
VERSLAG ROMEREIS G.K.Z. “St.CECILIA” NIEUWSTADT 

zat. 04 t/m don. 09 oktober 2008 
 
 

HEENREIS zaterdag 04 oktober. 
*Vanaf 03.00 uur in de nacht druppelden de koorleden met aanhang binnen 

aan 
de vertrekplaats voor het Gemeenschapshuis. Hier stond de gereserveerde 

bus 
gereed met chauffeur Peter. (Tourbus “HORN””) 
De meeste koffers waren daags tevoren “geparkeerd” bij de Fam.Moonen-

Savelkoul. 
Na een afscheidskus etc. aan de achterblijvers(“taxichauffeurs”) 

vertrokken we 
om 03.35 uur welgemoed maar wat slaperig uit Nieuwstadt richting ROME. 

Via de A2 ging het richting Visé. (04.00) Vanaf Luik vervolgden we de 
reis via 
de E 42 naar Namen en vervolgens vliegveld Charleroi-Brussel Zuid. 

Om 05.15 kwamen we aan in de vertrekhal van het vliegveld. 
Om 05.45 begon het inchequen aan de balie van “Rayanair” voor vlucht FR 

610 
Nadat iedereen zijn koffers had afgegeven en zijn “Boarding Pass” had 
ontvangen 

ging het richting vertrek”Gate 5”.Nadat iedereen zonder “kleerscheuren” 
door de  

strenge controle heen was liepen we door een soort kantine waar koffie 
etc. 

ingekocht kon worden á Eur. 2,30! Sommigen moesten nog een “lijfelijk” 
onderzoek ondergaan na passeren van de “poort”! 
Om 06.45 was de “boarding” en stapten we in ons vliegtuig. (“Boeing 

737-800”) 
Om 07.05 stegen we met veel lawaai en snelheid op. Enkele van onze 

koorleden 
die hun “luchtdoop” ondergingen trokken een bedenkelijk gezicht. 
Hun gezicht werd nog strakker toe we na 1½ uur vliegen behoorlijk veel 

turbulentie kregen. Maar ons vliegtuig hield goed stand….  
Om 08.45 landden we in Rome vliegveld Ciampino..Nadat we onze koffers 

van de 
transportband hadden gehaald werden we aan de uitgang verwelkomd door 

Deken Kuijer. Tegen 09.30 vertrokken we per bus naar ons hotel.”Casa 
Tra Noi”. 
We reden dwars door Rome en keken onze ogen uit naar al die mooie en 

statige 
gebouwen onderweg. Tevens viel ons de chaotische verkeersdrukte op; 

veel  
getoeter van auto”s die en links en rechts rakelings onze bus 
passeerden. 

Na wat moeilijkheden met “Italiaans geparkeerde” autoos kwamen we om  
10.15 

in regen/hagel aan bij hotel “Casa Tra Noi”. 
Aangezien de diverse kamers nog niet gereed gemeld waren moesten we in 

de hal 
wachten. Koffie etc. was wel aanwezig! Tegen 11.30 werden de 
hotelkamers aan 

ons koor met aanhang toegewezen.*Tot 13.00 kon eenieder zijn kamer 
inruimen. 

Toen was het tijd voor de lunch (Pranzo) in de riante en grote eetzaal 
Er werd een Italiaanse warme “hap” geserveerd. Wijn á Eur.4,50 p/fles 

kon 
er bij worden gekocht; dit deden de meeste reisgenoten..!! 
*Om 14.30 uur kwam onze reisleider Karel “nadrukkelijk in beeld”. 



Hij bracht ons te voet naar de St.PIETER. Ondanks de lange rij 

wachtenden 
verliep de tijd redelijk vlug. Wel moest nog even naar Piet gezocht 

worden!! 
Na controle konden we de St.Pieter” binnen. 

Hier werden we verdeeld in de groep I (Kuijer) en Groep II (Karel) 
We kregen door beide heren een voortreffelijke rondleiding met veel 
info. 

Tussendoor ontdekten enige van onze dames ook de WC’s,.,. 
Na bezoek aan de pausgraven in de crypte maakte het gezelschap zich op 

om in 
de inmens grote “St.Pieter” de H.MIS op te luisteren. 
Dit was een van de hoogtepunten van deze reis. Met een publiek van 

tegen de 
1000 personen zong de “schola” om 17.00 uur het “In voluntate 

tua,Domine”.  
Guido dirigeerde het koor voortreffelijk met deze inlreiding! 

Organist Mark had de “dag van zijn leven”. Hij overtrof zichzelf 
zodanig dat 
de toch verwende “Padre” naast hem bijna van verbazing van zijn krukje 

viel . 
Ine leidde vervolgens het gemengd koor met prachtige zang via  het 

Offertorium (“Ave Maria”),de Communio (“Locus Iste” en “Ubi caritas et 
amor”) 
en Exitus (“Tollite Hostias”) door de Eucharistieviering met “7 

Heren”!! 
Aan het einde van de H.Mis werd ons gezelschap apart genoemd en bedankt 

voor 
deze mooie opleuisering in de “grote St.Pieter”! 

Het koor kreeg als dank een daverend applaus van de talloze 
kerkgangers.,., 
Er werden heel wat foto’s van het koor “geschoten”,.,. 

Tegen 18.30 trok het gezelschap in het kielzog van Deken Kuijer en 
Karel 

richting “Kerk van de Friezen”, De trap naar de kerk was zo steil dat 
diverse 
reisgenoten toch maar met de deken via de lift naar boven gingen. 

In de kerk bleek het priesterkoor in de steigers te staan!! Men was 
bezig met 

een uitgebreide restauratie van de prachtige muurschilderingen. 
*Met de nodige indrukken liepen we vervolgens terug naar ons hotel. 

Vanaf 19.30 werd het diner opgediend. (“Cena”) 
Na nog wat “nakletsen” in de ruime lounge van het hotel ging iedereen 
moe 

maar voldaan ter ruste.,.,.   
 

AKTIES zondag 05 oktober. (bijna onbewolkt, ± 24 °) 
*Om 08.00 was er in buffetvorm het ontbijt (“Prima Collazione”) 
Karel deelde “buskaartjes” uit. (vrij vervoer in 

stadsdiensten!(bus/metro) 
*Vandaag begonnen we  met de opluistering van de H.Mis in de 

“Friezenker4k”. 
Na enig misverstand begon het koor tegen 09.45 in de “KERK VAN DE 

FRIEZEN” 
tussen de steigers met inzingen. Tegelijkertijd werd door een “Padre” 
de 

te felle frontverlichting bijgesteld! 
Om 10.00 uur werd een historische terugblik van deze kerk voorgedragen. 

Om 10.30 begon de H.Eucharistieviering in een stampvolle kerk met het 
door ons 



koor gezongen “U zij de Glorie”. Onder de vele kerkgangers bevonden 

zich ook 
mensen uit Maastricht,Heerlen en een gymnasiumklas. 

Em.deken Kuijer celebreerde de H.Mis met assistentie van 5 andere 
priesters. 

Organist Mark zat “verscholen” achter het orgel en Scholadirigent Guido 
verzorgde de verbinding met dirigente Ine. 
De “Festmesse van Karl Nussbamer” werd vlekkeloos door ons koor 

uitgevoerd. 
Ook de “schola” kwam aan bod o.l.v. Guido met “Virerat in terna 

nomine”(Off.) 
Met een afsluitend “Wilhelmus” werd deze viering afgesloten. Het koor 
werd  

extra bedankt en met een daverend applaus beloond. 
Nieuwstadt mag trots zijn op dit koor!! 

*Na dit hoogtepunt ging het “Pieterpleinwaarts voor een FOTOSESSIE van 
het 

koor met aanhang en hierna om het “ANGELUSGEBED” van de H.Vader mee te 
maken. 
Na een intermezzo ten gevolge van de “verdwijning” van Piet met ega 

zagen we 
tegen 12.00 uur aan de rechterkant, hoog in het gebouw, de Paus in het 

raam 
verschijnen als een “heel klein manneke”.Gelukkig waren op diverse 
plaatsen 

grote schermen geplaatst, zodat we toch nog alles konden volgen. 
Het was indrukwekkend met al die duizenden mensen. 

*Na het middagmaal (Pranzo) werd om 14.30 uur vertrokken voor de 
volgende trip. 

Te voet naar bushalte bus nr. 64 richting “PIAZZA VENEZIA” 
Daar stapte de “řmeute” uit en liep naar het “MONUMENT van VICTOR 
EMANUEL” 

Dit grootse prachtige gebouw symboliseert de eenheid, van het 
koninkrijk Italie 

We keken onze ogen uit naar de prachtige bouwstijlen met vele beelden. 
Boven 
aan het einde van de brede trappen hadden  we op het terras een  mooi 

gezicht  
over Rome. Binnen het gebouw bevond zich het legermonument met het graf 

van de 
onbekende soldaat. 

Met het imposante ruiterstandbeeld van Koning Victor Emanuel op de 
achtergrond 
vervolgden we onze weg. (“Padre della Patria”)  

Aan de voet van een brede steile trap gaf Karel ons verdere info. 
(Een “stokoud” bedelend vrouwtje liep ijlings langs onze groep weg!) 

We begonnen de trap te bestijgen richting “CAPITOOL” en de kerk 
“SANTA MARIA D’ARACOELI”. 
(Enige dames; o.a.Gertie en Jo, rustten halverwege de “traploop” uit) 

Bovengekomen volgden nog 2 trappen vooraleer we de kerk ”bereikten.  
Hier bevond zich het houten beeld van het Jezuskindje van Aracoeli. 

Nadat de rustende dames op de trap weer erbij waren gehaald daalden we 
af naar 

de oude staatsgevangenis “MAMERTIJNSE GEVANGENIS”. Onderweg laafden 
Piet,Mark 
en Jjeu met enkele dames hun dorst aan een “stadsfonteintje” met water! 

Dat was lachen om de straal richting de mond te krijgen.,.,. 
De bezichtiging van de gevangenis was door de grote drukte niet voor 

iedereen 
weggelegd. Men ging ook uitrusten langs een ertegenoverliggend 
hekwerk.,., 



Hierna liepen we langs de opgravingen van het oude Rome. (“FORUM 

ROMANUM”) 
Bijna ongelofelijk dat zo lang geleden mensen hebben rondgewandeld in 

dergelijk 
architectonisch  mooie straatjes en gebouwen.. 

Onderweg ontmoetten we nog een paar “overgebleven Romeinse legionairs”. 
Langs de muur rechts waren landkaarten ingemetseld van het Romeinse 
Rijk. 

Met muziek arriveerden we bij het bekendste monument van het oude Rome 
: 

het “COLOSSEUM” Zeer indrukwekkend! Aan de ballustrade voor het 
bouwwerk  
hielden we een rustpauze van ± ½ uur. Er werden tegenover aan de Bar 

Gastronomia 
flessen met fris gekocht! Wat was het warm! (trap/berg op en af!!) 

Na nog een bezoek (bergop!) te hebben gebracht aan de baseliek ”San 
Pietro in Vinculo” 

begonnen we aan onze trugweg naar ons hotel. 
We vertrokken via het metrostation “Cavour” naar de bushalte van bus 
nr.64. 

Vanaf “Termini” stapten we in een reeds overvolle bus. Onderweg moest 
iedereen 

eruit van de chauffeur!! De deuren weigerden dienst door “te druk”! 
Nadat enige “Italiaantjes” de bus “voor gezien” hielden konden we weer 
verder! 

Tegen 19.00 uur kwamen we aan bij de bushalte van vertrek. 
*Na “het bergje” richting hotel genomen te hebben genoten we van een 

heerlijke “Cena” 
Moe maar voldaan praatten we nog even door in de lounge van het hotel, 

terwijl 
Mark, Ed, Jo en kapelaan Beyk in de buitenlucht hun “plezierstokjes” 
rookten.  

 
AKTIES maandag 06 oktober. (half bewolkt, ± 21°) 
*Deze dag begon extra vroeg i.v.m. opluisteren H.Mis in de hotelkapel. 
Tot onze verbazing was een Duits gezelschap bezig met een H.Mis. 
Daardoor begon onze viering om 07.50 ipv. 07.30 uur! 

Deken Kuijer met Karel als misdienaar celebreerde deze 
H.Eucharistieviering. 

Ons koor met Mark als organist zong het  “Ave Maria nr.6” en “Lead me 
Lord”. 

*Na het verlate ontbijt! werden we om 09.00 uur voor het hotel verwacht 
voor 
vertrek naar de baseliek “ST.PAULUS BUITEN DE MUREN”. 

Helaas haalden enige mensen deze tijd niet en moesten verstek laten 
gaan voor 

deze interressante trip. 
Het was 1 uur bussen!!Deken Hans Kuijer gaf uitleg over deze prachtige 
basiliek. Binnenin waren de Mozieken van de Triomfboog en het 

Tabernakel van 
ongekende schoonheid. Als bijkomstigheid kon men aansluiten voor de 

H.Communie in de 
op dat moment gaande H.Mis. 

*s’Middags tegen 14.45 uur vertrokken we met bus 64 voor de volgende 
stadstour. 
-Piazza Navona –Pantheon –Sant’Ignazio –Trevi fontein. 

Karel had het programma dusdanig aangepast dat we eerst de “TREVI-
FONTEIN”  

bezochten. Onderweg zagen we o.a. de Romeinse verkeerspolitie met hun 
witte 



tropenhelmen in aktie, liepen langs de zgn 12 apostelen galerij 

incl.Judas! 
Tevens liepen we langs het Conservatorium van Gregoriaanse Muziek.. 

Op een kruispunt van de smalle steegjes gaf Karel uitleg voor de 
verdere reis! 

Vervolgens kwamen we aan bij de “Trevi-fontein”! Zeer indrukwekkend , 
prachtige beeldhouwwerken, met als blikvanger de staande figuur van 
“OCEANUS” 

op een schelp. Bijzonder was dat er per dag voor duizenden euro’s 
kleingeld in 

het water werd gegooid! “Tel uit je winst!”. 
De verdere voetreis liep langs hat paleis van de It.Premier, een 
Obelisk waarop 

de diverse veldslagen van Rome gebeeldhouwd waren en diverse kleine 
winkeltjes van de meest uiteenlopende vakmensen. 

(klokken/Kerkversieringen etc) 
Caspar fotografeerde uitgebreid het “klokkenwinkeltje”; of was het de 

tijd? 
Karel loodste ons in elk geval naar cafá bar “Tazza D’Oro” waar 
iedereen, mits 

in bezit van zelf gekocht “bonnetje”, aan “de koffie” kon!  
Na dit intermezzo ging de tocht verder naar de basiliek “PANTHEON” met 

ervoor 
een prachtige fontein en Egyptische obelisk. Bijzonder was o.a. het 
“open gat” 

boven in de koepel, door de opstijgende warmte kon het er niet 
“binnenregenen”. 

Na bezichtiging van deze met het pauselijk wapen gedecoreerde basiliek 
ging 

onze voetreis verder naar het volgende “stopstation”. 
Na een Romeinse legionair met koets en wagen ontmoet te hebben 
pauzeerden we met 

z’n allen bij een ijssalon in de binnenstad. Ook hier kon men na “kopen 
bon” genieten 

van diverse soorten ijs. Aan de geluiden te horen viel dit presentje in 
de smaak,.,!  
Hierna wandelden we verder door de binnenstad naar de 

“kunstenaarsmarkt” het 
plein “PIAZZA NAVONA”. Als eerste viel de “VIERSTROMENFONTEIN” met de 4 

riviergoden op. 
Het plein werd door prachtige gebouwen omsloten zoals de kerk “H.Hart 

van Maria”, 
het paleis van Pampfili etc. 
Diverse soorten kunstenaars demonstreerden hun kunnen : Vioolspelers 

alom, 
Portretschilders, straatmuzikanten etc.etc. 

Als laatste bezochten we de basiliek “SANT’IGNAZIO”. We zagen 
magnifieke 
plafondschilderingen en een schitterend altaar.  

Na dit indrukwekkend bezoek liepen we door het centrum richting 
bushalte. 

Hier ook weer talloze kleine winkeltjes van vaklieden. Ivonne kreeg 
“het aan de stok” 

met een “Romeinse lichtekooi”. Deze liep ijlings weg nadat diverse 
camera’s op haar 
werden gericht.,.Ook kregen we een indruk van de veel lawaai makende en 

druk 
gesticulerende “Italiaantjes” en een schielijk weg rennende witte 

Romeinse straathond. 
Via de “Ponte Sant’Angelo” brug over de Tiber liepen we langs “Castel 
Sant’ Angelo” 



(vroeger : een vluchtweg voor de Paus) naar Vaticaanstad.  

Over de “Via della Concilliazione” lopend doemde het imposante silhouet 
van de 

St.Pieter voor ons op. 
Vanaf dit punt namen we de bus naar ons hotel. Sommigen met lijnnr.64 

anderen 
met lijn nr. 34; deze laatste lijn stopte het dichts bij ons hotel! 
Enige echtparen werden zodoende tijdelijk “uit elkaar gedreven”.,.,! 

*Tegen 18.00 uur was iedereen weer terug op onze verblijfplaats. 
In de lounge werden diverse benen/voeten “gemasserd”; Het 

geaccidenteerde terrein en 
trappenlopen was ook zeer vermoeiend.,.,! 
Tevens werden de op zondag gemaakte foto’s tentoongesteld en konden de 

bestellingen na betaling in ontvangst worden genomen. 
Na het avondeten (Cena) doken de meesten van ons met pijnlijke 

spieren(tjes?) 
redelijk vroeg “onder de wol”. 

*Deken Hans Kuijer kwam in aanraking met de controleploeg van het 
Romeinse 
Openbaar Vervoer. Buskaart vergeten!! (Eur. 18,= !!!) 

 
AKTIES dinsdag 07 oktober. (Half bewolkt, ± 24°) 
*Voor het ontbijt gingen de meesten van ons naar de hotelkapel om de 
H.Mis 
bij te wonen. Het dameskoor uit Stevensweert luisterde zeer 

verdienstelijk 
de Eucharistieviering op. (zeer goede altstemmen!) 

*Tegen 09.00 uur stond ieder aangetreden voor het hotel, waar Karel ons 
informeerde over de te volgen dagroute. 

Deze morgen vulden we met een bezoek aan het “VATICAANS MUSEUM”. 
Heen en terug gebruikten we onze “benenwagens” als vervoer, behoudens 
enige 

“slecht ter been zijnde” medegangers , die liefdevol werden vervoerd 
met 

het deze dagen ingelaste “taxibedrijf Kuijer”.,.! 
(o.a.Corrie/Truus/Jelly) 
Bij het oversteken van het Pietersplein was een Aziatisch bruidspaar in 

vol 
ornaat bezig met fotograferen van elkaar tussen de aanwezige duiven. 

In de “via Porta Angelica” reeds moesten we aansluiten in een lange rij 
met museumbezoekers! (± 09.30-10.15 in wachtende rij!) 

Door gezellig kletsen en even zoeken naar onze “taxiklanten” bereikten 
we dan 
toch de ingang van het museum. 

Nadat Karel entreekaarten voor ieder had gehaald en uitgedeeld liepen 
we vanaf 

de hal een grote roltrap op naar de 1e verdieping. 
(Frans met Corrie reisden intussen “op/neer” in de aanwezige lift??!!) 
Op het aldaar aanwezige buitenterras met zicht op de tuinen werden heel 

wat 
Foto’s/films geschoten. 

Van hieruit ging ieder zijns weegs. Er waren diverse routes die men kon 
volgen. 

Wat men toen te zien kreeg is bijna niet in woorden uit te drukken! 
Beeldhouwwerken, Litho’s en vooral Fresco’s langs/op de 
muren/plafonds.,.,., 

De “STANZE van RAFAEL” en “SIXTIJNSE KAPEL” waren van buitengewone 
schoonheid.. 

De frescoschilderingen van “MICHELANGELO” waren indrukwekkend!! 
Wat ook opviel waren de overal aanwezige bewakers! (fotograferen was 
moeilijk!) 



In alle drukte was Marlies haar Jan kwijt; na enig zoekwerk was Jan er 

weer..! 
Via de uitgang liepen we over het Pietersplein terug naar ons hotel. 

*Na het middagmaal vertrokken we met de ons bekende bus nr.64 richting 
PIAZZA VENETIA. Hier zouden we overstappen in bus nr. 87. 

I.v.m..werkzaamhedemn 
was de normale opstapplaats veranderd. Karel leidde ons naar de juiste 
halte. 

Het volgende probleem was de overbezetting van de bus.. Ruim 50 
personen 

tegelijk in een Bus lukte niet.  
De groep werd in tweeén gesplitst. Groep 1 vertrok met Karel en in de 
volgende 

bus (na ± 15 min.) vertrok groep 2 met Vz. Jacques als leiding. 
Tegen 15.00 uur was de hele groep weer bij elkaar op de ruime weide 

voor de  
Basiliek “ST.JAN van LATERANEN”. De voorgevel met zijn 15 grote beelden 

met 
links in het portiek eee beeld van Keizer Constatijn viel meteen als 
eerste op. 

Binnenin keken we onze ogen uit aan het prachtige interieur. ( ± 130 
m.!) 

Een geheel beschilderde plafond en cosmatische vloer !. 
Omstreek 15.45 stak het gezelschap de weg over naar de kerk “SCALA 
SANTA”. 

Bij het binnengaan liepen we tegen de “Heilige Trap” op. Ons 
bestuurslid 

Beanga stortte zich knielend op deze behoorlijk steile trap en vertrok 
biddend 

en op de knieén omhoog  Bovenaan bevond zich de “Laurentiuskapel” ook 
wel 
het “Sancta Sanctorium” genoemd. Voor onze “kiekjesmakers” was het 

moeilijk om 
hun hobby uit te oefenen i.v.m. de schaarse belichting! Jammer! 

Bij vertrek werden bij een “boekenkraampje” enige Rome souvenirs 
gekocht. 
Na een “stevige voetreis” kwamen we tegen 17.00 uur aan bij de basiliek 

“SANTA MARIA MAGGIORE”. Op het plein voor deze kerk hield Karel een 
“info”. 

Ook hier weer een prachtig interieur met beeldhouwwerk en 
schilderingen. 

In een van de zijaltaren was een Eucharistieviering bezig. Biechtvaders 
zaten 
te wachten op clientéle in de vele biechtstoelen. (Rood/groen licht!) 

Bijzonder was ook dat hier het huwelijk van Prinses Ireme is 
ingezegend. 

Tegen 17.45 vertrokken we richting bushalte langs o.a. station “Rome 
Termini”. 
*Na ruim 3 kwartier “bussen” stopte de bus aan station “St.Pietro” Via 

de trap 
ondergronds en bergopwaarts de “Monte del Gallo” kwamen we aan in ons 

hotel. 
Afwijkend begon het avondeten (Cena) om 19.30! Het hele gezelschap was 

om 20.30 
uitgenodigd in de lounge van het hotel. 
*Het bleek dat Sophie, de moeder van onze dirigente, vandaag jarig was 

! (72) 
Het werd een gezellige “boel” met veel “toasting” en natuurlijk zang! 

Voldaan ging ieder “ter ruste”. 
 
AKTIES woensdag 08 oktober. (zonnig, ± 25°) 



*Om 07.30 luisterde het koor de H.Mis op met 2 gezangen. (Piet zong als 

alt!!) 
*Na het ontbijt vertrok ons gezelschap om 09.00 uur richting St.Pieter 

om de 
GENERALE AUDIENTIE van de Paus bij te wonen. Samen met enkele 

tienduizenden  
belangstellenden togen we in een “brandende zon” naar dit gebeuren. 
Het koor + aanhang kon plaatsnemen op gereserveerde stoelen. 

Toen iedereen had plaatsgenemen werd o.l.v.Ine een  vocale aubade 
gebracht met 

“Maria Weesgegroet” en “Ubi Caritas et Amor”. Aan het geestdriftig 
applaus om 
ons heen kon worden vastgesteld dat dit “in goede aarde” viel! 

Ondertussen scheen “Meneer de Zon” onbarmhartig fel op onze ruggen!! Er 
werd heel wat 

geïmproviseerd met “zonnebeschermers”. Piet droeg de trui van Yvonne 
over z’n hoofd; 

Frans en Corrie zaten gezellig onder de  parapluie;; Yvonne had een 
batterij “Tissues” 
in haar  nek gelegd enz. 

Tegen 10.30 reed de Paus in zijn “Pausmobiel” tussen de rijen 
toeschouwers door. 

Na dit enthousiaste onthaal nam Benedictus XVI plaats in een zetel op 
de trappen van de basiliek, omringd door talrijke geestelijken en 
natuurlijk de 

prachtig uitgedoste “Zwitsere Garde”. 
De Paus hield een toespraak met als laatste in diverse talen een 

welkomswoord. 
Ook ons koor werd genoemd, waarop we het “Maria Weesgegroet 

“probeerden” te zingen. 
(Het “moment surprise” kwam te plotseling?)Omstreeks 12.15  ging ieder 
zijns weegs. 

*Na het middagmaal was de rest van de middag voor iedereen vrij in te 
vullen! 

De meesten maakten een “shopping” ronde. (souvenirs). Ook werden 
rozenkransen 
gekocht voor de achterblijvers. (door o.a.Jacques, Mariétte, Beanga). 

Piet, Pierre en Piet maakten een rondreisje met een “open bus” door de 
stad, 

waarbij ze een staking meemaakten. Wel vonden ze de “Romeinse vrouwen” 
super! 

Ook de terrassen werden druk bezocht.  
*Het diner was afwijkend om 19.00 uur! Het was onze laatste avond in 
Rome en de 

leiding had een speciale avond georganiseerd. 
Aan iedere tafelgast werd gevraagd een wijnglas mee te nemen.,.,! 

Om 20.15 begonn in een “tent” binnen het hotel een gezellig samenzijn. 
Met veel enthousiasme werden de diverse champageflessen ontkurkt met de 
nodige 

hilariteit. De glazen werden gevuld en het feest kon beginnen. 
Na een inleidend welkomswoord van deken Kuijer kwam Karel aan het 

woord. 
Met veel humor vertelde hij ons over de diverse perikelen vroeger bij 

hemn thuis! 
Er werd wat afgelachen..! Pastoor Eyssen kon er ook wel wat van! 
Hij sloot af met een “Maastreechs leidje : Tis eine keutel!” 

Onze voorzitter Jacques sloot tegen 22.00 uur de avond af met een 
dankwoord aan onze 

prima begeleiders Karel en Hans. 
De slogan “Wij gingen als pelgrim en toerist naar Rome” is volledig 
uitgekomen! 



Hierna was het tijd de laatste spullen in de koffers te stouwen. 

 
TERUGREIS donderdag 09 oktober (bewolkt,regenachtig, ± 17°) 
I.v.m. het vroege uur van vertrek was er geen ontbijt; wel kon eenieder 
in de 

hal van het hotel een lunchpakket in ontvangst nemen. 
Om 06.15 vertroken we met de bus richting vliegveld “Ciampino”.  
(aankomst : 07.00) 

Bij het inchequen ontdekten Jan & Maria tot hun en onze schrik het 
gemis van 

hun tas met documenten. Er werd gebeld met het hotel en busonderneming, 
maar 
geen tas met documenten gevonden ??!!! 

Gelukkig was voor de reis van ieder een kopie van zijn/haar paspoort 
gemaakt. 

Deze kopieén werden geaccepteerd bij de inchequebalie. 
In de vertrekhal werden de lunchpakketten met veel trek “soldaat 

gemaakt”. 
Nadat iedereen door de controle heen was (“sommigen maar moeilijk”) 
konden we 

tegen 08.30 aan boord van ons”Ryanair” vliegtuig plaatsnemen. 
Om precies 09.15 kozen we met veel geraas het luchtruim. 

De terugreis was begonnen! 
Na een voorspoedige luchtreis begon de piloot tegen 10.35 uur aan de 
daling 

naar vliegveld “Charleroi-Brussel Zuid”. 
Om 11.00 hadden we weer “vaste voet” op de grond. Na het uitstappen en 

koffers 
ophalen aan de transportband stapten we in de gereedstaande bus. 

Om 11.45 vertrok chauffeur Martin met de volgeladen bus richting 
Nieuwstadt. 
Via Luik bereikten we moe en wat slaperig om 13.30 Nieuwstadt. 

 
Opgemmaakt november 2008; Th.Busch 

 


