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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief juli 2017
Beste George,
Heerlijk die zomerse dagen! Hoewel de temperatuur op de Trail erg hoog is, wordt er toch
druk gebruik van gemaakt.
De rubriek van Els in Nederland ontbreekt. Zij houdt een zomerstop in augustus en
september.
Er zijn enkele aankondigingen: inschrijving in het SDG Charter, groepswandelreis in Servië,
nieuwe Oostenrijk gids en de 50plusbeurs.
Bas Heine vertelt ons iets over de Dubbelmonarchie en Josephine Brouwer beschrijft haar
wandeling met haar vriendin.
Het is nog de vraag of het ons lukt in augustus een nieuwsbrief te laten verschijnen wegens
onze geringe bezetting. Dit is nog een verrassing.

SDG Charter Nederland
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De Sustainable Development Goals (SDGs) of
Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17
doelen en 169 targets die de wereld tot ‘een betere
plek moeten maken in 2030’, schrijven de Verenigde
Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale
agenda. De doelen moeten een eind maken aan
armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, en het
is heel belangrijk dat niemand wordt achtergelaten in
het werken aan deze doelen.
De Sultans Trail streeft naar een eerlijke en duurzame ontwikkeling en doet dat door wandelen �ets routes te ontwikkelen in midden- en oost Europese landen en Turkije.
Wandel- en �etsroutes brengen welvaart naar vergeten gebieden waar de overheden over het
algemeen weinig aandacht besteden. Wij zien al positieve ontwikkelingen rondom de Sultans
Trail in Hongarije, Kroatië, Servië, Bulgarije en Turkije. De Stichting Sultans Trail heeft daarom
de doelen van het SDG Charter chapter Nederland onderschreven. De Sultans Trail staat nu
dus ook op de SDG website.
Wij hopen door middel van SDG Charter Nederland meer partners te vinden om de
doelstellingen van de stichting Sultans Trail sneller te verwezenlijken.

10 daagse groeps wandelreis van Niš in Servië naar
So�a, in Bulgarije
Op 13 september vertrekt een kleine groep naar Niš om op
25 september weer te vertrekken vanuit So�a. Er wordt
ongeveer 20 km per dag gelopen.
De kosten zijn € 825 voor de overnachtingen, de maaltijden,
de transfer in Servië, het vervoer van de bagage, evenals de
gids. De vlucht wordt je geacht zelf te boeken en te betalen.
Indien je nu boekt met Wizzair dan zijn de kosten slechts €
100 per retour.
Het zou leuk zijn als er nog enkele deelnemers bij komen. De reis gaat de�nitief door.
Opgeven evenals informatie verstrekking bij Tine Lambers
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Blog Josephine en Claire
Op onze website hebben we een
onderwerp onder reisverslagen
aangemaakt over de trail die
Josephine Brouwer en Claire
Vredenbregt onlangs gelopen
hebben van Wenen naar Budapest
Zij hebben uitvoerig verslag gedaan
op Facebook, wij hebben dit op
onze website onder reisverslagen
mogen plaatsen.

De dubbelmonarchie: een mythe!
De Sultan’s Trail loopt tot aan Belgrado
door gebieden die tot de 1e Wereldoorlog
deel uitmaakten van het Habsburgse Rijk.
Voor het Habsburgse Rijk wordt ook vaak
de term Dubbelmonarchie gebruikt, maar
hier is nuancering vereist.
De Dubbelmonarchie staat bij veel
mensen bekend als een Rijk waarbij
cultuur en welvaart tot bloei kwamen en
een smeltkroes van culturen en
nationaliteiten vredig samenwoonden. Oftewel, een glansperiode van het Habsburgse Rijk.
Maar voor 1867 waren er al zelfbeschikkingswensen van zowel de Hongaarse als Slavische
bewoners, die met veel moeite onderdrukt konden worden. De Dubbelmonarchie moest een
einde maken aan vele jaren van spanningen. In 1867 besloot de keizer de Hongaren wél, maar
de Slavische bevolking geen autonomie te geven. Tot en met de 1e Wereldoorlog bleef dit een
heikel onderwerp.
In feite is de Dubbelmonarchie de eerste stap naar de ondergang van het Habsburgse Rijk
geweest. De Dubbelmonarchie betekende in feite de splitsing van het Rijk in een Oostenrijks
en Hongaars gedeelte met vergaande autonomie. Een beperkt aantal onderwerpen zoals
buitenlandse politiek en defensie werd centraal bepaald.
De Dubbelmonarchie was (met de kennis van nu) een pragmatische manier om de spanningen
onder controle te krijgen waarbij de Hongaarse bevolking tegen de Slavische bevolking werd
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uitgespeeld. Mogelijk had het Habsburgse Rijk nog wel bestaansrecht gehad als wel oprecht
voor hervorming en modernisering was gekozen.
De grote vraag blijft welke rol keizerin Elisabeth (Sisi) in 1867 heeft gespeeld. Sisi voelde zich
sterk verwant met de Hongaren en heeft mogelijk een beslissende rol gespeeld. Als dank
kreeg het koningspaar van de Hongaarse bevolking het slot Gödöllő ten oosten van
Boedapest cadeau. Sisi verbleef hier zo vaak als mogelijk.

Oostenrijkgids in PDF formaat verkrijgbaar.
Sinds vandaag is de wandelgids door Neder-Oostenrijk en
Burgenland, van Wenen naar Bratislava (via Bruck an der
Leitha) en van Wenen naar Közseg (via Eisenstadt) op
onze website in PDF formaat te verkrijgen voor €18,50.
Er is hard aangewerkt: de kaarten zijn up to date, en de
route is helemaal nagelopen, ook de redactie en opmaak
vroegen de volle inzet van onze vrijwilligers. Wij zijn er
trots op dat de gids nu helemaal klaar is.
Bij deze willen we ieder bedanken die zich hiervoor ten
volle heeft ingezet.

Artikel over de Su� Trail in Far Out.
In de voorjaars nieuwsbrief schreven we al over de
Su� Trail die Sedat en Iris begin van dit jaar liepen.
Het was een prachtige tocht van Istanbul naar
Konya. Via deze route gaat de Sultans Trail over in
de Su� Trail.
Onlangs schreef Iris hier een artikel over in het
Belgische blad Far Out.
Op de foto worden zij vergezeld door jongeren uit
Emirdag die hielpen met markeren. Deze jongeren hadden zich aangesloten bij het projekt
`Su� Trail`in hun schoolklas. Er werd 3 dagen gewandeld, gelachen en gegeten met
verschillende groepen. De gouverneur van Emirdag had geregeld dat enkele jongeren niet
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naar school hoefden. Iedereen blij.
Foto galerij
Uitgebreide verslag

50plusbeurs 2017
Van 19 tot en met 23 september is er weer een 50plusbeurs in Utrecht. Zijn er vrijwilligers die
er voor voelen de Trail op deze beurs te promoten? Indien zich minimaal 3 mensen opgeven
dan kan de Sultans Trail een plek reserveren op de beurs. Opgeven bij Sedat.
Het voordeel is dat je op deze wijze gratis naar de beurs kan waar veel meer te doen is dan
alleen maar wandelinformatie te promoten.

Colofon
De titel van dit blok
Hoofdredactie: Tine Lambers
Bijdragen van: Ton Roos, Josephine Brouwer, Bas Kleine, Iris Bezuijen en Tine Lambers.
Schrijf ook voor onze nieuwsbrief!
De Sultan's Trail nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Wil je er ook een artikel voor
schrijven? Mail dan je tekst - van maximaal 250 woorden - vóór de 15e van de maand naar
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info@sultanstrail.com We vinden het leuk als je ook een foto voor bij je artikel meestuurt!
De redactie maakt een selectie uit het ingezonden materiaal.

Volg ons

Facebook

Twitter

Google+

YouTube

Contact

Steun ons!

St. Sultan's Trail - A European Cultural
Route
Hagestraat 10
2011 CV Haarlem

Doe een donatie
Word vrijwilliger
Like ons op Facebook
Website Sultan's Trail

Deze e-mail is verstuurd aan george.truijen@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u ikram@sultanstrail.com toe aan uw adresboek.

6 of 6

01/19/2018 04:16 AM

