Nieuwsbrief september 2017

Wandel mee op de Sultan's Trail

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

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief September 2017
Beste George Truijen,
Alweer een nieuwe editie van de nieuwsbrief met veel interessante wandelverhalen die
binnenkort uitgebreider op onze site komen te staan.
Tine is aan de wandel met Sedat, Iris en Annemie, dus jullie zullen het qua september editie
met mij moeten doen.
In deze editie vinden jullie reisverslagen van Arjan Schuiling en Ton Roos. Ook Sedat c.s. laat
iets van zich horen. Arjan laat ons de heuvels rond Nijmegen verkennen. Van de schrijfster
Brigit Kooijman een mooi stuk over Sedat's reis in 2009, gepubliceerd in het NRC.
Last but not least is het woord aan de secretaris zoals gewoonlijk. We hadden hem gemist in
de vorige edities.

Vrijwilligers-plus bijeenkomst op 19 november
1. Ervaringen delen tussen wandelaars.
2. Iedereen met belangstelling voor de Trail kan zich hierbij aansluiten. Want alle nieuwe
input of ( kritische) vragen kunnen we zeker gebruiken.
3. Tijdens het vrijwilligersoverleg zal Heleen van Egmond een praatje komen houden over het
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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."
4. De coördinatoren geven informatie over de routes in de verschillende landen met
betrekking tot obstakels en alternatieven.
5. Ook de kaartenmakers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven
voor een goede wisselwerking tussen wandelaars, coördinatoren en de bewegwijzering.
6. De webmasters geven aan dat blogs gestimuleerd worden op de website.
7. Data en personele bezetting van de beurzen.
Datum: 19 november
Tijd: tussen 13.30 uur en 16.30 uur.
Plaats: Cornelissteeg 12, 2011EA Haarlem. Op straat gratis parkeren en anders in de
parkeergarage de Kamp of Houtplein. 20 minuten lopen vanaf station Haarlem of met de bus
naar het Centrum/Verwulft.
Zoals altijd zijn er onze lekker Balkanhapjes.

Brigit Kooijman over Sedat in NRC
Sedat onderweg naar Santiago

"Al een tijdje zocht ik naar een manier om
rust in mijn hoofd te creëren, en meer
ruimte voor nieuwe ideeën. Maar het
kwam er niet van. Ik had het ontzettend

druk met mijn werk als ondernemer. Toen
ik een oud, halfvergeten blog van mezelf
teruglas waarin ik verkondigde dat ik naar
Santiago de Compostella wilde gaan
wandelen, besloot ik om eindelijk actie te
ondernemen en de tocht een jaar later, in
het voorjaar van 2007, te gaan maken".
Zo begint het artikel van Brigit Kooijman in het NRC van 4 augustus 2017 over Sedat.
De gehele inhoud kunnen jullie in dit pdf lezen.

Wim Nijssen in Istanbul aangekomen!
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Hij heeft ettelijke maanden gewandeld
zoals jullie in zijn blog (hebben) kunnen
lezen. Eindelijk is hij in Istanbul
aangekomen na in So�a begonnen te zijn.
Op de foto zien we Wim met de Sultans
Trail vertegenwoordiger Fikri Bekbas uit
Sazlibosna, die hem de felbegeerde
Ferman uitreikt.
Deze krijg je alleen als je minimaal van
Edirne naar Istanbul hebt gelopen of als je
van So�a naar Istanbul hebt ge�etst of
vice versa uiteraard.
Kijk op ons Ferman register op de website
waar de overige Ferman bezitters vermeld
staan.

14 oktober, Sultans Trail door de Nijmeegse heuvels.
Op zaterdag 14 oktober kan elke
wandelliefhebber met Arjan meelopen
van Groesbeek naar Berg en Dal, Beek,
Ubbergen en ten slotte onze eigen intocht
in Nijmegen, met onderweg een horecatussenstop op de Duivelsberg. Onderweg
is er volop gelegenheid om paddenstoelen
te bewonderen (eventueel te plukken) en
eetbare kastanjes te rapen. Ook kun je
desgewenst de wandeling eerder
afbreken.
Aan het eind van de wandeling wanneer
we door Nijmegen lopen is er volop
aanbod van horeca. Zin om aan te sluiten,
meld je dan aan bij Arjan Schuiling via
arjans@cerberus.nl
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We verzamelen om 10.30 op station
Nijmegen om van daaruit door te lopen
naar het naastgelegen busstation waar
we met bus 5 richting Groesbeek de Horst gaan en uitstappen bij halte Nieuweweg. Daar
lopen we de pittige 16 kilometer

Verslag reis in Bulgarije met Arjan.
Op 2 september vertrok ik samen
met Josette van Luijtelaar en Margo
Bos vanaf Eindhoven naar So�a. We
vertrokken met vertraging waardoor
we onze laatste bus naar
provinciehoofdstad Smolyan misten.
Een taxi bracht uitkomst. De
volgende dagen ging het via Borino,
Mugla, berghut Perelik (2000 meter
hoogte en 's nachts vorst) weer terug
naar Smolyan.
Daarna via Polkovnik, Sera�movo en Srednogortsi naar berghut Shadeetsa waar we de ene
bekwame gids, Hristo Tumbev, inruilden voor de volgende: Alex alias Jonnie (walker). Niet
vanwege zijn drankconsumptie maar vanwege zijn drive om elk paadje te onderzoeken. Hij
leidde ons, de groep was inmiddels uitgebreid met Karin van Dam, Monique Kremer en Egbert
Rentema, veilig naar eindbestemming Pokrovan.
Zin om ook eens een Bulgaars
avontuur mee te maken? Stuur dan
een mailtje naar Arjan en dan neemt
hij je op in zijn mailbestand. Op de site
verschijnt binnenkort een
uitgebreider verslag met foto's.
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Stickerverzameling
Kijk toch eens wat een stickers!
We hebben veel foto's ontvangen van
(oude) stickers die recent of in het
verleden geplakt zijn, o.a. van
Josephine en Claire tijdens hun tocht
Ze hangen nog steeds Wat een mooie
bonte verzameling. Mooi toch! En oh
zo handig. Maar wel te gebruiken
naast de GPS coördinaten.
Onderaan op onze routepagina vinden
jullie meer voorbeelden.

3 vrouwen en een heer in september in Servië.
Hier alvast een eerste impressie van
deze wandeltocht door Tine van een
week geleden.
"Straks vertrekken we naar Bulgarije
vanwaar we maandag 25 september
vanuit So�a naar huis vliegen. Hier
vliegen we ook maar niet met vleugels
maar met steeds sterker wordende
benen over hoog-heuvelachtig
landschap. Vrijwel geen dalen. We zijn
in puik gezelschap. Sedat en Raden, de
gids, vinden nieuwe prachtige paden,
waardoor we nooit meer over asfalt
hoeven zoals de eerste 2 dagen te veel gebeurde."
Het zeer warme weer is omgeslagen.
Niet meer boven de 30° C maar rond
de 18°.
Eindelijk kunnen alle kleren aan. Veel
minder inspannend. Ondanks de al
dagen voorspelde regen hebben we
daar nog niets van gemerkt. Nu wacht
het ontbijt".
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Dringend: Penningmeester gezocht!
De Stichting Sultans Trail is niet groot,
maar zonder penningmeester in het
bestuur; dat is niet goed.
Dus we zoeken een betrokken,
deskundige en gemotiveerde
penningmeester.
Iets voor jou?!
Neem dan contact met Sedat Çakir
(info@sultanstrail.com) of met Ton Roos
(ton@sultanstrail.com)

Leeuwarder Adventure Night - 18 Oktober
Sedat is uitgenodigd wat te vertellen over
de Sultans Trail op de vijfde editie van de
Leeuwarder Adventure Night. Op deze
avond gaan de tofste sprekers jullie
inspireren met de mooiste reisverhalen.
Zoals per longboard naar Turkije, op de
motor een retourtje Mongolie maken vanaf
Leeuwarden of op de �ets naar Singapore.
Allemaal reizen gemaakt door gewone
mensen zoals jij en wij! Kom en laat je inspireren door de bijzondere verhalen, woensdag 18
oktober van 20:00 tot 23:00
Neushoorn Café
Ruiterskwartier 41, 8911 BP Leeuwarden
Tel: 058 303 0735
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Booking.com
Onze organissatie is al een lange tijd op zoek naar �nanciële ondersteuning. We hebben
gemerkt dat wij en onze vrienden en leden voor onze reizen regelmatig gebruik maken van de
Booking.com site. Deze 2 punten hebben wij gecombineerd met als gevolg dat iedereen die via
onze website bij Booking.com boekt nu ongemerkt bijdraagt aan onze �nanciële
ondersteuning. Het gevolg is wel dat we reclame dienen te maken op onze website. Maar waar
je ook heengaat, je kan altijd via onze site je reis vastleggen.

Informatie van de secretaris
Servië vaarwel!
Mijn eerste activiteiten voor de Sultans Trail
vonden plaats in Servië in 2010, toen ik, met een
groepje o.l.v. Sedat, begon met het uitzetten van de
trail nabij Novi Sad en daarmee de Vojvodina
doorkruiste tot aan de poorten van Belgrado.
Daarna trajectsgewijs door heel Servië getrokken
met o.a. Max Smits van Belgrado, langs Smederovo,
daarna de lange weg naar het zuiden, naar Niš.
Vandaar over de Suva Planina en dit jaar de laatste
etappe van Bela Palanka naar So�a in Bulgarije. Op
dit moment ben ik op weg in Bulgarije met Bram
Schouten en Max Smits en ben bijna in So�a.
Het was een erg interessante tijd in Servië, de bevolking is vriendelijk, erg veilig, "nema
problema".
Het is een dunbevolkt landbouwland, met een drietal grote steden Belgrado (een beetje
Amsterdam in de jaren '70.), het Habsburgse Novi Sad en het zuidelijke, ietwat Ottomaanse
Niš.
Omdat er anders dan in andere voormalige communistische landen de boerenstand
particulier is gebleven, zijn er nog vele kleine dorpjes. We hebben wel eens gezegd: "Voor elke
Serviër is er een tractor"
Servië is vooral heuvelachtig, doorkruisd door �inke rivieren, vruchtbare grond, niet
overmatig bebost, een tweetal gebergtes, met ruige kastelen, waarbinnen soms orthodoxe
kerkjes staan, een beeld gevend van een soms ruig en niet altijd eenvoudig verleden en een
paar heerlijke banja's (Ribarska banja!)
Van de Ottomaanse tijd is trouwens niet veel meer te zien. Eigenlijk is daarvan nog het meeste
te zien in Niš en in mindere mate in Belgrado.
Al met al was de tijd die ik in Servië doorgebracht heb erg interessant en �jn.
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Dus met melancholie: Vaarwel Servië!

Colofon
De titel van dit blok
Hoofdredactie: George Truijen
Bijdragen van: Ton Roos, Arjan Schuiling, Max Smits, Brigit Kooijman, Erwin Zantinga en
Tine Lambers.
Wil je ook een bijdrage leveren aan onze nieuwsbrief! Dat kan!
De Sultan's Trail nieuwsbrief verschijnt maandelijks. 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

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.
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• Voor een goede ontvangst voegt u info@sultanstrail.com toe aan uw adresboek.
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