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WelkomWelkom

•• Pelgrimstocht van Koos en Idi naar RomePelgrimstocht van Koos en Idi naar Rome
•• PauzePauze
•• Sabbat van pastoor Walter Broeders in RomeSabbat van pastoor Walter Broeders in Rome

-- Wat is Rome voor U?Wat is Rome voor U?
-- Typisch Rome!Typisch Rome!
-- ‘‘Wie zeggen de mensen dat Ik benWie zeggen de mensen dat Ik ben’’..

Een drankje aan u allen aangebodenEen drankje aan u allen aangeboden

Fietsen voor een kinderklasFietsen voor een kinderklas

Pelgrimstocht naar Rome! Pelgrimstocht naar Rome! 20082008

Roelofarendsveen Roelofarendsveen –– Rome Rome 
2291 fietskilometer2291 fietskilometer

Koos en Idi van der Meer Koos en Idi van der Meer 

2008
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Hier deden wij het voor

Ghana
2007

Heel knap die 
zelfgemaakte auto’s!!

! < Deze planken werden ondersteund
door keien. We hebben toen 20 nieuwe >
banken laten maken voor die school.
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Het hostel toen we kwamen met de groep.   Het hostel toen wij 3 weken later vertrokken.

De viering in Ghana  is “Feest in de kerk”
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Amsterdam

Nijmegen

Roermond

Koblenz

Heidelberg

Tubingen

Bregenz

Trento

Verona

Ferrara

Bologna

Firenze

Assisi

Roma

De complete route!!
Deel 1

Deel 2

Deel 3

En nu op weg!!!!!!!!!!!En nu op weg!!!!!!!!!!!

Deel 1 
Amsterdam-Bregenz

Afstand 961 km. 

Klimmen 2645 m
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Vertrek donderdag 24 juli 2008Vertrek donderdag 24 juli 2008

Op weg naar de kerk.
Op weg naar de kerk.

Alles zit erin en erop… hopen we!

We vragen Gods onmisbare zegen We vragen Gods onmisbare zegen 
voor dit avontuurlijke project! voor dit avontuurlijke project! 

De eerste stempelsDe eerste stempels..
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Een andere weg naar Rome, Een andere weg naar Rome, 
lang geleden gefietst  door meneer Bakker!lang geleden gefietst  door meneer Bakker!

Afscheid nemen en daar gaan we!Afscheid nemen en daar gaan we!

Op naar Amsterdam
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Ons clubje, voor op de stuurtas!Ons clubje, voor op de stuurtas!

De eerste 35 kilometers op de teller.De eerste 35 kilometers op de teller.

..

De Dam

Het centraal station Amsterdam is de Het centraal station Amsterdam is de 
officiofficiëële startplaats van de route.le startplaats van de route.
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Een hertje op de Hilversummer heide.Een hertje op de Hilversummer heide.

Ook dit is Nederland.Ook dit is Nederland.

Ons huis voor de komende tijd. 

Hoelang? Dat zal de tijd leren!

Venlo. 
We hebben te veel spullen mee! 
We laten een paar plastic tassen 
achter! 
Op de terugweg halen we het 
wel weer op!
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Pelgrims krijgen op deze camping gratis een stoel te leen!

Volle aflaat??

Mooi en grappig onderweg!
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Brandstof tanken om te koken.

Dit is echt de beste weg!!!!!!

Zo mooi!

Vals plat is ook klimmen!!
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Ontmoetingen onderweg!

Ontmoetingen onderweg!
Midden in natuurpark 

Midden in natuurpark Schonbuch
Schonbuch!!

Ontmoetingen 
Ontmoetingen onderweg!

onderweg!

Bijzondere wegen!Bijzondere wegen!

Erg smal en erg schuin!
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Kunst onderweg of gewoon leuk!

Gletsjerstenen

Insectenhotel

leuk

kunst

Zeppelin bij 
Friedrichshafen

Bron

Veel geel
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Flinke helling!!  50%?

Tja, fietsen lukte hier echt niet !Tja, fietsen lukte hier echt niet !

50% ??
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De De BodenseeBodensee 1000 km.1000 km.

Eerste routeboekje klaar!!Eerste routeboekje klaar!!
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<<Camping met ‘te’ veel geluid,  tussen een 
treinstation en een drukke snelweg, met 
‘s nachts hevig onweer!

De was drogen, >>>
dat duurde maar even!

Deel 2 
Bregenz- Florence 

via Verona

Afstand 803 km. 

Klimmen 5480 m.
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Toch het regenpak maar aan!

Camping met zwembad!Camping met zwembad!
Met / zonder badkleding!Met / zonder badkleding!
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0505--0808--’’08 FEESTJE! 08 FEESTJE! 
Uit eten omdat Koos op die dag precies 45 jaar medewerker is bijUit eten omdat Koos op die dag precies 45 jaar medewerker is bij Firma Firma 

van Berkelvan Berkel

Camping aan de Camping aan de DonauDonau, met restaurant!, met restaurant!

Op weg naar de hoogste top!
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Ja en nu?? Ja en nu?? 
De laatste zware kilometers naar de top.De laatste zware kilometers naar de top.

3 kilometer met de bus,
van Langen tot 5 km. voor de top van de Arlbergpas.

Het hoogste punt gehaald!Het hoogste punt gehaald!

Arlbergpas 1800 m.
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helling 18 %

Helluuup en nu…………….???????????????????
Omlaag!!!!!!!!!!!!!!!

schilderijtje
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droom

Wachten op de bus!!!
Zouden we mee mogen?
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Reschenpas 1520 m.

Italiaanse 
<<grens

Eerste maaltijd/lunch in ItaliEerste maaltijd/lunch in Italiëë..

Ondergelopen  dorp 
voor stuwdam.



22

Heeeeeeeeel veel appels en druiven.!

Montagnana
jeugdherberg

Eindeloze wegen met 
appels en druiven.

Weet jij misschien de weg naar..???Weet jij misschien de weg naar..???

Koel helder water.
Heel erg belangrijk!!
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Druk, druk!!

Tentje bouwen, 
fietsen leegmaken, 

douche, eten, 
berichtjes sturen, 

dagboek schrijven, 
koffiedrinken, lezen!

Te mooi!!

De reflecterende punten > op 
onze tent, zie je oplichten.

Ohh, dus er waren meer 
mensen die het niet zo 
makkelijk vonden!

Even water verfrissen en 
vullen aan de dorpspomp!!Fietsend foto’s maken.
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Verona, eerste rustdag na 23 dagen fietsen!

Koken met dit 
uitzicht 

over Verona,
is echt een 
feestje!!!!

Een van de best bewaarde arena’s van het Romeinse 
rijk staat in Verona!

De lachende bisschop 
St. Zeno.

Beeldverhaal over van het leven 
van Jezus op de bronzen deuren van de kerk.
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Bologna, met typische arcaden

Spontane sponsors 
uit Nederland!! 
(engelen v.d. dag)

Piazza San Stefano

Maquette van het plein

Ghana activiteiten in 
Basilica Santo Stefano!!
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Op wacht 
om te helpen!! Verse vijgen zijn heerlijk!!

Afscheid van Bologna en weer verder!!

Ontmoetingen: (gespreksstof) Hallo! Hoe gaat het? Waar kom je 
vandaan? Waar naartoe? Andere fietsers ontmoet? Hoeveel 
kilometers? Campingervaringen? Tot ziens! Goede reis!
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goedemorgen

Onze bagage >>

Toscane, te mooi!!
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Boven op de top van een hoge berg!
Allemaal grote stoere motors en
ook twee pelgrims, op de fiets! >>>

Duomo

Florence
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Òp de Ponte Vecchio,
is het zo druk!

uitzicht

Piazza
Michael Angelo

veel
<bruidjes>

Op de camping
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Deel 3 
Florence-Rome

via Asissi

Afstand 419 km.

Klimmen 4410 m. 

Richting Assisi
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< Zonsondergang >
bij Paterna.

En toen…….

BonaventuraBonaventura tentoonstellingtentoonstelling

Bonaventura tentoonstelling
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Een van onze engelen onderweg!Een van onze engelen onderweg!

AssisiOp weg naar
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San Francesco basilica

Assisi

Santa Maria Degli Angeli
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Rome op de borden

Tja, Italiaans is niet zo makkelijk. Hoe maak ik dit nu weer klaar?
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>>>>>>>>>>>>>>

Allemaal bijzonder onderweg!!

De avond voordat de we pech kregen!

De was drogen!

Narni.
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Engel van de dag!

Daar staan we dan op 30 augustus, een 
dag te vroeg op de camping, met een 
kapotte fiets en 80 km. verder!

Voor ‘spek en bonen’ op het 
St. Pietersplein. 

We wachten op TNT/WB

1 september 2008

Koos mag met de VUT.



37

Onze engel van 1 september!Onze engel van 1 september!

En dan het wiel
repareren, met 

engelengeduld…!!
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Oepss, ook nog een breuk in het frame!! 
En dat wordt weer opgelost door deze engel van de dag>

En daar zijn we dan (eindelijk) 
op het St. Pietersplein! 
Totale afstand 2291 kilometer!
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Het testimonium>>>>> 
uitgereikt in het 

Vaticaan.

De beloofde kaarsen opsteken in 
Rome!
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< Het lekkerste ijs!

<< Indrukwekkend!
Petrus als eerste en alle 
pausen die volgden!

Spaanse trappen



41

Zondagviering in de kerk van de Friezen!
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Terug
vliegen 
naar
Nederland!

Venlo, de tassen weer ophalen!!

Terug in Nederland en toen ging het regenen!!
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Daar staan ze allemaal!!

God zij dank!!

Laatste overnachting op de 
camping in Leimuiden. Warm welkom!!

Warm welkom thuis!!
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Intens dankbaar 
zijn wij, voor de 
zegen van God 
over onze reis! 

We blijven in de sfeer, pizza!!

De route 2291 kilometers!De route 2291 kilometers!

Presentatie 15-10-’08
basisschool Gevers Deynoot

Voorschoten
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De route van De route van ReitsmaReitsma in drie delenin drie delen

1

deel 1 

Amsterdam-Bregenz

961 km. 

2645 m hoog

deel 2 

Bregenz- Florence 
via Verona

803 km. 

5480 hoog

deel 3 

Florence-Rome

419 km.

4410 hoog

Met dank aan iedereen die geholpen heeft,
om dit project tot een succes te maken!!

Onze sponsortocht heeft ‘tot nu toe’

€ 15.530,21
opgebracht!! Dit is voldoende voor:….??
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51 kinderen
6 jaar naar 
school!!!!

51 kinderen
6 jaar naar 
school!!!!


