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Wandel mee op de Sultan's Trail

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief oktober 2017
Beste George,
De blaadjes vallen, frisse herfstluchten prikkelen, de paddestoelen staan er mooi bij. Tijd dus
om te wandelen. Rahime houdt een warm pleidooi dit in gezinsverband te doen en Els nodigt
jullie uit mee te gaan naar de waterleidingduinen. Natuurlijk ook de ervaringen van
verschillenden van ons op de Trail. Onze huishistoricus, Bas, schrijft over het uiteenvallen van
het Habsburgse rijk, goed dit in je achterhoofd te hebben bij het lopen op de Trail. Graag
horen we ieders stem op 19 november. Als laatste een verzoek tot deelname aan onze
promotie in Zwolle.

Komen jullie ook op 19 november?
http://www.sultanstrail.com
/nl/agenda/
Iedereen is tussen 13.30 en 16 uur van

1 of 11

01/19/2018 03:41 AM

Nieuwsbrief oktober 2017

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route....

harte welkom op de Cornelissteeg 12
in Haarlem.
Het wordt zowel een ontmoetings- als
een uitwisselingsmiddag. Meerdere
van onze vrijwilligers zullen aanwezig
zijn. De landencoördinatoren om te
vertellen over de laatste
ontwikkelingen op de Trail. Bij hen kan je vanzelfsprekend met je vragen terecht. De
kaartenmakers en webmasters om hun werkzaamheden toe te lichten en mogelijke suggesties
te verwerken.
Daarom horen we graag van de individuele wandelaars hoe ze de Trail ervaren hebben.
Josephine Brouwer die vorig jaar samen met Claire Vredenbregt van Wenen naar Bratislava
gelopen heeft, zal haar ervaringen delen.
Om onze Stichting nog meer bekendheid te geven hebben we Heleen van Egmond gevraagd
ons meer te vertellen over het gebruik van de sociale media ten behoeve van de promotie van
onze stichting. Klik hier voor haar website.
Hoe het ook loopt, het wordt een gezellige middag, waarin je bekende en nog te beginnen
wandelaars kunt ontmoeten.
Er is een drankje en een hapje voor de inwendige mens.
Tot ziens.
In Haarlem is het op zondag gratis parkeren. Een andere mogelijkheid bieden de
parkeergarages de Kamp of Houtplein. Het is 20 minuten lopen vanaf station Haarlem of met
de bus naar het Centrum/Verwulft, waarna nog 5 minuten lopen.
Programma:
1. Ervaringen delen van de wandelaars en er van leren
2. Iedereen met belangstelling voor de Trail kan zich hierbij aansluiten. Want alle nieuwe
input of ( kritische) vragen kunnen we zeker gebruiken.
3. Josephine Brouwer en Claire Vredenbregt doen verslag van hun ervaringen en
leermomenten van hun loop in juni jl. van Wenen naar Boedapest.
4. Heleen van Egmond zal een praatje houden over het gebruik van de sociale media ten
behoeve van de promotie van onze stichting. Klik hier voor haar website.
” Ben jij klaar om jouw organisatie zichtbaar te maken?
Wat je nodig hebt zijn handvatten waarmee je aan de slag kan gaan. En waarmee je zeker
resultaat zult boeken.”
5. De coördinatoren geven informatie over de routes in de verschillende landen met
betrekking tot obstakels en alternatieven.
6. Ook de kaartenmakers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven
voor een goede wisselwerking tussen wandelaars, coördinatoren en de bewegwijzering.
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7. Info over de website, De webmasters geven aan dat blogs gestimuleerd moeten worden op
de website. (Alle positief-kritische opmerkingen zijn welkom)
8. Data en personele bezetting van de beurzen.

Leden- en onmoetingsdag van de Pelgrimswegen naar
Rome

Zoals ieder jaar zijn zijn wij weer uitgenodigd deel te nemen aan de leden- en ontmoetingsdag
van de Pelgrimswegen naar Rome in het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat in
Zwolle, tussen 9.30 uur en 17.00 uur. Vanwege hun jubileumjaar is voor deze prachtige locatie
gekozen.
Het is een dag vol activiteiten en ook voorlichting, zie de site.
Wij zullen aanwezig zijn met een tafel vol informatiemateriaal over de Sultans Trail. Als je het
leuk vindt ons hierbij te ondersteunen dan horen we het graag.

Paddies reisimpressies.

Arjan vertaalde onderstaande brief van Paddy Devlin.
Groet uit Slowakije! Voor degenen die niets van mijn wandeling afweten, ik ben in januari
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vertrokken om van Istanbul naar Wenen te lopen en weer terug, waarbij ik onderweg probeer
zoveel mogelijk in de bergen te blijven. In de afgelopen 8 maanden heb ik zo’n 3600 kilometer
afgelegd en ik heb nog ongeveer zo’n zelfde afstand voor de boeg. Momenteel ben ik in
Bratislava en de route die voor me ligt zal door de Karpaten voeren door Slowakije, Oekraïne
en Roemenië in hartje winter.
Ik heb hoogtepunten meegemaakt en een paar ellendige dieptepunten tijdens mijn wandeling.
Het is de grootste fysieke en mentale uitdaging geweest in mijn leven tot dusver en ik voel me
veel sterker doordat ik alles heb doorstaan. Ik denk dat, om je als mens te ontwikkelen, we
onszelf moeten dwingen onze comfortzones te verlaten. Lange-afstands-wandelen biedt
voldoende mogelijkheden om de grenzen van je fysieke, mentale en organisatorische
vaardigheden op te zoeken.
Ik voelde me het minst goed in het laatste deel van de zomer toen ik door de Oostenrijkse
bergen aan het wandelen was. Ik kon maar niet bedenken waarom ik mijn gevoel van avontuur
en opwinding niet terug kon vinden tot het me plots overviel. Ik had zulke goede kaarten en
alles was zo goed gemarkeerd dat het allemaal erg vanzelfsprekend was geworden. Ik zat heel
erg in mijn comfortzone. Daarom kijk ik uit naar de winterse avonturen in de Karpaten. Toen
ik op pad ging was ik onervaren en nerveus. De Sultans Trail gaf me het juiste zetje om het
avontuur aan te gaan en nu weet ik al dat ik het straks moeilijk zal vinden om te stoppen. Je
kunt mijn wandeling volgen op www.wanderingpaddy.com

Trianon: de opdeling van Hongarije
Na het verlies in de 1e
Wereldoorlog hield het
Habsburgse Rijk op te
bestaan.
Het Habsburgse Rijk
bestond op dat
moment uit een
Oostenrijks en een
Hongaarse deel. Het Hongaarse deel omvatte het gehele gebied binnen de
Karpatenbergketen en was daarmee duidelijk groter dan het huidige Hongarije; het land was
etnisch gemengd waarbij de andere bevolkingsgroepen werden achtergesteld en zo druk
werd uitgeoefend om “Hongaar” te worden.
Tijdens de vredesbesprekingen in Trianon (een paleis in het Franse Versailles) werd het
Hongaarse deel opgesplitst op basis van het zelfbeschikkingsrecht van de naties. Hierdoor
verloor Hongarije grote gebieden waaronder Slowakije, Transsylvanië (Roemenië) en de
Vojvodina (Servië). In de gebieden die afgesplitst werden woonden en wonen nog steeds
signi�cante aantallen “Hongaren”.
Trianon blijft ook honderd jaar later een (actueel) trauma voor veel Hongaren. De
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bescherming van de rechten van de “Hongaren” buiten de eigen landsgrenzen leidt soms tot
inmenging van de Hongaarse politiek in de binnenlandse politiek van andere landen. In de
andere landen wordt nog steeds gerefereerd aan de onderdrukking door de Hongaren voor
de 1e Wereldoorlog.
In het dagelijkse leven zul je van dit alles weinig merken, maar kennis van Trianon helpt wel
om het gebied beter te begrijpen en reacties van sommige mensen te duiden.

Wandelen met Els
Voor zondag 12 november heeft Els
weer een mooie wandeling gevonden.
Een wandeling van 19 km over het
zuidelijke deel van de
Waterleidingduinen. We hebben één
zekerheid: we komen damherten tegen.
Zie de wandelsite.
Beginpunt om 10.30 uur bij Bushalte
Hoogduinweg in de Zilk
Laat je het het even weten op 06
22622626 als je meegaat?

Tine's wandelervaringen tussen Niš en So�a.
Zal ik het wel halen? Zijn m'n spieren wel sterk
genoeg? Over conditie nog maar niet te spreken.
Dit waren vragen die door me heengingen nadat
ik me opgegeven had om mee te lopen van Nis
naar So�a.
Hoe is het me vergaan? Viel het mee?
Gelukkig kan een mens meer dan hij van te voren
denkt.
Zoals Sedat me ooit zei: “gewoon je ene been
voor het andere zetten, dan komt alles vanzelf in
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orde”. En zo ging het inderdaad.
Op wat stijve spieren na en een dag rugkramp is
het alleszins meegevallen!
We hadden een voortreffelijke gids bij ons: Rade
die ons samen met de GPS gegevens van Sedat
behendig over heuvels en akkers loodste. Wat
een stilte, wat een eindeloze vergezichten, wat een verlaten dorpjes, vervallen huizen en dan
plots weer een levendig dorpje, waar we herhaaldelijk vriendelijk werden uitgenodigd voor de
kof�e. Niet te versmaden want slechts in enkele nederzettingen troffen we een winkel waar je
ook iets kon drinken. Eten hadden we zelf bij ons. Gelardeerd met de vruchten des velds, zoals
walnoten, mirabellen, pruimen, tamme kastanjes, druiven; dit alles groeide in de (vaak
verlaten) tuinen of langs de weg. Een lunchstop was dus echt genieten. Ook van het dutje
daarna. Want de temperatuur van boven de 30 graden was niet niets. De ruim 2 liter water
ging er makkelijk in en even snel weer door de poriën uit.
De hotels waren goed verzorgd, dus na aankomst heerlijk onder de douche. In Servië kon Rade
voor ons eten bestellen, maar in Bulgarije waren we aangewezen op plaatjes en handen en
voeten. De resultaten waren voortreffelijk. Volgende ochtend weer ontbijten en hop op weg.
Dit 11 dagen lang. En warme schapenwollen sloffen als souvenir.
Resultaat: een heerlijke tijd met �jne mensen, een gereset hoofd, dikke kuiten en mijn eerste
zelf gemaakte gedicht.
Het gras glooit
Geel verbrand
In zinderende lucht.
Groen de bomen rondom
Wachtend op de nacht
Die komen zal
Met koude bries
De sterren stralen
En ik maar dralen
Om te slapen
Want jij bent ver.

Wandelen met het hele gezin
Wij willen allemaal dat onze kinderen
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van de natuur houden en dat ze de
natuur waarderen. De makkelijkste weg
hiertoe is dat wij gezamenlijk gezellig
babbelend en af en toe huppelend door
de natuur lopen.
Lopen is altijd leuk en gezond maar
vooral met je kinderen is het plaatje
helemaal compleet.
De herfstvakantie is net voorbij. Ik hoop
dat jullie genoten hebben van de
buitenlucht met jullie familie en
samen heel veel wandelingen hebben gemaakt. Mocht dat niet zo zijn dan geen paniek: er
komen weer nieuwe schoolvakanties. Gelegenheid genoeg dus nu alvast plannen te maken
voor de volgende (kerst-)vakantie en/of misschien ook gewoon voor de weekenden.
Vergeet daarbij ook niet dat de kinderen gezamenlijk met andere loopliefhebbers optrekken
wat goed is voor hun sociale vaardigheden en zodoende leren ze ook in teamverband te
functioneren. Dus aan alle kanten is lopen goed voor jong en oud, voor jou, voor je kinderen of
kleinkinderen.
Loop voor je hart en met de geliefden in je hart. Ik hoop dat wij met jullie samen kunnen
genieten van gezellige loopavonturen. Dus tot gauw op één van onze wandelingen

Herfstwandeling in de Nijmeegse heuvels.
Op zaterdag 14 oktober hebben we
weer een Sultans Trail wandeling
gelopen met Marja Bakker, Marianne
Sprengers, Sandra Leijtens, Stephanie
Greeven, Marileen Fabels en
organisator Arjan Schuiling. De keuze
was gevallen op de NS-wandeling van
Groesbeek via Berg en Dal, Beek en
Ubbergen naar Nijmegen langs plekken
met namen als de Duivelsberg en het
Filosofendal.
We vertrokken als zestal maar al snel
kwam Marileen erachter dat zij ergens
onderweg haar bril was vergeten/verloren. In gezelschap van Stephanie ging zij op speurtocht
naar de bril terwijl het overgebleven kwartet zich vooral focuste op de vele paddenstoelen en
tamme kastanjes langs de route. Op de Duivelsberg werd een aangename horecastop ingelast
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en werd telefonisch overlegd of we nog weer uit zouden kunnen groeien tot zestal, maar dat
bleek niet meer te lukken. Gelukkig was de bril wel weer terecht: teruggevonden bij het
beginpunt in Groesbeek. Als kwartet stortten wij ons dan ook het Filosofendal in en werden
kort daarna getrakteerd op de eerste vergezichten over de Ooijpolder.
Na een laatste, pittige klim liepen we Nijmegen binnen en streken neer op 1 van de vele,
drukbezochte terrasjes om een biertje/taartje te nuttigen en terug te kijken op een zeer
geslaagde wandeldag. Wanneer is de volgende Sultans Trailwandeling?

Mede-huurders gevraagd.
We zijn ontzettend blij met ons
kantoortje aan de Hagestraat, maar de
maandelijkse betaling van de (toch al
lage) huur is een probleem aan het
worden. Momenteel zijn we de ruimte
aan het opknappen om het dagelijks
van 13.30 uur tot 00.00 uur te kunnen
onderverhuren. Dus ook in het
weekend. Het is een zeer rustige
locatie met een grote tafel en
kastruimte.
Mocht je er voor voelen om op een prettige plek te werken neem dan contact op met Sedat.

Walk2peace
We kregen bericht van Albina en Ebba
dat zij van Zweden naar Istanbul lopen
in het kader van de vrede. Je kan hen
volgen via hun weblog. Momenteel
hebben zij net Belgrado verlaten en
lopen de laaste maand over de Sultans
Trail. Zij lieten weten erg blij te zijn
met onze website en
routebeschrijvingen. Verschillende
vrijwilligers zijn al in contact met hen
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voor mogelijke vragen.
Wij hebben hen bereid gevonden voor
onze website enkele reisverslagen te
maken.

Informatie van de secretaris
In deze Nieuwsbrief staat alweer de eerste
groepswandeling langs de Sultans trail
aangekondigd, dit keer door Hongarije, maar in de
komende maanden zullen er zeker meer tochten
verschijnen.
Daarnaast vinden er diverse activiteiten in
Nederland plaats, een mooie manier om weer
enthousiast te worden over het komende loopjaar
en goed in conditie te blijven!
Overigens het is weer het einde van het jaar, dus de
komende tijd gaan weer de deelnemersrekeningen
de deur uit. Alvast hartelijk dank aan allen die ook
in 2018 deelnemer zijn of het gaan worden.. Ook onze grote waardering voor degenen die ons
in 2017 en ook voor 2018 gesponsord hebben voor diverse activiteiten.
Zonder jullie positieve betrokkenheid is er geen Sultans Trail!
Belangrijke data en activiteiten
Hieronder staan belangrijke dat en activiteiten die door, rond en met de Sultans trail worden
georganiseerd. Deze lijst wordt maandelijks aangepast. Als je meer wilt weten over deze
activiteiten, eraan wil deelnemen of nieuwe data en activiteiten wilt toevoegen: Bel of mail
ons (info@sultanstrail.com)
12 november 2017: Een mooie wandeling van 19 km in het zuidelijke deel van de
Waterleidingduinen.
Beginpunt om 10.30 uur bij Bushalte Hoogduinweg in de Zilk
19 november 2017: vrijwilligers- en geïnteresseerden bijeenkomst in Haarlem.
4 februari 2018: vrijwilligers en geïnteresseerdenbijeenkomst in Haarlem.
10-11 februari 2018: Fiets- en wandelbeurs in Gent (België). Sultanstrail-stand
18 februari: Informatiedag Sultans trail in Haarlemvoor potentiele lopers en
geïnteresseerden.
2-4 maart 2018: Fiets- en wandelbeurs in Utrecht. Sultans trail-stand.

9 of 11

01/19/2018 03:41 AM

Nieuwsbrief oktober 2017

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route....

27 mei- 9 juni 2018. Tweede deel vande Sultanstrail van Wenen naar Istanbul: Door
Hongarije, van Esztergom (Hongarije) richting Servië/ Kroatië.

Wil je de Sultans Trail steunen, boek dan je volgende reis via deze link.

Colofon
De titel van dit blok
Hoofdredactie: Tine Lambers
Bijdragen van: Ton Roos, Arjan Schuiling, Rahime Yurtseven, Bas Kleine, Paddy Devlin,
Arjan Schuiling 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
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

Booking

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
Boek je volgende reis hier

Email: info@sultanstrail.com
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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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