer te winnen. Dit was 
géén goed idee! De komende drie uur beleven we een ha-
chelijk avontuur. Zes vrouwen in een hoog begroeid distel-
veld, glijdend naar beneden en aan takken weer omhoog 
hijsend, geen pad en geen mens te zien alleen slangen en 

muggen en het is bloedwarm. 
Er moet een keuze gemaakt wor-
den: een sprong van 100 meter 
de afgrond in of terug. Dan maar 
terug. Van schrik raakt de wan-
delkaart weg, die hangt nog er-
gens in een boom. Met het end in 
de bek komen we weer boven op 
hetzelfde punt. Gelukkig heeft 
de Buuf toast met tonijn mee, 
hier knappen we van op. 
Lopend langs de autoweg komen 
we verhit, uitgedroogd en hele-
maal opperdepop in een plaatsje 
aan. Hier begint het gelijk kei-

wij “pelgrims” zijn en dan komt er gelijk een speciaal 
menu tevoorschijn, met een zacht prijsje. Het is lang gele-
den dat we zó lekker hebben gegeten, vooral de Crème 
Brulee is niet van deze wereld. 
Dinsdag 11 juni: 
via Monteriggioni naar Siena
Vandaag is het halfbewolkt, 22 °C en droog. We ontbijten 
om 7.20 uur bij de Coop om de hoek en gaan van start. Na 
tien minuten: euh, is dat niet San Gimignano daar in de 
verte? Jawel, we zijn de verkeerde kant op gestart ondanks 
kaarten, gps-trackers en aangeboren richtinggevoel. Te-
rug naar af en dan echt op weg naar Monteriggioni. Een 
middeleeuws vestingdorp op een heuvel, met vijftien 
muurtorens en twee stadspoorten, schitterend. De slotklim 
naar de poort is 70 meter hoog en supersteil. Daar liep je 
vroeger niet even met je stormram naar binnen! Na quatro 
cappuccini gaan we verder richting Siena. We volgen de 
VF via voetpaden bovenlangs het dal, heel erg mooi. 
Onderweg passeren we een ‘azienda’ waar racepaarden 
voor de Palio van Siena worden getraind. Op een laagvlakte 
pakken we wéér de verkeerde afslag. Is de scherpte eraf? 
Dan een snelle slotmars langs asfaltwegen, via de buiten-
wijken klimmend naar het centrum van Siena. Wat een 
mooie stad is dat. Uitgebreid bekijken we het Piazza il 
Campo, het mooiste plein van Europa en daarna de Dom 
van Siena: Italiaanse gotiek helemaal  in zwart en wit mar-
mer uitgevoerd. In de kerk ontmoeten we Thoom Veerman 
met zijn gezin, ze vieren hier vakantie. Ons laatste hotel 
ligt een halfuur heuvelafwaarts, buiten de stad. We lopen 
erheen en proosten op de goede afloop. Met een speciaal 
aangeschafte borstel schrobben we de modderlaag van de 
schoenen. Die avond ontmoeten we op de Piazza Il Campo 
de volgende loopgroep: maar liefst 6 jongedames, onder 
leiding van Jacqueline Plat. We doen de wissel op de trap-
pen van de Dom en duiken daarna met z’n allen een risto-

rante in voor een afsluitend diner met pasta, insalatas en 
chianti. 
Het was een voorrecht om Toscane wandelend te mogen 
doorkruisen, we hebben ontzettend genoten, hier kan niets 
tegenop.

De wissel met de groep van Jacqueline Plat voor Dom van 
Siena.

Heerlijke Crostini.Italiaans kaas- en vleesplankje.

Toast met truffel, kruidenboter en tape-
nade.

Papardelle funghi.

Foodtocht in Toscane
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hard te regenen dus we hebben nog mazzel anders hadden 
we die berg nooit op gekomen. God bestaat. We slapen in 
een Agriturismo in de buurt, El Paradiso. En dat is het ook 
echt, prachtig gewoon met een mooi uitzicht. Zwemmen in 
de regen want er zit ook een zwembad bij. We eten buiten 
zalige Fiorentina (biefstukreepjes) en een lekker aardbei-
entoetje.

13 juni: Tiramisu
We worden wakker gemaakt door een paar pauwen en het 
is al warm. We gaan naar de bakker om broodjes te halen, 
en zijn dus goed voorbereid op weg naar Torrita di Siena. 
We klimmen en dalen veel vandaag en het uitzicht is prach-
tig, het lijkt wel een schilderij van Bob Ross. We eten onze 
broodjes bij een kapelletje langs de weg. ‘s Middags berei-
ken we alle 6 ons hoogtepunt. 
We vinden weer een hotel met zwembad en eten in een fa-
milie-restaurantje met lekkere huisgemaakte Italiaanse 
gerechten en als toetje een goddelijke Tiramisu. Je gelooft 
het niet maar hier eten we samen met de Braziliaanse van 
dag 1. Ze liep zo ons restaurantje binnen, wat is de wereld 
toch klein. De weg terug naar het hotel valt niet mee, we 
zijn zo stijf dat we niet eens meer kunnen opstaan en nor-
maal lopen. We lijken wel 6 manke Ootjes, de rollators ont-
breken er nog aan.

14 juni: Ribollita
6 takelwagens komen er aan te pas om onze stijve lijfjes uit 
bed te hijsen. Maar we gaan dapper verder. Bij de bakker 
vragen we de weg en we lopen langs een schitterend pad 
tussen de wijngaarden door naar een nog mooier wandel-
pad (volgens de kaart). Maar het is niet te geloven... we 
verdwalen voor de derde keer. We hebben een TomTom, 2 
kaarten en GPS mee, maar het wil maar niet lukken. Na 
verschillende onbetrouwbare Italianen de weg te hebben 
gevraagd staan we op het heetst van de dag na 4 uur weer 
op het beginpunt. 
Een Albanese Italiaan zegt: ga recht naar beneden, een 
postbode: ga terug naar boven, een boomsnoeier: voglio 
morte (willen jullie dood?) stoppen dames, en een hard-

loopster: niet doen, ga een andere weg. Dan weet je het 
toch niet meer! Tip: Niet naar Italianen luisteren, ze zeg-
gen allemaal wat anders. Dan maar lekker tonijn en toast 
eten van de Buuf in een mooie tuin want hier is verder niks 
(story of our live). 
‘s Avonds slapen we in Chianciano en kunnen we zwemmen 
in het plaatselijke wedstrijdbad. In het hotel hebben we 
een heerlijk buffet, met lekkere wijn en Ribollita (gegrilde 
biefstuk) met gegrilde groenten. Met de ober nemen we, 
voor de zekerheid, de route door. We kunnen bij hem sla-
pen de volgende dag want dat is ons eindpunt: wel toeval-
lig!

15 juni: Caprese met Lassi
We gaan vandaag nog vroeger op weg want het wordt weer 
bloedwarm. De dag ervoor hebben we in een wijnbarretje 
een wandelkaart gekregen, die wèl klopt. We lopen langs 
een erge mooie route door een bos, dus lekker veel scha-
duw. We gaan alleen niet zo snel met een stijgingspercen-
tage van 15%. Maar het is weer een schilderij. Hier horen 
we de stem van Bob Ross. 
We lopen door tot 800 meter hoogte want daar kan je het 
beste kaasplankje krijgen van Toscane. Het is ff doorbijten 
maar dan heb je wel wat. Het uitzicht is hier betoverend. 
Na een paar liter smoothies, cappuccino, cola, water, 2 
kaasplankjes, Caprese con Lassi en 4 Buffel Mozarella’s 
kunnen we er weer even tegen en lopen tot 6 uur naar bene-
den. Onze broeken kunnen niet meer dicht. Het is niet mak-
kelijk om een slaapplaats te vinden maar uiteindelijk ko-
men we om half negen in een kasteeltje terecht in Fabro en 
eten we in een restaurantje van twee omaatjes met jas-
schorten aan die heerlijk kunnen koken. 
16 juni: te gast bij Dorothé, 
Livio en Graciella
Ingrid Tol wordt gewekt doordat er een pissebed van het 
plafond op haar viel, een bijzondere ervaring. De avond er-
voor verkasten Jacqueline en Margareth al van kamer van-
wege colonnes pissebedden langs en op hun bed. Vandaag 
lopen we naar onze eindplek Ficulle. Het is 30 gr. maar we 

hoeven niet zo lang. Wel stoppen we  om de 500 meter 
om water te drinken. 
Onderweg wordt ons groepshoofd Jacqueline nog gezel-
lig gebeld door de Love. Om 2 uur komen we aan in de 
B&B Monte Cerro van Dorothé, een zeer gastvrije Ne-
derlandse vrouw die dit alleen runt. Ze heeft een wijn-
gaard, olijfbomen, schapen en honden. Een echte aanra-
der, zo mooi hier. Hier wachten wij op de ploeg van Joop 
van Pooij. Om half vier arriveren zij.  En weg was de 
rust. 
Onder het genot van een lekker wijntje hebben we ge-
zellig zitten praten en ondertussen maakt Dorothé met 
de buren Livio en Graciella het eten klaar. Een gewel-
dige afsluiter: we zitten met zijn allen aan een lange ta-
fel zoals in de reclame van Bertolli. Het kan niet op: 
broodjes met truffel en eigengemaakte kruidenboter, 
Lasagna en vlees van de barbeque. Fruit, koffie met 
bonbons en Amaretto en Limocello toe. Super!
We hadden een korte nacht want de mannen waren om 6 
uur al wakker, dus wij ook. Samen eten we het lekkerste 
ontbijt van de week met alles erop en eraan. De mannen 
gaan om half acht op weg, na een uitgebreid afscheid. 

Bob Ross.Eten bij Dorothé.

Met zijn allen bij het kasteeltje.
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Overdracht van de Parochiekaart met de ploeg van Joop van Pooij in Ficulle.

Dorothé brengt ons daarna met 
de auto naar het treinstation: fan-
tastisch gewoon! Via onze krui-
wagen bij de douane mochten we 
ondanks ONS overgewicht (niet 
die van de rugtassen) evengoed 
het vliegtuig instappen. Op Schip-
hol stapt Conny op de bus naar 
Amstelveen en komt de rest met 
de taxi rond zes uur aan in Volen-
dam.
Het was een geweldige tocht, we 
hebben het erg gezellig gehad 
met elkaar en heel veel gelachen. 
We willen hierbij de organisatie 
bedanken: met de volgende tocht 
gaan we zeker weer mee!
Eigenlijk hebben we genoeg stof 
voor een extra bijlage in de Nivo, 
maar we moesten het kort hou-
den. Voor meer informatie over 
onze Foodtocht verwijzen wij je 
dan ook naar de website: www.
foodtocht.it.
Jacqueline Plat, Elsa de Boer, 
Conny Krop, Ingrid Tol, Ingrid 
Kras en Margareth Greuter.

16 juni: 35 graden -  10 km
Om 7 uur vertrokken vanuit Volendam voor een lange reis 
naar ons startpunt Fabro/Ficulle. Jan Kras, Joop van Pooy 
en Simon Gokker onderweg naar  de mooiste streek van 
Italië, Umbrië. Na een vliegreis naar Rome en 2,5 uur te-
rugtreinen komen wij aan in Fabro. Hier aangekomen moe-
ten wij eerst nog even 10 km bergop wandelen naar Ficulle 
waar onze dames van de vorige ploeg (Jacqueline Plat en 
vriendinnen) dezelfde overnachting hebben geboekt als 
wij!  
Daar wij als rustig bekend staan en deze dames met z’n zes-
sen waren wisten wij al dat dit gezellig zou worden. Na on-
der het genot van een biertje te zijn bijgepraat over hun 
tocht die zeer warm en heel mooi was geweest konden wij 
aanschuiven voor een 9-gangen diner klaargemaakt door 2 
oudere buren van onze pensionhoudster. Na een fantasti-
sche avond op een locatie zo uit de film gaan we veel te laat 
naar bed. (Dames bedankt voor de fantastische avond).

Ficulle-Porano: 36 gr./34 km
Vanmorgen om 6 uur de wekker gezet omdat we vroeg op 
pad willen vanwege de warmte. De dames waren hier na-
tuurlijk ook heel blij mee zodat ze lang konden genieten 
van het superontbijt dat voor ons was neergezet. Na te zijn 
uitgezwaaid door de wel erg lieve dames beginnen wij aan 
onze tocht. Onze “routespecialist” (tiseenvak) loopt  voorop 
en gaat bij het verlaten van het pensionserf al de verkeerde 
kant op, daar wij hem een beetje in de gaten houden komt 

het goed!  Onze route gaat richting Orvieto door heuvels op 
en neer. Na 4 uur wandelen in een temperatuur die al rich-
ting 35 graden gaat zien we hoog boven ons de stad opdoe-
men. Bij de stad aangekomen moeten we nog 1,5 uur klim-
men om in het centrum te komen. Dit blijkt zeer de moeite 
waard daar hier de op een na mooiste kerk van Italië staat 
(buitenkant). 
We moeten snel weer 
verder daar wij nog 
naar Porano moeten. 
Na te zijn afgedaald 
uit Orvieto blijkt dat 
Porano weer bergop is 
en dat met de tempe-
ratuur die is opgelo-
pen naar waarden die 
niet goed voor je zijn! 
In Porano aangeko-
men blijkt dit een 
stadje zonder B&B of 
hotel te zijn. Na veel 
vragen weet iemand 
iets 2 km bergaf-
waarts. Na 2 km 
bergaf weer gevraagd 
en deze man zegt nog 2 
km bergaf. Dit wordt 
ons toch teveel en we 
keren weer bergop te-

Jan Kras geniet van het mooie uitzicht.Joop van Pooij en Jan Kras met op de achtergrond een fraai 
Italiaans dorp.

Dit zwembad lonkt om een verfris-
sende duik te nemen.

Een tocht door de oven van Italië!
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vraagt in zijn zeer aanwezige talenkennis
of wij nog ergens kunnen slapen want we geven geen stap 
meer! Dit blijkt te kunnen en we komen in een zeer mooie 
B&B terecht en worden doorverwezen naar het plaatse-
lijke restaurant voor het eten wat ook weer top is. Al met al 
een goed einde van een vermoeiende dag.
20 juni: Vignanello-Ronciglione: 
38 graden-20 km
Na afscheid te hebben genomen van onze gastheer  moeten 
we naar ons einddoel Caprarola nog maar 10 km, maar we 
besluiten om naar het dichtstbijzijnde treinstation te lopen 
wat 10 km verderop ligt om door te reizen naar Rome waar 
onze vrouwen morgen aan zullen komen om nog een week 
in Rome vertoeven. De 20 km van vandaag gaan door de 
hazelnootboomgaarden, wat ook weer  een ervaring op zich 
is. Het voordeel is dat je wel af en toe een beetje schaduw 
hebt. De 20 km lopen voorspoedig en aangekomen in Ronci-
glione blijkt dat de trein 7 km verderop  vertrekt, dus geen 
trein. 
Dan maar op goed geluk de bus naar Rome. Betalen voor de 
bus hoeven we niet dus dat valt weer mee. Na een busreis 
van drie kwartier en de trein naar het centrum moeten we 
nog een hotel vinden voor  1 nacht en dit blijkt niet gemak-
kelijk te zijn in deze tijd van het jaar. Na 2 uur zoeken en 
vragen in deze oven stoppen mijn benen ermee en geef ik 
de moed op. Na op adem te zijn gekomen blijk ik op de 
stoep van een hotel te zitten en die willen nog wel een ka-
mer regelen voor een bedrag wat sommigen tijdens de ge-
hele pelgrimage niet kwijt zijn geraakt!!  Blijkt achteraf 
een waardeloos hotel te zijn, maar achteraf kijk je een..... 
Gauw vergeten en op 
naar de overdracht.
21 juni: De 
overdracht
Vandaag de vrouwen 
opgehaald en ‘s 
avonds de volgende 
en laatste ploeg Paul 
Moormann en vrien-
den opgewacht voor 
de overdracht. Na 
een snelle overdracht 
op het vliegveld gaat 
voor ons de vakantie 
beginnen. De tempe-
ratuur zal naar nor-
male waarden dalen 
dus er kan volop ge-
noten worden van de 
stad Rome. Wij willen 
het “loopie” bedan-
ken voor weer een 
fantastische tocht .
Afzenders: Jan, Joop 
en Simon.
P.S.: Kees je hebt wel 
wat gemist!!! 

De op één na mooiste kerk van Italië in Orvieta. Simon Tol (Gokker) en Joop van Pooij.

Nog 58 km te gaan naar Rome 
wordt hier aangewezen door Jan 
Kras.

rug! Na weer in Porano te zijn aangekomen zien we een 
bordje agriturismo en volgen dat. Deze agri bleek niet ge-
opend maar in het bijbehorende zwembad zitten wat pu-
bers en die willen hun tante wel vragen of we mogen sla-
pen. Dit mag inderdaad, alleen eten en ontbijt is er niet bij 
en de prijs liegt er ook niet om. Na een zeer lange en erg 
warme dag vallen we snel om.
18 juni: Porano-Grotte di Stefano: 36 
graden - 23 km
Na een korte nacht in een smerig en vochtige agri vertrek-
ken we zonder ontbijt. De zon schijnt onverbiddelijk en we 
moeten weer bergop en bergaf voor een lange dag. Onze 
route gaat vandaag door een fantastische natuur afgewis-
seld door dorpjes die links en rechts op heuveltjes liggen. 
Na ongeveer 12 km komen we aan in Bagnoregio waar we 
bij de Spar ons ontbijt kopen en ook tot ons nemen. Met 
weer een gevulde maag gaan we op pad naar Grotte di Ste-
fano alwaar we op de bordjes een aanwijzing zien voor 
onze overnachting. Hier aangekomen blijkt dit een klein 
vakantieparkje te zijn dat echter, zoals gewoonlijk, niet ge-
opend blijkt te zijn. Maar in het bijbehorende zwembad 
zwemmen 20 Italiaanse schonen en twee knullen. Onze ta-
lenspecialist Tiseenvak gaat met deze knullen in gesprek 
en het wordt geregeld. Wat deze man voor ons regelt is su-
per, we krijgen de beschikking over een 6 persoonskamer 
met balkon en de beschikking over het zwembad. Hij 
vraagt alleen of we wel even op zijn park willen passen 
want we zijn de enige aanwezige. Daar het vandaag zo 
warm was gebeurt hier iets wat in 35 jaar niet is voorgeko-
men Tiseenvak neemt zelfs een duik in het zwembad wat 
zelfs zijn vrouw nooit zal geloven. 
Voor het avondeten komt de eigenaar ons ophalen om ons 
naar een 7 km verderop gelegen restaurant te brengen en 
weer op te halen allemaal gratis. Na een pizza zo groot als 
een wagenwiel en een biertje zijn we na weer een warme 
en zware dag gaan slapen.
19 juni: Grotte di Stefano-Vignanello: 
37 graden – 28 km
Na een goed ontbijt, klaargemaakt door een door de parkei-
genaar gestuurde kok, vertrekken wij voor de zwaarste 
klim, we moeten 10 km onafgebroken omhoog naar Vitor-
chiano. Volgens de Italianen zeer de moeite waard, maar te 
voet met deze temperatuur gekkenwerk. (Wie heeft er ooit 
gezegd dat wij goed waren). Na 2,5 uur klimmen vallen 
onze ogen uit onze kassen bij wat we zien. De oude stad 
geheel op rotswanden gebouwd lijkt te zweven.  We  nemen 
even de tijd  voor een “loopie” door het oude centrum waar 
boven je hoofd overal uit hout gezaagde mensen onderste-
boven hangen. 
We vragen maar niet wat dit betekent daar wij Tisenvak bij 
ons hebben die hierover zijn eigen filosofie heeft. Een 
snelle bak koffie en weer onderweg naar Soriano nel Ci-
mino. Deze stad blijkt ook weer een pareltje maar veel tijd 
hebben we niet want we moeten nog een eind en alles lijkt 
bergop te gaan en ons einddoel Vignanello  is het hoogste 
punt van onze dag. Dit zal ook blijken want aan de klim in 
deze hitte lijkt geen eind te komen. Boven aangekomen ne-
men we eerst in het dorpscafé een fles bier en Tisenvak 
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Zo, daar gaan we dan, na maanden van voorbereiding toch 
nog een beetje zenuwachtig van alle berichten die tot ons 
komen; geen eten en drinken onderweg, veel te warm en 
een zeer zwaar parcours. Wij hebben wel alles van te vo-
ren tot in de puntjes geregeld, overnachtingen, rondlei-
dingen, routes en noem maar op want wij gaan dit klussie 
wel ff klaren in 3 dagen (min. 110 km). Dus we besluiten 
om eerst maar een flesje bubbels te openen voordat we 
de taxi instappen want het kan nog wel eens de laatste 
zijn en dat spul is natuurlijk goed voor de zenuwen.

Vliegen naar Rome
Vrijdag 21 juni gaan we om 16.00 uur met z’n zevenen in 
een busje naar Schiphol; Jaap Veerman, onze materiaal-
man, Theo Tol, de penningmeester, Simon Veerman, kaart-
lezer, Kees Smit, fotograaf, Erik Veerman, gezelligheid, 
Jack Schilder, manusje van alles en Paul Moormann, fou-
rage. Na een pils op het vliegveld komen we via een voor-
spoedige vlucht aan in Rome rond 22.00 uur waar we opge-
vangen worden door de groep van Jan Kras. Even snel op 
de foto en we begeven ons met z’n zevenen met rugzakken 
in een Citroën Picasso. We komen aan in Caprarola waar 
zoals afgesproken het schaaltje parmaham, stuk kaas en 
een fles wit en rood staan te ademen. Het is ondertussen 
01.00 uur in de nacht en besloten wordt om maar snel te 
gaan slapen want we weten niet wat er morgen gaat komen. 
Simon en Jan van de vorige groep hebben namelijk verteld 
dat het te bizar is om te wandelen. 

Waanzinnig mooi
De volgende morgen vroeg op en na een simpel ontbijt gaan 
we van start, en laat het nou toeval zijn, er is sprake van 

sluier bewolking. Heerlijk beginnen we aan de tocht met af 
en toe het zonnetje en zo onder elkaar nog van, snap niet 
waar ze het allemaal over hebben met die hitte. Af en toe 
een terrasje met een doppio espresso en tussen de middag 
zijn we bij een slager binnen en laten wat heerlijke brood-
jes maken, die we nuttigen op een plein met een rood wijn-
tje. En daar is ie dan, de Zon. 
We vallen met een behoorlijk tempo de heuvels aan die ons 
aan de andere kant brengen naar de camping waar wij die 
nacht slapen. In Trevignano aangekomen denken we dat we 
er al zijn maar we moeten toch nog 5 kilometertjes verder 
naar de camping. De eerste dag is een lange maar vooral 
prachtige dag. Niemand van ons is ooit geweest in dit deel 
van de provincie Lazio , waanzinnig mooi. Na een heerlijke 
maaltijd slapen we  met z’n allen als roosjes in een caravan, 
we hebben niet veel nodig om de slaap te pakken te krijgen 
na 10 uur wandelen. 

Wandelen langs het meer van Trevignano
De volgende morgen hebben we het al in de gaten; na een 
super ontbijt van de campingbaas schijnt de zon volop van-
daag. Het wordt een prachtige tocht langs het meer van 
Trevignano, met echt prachtige uitzichten en langs pitto-
reske dorpjes. Het is zondag en het enige wat we kunnen 
scoren is een tosti. Gelukkig kunnen we onze flessen en wa-
terzakken vullen want het wordt nog veel warmer. Als we 
aankomen in La Storta moeten we nog 3 km verder maar 
dat kan echt even niet. 
We zijn bij de enige gelegenheid die open is met 7 man on-
der 1 parasolletje gaan zitten met een cola en een pizzapunt 
met kebab, totdat we weer een beetje bijgekomen zijn. Nog 
effe een ijskoude Bittburger en dan voor de laatste paar 
kilometer naar ons overnachtingadres. Aangekomen op een 
prachtige locatie horen we dat er niets te drinken en te eten 
is, maar in de verte staat een barbecue en het duurt geen 5 
minuten of Paul en Jack zijn op weg naar een supermarkt. 

In de Friezenkerk kwam de laatste 
groep Antoine Bodar tegen.

Door de provincie Lazio werd gelopen 
met mooie uitzichten.

Fraai doorkijkje in Rome.

Even wat drunken onderweg. Het einddoel is bereikt: Het Sint Pietersplein in Rome.

Het laatste stuk
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Ze komen terug met een auto vol 
met lekkers. We hebben een fan-
tastische avond in het donker 
met een maaltijd à la Jamie Oli-
vier. Na nog een paar wijntjes 
gaan we weer heerlijk slapen. 

Het laatste wandelstuk
De volgende morgen op pad voor 
het laatste stuk. Het is nog best 
wel een lange weg naar Rome en 
onderweg maar fantaseren hoe 
wij toch bij de Paus naar binnen 
kunnen komen. We proberen het 
via verschillende wegen maar 
krijgen geen antwoord. We ma-
ken een planning wat we in die 2 
dagen in Rome allemaal kunnen 
doen. 
Een van ons heeft zijn auto er-
voor over om de paus in levende 
lijve te zien, een ander zegt dat het hem allemaal niet zo-
veel doet en dat hij de Paus toch al een paar keer heeft ge-
zien. Maar als wij rond de klok van half 3 het Sint Pieters-
plein oplopen, worden we toch allemaal even een tijdje stil. 
Het is toch wel heel bijzonder om daar te staan. We schie-
ten een foto en na een heerlijke koude pils gaan we op weg 
naar ons appartement. We slapen trouwens naast het Vati-
caan, wat heel prettig is. Na een snelle douche gaan we op 
pad.

Rome verkennen
In anderhalve dag zien en doen we zoveel dat je eigenlijk 
deze hele krant ermee kan vullen. We eten in één van de 
beste restaurants, hebben een rondleiding door het mu-
seum van het Vaticaan, bezoeken de Sixtijnse Kapel, de 
tuinen van het Vaticaan, het beste koffiehuis van de stad, 
de beste ijssalon en in de middag zijn we op de fiets door 
Rome gegaan onder leiding van Sara onze gids. Als je ooit 
naar Rome gaat, neem dan de fiets, het is geweldig. Wij 
hebben in een middag bijna heel Rome gezien en alle buur-
ten doorkruist. 
’s Avonds willen we eigenlijk wel stappen want daar zijn 
we nog niet aan toe gekomen (we zijn daar gewoon te moe 
voor). Sara vertelt ons dat er een soort zomerfestival aan 
de gang is langs de Tiber, en daar wandelen we naartoe. 
Langs de oevers van de rivier staan aan beide kanten ten-

Paus Franciscus passeert de wandelgroep op enkele me-
ters. Met de fiets Rome verkennen.

In de Friezenkerk wordt de parochiekaart overhandigd aan pastoor Thieme.

ten met eten en drinken en muziek. We wilden voor goud 
gaan maar onze missie is nog niet volbracht, we blijven 
denken aan de paus. Zeker omdat deze paus nog wel eens 
op onverwachte momenten verschijnt dus we besluiten om 
de volgende morgen weer vroeg op te staan om naar het 
Vaticaan te gaan. 
Paus Franciscus gezien en overhandiging 
Parochie-kaart in de Friezenkerk
Na weer een geweldig ontbijt bij Allesio lopen we naar het 
Sint Pietersplein, het is 9.00 uur en al 30 graden. Tot onze 
verbazing staan er ongeveer 50.000 mensen op dat plein. 
Als we daar een tijdje staan in de bloedhitte wordt het een 
beetje rumoerig achter ons. We kijken naar de grote beeld-
schermen voor ons en jawel hoor, daar komt ie aan in zijn 
Pausmobiel. 
Het is echt de slagroom op de taart na zo’n tocht, de Paus 
passeert ons op een paar meter. Hij lijkt ons te zeggen: 
sorry jongens, ik kon echt geen tijd meer vrij maken om 
koffie met jullie te gaan drinken. We zijn aangedaan door 
deze gebeurtenis. Daarna gaan we gelijk door naar de Frie-
zenkerk waar wij op afspraak, gemaakt door onze eigen 
pastoor Stomp, het document wat van Volendam naar 
Rome is gebracht, overhandigen aan pastoor Thieme. We 
drinken samen een kop koffie en als we naar beneden lopen 
komen we Antoine Bodar tegen die in het Vaticaan woont 
en werkt. 
Wij vertellen hem over onze tocht en hij is aangenaam ver-
rast dat dit alweer de zesde pelgrimstocht is vanuit Volen-
dam. Er rest ons niet veel tijd om nog snel iets te eten en na 
deze wereldervaring rappen we ons naar het vliegveld. Het 
is een zeer bewogen weekje geweest. Wat hebben we geno-
ten. Kees Vois zou zeggen tegen die Italianen, we have ne-
ver nothing (we hebben nooit wat), alleen ze snapten er 
niets van. 
Het was super, en daarom willen wij ook bij deze iedereen 
bedanken die voor ons gelopen heeft en de tocht tot hier 
gebracht heeft en dat wij het laatste stuk mochten lopen en 
schrijven in de Nivo. 
Tot De Volgende Loop.



Bedevaart naar Rome 201346De bedevaart naar Rome werd mogelijk gemaakt door:


