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Te voet is goed
Van Tilburghstraat 17, 4438 AJ Driewegen
www.tevoetisgoed.nl / deverbinding@zeelandnet.nl
Beste lezer,
De zomer staat voor de deur, naar zwoele zomeravonden wordt
verlangd. Er zijn vakantieplannen gemaakt, je kijkt er naar uit. Vakantie –
vacare, wat zoveel betekent als leeg worden, heerlijk leeg, wèg van de
dagelijkse beslommeringen. Leeg worden om weer vol te kunnen stromen
met njieuwe plannen, wensen, ideeën. Wandelen is daar een probaat
middel voor, maar gelukkig kun je dit ook op andere manieren bereiken.
In deze nieuwsbrief extra aandacht voor een interessant weekend in
Zuid- Limburg, waarin wandelen èn schrijven centraal staan. Samen met
Yvonne Meesters, docent autobiografisch schrijven wordt dit een bijzonder
weekend.
Ook ben ik heel erg blij dat ik weer een tocht naar Gambia kan
aanbieden. Dat is werkelijk een echte ontmoetingsreis. Er is een prachtig
programma gemaakt en met een verblijf in twee authentieke lodges van
de nederlandse Barbara Somers en haar gambiaanse echtgenoot Kawsu
Sillah weet ik dat deze reis een gegarandeerd succes wordt.
Wanneer je deze zomer zelf (ook) op pad gaat, dan wens ik je hele fijne
dagen en een zonnige zomer toe. Buon camino!

Agenda
9 september – 20
september Voettocht naar
Rome Tocht volgeboekt.
30 september – 9 oktober
Franciscaanse voettocht, Italië
Tocht volgeboekt
28 – 30 oktober
Wandelen en schrijven Arnold
Janssen Klooster
Wahlwiller
28 december – 6 januari
Ontmoeting met Gambia
Nog vier plaatsen beschikbaar
30 januari – 1 februari 2017
Winterse St. Brigida pelgrimage
Zuid-Limburg

Hartelijke groet en graag tot ziens.
Cor Kuyvenhoven

JE LEVEN IS EEN KUNSTWERK, ONTDEK HET AL SCHRIJVEND
Van 28 – 30 oktober kun je een bijzonder weekend meemaken.
Uiteraard wandelen we. We maken enkele prachtige wandelingen door het
herfstige zuid-limburgse landschap, waarbij ik je de bijbehorende verhalen
vertel. Wat doet dat moordkruis daar langs die holle weg? We krijgen in het
oeroude kerkje van Wahlwiller een uitleg bij de bijzondere kruiswegstaties,
geschilderd door Aad de Haas. Je weet niet wat je ziet! Soms lopen we over de
hoogvlakte, dan weer lopen we door een prachtig beekdal of vlak langs de
kabbelende Geul.
We zijn te gast in het gastvrije Arnold Janssen Klooster in Wahlwiller.

In dit weekend staan wandelen èn schrijven op een niet alledaagse
wijze centraal.
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Autobiografisch schrijven: Je verhalen vertellen je wie je bent.
Wandelend beweeg je je door het landschap en brengen je voeten je waar je
moet zijn.
Schrijvend leidt je hand je langs zinnen naar de laatste punt van je tekst. Je pen
brengt je levensverhaal in beweging en onderweg kun je verrast worden door
(vergeten) herinneringen.
In de groep vind je de rust en concentratie om aan de hand van korte
schrijfopdrachten je herinneringen te verbeelden. Je schrijft voor jezelf.
De mogelijkheid tot voorlezen en het luisteren naar de verhalen van anderen in
een veilige sfeer blijkt een verrijkende ervaring. Schrijftalent is niet nodig.
Iedereen kan het! Je verhaal is goed, zoals het is.
Het thema van dit weekend – afscheid - kent vele gezichten. Afscheid nemen
hoort bij het leven en heeft altijd twee kanten: het is een einde en een begin. We
zullen over verschillende facetten van ‘afscheid’ schrijven, puttend uit onze
herinneringen.
Dit weekend organiseer ik samen met Yvonne Meesters.Yvonne is biografisch
coach (www.biografiek.nl) en docent autobiografisch schrijven. Kijk op mijn
website en geef je op!

Ontmoetingsreis naar the Gambia
In de Kerstvakantie van 28 december tot en met 6 januari gaan we naar
Gambia, "the smiling coast".
Ga mee naar het vriendelijkste land van West-Afrika en ontdek wat gastvrijheid
betekent. Dompel je zelf onder in de kleuren van de Afrikaanse markt, wandel
over zandpaden in het dorpje waar we verblijven, ervaar de vriendelijkheid van
de bewoners.
We verblijven in goede, eenvoudige lodges in Tanjeh aan de kust en in Kuntaur,
in het binnenland, pal aan de Gambia rivier. Beide lodges worden gerund door
de nederlandse Barbara, getrouwd met haar Gambiaanse man Kawsu.
In Tanjeh gaan we naar de ongelooflijk kleurrijke en drukke markt in Serrekunda,
bezoeken een vogelreservaat, doen mee met een workshop afrikaans koken,
dansen, djembé spelen of batikken. Ook maken we een dag mee in het leven
van een lokale bewoner: een unieke ervaring!
Vervolgens reizen we naar Kuntaur. Daar bezoeken we kleine dorpjes, kijken
rond op plattelandsschooltjes, rijden op een ezelskar en zien de prehistorische
steencirkels van Wassu. Een boottochtje brengt ons op het midden in de rivier
gelegen eiland Baboon Island, bij de bavianen. Een spetterend drumfeestje sluit
deze geweldige reis af.
De kosten voor deze reis bedragen € 1075. Daarin zitten alle overnachtingen,
alle maaltijden, elke dag een fles mineraal water, vervoer ter plaatse,
begeleiding van Barbara en mezelf, alle entrees en excursies en een attentie. De
heen - en terugvlucht naar Banjul, de hoofdstad van Gambia is niet inbegrepen.
Kijk snel op www.tevoetisgoed voor meer informatie
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