26-3-2020

Nieuwsbrief maart 2020

Wandel mee op de Sultan's Trail

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Maart 2020
Beste George,
TIne
We hebben goed en slecht nieuws.
Het goede: de nieuwsbrief komt deze maand vroeger dan normaal om jullie op te hoogte te
kunnen stellen van de uitzending op 27 maart en 3 april over de Sultans Trail op BBC 2. We zijn
hier erg trots op!
Het slechte weten jullie al: de wereld, dus ook de Sultans Trail is niet meer vrij toegankelijk.
Verschillende wandelaars/ etsers zullen in april niet kunnen vertrekken en Paul keert na 4 dagen
al terug. Mocht je al op de Sultans Trail kunnen komen of er al/nog zijn dan zal je merken dat alle
landen hun grenzen hebben gesloten. Wij zouden ook niet willen dat het virus zich verder
verspreidt via de Sultans Trail door hier te wandelen of te etsen. Dus: pas op!!
Maar we vertellen wél over de voornemens óm te vertrekken, wat hopelijk gauw kan gaan
gebeuren.
Documentaire over de Sultans Trail op BBC2.
Sultans Trail Beursteam in Utrecht
Elines wandeltocht
Fietsmaatje gezocht
Vincent gaat op wandeltocht
Paul Johnston: "End of Story"
Wandelen met Els, gaat niet door.
Secretarieel nieuws

Wij staan in de Daily Mail: documentaire over de
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/x1vb9deqrj/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Sultans Trail op BBC2.
We zijn een vermelding rijker. Op zaterdag 14
maart stonden we in de Daily mail.
Ottoman trail in a new series of Pilgrimage
Seven celebrities who practice different
faiths trekked sections of Sultan’s Trail
The 16th-century path is a 1,400-mile
route between Vienna and Istanbul
Stars of BBC2's Pilgrimage ended their
picturesque walk at Suleymaniye Mosque
Kijk voor meer achtergrondinformatie, maar dan zonder reclame op de site van "Mediacentre", of
bij de programmering van de BBC, ook zonder reclame.
Wil je het artikel 'gewoon'lezen, dat kan ook. Klik hier (pdf wordt dan gedownload).
Het betreft 2 uitzendingen op vrijdag 27 maart en vrijdag 3 april, beide keren om 21 uur op
BBC 2.

Sultans Trail Beursteam in Utrecht
De Sultans Trail heeft in Utrecht op het
prachtige pop-up Pelgrimsdorp gestaan en bij
de informatietafels voor de wandelaars. Het
is een weerzien van veel reizigers en
komende geïnteresseerden. Drie dagen lang
komen gelijkgezinden bijeen en delen de
mooiste verhalen en anecdotes. Wij hoorden
dat er tranentrekkende verhalen werden
gedeeld en ook wij zijn er lachend doorheen
gegaan. Wie nog even wil nagenieten van de
bekende wereld etser Frank van Rijn, die de
kunst beheerst om de avonturen in een
daverende lezing om te zetten, met een grote
vleug humor.
Als kers op de taart presenteert ons hele team het petje van de Sultans Trail. Chapeau voor jullie!

Op creatieve missie door Eline Millenaar
Kort na mijn afstuderen aan de kunstacademie in
Antwerpen kreeg ik plots heel veel zin om te gaan
wandelen. Een lange wandeling met mezelf en een
schetsboek lijkt mij de ultieme afsluiting van een
inspirerende tijd aan de academie. Ik vond een boek
met 1001 wandelingen wereldwijd en bladerde
totdat ik de de Sultans Trail ontdekte. Perfect dacht
ik; mooie afstand, onbekende gebieden zonder
Europa uit te hoeven vliegen, een titel die tot de
verbeelding spreekt, en de stichting van de route is
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/x1vb9deqrj/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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gevestigd vlakbij waar ik woon! Ik nam contact op
en werd op de valreep uitgenodigd voor de
nieuwjaarsborrel op 8 januari.
Op de borrel heb ik naar hartelust vragen kunnen
stellen over de route en veiligheidsissues en ik heb
me misselijk gegeten aan veel te lekkere hapjes.
Mijn gevoel over de Sultans Route werd steeds
leuker en warmer door de lieve en enthousiaste
mensen die ik op de nieuwjaarsborrel ontmoette. Ik
zal niet ontkennen dat ik het spannend vind om in
mijn eentje deze reis te ondernemen, en ik ben
ontzettend blij dat ik nu mensen ken die mij met
raad en daad willen bijstaan.
Nu ben ik druk bezig mezelf klaar te stomen voor de
reis. Vermoedelijk vertrek ik over ongeveer een
maand met de trein naar Wenen om mijn avontuur
te laten beginnen.
Inmiddels is de situatie veranderd zoals we weten en Eline gaat "er vanuit dat de reis niet door kan
gaan. In ieder geval niet nu."

Fietsmaatje voor Nynke van Lingen gezocht
In het kader van onze nieuwe rubriek
'Oproep voor reismaatjes' hier een eerste
oproep van Nynke van Lingen:
In mei 2020 wil ik graag deel 1 van de Sultans
trail gaan etsen en in oktober 2020 deel 2.
Nynke vroeg of bij ons mensen bekend zijn
die de trail willen gaan etsen en die nog
reismaatjes zoeken? Ik zou graag samen
willen etsen.
Het eerste deel zou ik met anderen willen
etsen, het tweede deel ga ik met drie
vriendinnen etsen.
Mogelijk vertrek ik vanuit Linz, stukje Donau, Wenen en dan naar het zuiden in ongeveer drie á
vier weken. Ik ets circa 90 km, bij 1000 hoogtemeters per dag. Ik kampeer het liefst, maar vind
een lekkere matras en een gezellig maaltje zeker ook jn.
Nynke meldt zelf:
"Ik heb nog geen idee wat de impact gaat zijn op mijn etsreis. Vooralsnog staat alles on hold, dus
ook de etsplannen."
E-mailadres is bij de redactie bekend.

Vincent gaat maandenlang wandelen
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De winter is voorbij. Een periode vol warmte,
verbinding en re ectie is gepasseerd. ’s
Ochtends hoor ik vogels uiten en zie ik de
eerste bloemen bloeien. Wanneer de zon zich
laat zien en de hemel blauw kleurt krijg ik
kriebels. Van top tot teen voel ik energie
stromen. Mijn gezicht ontspant zich en een
oase van euforische tintelingen ontvouwt
zich in mijn borstholte. Mijn ademhaling
wordt consequent en spreekt een taal van
bewustheid. Is het wat Paulo Coelho de
alchemie van het hart noemt of is het de
ongerepte reizigersmoed die Hector Malot inleefde in kleine Remi? De afgelopen weken hebben
schrijvers als Coelho en Malot mij mentaal wegwijs gemaakt in de verwerking van het idee de
volledige Sultans Trail te gaan lopen.
In tegenstelling tot wat ik eerder schreef ben ik van plan dat van Wenen naar Istanbul te gaan
doen, in plaats van andersom. Dagelijks en in toenemende mate word ik geconfronteerd met dit
voornemen. De mentale voorbereiding dank ik grotendeels aan vrienden en familie. Alle positieve
reacties en kritische vragen die ik van hen ontvangen hebben mij in de staat van acceptatie en
bewustzijn gebracht waar ik mij nu in bevind.
Onderwijl ben ik druk bezig met het aanschaffen van lichtgewicht uitrusting, het zien van familie
en vrienden, lezen van inspirerende boeken, het opschrijven van gedachtes, sporten (werkelijk van
alles), kennismaken met de kalimba (duimpiano) die ik laatst aangeschaft heb en het animeren van
mensen om mij onderweg te ontmoeten of stukken mee te lopen.
Al deze activiteiten hebben gemaakt dat de spanning die ik voelde zich heeft verbonden aan een
mentale toestand van vastberadenheid en verlangen. Een verlangen naar avontuur en ontdekking
en een vastberadenheid alles uit de wandelreis te halen om mijzelf en anderen te inspireren.
Ik vertrek eind maart, begin april vanaf Wenen.Mail mij als je geïnteresseerd bent in meelopen:
greeven95@gmail.com en kijk ook bij de rubriek wandelmaatje gezocht van de Sultans Trail
Ook voor Vincent geldt dat zijn wandeltocht voor onbepaalde tijd is uitgesteld.

Gevonden op Facebook Paul Johnston: "End of Story"
"Slovenië is totaal van de buitenwereld
afgesloten en met Hongarije gaat het
dezelfde kant op. Hotels annuleren mijn
boekingen. Dus ondanks mijn inspanningen
om het hoofd koel te houden, koerst de
wereld om mij heen op de Apocalyps af.
Voor het eerst in mijn leven, ben ik werkelijk
verslagen. Ik vlieg zondag naar huis na
slechts 4 dagen wandelen. Ik zal thuis mijn
blog schrijven. Hopelijk kan ik opnieuw
beginnen vanaf Petronell Cartunum
(Romeinse ruïnes in Oostenrijk toevoeging
vertaler), als alle reisbeperkingen zijn opgeheven.
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Dank kameraden van de Sultans Trail voor de hulp en ondersteuning …. Maar het lijkt erop dat ik
het virus niet kan verslaan wanneer de hotels mij niet willen."
Vertaald uit het Facebook blog door Arjan Schuiling.
Bekijk hier zijn gehele blog van dit avontuur.

Wandelen met Els

Helaas gaat dit deze maand niet door.

Informatie van de secretaris
" Het mooie van dreigingen is dat ze, behalve dreiging
ook altijd hoop in zich dragen". Zo begon Bert
Wagendorp zijn column in de Volkskrant van 23 maart
jl. Dat geldt in het groot, maar ook op ons microniveau, waar wij ons bezig houden met het levend
houden van de Sultans Trail.
Men zegt wel eens dat de wereld op dit moment
kleiner lijkt, opgesloten als wij zijn in en rond ons huis,
maar de wereld lijkt ook groter omdat plotseling veel
plaatsen juist ónbereikbaar zijn geworden, waaronder
het etsen en wandelen over de Sultans Trail. Dus we
moeten dit even uit onze gedachten zetten. Maar
deze pandemie gaat weer voorbij en dan komen er nieuwe en frisse plannen om de Trail weer te
gaan doen en de mensen en culturen onderweg te gaan ontmoeten.
Ondertussen kunnen wij allen plannen maken en ideeën ontwikkelen, en ook de BBC serie over de
Sultans Trail bekijken. Het Sultans Trail team werkt nu veelal uit ieders eigen huis aan het verder
uitwerken van onze voornemens en ideeën rond de Sultans Trail. Want daar hebben we nu
plotseling extra tijd voor.
Moge de Sultans Trail na deze pandemie er extra levend uitkomen !
Ondertussen: Leef wijs en gezond!

********
Wil je de Sultans Trail steunen? Boek dan je volgende hotel via ons.
Op meerdere pagina's op onze website staat Booking.com vermeld. Gebruik deze gerust. Dit heeft
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/x1vb9deqrj/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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geen effect op je Booking.com 'Genius' punten, maar levert ons ook wel extra's op.

********

Colofon
De titel van dit blok
Hoofdredactie: Tine Lambers en George Truijen
Bijdragen van: Iris Bezuijen, Nynke van Lingen, Vincent Greven, Eline Millenaar, Ton Roos en
Paul Johnston.
Schrijf ook voor onze nieuwsbrief!
De Sultans Trail nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Wil je ook een artikel 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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Share
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Tweet
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YouTube

Booking

Share

Contact

Steun ons!

St. Sultans Trail - A European Cultural
Route
Hagestraat 10
2011 CV Haarlem

Doe een donatie
Word vrijwilliger
Like ons op Facebook
Website Sultans Trail
Boek je volgende reis hier

E-mail: info@sultanstrail.com

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 sultanstrail@gmail.com toe aan uw adresboek.
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