NOG MEER PELGRIMSWANDELINGEN

DAGWANDELINGEN NAAR PELGRIMSOORDEN

Deze worden georganiseerd door anderen; zie contact
gegevens bij elke tocht.

In 1995 werd de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden
(SPV) opgericht om de oude traditie van pelgrimeren te
voet levend te houden.
De SPV geeft pelgrimsgidsen uit en organiseert groeps
wandelingen naar heiligdommen in en rond Ned. Lim
burg, bijvoorbeeld op de feestdag van een heilige. Het
gaat om een plezierig optrekken met elkaar, met af en
toe een bezinningsmoment: bij de start, onderweg en op
het eindpunt. Soms sluiten de pelgrims zich aan bij een
viering ter plaatse.
De SPV is een zelfstandige stichting, maar werkt nauw
samen met Klooster Wittem, het Gerarduspelgrimsoord
aan de Geul bij Gulpen. Daar heeft de SPV haar vergaderen postadres: Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem.

Vr .5 jan.: Gerlachustocht Banholt - Houthem

12 km

Zat. 7 april: Franciscaanse tocht M’tricht–Hasselt

40 km

Van de St-Gerlachuskerk te Banholt (na viering van 09.30 u.)
naar het graf van St.-Gerlach in Houthem. Om 15.00 u. terug
tocht. Info: leo@renierkens.eu of tel. 043 457 3308.

Vertrek 07.00 u. bij de kerk OLV van Lourdes, Maastricht naar
het Heilig Paterke in Hasselt (B). Om 18.30 u. viering met de
Gele Rijders. Info: Mattie Jeukens ofm, tel. 043 363 4348.

Wo. 27 juni: ‘OLVAB’ -wandeling Kunrade – Wittem 14 km
Op de feestdag van O.L.V. van Altijddurende Bijstand.
Om 07.00 u. vanuit gelijknamige kerk in Kunrade-Voerendaal
naar Wittem. Info: nan.paffen@kloosterwittem.nl.

Di. 15 aug.: Kapel in ’t Zand – St.Odiliënberg vv

17 km

Op het feest van Maria Tenhemelopneming (patroonsfeest Ka
pel in ’t Zand, Roermond) een rondwandeling via Melick, langs
de Roer naar St.-Odiliënberg. Info: wjclout@zonnet.nl.

OP EIGEN GELEGENHEID OP PAD?

Zat. 8 sep.: 150e (!) bedevaart Slenaken-Moresnet

15 km

● ‘Bidden bij de buren’: tien rondwandelingen tussen 14 en
27 km vanuit Ned. Limburg naar pelgrimsoorden net over de
grens in Duitsland en België. Prijs: € 10,90.
Uitg. TIC; ISBN/EAN 978-90-78407-80-5.

Zat. 8 sept. Kapellentocht Beersdal - Rolduc

24 km

● ‘Maastricht – Maria Laach’. In acht dagen (180 km) via
kloosters en abdijen (Wittem, Mamelis, Kornelimünster,
Mariawald, Kloster Steinfeld); varianten via Heimbach en via
Monschau. SPV-uitgave in eigen beheer. € 5,95

Zat. 6 okt.: Sterre der Zeetocht naar Maastricht 22/16/10 km

● ‘Wittem – Banneux – Wittem’. In twee dagen via Abdij
Val Dieu naar Maria-oord Banneux; in twee dagen via Herve,
Thimister en Hombourg terug. Totaal 95 km. SPV-uitgave in
eigen beheer. € 5,95

Di. 9 okt.: Mgr.Schraventocht rond Lottum

● ‘Wittemse wandelingen’: negen rondwandelingen tussen
7 en 15 km vanuit Klooster Wittem. Elk ‘rondje’ heeft een ei
gen thema. Uitgave Klooster Wittem in eigen beheer. € 5,95

Vertrek 8.30 u. van de Antonius v. Paduakerk, Heerlen langs de
groene rand van Parkstad Limburg; bezinning bij kapelletjes.
Met de bus ca. 18.00 u. terug. Info: Mattie Jeukens zie 31/3.
Vertrek 8.30 u. van station Voerendaal; opening in Winthagen;
via Schin op Geul en Houthem naar de O.L.V.-basiliek, Maas
tricht. Aankomst 17.00 u. Info: tel. 043 343 2084.

17 km

Op herdenkingsdag moord op mgr. Schraven in China. Vertrek
09.30 u. via mgr. Schravenpad rond Lottum naar Arcen en
Broekhuizenvorst. Terug langs de Maas. www.mgrschraven.nl

16 okt.; Gerardustocht Welten – Wittem

13 + 13 km

Start 07.30 u. Martinuskerk Welten (Heerlen). Via Ubachsberg, Mingersborg en Eyserheide naar Wittem. Daar om
11.00 u. viering Gerardusfeest. Zie www.kloosterwittem.nl

www.spvlimburg.nl

● Nieuw! ‘Pelgrimspaden in Limburg’: 13 bezinningswande
lingen tussen 12 en 26,5 km naar pelgrimsoorden en ‘heilige
plekjes’ in Nederlands Limburg. Prijs: € 10,90.
Uitg. TIC; ISBN/EAN 978-94-91561-86-3.

29 km

Start: 07.00 u. vanaf kerk Slenaken, 11.00 u. jubileumviering in
Moresnet; 14.00 u. Kruisweg in het park. Info: Wiel Colen, tel.
043 457 3596, www.parochiesems.nl/slenaken

Stichting Pelgrimswegen
& Voetpaden

Deze en andere pelgrimsgidsen zijn o.a. verkrijgbaar in
Wittem; zie www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Zat. 1 sept.: Quirinustocht - Rott (D) - Wahlwiller

In het Quirinusoctaaf van de Quirinuskerk Rott (bij Aken) via
Holset naar Wahlwiller. Tegelijk rondwandeling via Holset (12
km). Info: Marcel Ploemen: menmploemen@home.nl.

Pelgrimswandelingen

Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden
Vragen, busreserveringen, etc:
info@spvlimburg.nl

www.spvlimburg.nl

2018

Wandelprogramma 2018
Voordat u met de SPV op stap gaat…
● Gegevens zijn onder voorbehoud. Actuele en meer uitvoe
rige informatie staat telkens twee weken vóór de tocht op
onze website: www.spvlimburg.nl.
● Vooraf aanmelden is niet nodig; op tijd aanwezig zijn op
het vertrekpunt is voldoende. Aanmelden is wél nodig als u
op 23 december met de bus mee terug wilt.
● Meedoen is gratis; een vrije bijdrage is welkom op IBAN
NL32 RABO 0133 5316 19 t.n.v. SPV. Dank u!

Do. 1 febr.: Brigidatocht Wittem – Noorbeek,
12 + 13 km (rondwandeling; event. terug met lijnbus)

Vroege ochtendwandeling op het jaarfeest van Sint-Brigida,
beschermheilige van het vee, in Noorbeek. Start 07.00 u. in
Wittem; mogelijkheid tot aansluiten om 09.00 u. in Margra
ten (halfweg). Tegen 11.00 u. aankomst in Noorbeek voor
de viering met zegening van water en brood. Om 13.00 u.
wandeling terug naar Wittem via het Gulpdal, Landsrade
en de Gulperberg. Of met bus (lijn 57) rechtstreeks terug
(uurdienst).

Zat. 2 juni (Heiligdomsvaart): Houthem - Maas
tricht, 18 km (alleen heen; terug met Arrivatrein)

Zat. 3 nov.: Hubertustocht Elsloo - Genhout,
18 km (rondwandeling)

Tijdens de 7-jaarlijkse Heiligdomsvaart in Maastricht te voet
naar Sint-Servaas in het voetspoor van Sint-Gerlach. Vertrek
10.00 u. vanuit de St.-Gerlachuskerk, (Houthem). Ca 15.00
u. ontvangst in de St.-Servaasbasiliek. Om 16.00 u. is de
reliekentoning.
Met de stoptrein terug naar Houthem (halfuursdienst).

Op de feestdag van Sint-Hubertus langs akkers en door
bossen. Vertrek 10.00 u. in de Augustinuskerk te OudElsloo. Na een bezinning bij de boskapel in Beek door het
Kelmonderbos naar de Hubertuskerk van Genhout. Aan
komst ca 13.00 u. Een uur later is de retourtocht via een
andere route. Ca 16.00 u. terug in Elsloo.

Zat. 30 juni: Rozendorp Lottum - Mariaoord Tienray, 12 + 8 km (rondwandeling; event. terug met lijnbus)

Zo. 25 nov.: Barbarakapel Terwinselen – Abdij
Rolduc, 13 + 7 km (rondwandeling; event. terug met

Vertrek 10.30 u. uit Lottum via Arcen (overkant Maas),
Broekhuizenvorst (herdenkingskapel mgr. Schraven) en Swol
gen naar ‘Klein Lourdes’, Tienray. Daar of met de bus terug
of te voet door bossen en langs vennen. Aankomst in Lottum
ca 17.00 u. Begin en eindpunt liggen aan buslijn 88 VenloVenray (uurdienst).

Zo. 23 dec.: Margraten/Noorbeek/Val Dieu Banneux, 42, 36 of 25 km (alleen heen; terug met

Vr. 30 maart: (Goede Vrijdag): Wittem - Simpelveld, 9 + 9 km (rondwandeling; event. terug met lijnbus)

De bezinningswandeling vertrekt om 11.00 u. uit Wittem
en gaat eerst naar Wahlwiller voor een meditatie bij de
Kruisweg van Aad de Haas. Vervolgens over de Kruisberg en
langs de Eyserbeek naar het Kruiswegpark in Simpelveld.
Daar sluiten de pelgrims zich om 14.00 u. aan bij de plaat
selijke Kruiswegviering. Rond 15.00 u. is de terugwandeling
via Baneheide en Nyswiller naar Wittem. Of met buslijn 40
rechtstreeks naar Wittem terug (uurdienst).

Zat. 28 april: Catharinatocht Moresnet - Astenet
(B), 17 km (rondwandeling; event. terug met lijnbus)

Daags vóór het jaarfeest van St.-Catharina van Siena naar
haar kapel in Astenet. Vertrek 10.00 u. van Maria-oord
Moresnet. Wandeling langs de Geul, Rochuskapel (Kelmis),
kasteel Eyenbourg en Katharinenstift. Bezinning in de moder
ne Catharinakapel (Astenet). Via Hergenrath (1,5 km verder,
pauze), Neu-Moresnet en Preuswald terug naar Moresnet;
aankomst ca. 15.00 u.
Moresnet, Astenet en Hergenrath zijn bereikbaar met TECbus 396 van en naar Vaals (uurdienst).

belbus)
Feestdag van Sint-Catharina van Alexandrië, patrones van
de filosofen (daarom vereerd in Abdij Rolduc) en van de
mijnwerkers (voordat Sint-Barbara dat werd). De tocht
begint 10.00 u. in de St.-Barbara Gedachteniskapel voor
omgekomen mijnwerkers (Landgraaf-Terwinselen) Langs
mooie beken en hoge beuken en door het Wormdal naar
Abdij Rolduc, bakermat van de Nederlandse mijnbouw.
Aankomst ca 14.00 u. Met de belbus of te voet terug naar
het begin.

Wo. 25 juli: Sint-Jacobustocht Hunsel Roermond, 18 km (alleen heen; terug met lijnbus)

Op de naamdag van Sint-Jacobus om 10.00 u. vanuit de
Jacobuskerk in Hunsel naar de historische St.-Jacobuskapel
in de kathedraal van Roermond. Via weilanden en akkers, de
Beegderheide en Horn. Pauze en bezinning in Grathem.
Afsluiting in de kathedraal ca 16.00 u.
Met bus 73 (uurdienst) in 35 min. terug naar Hunsel.

Do. 23 aug.: Sint-Rosatocht Doenrade – Sittard
v.v., 19 km (rondwandeling)

Op het St.-Rosafeest vertrekt om 09.30 u. vanaf de St.Jozefkerk te Doenrade een tocht naar de Rosakapel op de
Kollenberg te Sittard, via het Clemenskerkje in Merkelbeek
(bezinning), Bingelrade (pauze) en het schilderachtige Hilles
berg (D). Wandeling terug via Watersley en Windraak. Terug
in Doenrade ca 16.30 u.

bussen)
Deze ‘klassieker’ start in groepjes in Margraten tussen
7.00 en 7.30 u; in Noorbeek tussen 7.45 en 8.15 u. en in
Val Dieu tussen 10.00 en 10.30 u. Bezinning in het kerkje
Noblehaye voor passerende pelgrims. Om 17.30 u. viering
in Banneux met muzikale begeleiding.
Voor busvervoer terug (20.00 u.) vooraf via internet een
buskaartje kopen! Zie t.z.t. de SPV-website.

