Van Birkenfeld naar Sarreguemines (in Duitsland Saargemünde)
Om met Johan Cruijff te spreken “er moet eerst iets gebeuren, voordat er iets
gebeurt”. Op zondag 3 april 2016 was het dan eindelijk zover. Groep 7, bestaande uit
Yvonne en Jan Keizer, Evert Smit, Ina en John Helsloot, Co Tol en Afra en Kees
Schilder, vertrok, dapper uitgezwaaid door Marian en Richard Buis, richting
Birkenfeld. Het afscheid viel zwaar, daar Marian en Richard ook deel uit zouden
maken van onze pelgrimsgroep, maar toen Marian ziek bleek te zijn kon dat allemaal
helaas niet meer doorgaan. Uiteraard hebben wij Marian (en natuurlijk ook Richard)
symbolisch, in de vorm van een door pastoor Stomph gewijd engeltje en een foto,
met ons meegenomen op onze etappe en hebben wij regelmatig (zowel geestelijk als
beestelijk) aan hen gedacht. Langs deze weg willen wij pastoor Stomph nogmaals
danken voor de prachtige woorden bij het wijden van het engeltje en de foto!

Dag 1: van Birkenfeld naar Kastel (uiteindelijk 31 km)
De ploeg die wij aflosten hadden geen best weer gehad en ook bij de aflossing op
maandochtend 4 april was het weer in Birkenfeld niet om over naar huis te schrijven,
bewolkt en een beetje miezerig. Na de overdracht van het estafettestokje vertrokken
wij ………. in de verkeerde richting. Gelukkig duurde dit maar kort en kwamen we al
snel, en een foto van een kerk met schapen ervoor rijker, weer op het juiste pad
terecht. Nadat we een “goede” kerk hadden gevonden en kaarsen hadden
opgestoken voor Marian (en Richard) gingen we goedgeluimd verder op o nze route.

Hoewel het weer opklaarde en de bewolking plaats maakte voor een lekker zonnetje,
bleek dat onze eerste etappe geen eenvoudig “rondje om de kerk” was, maar een
heuse (en prachtige) bergrit. Ook raakten wij nog eens het spoor bijster in het woud,
waardoor de teller pas stopte bij 31 km. Eenmaal aangekomen in Kastel gaf iedereen
een zucht van verlichting, maar onze beproeving bleek nog niet ten einde. Het
appartement waar wij zouden slapen bevond zich op de top van nog een laatste berg
en het bleek uiteindelijk ook nog eens het allerlaatste perceel te zijn. Krakend,
zuchtend, steunend en puffend werden de laatste 600 klimmeters afgelegd, maar de
gastvrije ontvangst door onze gastvrouw (Conny) en gastheer (Martin) maakte alles
weer goed. Kastel is een klein dorpje en alle eetgelegenheden waren gesloten, dat
was echter geen punt, want onze gastheer Martin stapte direct, samen met Evert in
de auto en alles wat nodig was voor een goede maaltijd en een gezellige avond werd
ingekocht in een nabij gelegen dorp. ’s Avonds bleek dat Martin jager en slager was
en ook voor zijn eigen “moonshine” zorgde. Uiteraard hebben wij van alle geneugten
kunnen proeven en om met een oude komiek te spreken “eigen zwijn en eigen wijn,
da’s pas fijn”.

Dag 2: van Kastel naar Sankt Wendel (ruim 27 km)
Na een heerlijk ontbijt van eigen- en streekproducten, gingen wij om 09:00 uur op
weg naar Sankt Wendel. Na in Nonnweiler een skipiste te hebben beklommen werd
het gelukkig wat minder bergachtig. Helaas begon het wel langdurig te regenen en
konden de poncho’s en regenpakken uit de tassen worden gehaald. Goedgemutst
gingen we echter verder en zo kwamen wij ook langs een grote kei van circa 5 x 2 x
1,5 meter (monument) waar men een betonnen afdak overheen had gebouwd, “rare
jongens die Duitsers”. Tijdens deze rit deden ook de eerste pijntjes zich voelen en
het was rond 13:30 uur dan ook goed toeven aan een lekkere kop koffie in een
restaurant aan de Bostalsee. Om toch redelijk op tijd binnen te kunnen zijn hebben
we ervoor gekozen om op die dag het laatste stuk van de route niet langs de
wandelpaden verder te gaan, maar via de fietsroutes. Rond 17:30 uur kwamen wij
aan bij het Potshof Hotel in Sankt Wendel, waarna de meeste pijntjes ook snel weer
werden vergeten. Alleen Afra had het niet gemakkelijk. Zij had de avond ervoor een
klein blaartje voorzien van een compeed pleister. Dit bleek echter een funeste keuze
te zijn geweest, met als gevolg dat haar kleine teen volledig ontveld bleek te zijn en
ook de nagel van deze teen eraf was gegaan. Dat met nog 3 dagen te gaan. Het
heerlijke eten en drinken maakte echter toch weer veel goed.
Dag 3: van Sankt Wendel naar Neunkirchen (22 km)
Tijdens het ontbijt werd de strategie voor de woensdag besproken. Afra wilde graag
verder lopen, maar het was niet goed in te schatten of dat ook wel goed zou gaan.
De route liep echter (op enige afstand) parallel aan het spoor en bij problemen zou zij
altijd nog de trein kunnen nemen naar Neunkirchen. Aaf bleek echter een heuse
bikkel te zijn en na een twintigtal minuten “inwaggelen” ging het weer redelijk en kon

zij de route uitlopen. De route die wij volgden heette de “Blies-route” (genoemd naar
de rivier de Blies). In Ortweiler liepen wij na de koffie een vriendelijke meneer tegen
het lijf die ons wees op een prachtig natuurpad, dat helemaal doorliep tot in
Neunkirchen. Hij bleek niets teveel te hebben gezegd. In Neunkirchen aangekome n
bleek een Heilige Mis gaande te zijn. Achterin de kerk hebben we in een fraaie
Mariakapel wat kaarsjes aangestoken en ieder voor zich stilgestaan bij wat hem of
haar het meest bezighoudt. Daarna zij we verder gelopen naar het Holiday Inn hotel,
waar wij hebben overnacht. Het hotel bleek echter geen restaurant te hebben en dat
was maar goed ook, want daardoor zijn wij terecht gekomen in een oude staalfabriek
waarin een brouwerij + restaurant was opgezet (Stumms brauhous). Gezeten aan de
“Stamtisch” hebben wij de avond in stijl afgesloten.

Dag 4: van Neunkirchen naar Sankt Ingbert (uiteindelijk 23 km)
De route naar Sankt Ingbert leek een korte loopdag te worden. De geschatte afstand
was rond de 16 km, maar uiteindelijk wisten wij deze toch “om te lopen” naar 23 km.
Na het ontbijt verliep de eerste helft van de dag voorspoedig. Rond 11:30 uur zaten
we halverwege (in Spiesen) aan de koffie. Daarna leidde de wandelroute ons door
het bos en daar ging het mis. Na enige tijd hebben we ervoor gekozen de fietsroute
naar Sankt Ingbert te gaan volgen, maar ook die bood geen soelaas. Hoe wij ook
liepen, de afstand tot St. Ingbert was en bleef rond de 5 km en ook de “informanten”
die wij tegen het lijf liepen wisten zich er geen raad mee. Op een ouderwets
wandelkompas zijn we vervolgens zuidwaarts gelopen tot we bij een autoweg
kwamen. Daar konden wij ons weer oriënteren en om 16:30 uur wisten wij dan toch
Sankt Ingbert te bereiken. Evert kon het ontbreken van wat lekkers in het Holiday Inn
hotel nog altijd niet verwerken en besloot voordat we bij het Alfa Hotel aankwamen

om “pitjes en treets – m&m’s” in te kopen. Het hotel bleek echter een uitgebreide bar
en een prima restaurant te hebben, waar wij onder het genot van een goed glas bier
of wijn en een gulle lach, heerlijk gegeten hebben. Al met al een superdag.

Dag 5: van Sankt Ingbert naar Saargemünde => Sarreguemines (fr) (33 km)
Het was al van tevoren bekend dat deze dag een lange loopdag zou worden, de
geschatte afstand was ruim 28 km en we verschenen dan ook al vroeg aan de start.
Twee leden van onze groep meende eerder echter een fietsroutebord gezien te
hebben waarop stond dat de afstand naar Sarreguemines slechts 15 km zou bedra gen. Na ampel overleg werd besloten dat 2 pelgrims zich (tijdelijk) zouden afscheiden
van de groep om het bewuste bord op te sporen. Na zo’n drie kwartier kwamen zij
echter onverricht ter zake terug en gingen wij alsnog op weg langs de geplande
route. Het werd een prachtige dag, met volop zon. Het zonlicht zorgde voor prachtige
doorzichten in het bos en letterlijk schitterende beekjes en bloemenvelden. Een
kilometer of 10 voor de Duits / Franse grens wisten wij toch nog een echt (groot en
lekker) stuk taart te scoren bij de koffie, waarna wij het laatste stuk naar Sarreguemines liepen in een glooiende omgeving met fraaie vergezichten. Eenmaal in
Saargemünde (want zo noemen de Duitsers het) aangekomen, bleken de laatste
loodjes toch weer zwaar te wegen. Niemand kon ons vertellen hoe wij lopend bij de
grensovergang konden komen. Uiteindelijk bood de wijd verbreide route naar Santiago de Compostella uitkomst. De “schelpen” wezen ons de weg naar de rivier “de
Saar” en vervolgens door de achtertuinen van de bewoners naar Sarrequemines in
Frankrijk.

Na nog een aantal kilometers langs de Saar te hebben gelopen kwamen wij tenslotte
aan bij hotel Amadeus. Daar aangekomen werden wij nog op een bijzondere wijze
verrast door Evert. Die dacht blijkbaar dat Sarrequemines eigenlijk Kaap Finisterre
(een rotspunt dichtbij Santiago de Compostella) is en gooide zijn oude schoenen,
met veel gevoel voor drama in een ordinaire “vullusbak”. Daarna liep hij de laatste
meters naar het hotel op zijn (alle twee linker) wandelsokken. Dit unieke tafereel is

door velen vastgelegd met mobiel of fototoestel en ook de bewoners van
Sarreguemines filmden van harte (en met een brede glimlach) mee. Het zou ons dan
ook niet verbazen als dit gebeuren binnenkort een plaats krijgt in “de ve tste 15
video’s van YouTube”. Na het douchen zijn we op de laatste avond nog in de watten
gelegd in een restaurant dicht bij het hotel.

Zaterdag 9 april hebben we na het ontbijt het stokje ove rgedragen aan de volgende
ploeg. Daarna hebben we nog geprobeerd om wat kaarsjes op te steken, maar
helaas waren alle kerken gesloten (of werden verbouwd). Het opsteken van de
kaarsjes lukte dus niet, maar dat zal alsnog worden gedaan in onze eigen St.
Vincentiuskerk. Moe, maar voldaan zijn we vervolgens huiswaarts gereden.
Alles overziend kijken wij terug op een zware, maar fantastische wandelweek waarin
wij in totaal ruim 136 kilometers hebben afgelegd. Wat daarnaast vooral blijft hangen
is de opvallende vriendelijkheid en gastvrijheid die wij hebben mogen ervaren in
Duitsland, TOP!
Op naar de volgende bedevaartstocht.

