
Komen jullie ook op 4 januari in het

nieuwe jaar naar de Hagestraat 10 in

Haarlem? We willen graag tussen

15.00 en  en 18.00 uur met jullie het

glas heffen op alle nieuwe

Wandel mee op de Sultan's Trail Bekijk de webversie

Nieuwsbrief november 2017

Beste George,

Inderdaad: de donkere dagen voor Kerst. Mij ontbreekt de lust tot wandelen, maar gelukkig

anderen niet. Voor het nieuwe jaar zijn er weer mooie tochten in de maak. Paddy geeft een

diepere lading aan zijn wandeling en Rahime start een nieuwe kolom over wandelingen in en

om je eigen wijk. De vrijwilligers- plus bijeenkomst was een succes en George schrijft iets over

zijn persoonlijke ervaring  als vrijwilliger bij ons. Ook is de nieuwe �etsgids van Wenen naar

Belgrado bijna klaar.

Nieuwjaarsborrel op 4 januari 2018.
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voornemens voor het nieuwe jaar. 

Op 19 november zat het huis van

Tine 's middags vol met enthousiaste

wandelaars. Naast vrijwel al onze

vrijwilligers waren er ook nog enkele

belangstellenden, die om algemene

informatie vroegen.

Een  kaartenmaker, een webmaster

en een trailcoördinator vertelden

over hun werkzaamheden. Steeds sta

je dan weer versteld hoe hard er

gewerkt wordt om de Sultans Trail letterlijk en �guurlijk op de kaart te zetten.

Ondanks dat velen de Sultans Trail als begrip kennen willen we toch landelijk meer

bekendheid krijgen. Hiertoe was Heleen van Egmond uitgenodigd om ons iets te leren over

het gebruik van de sociale media ten gunste van de Stichting. Haar advies was: leg meer

nadruk op Instagram. Het blijkt dat beeld meer impact heeft dan tekst. Hiertoe liet ze enkele

foto’s zien van beelden die erg tot de verbeelding spreken. We zullen deze lessen proberen

toe te passen.

Daarom willen we ook iedereen vragen jullie Sultans Trail foto's op je eigen Instagram

account te zetten met #sultanstrail zodat we ons als een olievlek over het internet kunnen

verspreiden.

Wandelgroet uit Slowakije!

Wellicht ben je je bewust van het feit

dat ik vorige jaar mijn baan heb

opgezegd en ben begonnen aan een

lange-afstands-wandeling van

Istanboel naar Wenen en terug, via

Verslag vrijwilligers-plus bijeenkomst: Vrienden van de
Sultans Trail.

Wandelgroet van Paddy uit Slowakije.
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een route die vooral door de bergen

leidt. Ik ben nu halverwege en heb

zo’n 3600 km afgelegd en heb nog

zo’n zelfde afstand voor de boeg.

Bij het voortschrijden van de wandeling ben ik me pijnlijk bewust geworden, hoe bevoorrecht

ik ben dat ik dit kan doen. Het is soms fysiek zwaar geweest, saai, oncomfortabel en af en toe

ronduit angstaanjagend; maar ik heb ervoor gekozen en ik kies ook om ermee door te gaan.

Veel mensen op de wereld worden gedwongen hun huizen te verlaten en worden gedwongen

aan schrikbarende reizen te beginnen in vaak afschuwelijke omstandigheden. Deze mensen

hebben geen keus, ze moeten op stel en sprong weg en kunnen alleen meenemen wat ze

kunnen dragen.

Ik wil iets doen voor diegenen die gedwongen hun huizen moeten verlaten of  gedwongen in

angst moeten leven om wat voor reden dan ook. Dus heb ik besloten geld in te zamelen voor

Artsen Zonder Grenzen een medische liefdadigheidsinstelling die noodhulp biedt aan mensen

over de hele wereld op basis van behoefte, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke

overtuiging. Ze redden levens, verbeteren omstandigheden dichtbij alle slagvelden van de

wereld.  Via de volgende link kun je doneren:

https://www.justgiving.com/fun draising/wanderingpaddy

Paddy Devlin, vertaald door Arjan Schuiling.

 Zij maakten een �etsgids over deze

tocht.

Het Sultans Trail �etsavontuur, met als

thema “Sultan Süleyman‘“, begint in

Wenen langs de Donau en het

bruisende Bratislava. Na een klim uit

het Donaudal daalden zij pijlsnel

Budapest in.

De Hongaarse binnenlanden

verwennen je met hun wetlands en je

ziet indrukwekkende monumenten

van de oorlogen die hier gevoerd zijn.

Via Mohács leidt de route door

Sedat en Iris �etsten als Fietsridders van Wenen
naar Belgrado
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Kroatië waar een enorme schat aan

historie te vinden is. Đakovo en Ilok

verrijken ons met hun indrukwekende

gebouwen, volksfeesten en oude stadscentra en herinneren ons aan de tijden van de Sultan en

de middeleeuwen. In Ilok steken we de Donau over naar Servië en komen door jonge steden

als Novi Stad en idyllische stadjes als Sremski Karlovci om in het bloedmooie Belgrado aan te

komen.

Je �etst langs archeologische vondsten van de eerste mens in Europa, volksfeesten,

wijngebieden, kunst, wetlands in Hongarije, vergezichten over de Donauarmen en steden die

bruisen van het leven met een underground scene en wereldse cultuur evenementen. De vele

gebouwen onderweg laten duidelijk zien dat de machthebbers vaak gewisseld zijn.

Het natuurschoon en de Donau met zijn rijke verleden, de verhalen van de Sultan en zijn vloot

maken dat je het gevoel krijgt een ridder op je �ets(paard) te zijn op  pionierstocht naar

Constantinopel.

Deze �etsgids komt volgend jaar uit en wordt uitgegeven door uitgeverij Pirola. De gids

omschrijft keurig welke afslag je moet hebben en wordt begeleid met veel informatie over

eet- en slaapgelegenheden en bezienswaardigheden.

De instructies worden in twee richtingen beschreven van Wenen naar Belgrado en vv.

We hebben onze gids Rade Nikcevic uit Servië bereid

gevonden om op verzoek wandelaars te begeleiden

van Niĉ (Servië)  naar So�a (Bulgarije). Hij verzorgt

een volledig georganiseerde reis waarbij vervoer,

onderdak en eten verzorgd zijn. De heen-en  terugreis

dien je zelf te organiseren. Wij hebben van maart t/m

oktober data vastgelegd waarop een ieder zich

individueel of in een groepje tussen de 3 of 8 personen

kan intekenen. Zie hiervoor de agenda van de website.

Ook het aanmelden loopt via ons.

Georganiseerde groepsreis met onze Servische gids
Rade.
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Wandelen

over de

Bulgaarse

Sultans Trail in

2018 met

Arjan.

Iedereen die

zin heeft om in

2018 over het

Bulgaarse deel

van de Sultans

Trail te lopen

kan de

volgende

stappen

doorlopen:

Zoek een groepje gelijkgezinden (minimaal 4 personen maximaal 10 personen)1. 

Kom met je groepsgenoten tot overeenstemming over data waarop iedereen kan

(minimaal 5 wandeldagen, maximaal 3 weken)

2. 

Zoek, eventueel in overleg met Bulgarije-coördinator Arjan Schuiling, een traject uit dat

past bij jullie interesse en capaciteiten

3. 

Ad1. Tenminste 4 wandelaars zijn nodig om uit de kosten te komen, maximum (10) houdt

verband met de soms beperkte capaciteit van de overnachtingsadressen, je kunt je ook

aanmelden als single of duo. Dan probeer ik je wensen te matchen met andere singles en duo’s

Ad2. 5 wandeldagen betekent minstens 6 maar waarschijnlijk 7 dagen van huis, hoger gelegen

gebieden in Bulgarije kunnen alleen worden doorkruist van begin juni tot half oktober, de iets

lager gelegen gebieden van begin mei tot half november

Ad3. Op de meeste Bulgaarse trajecten is bagagevervoer mogelijk en kunnen Bulgaarse

gidsen worden ingehuurd, noch gidsen noch bagagevervoer zullen echter elke dag

beschikbaar zijn, een Nederlandse gids (Arjan) is wel elke dag beschikbaar. Start je in So�a en

wil je door de berggebieden van Vitosha en Rila dan draag je je eigen bagage en moet je goed

getraind zijn.

Des te eerder je begint met groepssamenstelling en data prikken, des te groter de kans dat

jouw gewenste wandelreis doorgaat. Meer informatie bij Bulgarije-coördinator Arjan

Georganiseerde groepsreis met Arjan
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Schuiling

26 mei-10 juni 2017. 

Tweede etappe van onze wandeling van Wenen naar

Istanbul: HONGARIJE

Verleden jaar zijn wij (Max Smits en Ton Roos) met een kleine

groep vertrokken uit Wenen om via Bratislava uit te komen

in Esztergom.

Esztergom is de oude hoofdstad van Hongarije en ligt aan de Donau vlak bij Slowakije. Na

deze heerlijke eerste etappe zijn wij nu toe aan de tweede.

Deze etappe loopt van het mooie Esztergom, door een prachtig bosrijk heuvelland naar

Boedapest en daarna zuidwaarts door centraal Hongarije richting Szekesfehervar. We lopen

daar soms door heuvels maar ook over de Poesta en langs de Donau. Szekesfehervar is een

prachtig oud stadje, vol met Hongaarse en Turkse historie. Vlakbij dit stadje is een heerlijk

meer, met bijna lauw water! Het is een afwisselend traject, dat niet te zwaar is. 

Deze tocht duurt netto 10 à 12 dagen, met dagetappes van ca. 25 kilometer. We overnachten

in kleine pensions en kleine hotels. De rugzakbagage hoeft niet meer dan ca. 8 kilogram te

wegen.

Behalve een bijdrage van €50,- ten behoeve van de Stichting Sultans Trail, worden de overige

kosten gedeeld, zodat de totale kosten zeer redelijk blijven. Ga uit van €50,- per dag.

Aankomst en vertrekplaats is Boedapest, wat uitstekende verbindingen heeft per vliegtuig (bv

Wizz-air), per trein of desnoods per auto. Deze reis en de kosten zijn rekening man.

Heb je zin om mee te lopen, lijkt ons gezellig!

Bel, app, of mail dan naar Ton Roos: 06 50 744 086 / ton@sultanstrail.com

Met een wandelgroet! Max Smits en Ton Roos

Vorige wandeling:

Een frisse novemberwandeling in de

Georganiseerde groepsreis met Anton en Max

Wandelen met Els.
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Amsterdamse Waterleidingduinen.

Hagelbuien, zeven graden,

windkracht zeven. Echt een dag om

te gaan wandelen althans dat vonden

Els, Hans, Chris, Margriet, Stephanie

en Arjan op zondag vijf november.

Onder leiding van Els verzamelden we bij een bushalte in De Zilk om van daaruit een kleine

twintig kilometer door de Amsterdamse Waterleidingduinen te struinen. Onderweg kwamen

we af en toe een hardloper tegen en veel herten.

Direct aan het begin werden we overvallen door een pittige hagelbui die wel een kwartier

aanhield. Reden voor ons om in het zeer open landschap van de Waterleidingduinen toch

maar even een klein schuilboompje op te zoeken want de hagel  was pijnlijk als je ook maar

een stukje lichaam onbedekt had gelaten.

Na die ene heftige hagelbui was het weer daarna eigenlijk helemaal niet zo verkeerd en de

voorspelde harde wind bleef uit en zo was ook het stuk over het strand aangenaam. Net voor

het donker inviel, dat is tegenwoordig al om een uur of vijf, waren we terug bij ons vertrekpunt

en gingen we allemaal ons weegs.

Wil je ook een keer meelopen met Els. Hou dan de data in de Sultans nieuwsbrief in de gaten.

Doorgaans selecteert zij wandelingen van rond de 20 kilometer.

Volgende wandeling:

Op zondag 10 december wandelen we ongeveer 20km. deze wandeling is ingebracht door

Hans.

We lopen vanaf Station Halfweg via het gebied Spaarnwoude, door Haarlemmerliede en

Penningsveer naar station Haarlem Spaarnwoude

We treffen elkaar voor 10.30 uur op het station Halfweg

Laat het even weten als je meegaat?

Groeten, Els  0622622626

We pauzeren buiten in het veld. Het is handig een zitmatje, eten en drinken (warm) mee te

nemen. Aan het eind van de wandeling horeca indien aanwezig.

Van af nu ga ik maandelijks iets over

een plaats in Nederland schrijven.

Natuurlijk begin ik waar ik zelf woon:

Haarlem Schalkwijk. Komende

maanden komt elke keer een andere

Rahime vertelt over haar wijk.
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wijk van Haarlem aan bod.

Als jullie iets willen vertellen over je

eigen wijk dan kunnen jullie altijd je

eigen verhaal aan mij mailen voor

plaatsing in de nieuwsbrief.

Schalkwijk is het grootste stadsdeel (bijna een dorp) in de gemeente Haarlem, de Hoofdstad

van de provincie Noord-Holland. Dit stadsdeel beslaat ongeveer 25 procent van de totale

oppervlakte van Haarlem en is te vinden in het zuidoosten van Haarlem. Schalkwijk omvat

:Europawijk, Boerhaavewijk, Molenwijk en Meerwijk.

Je zou het niet verwachten maar rondom Schalkwijk is er erg veel groen/polders om doorheen

te wandelen o.a. de Poelpolder. Door de wijken zelf zijn er goede trottoirs. Na een

welverdiende wandeling  kan je in het winkelcentrum lekker rusten met kof�e en taart en

voordat je naar huis gaat ook nog even boodschappen doen.

George Truijen werkt  sinds maart

2015 als vrijwilliger bij de Sultans

Trail (geen Sultan's meer sinds een

halfjaar!). Hij vertelt hoe hij hier toe

gekomen is en hoe het hem bevalt.

“ Ik werk als webmaster en

webredacteur en probeer de website

up to date te houden. Dat is niet altijd

gemakkelijk in de tijd die ervoor

staat, nl. de vrijdagochtend. Dan

werken we met zijn vijven op het

'hoofdkantoor' van de Sultans Trail.

Heel erg gezellig overigens en soms

wordt er niet alleen gewerkt, maar ook veel gepraat. Goed voor de sociale contacten. Heel

wat anders dan bij een vast dienstverband, waar tijd vaak geld is.

Na  30 jaar een vaste baan gehad te hebben was het einde oefening.

Dan sta je voor de keuze: wat nu? Solliciteren uiteraard, maar dat lukte niet echt gelet op mijn

leeftijd. Vrijwilligerswerk gezocht en 'zo is het gekomen'. Ik heb nog een ander

vrijwilligersbaantje bij het Rode Kruis afdeling Tilburg. Daar verzorg ik de afdelingswebsite.

Verder vertaal ik nog een website uit het Nederlands naar het Duits voor een Friese werf en

ga binnenkort als 'archivaris iemand helpen. Zo blijf ik wel van de straat.

George is bij ons vrijwilliger.
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Naast dit vrijwilligerswerk heb ik nog verschillende hobbies: lezen, computers, cactus en

vetplanten kweken en verzorgen maar ook tuinplanten kweken. Ik kan genieten dat in het

voorjaar alles weer in de zaaibak(ken) opkomt. Tja.. nu is het winter en komen de klusjes om de

hoek kijken. Hoewel een andere hobby nu zijn kop opsteekt. Reizen en culturen leren kennen.

Ook dan wordt er veel gewandeld, maar dat is toch anders. Dit jaar gaan we naar Vietnam en

Cambodja van begin december tot medio januari. Heerlijk….Het Sultans Trail petje gaat

natuurlijk weer mee, zo kan je over me lezen op Facebook “waar is het Sultans Trail petje nu

weer?”.

Terugkijkend is de keuze waar ik voor stond dus zeer positief uitgevallen, ik zou niet anders

meer willen”.

Sultanstrail, a cultural quest between

Vienna and Istanbul.

Verleden week waren Max Smits en

ik op de jaarlijkse informatiedag van

de Vereniging Pelgrimswegen naar

Rome in het prachtige

Dominicanenklooster in Zwolle. Het

was overigens ook meteen hun

tienjarig bestaan en de opkomst was

aangenaam goed.

Deze informatiedag was wederom

zeer leerzaam en zinvol en wij waren

wederom in de gelegenheid om ons

daar middels een standje te

presenteren. 

Wij presenteerden onze  trail  als "cultureel pelgrimspad". Want het is nogal wat. Je loopt langs

de oude grenzen van het Romeinse rijk, het Byzantijnse rijk, het Habsburgse rijk, het

Ottomaanse rijk, het Bulgaarse rijk, het Servische rijk. Wat betekende deze rijken voor de

mensen die er woonden.

Je komt langs de Balkan, een hutspot van volkeren en culturen, Kelten, Daciërs, Illyriurs,

Traciërs, Avaren, Slaven, Bulgaren, Grieken en Turken. Wat zie je ervan, hoe zijn ze in elkaar

opgegaan?

Informatie van de secretaris
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En je bent in een regio die door de geschiedenis de ene invasie na de andere heeft

meegemaakt, van Scythen, Gothen, Mongolen en Turken. Waar rijken voortdurend

streden om grenzen te behouden of te verleggen. Wat betekent dat voor de bevolking?

Aangenaam om te merken, dat meerdere mensen daarin bepaald geïnteresseerd zijn en

serieus overwegen om in de toekomst onze trail van Wenen naar Istanbul te gaan lopen. 

Sommigen denken eraan om zelfstandig te lopen, anderen hebben een oorkeur groepsgewijze

te gaan; de ene wil het hele pad in een keer lopen en anderen in stukken in jaarlijkse perioden

van bjivoorbeeld 14 dagen.

Zo wordt ons pad steeds meer bekend, krijgen wij ook steeds meer lezers van onze

Nieuwsbrief.

Want inderdaad: De Sultans Trail is een ware culturele ontdekkingstocht tussen Wenen en

Istanbul!

Wil je de Sultans Trail steunen? Boek je volgende reis hier.

Colofon

De titel van dit blok
Hoofdredactie: Tine Lambers

Bijdragen van: Ton Roos, Arjan Schuiling, George Truijen, Rahime Yurtseven, Paddy Devlin,

Iris Bezuijen en Tine Lambers.

Schrijf ook voor onze nieuwsbrief!

De Sultans 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

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
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Facebook Twitter Google+ YouTube Booking Instagram

Contact
St. Sultan's Trail - A European Cultural

Route

Hagestraat 10

2011 CV Haarlem

Email: info@sultanstrail.com 

Steun ons!
Doe een donatie

Word vrijwilliger

Like ons op Facebook

Website Sultan's Trail

Boek je volgende reis hier

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 info@sultanstrail.com toe aan uw adresboek.
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