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Vrijdag 11 November 2016 

 

Na een periode van uitkijken naar deze mooie reis was het 

vandaag eindelijk zover. Na 2 informatie avonden de afgelopen 

weken bijgewoond te hebben waren we goed voorbereid op deze 

schuttersreis. 

De wekker maakte me op 5:45 uur met veel lawaai wakker. Het 

koffer stond al reeds klaar inclusief een trolley als handbagage. 

Het is immers een lange reis dus de nodige boeken moesten mee 

om de tijd te doden in de bus. 

5 minuutjes later dan gepland, komt een luxe dubbeldekse bus  

van Kupers in de regen aangereden te Kerkrade. De schutters 

vanuit regio Noord en Midden Limburg zitten reeds in de bus. 

Een transfer chauffeur brengt ons naar Peppenhoven (100 km 

vanaf de Nederlandse grens). Hier stapt onze buschauffeuse Carin 

op die ons de komende 8 dagen veilig doet vervoeren. Tijdens onze 

reis komen we er steeds meer achter wat voor een topper achter 

het stuur zit in deze grote en zware bus. 

De kilometers vliegen voorbij en de gezelligheid in de bus is voor 

iedereen voelbaar. Als jongste "pelgrim" krijg ik de nobele taak 

toegewezen om deze reis iedereen te voorzien van een natje en een 

droogje in de bus. Met een consumptieprijs van €1,-- heb ik de 

nodige drankjes geserveerd. De suggestie om deze 

consumptieprijs te handhaven tijdens het OLS kwam al snel ter 

sprake. Na elke 2,5 uur rijden, maken we een stop om zo van het 

toilet gebruik te maken, sigaretje te roken en de benen even te 

strekken. Dat laatste is niet echt nodig gezien de opstelling van de 

stoelen in royal class. 

De gebroeders van Rens zijn vanuit het huis van de pelgrims onze 

reisleiders de komende dagen. Omdat het een pelgrimsreis is 

klinkt op gezette tijden het rozenkransgebed door de bus.   

Veilig en wel komen we na een schitterende reis door Duitsland 

en Oostenrijk aan in Südtirol - Italië. De nodige sneeuw is 



onderweg gezien maar zorgde niet voor problemen. In het plaatsje 

Sterzing staat hotel Mondschein. Het hotel bevindt zich midden in 

het centrum en de aanrijroute naar het hotel is door hele kleine 

smalle steegjes. Een lange en zware dubbeldek bus is hier 

zeldzaam en Carin kan direct haar kunsten als chauffeur laten 

zien. Met millimeter precieze werk staat de bus veilig en wel op de 

parkeerplaats. Een luid applaus voor Carin klinkt dan ook door 

de hele bus. 

De kamers worden snel verdeeld en na een korte opfrisbeurt zit 

iedereen gezamenlijk in de eetzaal voor een voedzaam 4 gangen 

diner. Salade, soep, hoofdgerecht en toetje maakt dat iedereen 

rond 22:00 moe maar voldaan naar ieders kamer gaan.  

 

  

 
 

  



Zaterdag 12 November 2016 

 

Na een heerlijke nacht tussen de besneeuwde bergen is het om 

6:45 uur opstaan en douchen om 20 minuten later aan een 

uitgebreid ontbijt buffet te kunnen beginnen.  

Nadat alle koffers weer zijn ingeladen vertrekt stip om 8:00 uur de 

bus richting Rome. We 

genieten van de mooie 

uitzichten over de bergen en 

het andere mooie landschap. 

Met de ondertussen 

vertrouwde stops komen we 

rond 19:00 uur in Rome aan, 

maar niet voordat Carin maar 

liefst €710,00 mag betalen voor 

een busvergunning die haar 5 

dagen toegang geeft tot Rome. 

 

 

Het hotel Casa Bonus Pastor is 

gelegen tegen de rand van het 

Vaticaan aan in de zeer drukke 

straat Via Aurelia. Carin mag weer 

haar kunsten  vertonen gezien ze 

hier zonder probleem een 18 meter 

lange bus doet keren op de weg terwijl enkele schutters het 

drukke verkeer in Rome proberen tegen te houden met gevaar 

voor eigen leven. Veilig en wel stappen we uit en melden we ons 

aan de receptie.  

 



Het hotel staat onder leiding van het Vaticaan. Het was vroeger 

een klooster naar alle waarschijnlijkheid. Op de begane grond 

bevind zich de eetzaal en een verdieping hoger de kapel. Er is een 

bar met zitgelegenheid op de 

gang. 

Nadat iedereen zijn koffer heeft 

uitgepakt op de kamer starten 

we met het gezamenlijk diner. 

Beginnende met een pasta 

gerecht, gevolgd door een salade 

en daarna een stukje vlees met 

aardappelen en groente. Ook een 

dessert mag niet ontbreken. Elke 

tafel is voorzien van water,   

witte en rode wijn. Het eten is 

van uitstekende kwaliteit.  

De kamer zijn eenvoudig maar 

goed ingericht en erg schoon. 

Ook de badkamer is ruim en ik heb vanaf de 4de etage geweldig 

uitzicht. 

 

 

 

Na het diner  

 

 

 

 

 

 

 



Na het diner is het tijd voor een ritueel wat niemand wilde 

missen, de briefing onder leiding van Gerard van Rens (Reisleider 

Huis van de Pelgrims). 

Tijdens deze briefing wordt 

telkens stilgestaan bij de 

huidige dag en worden 

afspraken gemaakt inzake de 

nieuwe dag.  

Meneer van Rens 

(Erevoorzitter van t 

Mestreechs Rizzjemint) weet 

wel hoe hij met schutters 

moet handelen en hij 

onderbreekt vaak de serieuze 

insteek van de briefing door 

een mop van het hoogste kaliber.  

Regelmatig staan de ogen dan 

ook vol met tranen van het 

lachen. Zijn broer Mgr. van 

Rens (Deken-Pastoor te Sittard) 

kon gelukkig de humor wel 

waarderen maar is na jaren van 

samen pelgrims begeleiden niet 

anders gewend. 

 

 

Na de briefing is er ruimte voor wat schutters graag samen doen. 

Een lekkere pot bier drinken of genieten van een goed glas wijn. 

De prijzen in de bar zijn nog goedkoper dan die in de bus. Voor 

een grote fles bier van 660ML betaalt men €2,20...... De barman 

komt erachter dat de kleine ruimte in de koelkast die 

gereserveerd is voor bier verre van voldoende is en begint dus 

haastig deze bij te vullen.  

 



Direct op de eerste dag ontvangen wij bezoek in ons hotel. 

Gouverneur van Nederlands Limburg Theo Bovens bezoekt ons. 

Hij neemt ruim de tijd om met de schutters te spreken en is 

oprecht geïnteresseerd in onze reis. Hij zal ons de komende dagen 

vergezellen op onze tocht door Rome met als hoogte punt de 

ontmoeting met de paus op dinsdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 23:00 sluit de bar en keert de rust terug in de gang van het 

hotel. De schutters gaan naar bed en rusten goed uit voor de 

eerste echte pelgrimsdag die morgen op het programma staat. 

 

 



Zondag 13 November 2016 

 

Na 2 dagen reizen en vroeg opstaan mogen we vandaag uitslapen. 

Gisteren is tijdens de briefing besloten dat we de stadswandeling 

doen vervangen door een stadsrondrit met de bus en Carin gaat 

ons de mooiste plekjes van Rome laten zien. 

Tijdens de informatie avonden voorafgaand aan de reis was ons 

verteld dat het ontbijt in Italië niet uitgebreid is. Iedereen was 

daarom blij verrast dat de tafels vol stonden met croissants, 

zachte broodjes, crackers, kaas, salami, jam en cornflakes. Vers 

geurende koffie met voor de liefhebbers warme melk werd bezorgd 

aan de tafel.  

Om 10:00 uur vertrok de bus. Ook de schutters die met het 

vliegtuig naar Rome zijn gekomen waren voorzien van een zitplek 

in de bus. Ruim 90 minuten zagen we het mooie Rome voorbij 

komen. Vanuit de dubbeldekker had je mooi uitzicht. 

 

 

  



Als de paus op zondag aanwezig is in Vaticaanstad gaat hij om 

12:00 voor in het angelus gebed. Dit doet hij vanuit zijn 

appartement in het Apostolisch paleis . Duizenden mensen 

verzamelen zich op het Sint Pieterplein. Na het gebed spreekt de 

paus de aanwezigen kort toe en begroet hij de pelgrims. 

Ook wij waren aanwezig bij dit gebed. De afstand tot het raam 

waar de Paus aan verschijnt is zo groot dat dit vanaf het Sint 

Pieterplein bijna niet te zien is. Gelukkig staan er grote schermen 

opgesteld zodat men toch iets meekrijgt van dit hele gebeuren. 

Na het angelus gebed 

gingen we met enige 

spoed naar ons hotel. 

Voor de eerste keer 

moest het uniform 

worden aangetrokken 

voor het bijwonen van 

de pontificale hoogmis 

in de Sint Pieter. Er was 

helaas door de tijdsdruk 

geen mogelijkheid voor 

een lunch.  

Om 13:45 uur stonden de 

schutters in uniform en met 

vaandels gereed op het Sint 

Pieterplein nadat er eerst een 

korte processie was gelopen 

door het Vaticaan. 

Sinds de terreurdreiging is er 

strenge toegangscontrole bij de 

grote basilieken in Rome. 

Metaaldetectors en 

röntgenscans voor jassen en 

tassen is standaard.  



Je zag dan ook enige paniek ontstaan toen daar 80 schutters 

aankwamen. Gelukkig bleken de Italianen een zwak te hebben 

voor uniformen en passeerden we zonder veel moeite deze 

controle. 

Na een groepsfoto met onze gouverneur Theo Bovens en bisschop 

Frans Wiertz betraden we de Sint Pieter door de heilige deur. 

Echter alvorens dit gebeurde, klonk spontaan het Limburgs 

volkslied op het plein.  

Dit moment is terug te vinden op YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=d8jAs1u3fEw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d8jAs1u3fEw


Bisschop Frans Wiertz van het bisdom Roermond was voorganger 

in deze heilige mis welke speciaal voor de Limburgers was 

georganiseerd. De schutters hadden een prominente plek in deze 

heilige mis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een zeer mooie en plechtige eucharistieviering was er nog de 

gelegenheid om onder begeleiding van meneer van Rens de Sint 

Pieter te bezoeken. Het is een schitterende basiliek met veel kunst 

en versieringen. Maak zoals de bisschop tijdens zijn preek al 

aangaf  "is niet alles wat er blink van goud". 

Bij het verlaten van de Sint Pieter was de avond reeds gevallen in 

Rome. Het plein voor de basiliek was schitterend verlicht. De 

schutters keerde met een goed gevoel richting het hotel. 

 

 

  



De afstand tussen de Sint Pieter en ons hotel is maar 1500 meter. 

Maar met een grote bus in Rome is het niet altijd gemakkelijk 

overal te komen en laat staan te draaien of te keren. Daarom 

moest er een aangepaste route worden gereden zodat de bus 

direct op de goede manier de poort bij het hotel kon inrijden om 

taferelen zoals gisteren te voorkomen. De reistijd met de bus was 

mede daarom ruim 30 minuten. 

Na een kleine rustpauze op de hotelkamers waar de uniformen 

werden uitgedaan en men zich even kon verfrissen zaten we rond 

20:00 uur weer gezamenlijk aan het diner. Wederom een keurig 

verzorgd 3 gangen diner.  

Tijdens de aansluitende briefing werd het programma besproken 

voor de volgende dag. Uitslapen was er niet bij aangezien we om 

8:30 werden verwacht de volgende dag bij Paulus buiten de 

muren. 

Na nog een drankje van de bar en een gezellig samenzijn gingen 

de meeste schutters op tijd naar bed. Het was een schitterende 

dag in Rome met mooi weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 14 November 2016 

 

Vandaag geen uitslapen. Om 8:30 uur begint namelijk de heilige 

mis in de basiliek Sint Paulus Buiten de muren. Daarom is het 

vroeg ontbijten om tijdig bij de kerk te zijn. Niet alle schutters 

zitten aan het vroege ontbijt. Deze voegen zich later in bij het 

programma.  

Om in Rome ergens op tijd te 

komen in de ochtend spits 

betekent extra reistijd plannen, en 

dat dit geen overbodige luxe is, 

blijkt maar weer uit het feit dat we 

net op tijd aankomen. De 

beveiliging voor de Sint Paulus 

kerk is minder streng dan bij de 

Sint Pieter, zonder problemen 

lopen we allemaal al luid piepend 

door het detectiepoortje.  

Net op tijd treden de schutters de 

kerk binnen. 

De vaandeldragers mogen plaats nemen bij het altaar wat een 

mooi plaatje oplevert. 

Hulpbisschop van het bisdom 

Roermond Dhr. de Jong gaat in 

deze heilige mis voor. Met een 

mooie preek over 

barmhartigheid, verkooppraatje 

over ansichtkaarten en werving 

voor nieuwe priesters of dekens 

is het een mooie dienst in een 

nog mooiere kerk. De schutters 

die de erehaag vormen krijgen 

wederom veel aandacht van de 

andere aanwezigen. 



Met wederom een ervaring rijker trekken we richting de kerk waar 

de heilige Sint Sebastianus is begraven. Voor vele schutterijen is 

hij de patroonheilige. 

Na een mooie maar korte rit die ons langs de oude stadsmuur van 

Rome brengt, komen we op tijd aan. 

Na een groepsfoto van de schutters voor de kerk en voor het graf 

van Sint Sebastianus mogen de uniformen voor vandaag weer  uit 

en worden de vaandels opgeborgen. We gaan namelijk de 

catacomben verkennen onder de kerk van de patroonheilige. 

Omkleden in de bus blijkt voor sommige toch niet zo prettig en 

staan dus enkele schutters zich naast de bus op de weg om te 

kleden net zoals op een schutterswei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onder leiding van een Duits 

sprekende Italiaanse gids 

dalen we de catacomben in. 

Deze catacomben stammen 

uit de tijd dat er in de stad 

Rome geen mensen mochten 

worden begraven. Het is 

duidelijk te zien dat hoe 

meer geld je betaalde voor je 

graf je ook een mooier en 

groter graf kreeg. In de 

catacombe is ook een kleine 

kapel ingericht. De graven 

waar je tijdens de 

rondleiding langs loopt zijn 

leeg. In het verleden is gebleken dat bezoekers namelijk de 

stoffelijke resten zoals botten als souvenir meenamen, warempel 

toch te bizar voor woorden. 

Na 45 minuten zit de rondleiding er op, het heeft een 

onuitwisbare indruk 

achter gelaten. 

Carin brengt ons met 

de bus naar het 

centrum van Rome 

alwaar we een heerlijk 

lunch genieten. Voor 

€10,-- krijg je als 

voorgerecht een 

bruchetta en als 

hoofdgerecht een 

lekkere pasta 

bolognaise inclusief 

een consumptie. Hoezo 

is Rome duur? 



Na deze voedzame maaltijd gaan we onder begeleiding van meneer 

van Rens het Pantheon 

bezoeken, de Trevifontein 

aanschouwen en de 

Sant'Ignazio kerk 

bekijken. Een leuke en 

gezellige stadswandeling 

met wederom mooie 

indrukken. 

Na deze wandeling brengt 

Carin ons veilig naar het 

hotel terug en kunnen de 

uniformen en vaandels 

weer veilig naar de hotel 

kamers worden gebracht. 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

Na een verfrissende douche, een gezellig samen zijn met een 

aperitief starten we wederom aan een goed verzorgd diner. Morgen 

is de grote dag, de ontmoeting met de paus. Tijdens het diner 

wordt er druk gespeculeerd hoe de dag zou verlopen en welke 

leuke grappen tijdens de briefing weer op tafel komen. 

Met een voldaan gevoel over deze mooie dag keer ik na de briefing 

terug naar mijn hotel kamer. 



Dinsdag 15 November 2016 

 

Vandaag is de Nederlandse dag in Vaticaanstad en de schutters 

hopen de paus te ontmoeten in de Sint Pieter. 

De heilige mis begint om 10:00 uur maar vanwege de drukte op 

de weg en bij de basiliek vertrekken we op tijd. Dus weer vroeg 

opstaan & ontbijten en op tijd in de bus richting de Sint Pieter. 

Er is grote drukte op het Sint Pieter plein, vele Nederlanders 

staan opgesteld voor de toegangscontrole en wachten vol 

spanning af. Omdat wij afgelopen zondag al in de Sint Pieter zijn 

geweest en de heilige deur reeds hebben gepasseerd is het niet 

noodzakelijk snel de basiliek te 

betreden. 

De spanning loopt bij de organisatie 

op, de rijen voor de 

toegangscontrole worden langer en 

het tijdstip van 10:00 uur nadert 

met rasse schrede. De pontificale 

hoogmis zal live worden 

uitgezonden op televisie dus er kan 

niet gewacht worden. 

1 minuut voor 10 komen de 

schutters aan in de Sint Pieter en 

begeleiden kardinaal van Eijk, de 

Nederlandse bisschoppen en vele andere priesters naar het altaar. 

Tijdens de mis staan de schutters aan beide kanten van de kerk 

opgesteld. Tijdens de consecratie staan 4 vaandeldragers 

opgesteld voor het altaar. 

Na de communie en de zegen 

begint de spanning voelbaar te 

worden. Pelgrims beginnen 

spontaan te klappen en 

mensen gaan op stoelen staan. 



Allemaal tekenen dat de Paus in aantocht is. Enkele vaandels 

liggen gereed op de grond zodat de paus deze kan betreden. Hij 

staat reeds geruime tijd klaar om het altaar te betreden en ziet de 

vaandels liggen. Weloverwogen neemt hij het besluit niet over de 

vaandels lopen. Dit gebaar van nederigheid raakt de aanwezige 

schutters erg. De vaandels waren te mooi om over te lopen.      

 

Nadat Paus Franciscus de aanwezige pelgrims heeft toegesproken 

loopt hij langs de vaandels en zegent deze en groet zelfs enkele 

schutters door een duimpje omhoog te steken. 

Vol emoties van 

enthousiasme, 

respect en blijdschap 

verlaten de schutters 

de kerk. Iedereen is 

van mening dat we 

kunnen terugkijken 

op een mooie mis 

waar de schutters de 

nodige aandacht 



hebben gekregen. Dit laatste blijkt wel uit de vele berichtjes die 

iedereen ontvangt van het thuisfront die de dienst live hebben 

kunnen volgen en de schutters regelmatig in beeld hebben zien 

staan.   

De nederige en respectvolle houding van paus Franciscus om de 

vaandel te zegenen en 

er niet overeen te 

lopen maakt diepe 

indruk.  

Nadat de aanwezige 

pelgrims de nodige 

foto's hebben 

gemaakt van ons 

gezelschap keren we 

met de bus terug naar 

het hotel. Vaandel en 

uniform kan definitief 

de kast in.  

 

Na een moment van opfrissing besluiten we met enkele andere 

schutters te genieten van een vrije middag. We wandelen rustig 

naar het Vaticaan en komen er achter dat het vanuit het hotel 

maar 15 minuten wandelen is terwijl je er met de bus ruim 30 

minuten onderweg bent. De drukte op de weg en de aparte route 

die de dubbeldek bus moet rijden zijn hier de oorzaak van. 

We zoeken een leuk en betaalbaar restaurant op en genieten van 

de heerlijke Italiaanse keuken. Na de lunch gaan enkele mensen 

wat winkelen en sommige genieten middels een wandeling van het 

mooie Rome. 

Carin brengt ons om 18:00 uur wederom veilig naar het hotel. 

Onder het genot van een drankje en een lekker diner worden alle 

indrukken van deze mooie dag besproken en gedeeld met elkaar. 

Tijdens de briefing worden weer afspraken gemaakt over de 

nieuwe en tevens laatste dag in Rome. Meneer van Rens weet 

weer precies hoe hij de aandacht van schutters kan krijgen en 



tovert dus weer een grap over een nonnenklooster uit zijn 

spreekwoordelijke hoge hoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 16 November 2016 

 

Op deze dag staat de algemene audiëntie van de paus op het 

programma. Op het Sint Pieterplein begroet de paus duizenden 

gelovige en spreekt deze in diverse talen toe. Ook de pausmobiel 

zal zijn rondjes rijden over het plein. 

Omdat we ons allemaal realiseren dat een mooier contact dan 

gisteren niet haalbaar is, slaan we deze activiteit over waardoor 

we iets langer kunnen slapen en rustig kunnen genieten van het 

ontbijt. 

Rond 11:00 uur vertrekken we 

richting Trastevere. Dit is een 

wijk in Rome aan de westoever 

van de Tiber. We maken hier 

gezamenlijk een wandeling en 

belanden op een zonovergoten 

kerkplein voor de Santa Maria 

kerk. Gelukkig zijn hier genoeg 

terrassen en al gauw worden er 

vele cappuccino's geserveerd en 

genieten we van de zon. In de 

Santa Maria kerk is vanavond de 

slotviering. 

Om half 1 staat een 

gezamenlijke "schutters" lunch 

op de planning in restaurant Il 

Miraggio. Omdat ze natuurlijk in 

Rome niet weten wat schutters 

eten, bestaat de lunch uit Pizza 

wat bij sommige mensen toch tot 

teleurstelling leid. 

 

Na de lunch gaan sommige mensen nog proberen wat leuke 

souvenirs te kopen en sommige verkiezen een zonnig terrasje om 

de dagen in Rome rustig af te ronden. 



Ik besluit echter samen met Alex terug te keren naar het Vaticaan 

om aldaar enkele foto's te bestellen welke gisteren zijn gemaakt 

tijdens de ontmoeting met de paus en de hand te leggen op enkele 

bijzondere Vaticaanse euromunten.  

De professionele fotograven van het Vaticaan hebben een mooi 

verdienend  model ontwikkeld. Foto's zijn tegen betaling van €8 

digitaal te verkrijgen of geprint tegen wat lagere prijzen. Je moet 

ze dan wel zelf komen bestellen en ophalen. Kijk voor alle 

professionele foto's op www.photovat.com. 

Na een verfrissend drankje bij café San Pietro zoek ik de rest van 

het gezelschap weer op in de wijk Trastevere middels een mooie 

wandeling langs de Tiber. 

De slotviering in de Santa 

Maria kerk is wederom erg 

mooi. Bisschop Frans 

Wiertz spreekt voor de 

laatste maal het gehele 

Limburgse gezelschap toe. 

De Santa Maria kerk is een 

kleinere en intiemere kerk 

dan de andere kerken die 

we bezochten. Ook het 

samengestelde Limburgse 

zangkoor verzorgt weer de 

muzikale opluistering.  

Na de dienst wandelen we als groep richting de bus en maken ons 

op voor het laatste diner in Rome.  

Na het smaakvolle diner is de laatste briefing. Er wordt 

afgesproken dat we morgen stipt om 8:00 uur vertrekken en dat 

de koffers op logische volgorde van uitstapplek verladen zullen 

worden.  

De laatste drankjes in de bar worden genuttigd en ons verblijf in 

Rome komt aan zijn einde. 

 



Donderdag 17 November 2016 

De wekker gaat vandaag om 6:00 uur want een half uurtje later is 

er nog een kerkdienst in de hotelkapel. Pastoor van Rens gaat in 

deze dienst voor en spreekt in zijn preek nogmaals de 

dankzegging uit voor onze aanwezigheid en wenst ons een veilige 

terugreis.  

Na het ontbijt en het keurig op tijd inladen van de bagage zetten 

we koers richting Sterzing in Südtirol. De stemming in de bus is 

gezellig. Door de comfortabele ruime opstelling van de stoelen is 

het fijn reizen. Na diverse stops komen we rond 18:00 uur bij ons 

hotel. Het betreft hetzelfde hotel als op de heenweg dus iedereen 

vindt makkelijk de weg naar zijn hotelkamer. Ik ga met Carin nog 

even vlug opzoek naar een supermarkt omdat we morgen de 

schutters niet willen 

onthouden van een lekker 

kopje cappuccino of koffie in 

de bus. 

Om 20:00 uur zitten we 

gezamenlijk aan het diner. 

Een heerlijk soepje en 

schnitzel met aardappeltjes is 

voor vele een welkome 

afwisseling na een week 

pasta. 

Een groot deel van het 

gezelschap besluit na het 

diner de bar op te zoeken en 

hier de laatste biertjes van 

deze geweldige trip te 

nuttigen. Het is een gezellige 

avond, mede door het feit dat 

we nu in een echte bar zitten en niet op een gang zoals in Rome. 

 

 



Vrijdag 18 November 2016 

Na een ruim ontbijtbuffet start onze reis richting Kerkrade om 

8:00 uur. Iedereen is op tijd in de bus en beginnen dus zonder 

stress aan de laatste 800 KM. De bus moet wel onderweg nog 

getankt worden om te 

voorkomen dat we 

Nederland niet halen. 

We genieten van het 

schitterende 

Oostenrijke en Duitse 

landschap wat aan ons 

voorbij trekt en 

realiseren ons dat een 

geweldige vakantie 

langzaam ten einde 

komt. Aan werk als 

barman in de bus is 

geen gebrek aangezien 

Carin tot 2x toe vol in de remmen moet en de hele voorraad koffie 

op de grond beland.  

In Peppenhoven neemt Carin verplicht afscheid van ons en 

bedankt ons voor de gezellige dagen. De rijtijdenwet laat het niet 

toe dat ze ons naar Nederland kan brengen en dus neemt Thomas 

het over voor de laatste 100 KM. 

Met een rugzak vol mooie en liefdevolle herinneringen en 

ervaringen stappen we rond 20:00 uur uit in Kerkrade. Een 

aantal schutters gaan nog door naar de uitstapplek in Urmond of 

Zwartbroek.  

Het waren geweldige dagen waarin ik heb genoten van de 

onderlinge gezelligheid, het mooie van Rome/Vaticaan en de 

bezinning die de verdieping in het geloof heeft gebracht. 

 


