Wandelprogramma 2019
● Actuele en uitvoeriger informatie over de wandelingen
staat in de e-mail die ca. 10 dagen voor elke tocht wordt
verstuurd. Via info@spvlimburg.nl kunt u zich aanmelden
als gratis abonnee.
Die informatie staat ook altijd tijdig op onze website:
www.spvlimburg.nl.
● Vooraf aanmelden is niet nodig: wees op tijd aanwezig op
het vertrekpunt.

Zat. 18 mei: Jubileumwandeling Slenaken – Moresnet
(heen- en deels terugwandeling)
15+10 km
N.a.v. 150 jaar bedevaart van Slenaken naar Moresnet organiseert de SPV een pelgrimswandeling ‘binnendoor’ tussen
beide plaatsen.
Vertrek 10.00 u. van de Remigiuskerk te Slenaken: achter langs
kasteel Beusdael, door Sippenaeken, langs de Geul en door
Plombières naar het Maria-oord. Ca. 14.00 u. korte viering;
daarna pauze. Ca. 15.00 u wandeling terug via Völkerich en de
Vijlener bossen naar Epen. Vandaar laatste 4,5 km terug met
bus 57 naar Slenaken (uursdienst) of te voet.

Zat. 21 sept.: Corneliustocht • Heerlerheide – Schin op Geul
(rondwandeling; vanaf Voerendaal 7,5 km)
14+14 km
Op het St.-Corneliusfeest om 09.30 u. vanuit de Corneliuskerk van Heerlerheide naar Schin op Geul, waar het Corneliusoctaaf wordt gevierd. Aansluitmogelijkheid bij station
Voerendaal om ca. 11.00 u. voor de laatste 7,5 km via Craubeek naar Schin op Geul. Aankomst ca. 13.30 u. Om 14.30 u.
terug via een andere route. Of met de trein via Voerendaal
naar Heerlen.

● Meedoen is gratis; een vrije bijdrage is welkom op IBAN
NL32 RABO 0133 5316 19 (t.n.v. SPV). Dank u!
Vr. 1 feb.: Brigidatocht • Wittem – Noorbeek
12+13 km
(rondwandeling; event. terug met lijnbus)
Vroege ochtendwandeling op het jaarfeest van Sint-Brigida,
beschermheilige van het vee en patrones van Noorbeek.
Start 07.00 u. in Wittem; men kan zich nog aansluiten om
09.00 u. in Margraten (nog 6 km). Om 11.00 u. viering in Noorbeek met zegening van water en brood. Om 13.00 u. wandeling terug naar Wittem via het Gulpdal, Landsrade en de
Gulperberg. Of met de Arrivabus (lijn 57) rechtstreeks terug
(uursdienst).
Di. 19 mrt: van Maria naar Jozef • Oostrum – Smakt 7+6 km
(rondwandeling)
Op het jaarfeest van St-Jozef gaan we naar zijn kapel in Smakt.
Start om 10.15 u. vanaf station Venray (in Oostrum). Na
700 m opening in de Mariakapel van de kerk van Oostrum.
Halverwege korte bezinning in de Willibrordkapel in de bossen
van Landgoed Geijsteren. Ca. 13.00 u. afsluiting in de St.-Jozefkapel van Smakt. Na een pauze in het Pelgrimshuis ernaast
wandeling terug via een kortere route. Ca. 15.30 u. terug bij
het station.
Vr. 19 april: Goede Vrijdag • Spaubeek – Munstergeleen
(rondwandeling)
7+6 km
We gaan naar het kruiswegpark bij de Pater Karel-kapel in
Munstergeleen. Vertrek 13.00 u. bij station Spaubeek. Via de
St.-Annakapel, Geleenbeek, kasteel Terborgh en Puth naar de
als kapel ingerichte boerenhoeve.
In het park ernaast is om 15.00 u. een Kruiswegviering.
Na een pauze lopen we terug langs de Geleenbeek en door
het Stammenderbos naar station Spaubeek. Terugkomst ca.
17.00 u.

Di 20 aug.: Bernardustocht • St.-Martens-Voeren – Val Dieu
(rondwandeling)
7,5+10 km
Op het jaarfeest van Bernardus van Clairvaux, patroon van
de cisterciënsers, naar abdij Val Dieu van die orde.
Start: 09.00 u. vanaf de kerk van Sint-Martens-Voeren (België, zuidelijk van Noorbeek; vanaf station Visé bereikbaar
met bussen van TEC en De Lijn). Heenweg via het Alsbos.
Om 11.00 u. viering in de abdijkerk; daarna ontvangst in
abdij en kloostertuin. Ca. 13.00 u. wandeling terug via St.Jean-Sart, St.-Annakapel en Sint-Pieters-Voeren (terras). Om
ca. 16.00 u. terug bij startpunt.

Zat. 22 juni: ‘De gank nao Meersje’ • Geulle – Meerssen
(rondwandeling)
7,5+7,5 km
Volgens eeuwenoude traditie trekken we in het sacraments
octaaf naar de basiliek van Meerssen.
Vertrek uit de kerk van Oud-Geulle om 09.30 u. Via bossen en
weiden en de buurtschappen Kasen en Humcoven bereiken
we ca. 12.00 u. de Sacramentsbasiliek. Na een bezinning en
een pauze op een van de terrasjes gaan we ca. 13.30 u. terug
via het Bunderbos. We zijn dan terug in Geulle om ca. 15.30 u.
Do 25 juli: Sint-Jacobustocht • Reuver – Roermond 20 km
(alleen heen; terug met de Arrivatrein)
Op de naamdag van Sint-Jacob, grotendeels over het Jacobspad.
Vertrek is om 11.00 u. vanaf de Lambertuskerk te Reuver.
Via de Duits-Nederlandse grens (Brachter Bos) en kapel ‘Op
de Heide’ naar Swalmen. Vandaar via het Jacobuspad naar
Roermond; onderweg een bezinning en pauze te Asselt. Ca.
17.00 u. ontvangst met soep en broodjes door de Broederschap St.-Jacobus bij de Jacobuskapel in Voorstad St.-Jacob.
Om 19.00 u. mogelijkheid om mee te doen aan de Jacobusviering in de kathedraal. Elk half uur is er een trein naar Reuver.

Vr. 1 nov.: Allerheiligentocht • rondom Thorn
10 km
(rondwandeling) Bereikbaar met buslijn 73.
Met 15 kapellen heeft Thorn de hoogste kapellen-dichtheid
van ons land. En alle zijn toegewijd aan evenzoveel heiligen.
Restauratie en beheer berusten bij de Stichting Kruisen en
Kapellen Thorn, die dit jaar 25 jaar bestaat. Bij elke kapel
staan we stil bij de historie en de vereerde heilige. Vertrek
13.00 u. vanuit de Abdijkerk midden in het witte stadje. Pauze halverwege in Het Kapelhuis (Onder de Linden). Om ca.
16.30 u. terug in Thorn.
Zo 22 dec.: Margraten/Noorbeek/Val Dieu – Banneux
(alleen heen; terug met bussen)
42, 36 of 25 km
Deze ‘klassieker’ kan men
individueel lopen vanaf Margraten tussen 7.00 en 7.30 u;
vanaf Noorbeek tussen 7.45
en 8.15 u., en tussen 10.00
en 10.30 u. vanaf Val Dieu.
Daar start om 10.30 u. een
groepswandeling met ook
een bezinning in het kerkje
van Noblehaye. Om 17.30 u.
is er een eucharistieviering in Banneux met muzikale begeleiding. Voor busvervoer terug (20.00 u.) dient men vooraf
via internet een buskaartje te kopen!

NOG MEER PELGRIMSWANDELINGEN in 2019
Aanbod van anderen – meer info bij de contactpersonen
Zat. 5 jan.: Gerlachustocht • Banholt – Houthem
12 km
Van de St.-Gerlachuskerk te Banholt (na de viering van
9.30 u.) naar het graf van St.-Gerlachus in Houthem. Om
15.00 u. terugtocht.
Info: leo@renierkens.eu, tel. 043 457 3308 of 06 206 00 713.
Do. 17 jan.: Antoniustocht b.g.v. Bemelen 1000+ 8/15 km
Slot Millenniumfeest van Bemelen: van Valkenburg (start Nicolaaskerk 08.30 u.) via Sint-Gerlach naar Bemelen (8 km).
Om 11.00 u.: viering met zegening Sint-Tuënisbrood; daarna
kermis. Met bus 8 terug of te voet via Wolfshuis en de Cauberg (7 km). Info: www.laurentiusparochie.nl
Zat. 6 apr.: Franciscaanse tocht • Maastricht – Hasselt
40 km
Vertrek 7.00 u. bij de kerk OLV van Lourdes, Maastricht naar
het Heilig Paterke in Hasselt. Om 18.30 u. viering met de
Gele Rijders. Met de bus terug.
Info: Mattie Jeukens ofm, tel. 043 363 43 48.
Do. 27 jun.: ‘OLVAB’-wandeling • Valkenburg – Wittem 12 km
Op de feestdag van O.L.V. van Altijddurende Bijstand. Om
7.30 u. vanuit de kapel van de vroegere OLVAB-kerk in Valkenburg naar Wittem (11 u. feestelijke viering).
Info: nan.paffen@kloosterwittem.nl.
Do. 15 aug.: Kroedwistocht • Kapel in ‘t Zand, Roermond
b.g.v. Maria Tenhemelopneming (rondwandeling) 19 km
Start om 9.30 u. naar basiliek St.-Odiliënberg en Priorij Thabor (rust- en bezinningsmoment). Via Lerop terug naar Kapel in ‘t Zand. Om 16.30 u. zegening van de kroedwis.
Info: Bedevaartpastoraat Kapel in ’t Zand tel. 0475 315 461.
Zat. 7 sept.: Quirinustocht • Rott (D) – Wahlwiller 29 km
In het Quirinusoctaaf vanuit de Quirinuskerk Rott via Holset
naar Wahlwiller. Tegelijk rondwandeling via Holset (12 km).
Info: menmploemen@home.nl.
Zat. 7 sept.: Kapellentocht • Beersdal – Rolduc
24 km
Vertrek 8.30 uur vanuit de Antonius van Paduakerk in Heerlen langs de groene rand van Parkstad Limburg; bezinning
bij kapelletjes. Met de bus ca. 18 uur terug.
Info: Mattie Jeukens ofm, tel. 043 363 43 48.

NOG MEER PELGRIMSWANDELINGEN — vervolg
Zat. 5 okt.: Sterre der Zeetocht
25/16/9 km
Vertrek 8.30 u. van station Voerendaal. Opening in Winthagen en via opstapplaatsen Schin op Geul en Houthem naar de
O.L.V.-basiliek in Maastricht. Aankomst 17 u.
Info: Bert Van den Hof, tel. 043 407 26 09.
Woe. 16 okt.: Gerardustocht • Welten – Wittem 13+13 km
Start 7.30 uur vanaf de Martinuskerk Welten. Via Ubachsberg,
Mingersborg en Eyserheide naar Wittem. Aldaar om 11 u. viering vanwege het Gerardusfeest.
Info: www.kloosterwittem.nl
Zat. 9 nov.: Kerk en Kunstroute
Dag van bezinning, kunst en wandelen van Holset naar Wijlre
(deels per auto). Vertrek: 08.30 u. bij kerk Wijlre. Prijs: € 10,Info: Mattie Jeukens ofm, tel. 043 363 43 48.

Pelgrimswandelingen

Stichting Pelgrimswegen
& Voetpaden
www.spvlimburg.nl

MEERDAAGSE PELGRIMSTOCHTEN
Vastenactie Pelgrimstocht op 11, 12 en 13 april 2019 in en
rond Weesp. Info: guus.prevoo@vastenactie.nl
PeerkePad van Wittem naar Tilburg 1 t/m 7 sept. 2019
Info: h.erinkveld@redemptoristen.nl of tel. 043 601 8812

OP EIGEN GELEGENHEID OP PAD?

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

Pelgrimspaden in Limburg: 13 bezinningswandelingen 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.
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.

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

www.spvlimburg.nl
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