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Te voet is goed
Van Tilburghstraat 17, 4438 AJ Driewegen
www.tevoetisgoed.nl / deverbinding@zeelandnet.nl
Beste lezer,
Voettochten leiden een wandelaar niet altijd door prachtige
landschappen. Soms moet je de naargeestige industrieterreinen voor lief
nemen, of, zoals tijdens mijn zojuist afgelopen ontmoetingsreis naar the
Gambia de vuile, zanderige “straten” en de afvalhopen in de compounds.
Het leven is niet altijd maar mooi en vol van schitterende vergezichten.
Dat geldt zeker voor de mensen in dit arme West Afrikaanse land.
En toch, wat ons als reisdeelnemers zeer trof, was de kracht die achter hun
glimlach en hun begroetingen bleek te liggen. Kracht die we bij al onze
gesprekspartners aantroffen. De hoop dat het leven anders kan, beter.
Het is levenskunst denk ik: armoede en uitzichtloosheid samen laten gaan
met kracht en hoop. Samen zijn ze onderweg. Zullen we meelopen?
Hartelijke groet
Cor Kuyvenhoven

Agenda
11 – 12 februari
Fiets- en Wandelbeurs
Utrecht. Ik sta bij:
wandelaars informeren
wandelaars.
17 – 19 maart
Birgittinessen klooster
Weert. Een mini camino
20 mei Franciscaanse
wandeling over de
zeeuwse bloemdijken
3 – 11 juni Peerkepad,
Pelgrimeren door Zuid
Nederland en België
16 – 28 september
Pelgrimeren in Italië.
Van La Verna naar Assisi

2 – 10 oktober In de voetsporen van Franciscus van Assisi
“Franciscus was een vlot spreker, zag er vrolijk en
vriendelijk uit en sprak vrijmoedig maar zei nooit
een onvertogen woord. Hij was klein van postuur
en had een niet al te groot rond hoofd met een
langwerpig gezicht, een plat laag voorhoofd,
kleine donkere ogen, donkere ogen, rechte
wenkbrauwen, een niet al te grote rechte neus,
rechte oortjes en vlakke slapen. Zijn tong was vredelievend, maar hij kon ook
scherp uit de hoek komen. Hij droeg ruige kleding, had weinig slaap nodig en
was buitengewoon vrijgevig”.
Aldus schrijft Thomas van Celano, de eerste biograaf van Franciscus in
1228/1229 over Franciscus.
Onze voettocht start in Assisi waar we de vele plekken die
met Franciscus (en Clara) verbonden zijn bezoeken en ik je
de bijbehorende verhalen vertel.
Onze tocht voert ons na enkele dagen over de Monte
Subasio verder Umbrië in, langs vele oude kluizenarijen en
kloostertjes. Voor alles is gezorgd: vervoer, ook van
bagage, heerlijk italiaans eten en drinken, heen- en
terugreis.

Ga je dit jaar ook mee? Kijk op: www.tevoetisgoed.nl

2 – 11 oktober In de
voetsporen van
Franciscus.
Voettocht van Assisi naar
Stroncone

La Verna – Assisi, 16 – 28 september. Nog drie plekken
vrij!
Het pittige, eerste deel van de franciscaanse voetreis!! Vol verhalen, kunst,
stilte en natuur. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in Franciscus van
Assisi is La Verna een begrip. Er ligt een heel mooi kloostercomplex op
deze rotsklomp die Franciscus ooit cadeau kreeg om er in stilte te mediteren.
Op deze plek ontving hij op 17
september 1224 de stigma’s,
wondtekenen van Jezus. Wij maken
dit jaar in het klooster de zeer
bijzondere viering mee die deze
gebeurtenis herdenkt. Daarna lopen
we in 9 dagen via Sansepolcro,
Gubbio en vele kleine italiaanse
dorpjes en stadjes naar Assisi. Onderweg veel tijd voor verhalen,
gesprekken, stilte en genieten van de
adembenemende uitzichten. Een prachtige maar
zware tocht. Stille bospaden, elke dag omhoog
en omlaag, beekjes doorwaden, stenige en soms
steile paden vragen niet alleen om een goede
conditie maar ook om enige ervaring in het lopen
in heuvel- en bergachtig gebied. Bagage wordt
vervoerd. Slapen doen we in kloosters of goede
hotels.
Prijs: € 1495. Daarin zijn àlle kosten inbegrepen,
inclusief vliegreis en vol pension.
Meer informatie of je meteen opgeven?
www.tevoetisgoed.nl

Het Peerkepad, 3 – 11 juni
Pelgrimeren in eigen land
Tussen Wittem en Tilburg is enige jaren geleden een nieuw
en nog steeds tamelijk onbekend pad uitgezet: het Peerke
pad. Genoemd naar Petrus Donders, Peerke voor de
Brabanders onder ons. Hij was lid van de orde van
Redemptoristen. Hij werkte in Suriname onder de melaatsen.
Onze tocht start op de zaterdag vóór Pinksteren, 3 juni in
Wittem, pelgrimsplaats van Gerardus Majella, een andere
bekende Redemptorist. Van daaruit lopen we, nadat we de pelgrimszegen
hebben ontvangen via prachtige limburgse, belgische en brabantse paden
naar Tilburg. Slapen doen we in
kloosters of goede hotels. Bagage
wordt voor ons vervoerd. Elke dag
hebben we op een toepasselijke plek
langs de route een kort
bezinningsmoment, waarbij de zeven
werken van barmhartigheid centraal
staan. Verder vertel ik onderweg veel
verhalen, want er is veel te zien.
In de prijs van € 825 is alles inbegrepen!! Lees de uitgebreide info op de site!

