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11-07 PREMIUM Waarom sommige vrouwen
graag rijke mannen daten: 'Geld doet nu…
eenmaal iets met een mens’
11-07 PREMIUM Thijs (22) kocht voor 7000 euro
aan cryptomunten: ‘Zijn nu nog maar een…
derde waard’
10-07 PREMIUM Tot een half jaar geleden
konden Amy en Martijn rondkomen, maar n…
lukt dat nauwelijks meer
09-07 Een miskoop van 400 euro: 'Mijn
dochter heeft misschien twintig nachten in…
het bedje geslapen’
08-07 Gerald: ‘Ik betaal 5 euro per maand,
maar dat is puur symbolisch en ik krijg…
waarschijnlijk geld terug’

BEKIJK ALLE ARTIKELEN

Mijke (39): ‘Er is een vereniging voor de pelgrimstocht naar Rome waar je informatie krijgt, en ik koop
boekjes met routes.’ © Mijke Vlasveld

Lopend naar Rome had Mijke (39)
onderweg soms spijt: 'Veel te zware
tas'
Een vakantie kan een flinke hap uit je budget zijn.
Maar sommige mensen hebben er een sport van gemaakt om goedkoop
vakantie te vieren. Op allerlei creatieve manieren drukken ze de kosten.
Elke week laten we zo’n vakantieganger aan het woord. Deze week: Mijke
Vlasveld (39) wandelt een pelgrimstocht in haar vakanties.
GOEDKOOP OP VAKANTIE

Lotte Kuipers 02-06-21, 14:00 Laatste update: 02-06-21, 15:26

Volg ons op social media!
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Thijs (22) kocht voor 7000
euro aan cryptomunten:
‘Zijn nu nog maar een derd…
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Tot een half jaar geleden
konden Amy en Martijn
rondkomen, maar nu lukt…
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Waarom een pelgrimstocht?

PREMIUM

Lees ook

Waarom sommige vrouwen
graag rijke mannen daten:
'Geld doet nu eenmaal iets…
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Kiki (39) en gezin backpacken met alleen handbagage: ‘Niet altijd even charmant’

Een miskoop van 400 euro:
'Mijn dochter heeft
misschien twintig nachten…
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GELDFLATERS

Marlou (28) en haar vriend slapen op vakantie in hun bestelbusje: ‘Beetje behelpen’

Mark: ‘Ondanks ons hoge
inkomen hebben we vaak
moeite om rond te komen’

5

FINANCIËLE WAS…

,,Met mijn toenmalige vriend ging ik naar een open dag van de legerbasis in
Havelte. Het was 8 kilometer van de parkeerplaats naar de basis en we
besloten te wandelen. We zagen tijdens die wandeling zoveel dingen die we
nooit eerder hadden gezien, terwijl we daar dagelijks langsreden. Daar wilden
we iets mee. Zo kwam ik bij langeafstandswandelingen. De pelgrimstocht naar
Santiago is populair, maar wij besloten naar Rome te lopen.”

AD WEBWINKEL
WEEKDEAL: Bastion Hotels

Van €107 voor €70
TINA - De Tina Turner
Musical: nú 30% voordeel op
elk ticket!

Hoe werkt zoiets?

Voor €38.95

,,Vanuit Nederland naar Rome is er geen vaste route. Ik heb routes aan elkaar
geplakt: bijvoorbeeld de GR5 en de Via Francigena. Er is een vereniging voor
de pelgrimstocht naar Rome waar je informatie krijgt, en ik koop boekjes met
routes. Ook kan ik lopen op kompas. Het eerste deel van de route wandelde ik
met mijn toenmalige vriend, het tweede deel liep ik drie jaar later samen met
mijn hond.”

World of Dinos in Utrecht &
Eindhoven

Voor €14.63
Attractiepark DippieDoe

Waar slaap je onderweg?
Van €14.95 voor €10.49

,,Op de gekste plekken, dat is zo leuk! Je krijgt een stempelkaart van de
vereniging en daarmee verzamel je stempels om aan te tonen dat je de route
loopt. Als je met die kaart aankomt in een dorp, mag je in de kerk slapen of je
tentje opzetten in de tuin. Soms verwijzen ze je naar mensen in het dorp en
kun je in de logeerkamer slapen.”
,,Ik ging ook wildkamperen. De allermooiste plek waar ik heb geslapen, was
bovenop een berg in Zwitserland. Af en toe kampeerde ik op campings. Soms
was de camping vol, maar als ze merkten dat ik lopend was propten ze me
ergens tussen en betaalde ik maar 5 euro.”
Lees verder onder de foto

vtwonen&design beurs

Van €29.95 voor €17.5
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Waarom sommige vrouwen
graag rijke mannen daten:
'Geld doet nu eenmaal iets…

De valkuilen van online
uitverkoop: ‘Zoom altijd in
op de naden’

Mijke (39) loopt tegenwoordig met haar hond. © Mijke Vlasveld

Het is dus best goedkoop?
,,Zeker. Je krijgt onderweg ook weleens gratis eten. De bakker gaf me een zak
broodjes toen hij erachter kwam dat ik een pelgrimstocht liep. En je bent geen
geld kwijt aan sightseeing. Ook al is iets 2 kilometer verderop, als je er lopend
naartoe moet mét achttien kilo op je rug doe je dat niet.”

De eerste week heb ik tien keer per dag mijn
rugzak afgedaan en opnieuw ingepakt omdat
hij zo zwaar was
- Mijke

Hoe is het om alleen te wandelen?
,,Ik had mijn hond mee, dat maakte
het minder eenzaam. Ik heb er geen
problemen mee om alleen door de
bergen te wandelen. Je hoeft niet
bang te zijn voor mensen, wel voor
het weer. Daarom heb ik een cursus
‘weer in de bergen’ gedaan. Je moet
het ook niet groter maken dan het is.
Het is wandelen. Als je het graag wilt
doen, ga!”

Mijke (39) kampeert soms voor weinig, maar
ook wildkamperen is een optie. © Mijke
Vlasveld

Waarom is het zo leuk?
,,Ik heb de mooiste dingen gezien en de gekste mensen ontmoet. Zo kwam ik
na een biertje op het terras terecht op iemands verjaardag. Daarbij leer je veel
over jezelf. Ik was freelance jurist, maar tijdens mijn tweede reis besloot ik
outdoor- en mindfullnesscoach te worden. Dat heb ik onderweg over mezelf
ontdekt.”
Dacht je weleens: waarom doe ik dit?
,,Oh, zo vaak. De eerste week heb ik tien keer per dag mijn rugzak afgedaan
en opnieuw ingepakt omdat hij zo zwaar was. Ook hadden we drie van de zes
weken regen. Ik dacht: waarom vind ik dit ook alweer leuk? En niet te vergeten
de pijnlijke voeten met blaren.”
Zijn er nieuwe plannen?
,,Ik wil de tocht naar Rome afmaken. En een rondje om de Mont Blanc lopen. Ik
heb net een kindje gekregen, dus die gaat mee. We hebben al een rugzak
gekocht waar hij in kan haha.”

Zou jij een pelgrimstocht lopen?
Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een
volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek
willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun
naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts
bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken

Kamperen is een van de goedkoopste manieren om vakantie te vieren. Maar
wat te doen als het weer tegenvalt? Tips om het warm en droog te houden zijn
in Nederland vaak nodig. Kijk daarvoor onderstaande video:

Dit weekend kamperen? Met deze tips blijf je
warm en droog

!
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Plaats hier je reactie

Resterende karakters 500

LOG IN EN REAGEER
Kirsten Hollaender

1 jaar geleden

wat een leuk verslag, leuk om samen met je hond te lopen lijkt me. En gaaf dat straks de baby
ook mee gaat. Interessant om te horen hoe ze bij het lopen is gekomen. In deze tijden
ontdekken het steeds meer mensen hoe leuk dit is. Tip tegen blaren: wandelwol!
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Bella las voorwaarden van haar
keuzebudget niet goed: ‘Ik moest 1400
euro vakantiegeld bijleggen’
Iedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële
gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun…
2 juli

GOEDKOOP OP VAKANTIE

Olaf gaf duizenden
euro's uit aan Lego:
'Zo’n vijftien dozen
uit mijn collectie
houd ik dicht. Te
waardevol’
27 juni
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Sociale media
gebruiken zonder
vergiftigd te worden,
zo doe je dat

Kiki (39) en gezin
backpacken met
alleen handbagage:
‘Niet altijd even
charmant’

Dit is waarom taugé
gezond is, maar je er
wel mee op moet
passen

11 juli

29 mei

11 juli

PREMIUM

De valkuilen van
online uitverkoop:
‘Zoom altijd in op de
naden’
8 juli

GELD & GELUK

Thijs (22) kocht voor 7000
euro aan cryptomunten:
‘Zijn nu nog maar een derde
waard’
In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en
Geluk. Na zijn studie wil Thijs in vastgoed investeren. ‘Mijn
cryptomunten zijn nog maar een derde waard van wat ik heb betaald.’
11 juli
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Marlou (28) en haar
vriend slapen op
vakantie in hun
bestelbusje: ‘Beetje
behelpen’
21 mei
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Chinezen eisen geld terug bij
banken na schandalen

Stoomtrein botst op trekker bij
spoorwegovergang in Gelders
dorpje

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsupdate nieuwsbrief van AD ontvangen via e-mail?

Aanmelden

E-mailadres

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.
Tip de redactie

Algemeen

Service

Meer AD

Colofon

Klantenservice

Abonnee worden

Auteursrecht

Krant niet bezorgd?

Digitale krant

Abonnementsvoorwaarden

Mijn account

Nieuwsbrieven

Gebruiksvoorwaarden

Vakantieservice

Webwinkel

Privacy statement

Adverteren

Kortingscodes

Cookie statement

Losse verkoop

RSS

Vacatures
Cookie instellingen

© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden

Apps

