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Voorrnalig directeur
van twee siichtingen

tegen criminaliteit, nu
gepensioneerd.
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Verzorgt de communicatie
van vereniging eelgrims-
wegen naar Rome die in

november 10 )aar bestaat.
'We willen mensen

enthousiasmeren en infor-
matie bieden over wande-
len of fietsen naar Rome'.

www. pelgrimswegen. n l.

Geeft samen met zijn
vroLlw Riet lezingen over

pelgrimeren en schreef
met haar twee boeken:
www.viervrijevoeten. nl.
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'ln het voorjaar passeerden
we de 5.000 kilometer"'
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Wandelt sinds: 'Mijn diensttijrl Toen als infanterist.
Laier rnet mijn vrouw in ce Aipen. lÍ1 2C)13 gifigen we met
pensioen. Als een soort overgangsrite naar het rustigere,
geperrsioneerde leven, wandelden we naar Zuid,ltalië.
Sindsdien wil het lijf alleen maar lopen.'

Waarom wandelen. 'De vrijheicl! .te ziet alles, ruikt alles, je
sl)feek1 mensen. Víanclelen clraait vool. Riet en rnij om na
tuuí cultuLlr en avontuur. Elke dag is weer nieuw: wat ga je
tctenkomen? En het levert mooie vrienclschappen op.'

Mooiste wandelervaring: 'De grote tocht, zoals we hem
noemeÍ.t, naar het Zuid-ltaliaanse pietrelcina via Rome. We
decien cie voordeur in 's-Heriogerrbosclt clichl, clronken
nog iels rnetvriencjen en farnilie irr cle staci en liepen toen
de ongewisheid tegemoet Die ervaring staat ons bij als
der dag van gisteren. We hebben 2.200 kilometer gewan-
deld in vier maanden. Het was prachtig.'

Nooit weer: 'lk kan zo niets becienken. Het is natuurlijk
minder ieuk om twintig kilometer iang met een rugzak over
een dijk te lopen terwill het 35 graden is en er geen bomen
of terrasjes zijn. Maar clat hoort erbij. Het schilclert ook je
ervaring.'

To do: 'Het Pieterpad. We lopen vaak in ltalië. Maar ook in
ons land is nog veel te ontdekken. Vercler bekijken we per

seizoen waar we zin in hebben.'


