
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Donderdag 5 januari:  
Sint-Gerlachuswandeling Banholt- Houthem.  
De Gerlachusparochie van Banholt pelgrimeert op het jaar-
feest naar haar patroonheilige in Houthem. Vertrek na de 
eucharistieviering van 09.30 u. Heenweg 12 km; 15.00 uur 
terugwandeling (1,5 km korter) Info: leo@renierkens.eu 
 
Woensdag 1 februari:  
Brigidatocht: Wittem – Margraten - Noorbeek 12 + 13 km  
Een klassieker van de SPV op het jaarfeest van de patrones van 
Noorbeek, Sint-Briej’. Start 07.00 u in Wittem; halver-wege is 
om 09.00 u Margraten een opstapplaats. Om 11.00 u   
eucharistieviering met de dorpsgemeenschap. Om 13:00 u met 
de bus terug (lijn 57, elk half uur) of te voet via Gulpdal. 
 

Zondag 19 maart:  
Van Maria naar Sint-Jozef: Oostrum –Smakt vv 7+6 km 
Op het feest van St.Jozef  naar zijn kapel in Smakt. Start 10.15 u 
vanaf station Venray (in (Oostrum). Na 700 m opening in de 
Mariakapel te Oostrum. Halverwege bezinning in de 
Willibrordkapel in de bossen van Landgoed Geijsteren. Plm. 
13 u. afsluiting in Smakt.  Na de pauze in het Pelgrimshuis 
ernaast terug naar het station. Aankomst daar plm. 15.30 u. 
 

Vrijdag 7 april: 
Goede Vrijdagtocht Margraten – Cadier en Keer 9 + 7 km  
Start: 12.00 u vanuit de kerk van Margraten naar het Kruis-
wegpark bij het Missiehuis te Cadier en Keer. Om 15.00 u  
bezinning langs de kruiswegstaties. Terug via  Antoniusbank.  

ZATERDAG 1 APRIL: DAG VAN DE PELGRIM TE WITTEM 
’s Morgens korte wandelingen rond Wittem (met de SPV) 
en ’s middag o.a. lezing van Herman Vuijsje (bekend van zijn 
tocht van Santiago de Compostela naar Amsterdam: 
‘Pelgrim zonder God’). Er is een pelgrimsmarkt met diverse  
pelgrimsorganisaties. Info t.z.t. op www.kloosterwittem.nl 
 

Zaterdag 15 april: 
Franciscaanse tocht Maastricht–Hasselt 40 km 
Vertrek 07.00 u bij de Lourdeskerk , Maastricht naar het Heilig 
Paterke, Hasselt. Daar om 18.30 u viering met Harmonie de 
Gele Rijders. Info: Mattie Jeukens ofm, tel. 043 363 43 48.  
 
Zaterdag 13 mei: 
Servaaswandeling van de basiliek naar de Servaasbron  
Op het St.-Servaasfeest start om 10 uur een wandeling  vanaf de 
basiliek door de binnenstad van Maastricht naar de Servaas-
bron  (Jekerdal); en terug. Info: caspar.vanhilten@sintservaas.nl 
 

Maandag 29 mei, Tweede Pinksterdag 
O.L.V.van Loretotocht: Noorbeek - Visé (B) 13 + 13 km  
Een oude traditie in ere hersteld! Start 10.00 u in de Brigidakerk 
van Noorbeek; via de Steenboskapel naar de Loretokapel bij 
Visé (B). Aankomst 13.00 u. Terug per trein via Maastricht of te 
voet via ’s Gravenvoeren (pauze); 16.00 u terug in Noorbeek. 
 

 
 

Zaterdag 17 juni 
Van Maria, Maastricht naar Gerlachus, Houthem 10 + 10 km 
Vertrek 09.00 u vanaf de Lourdeskerk aan de Groene Loper in 
Maastricht naar het praalgraf van St.-Gerlach te Houthem. Te 
voet of per trein terug. Info: Mattie Jeukens:  tel 043-3634348 
 

Dinsdag 27 juni:   
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand-tocht 9 km 
Op het jaarfeest van de bekende Maria-icoon start om 08.15 u 
bij de Sterre der Zee-kapel te Simpelveld een pelgrimstocht 
door en boven het Eyserbeekdal naar Wittem. Na aankomst 
een viering aldaar om 11.00 u. Info: www.kloosterwittem.nl. 

Zondag 2 juli: 
Van Maastricht naar de Kroningsfeesten, Tongeren (B) 22 km 
Start 09.15 u vanuit Maastricht/Wolder (mgr Vranckenplein; 
gratis parkeren) of 3 km verder bij de H.Grafkapel te Kanne (B) 
opening is om 10.00 u. We wandelen via Zussen naar Meer 
Severinuskapel (bezinning en pauze) naar Tongeren; aankomst 
15.00 u bij de start van de 7-jaarlijkse Maria-Kroningstocht. 
Na afloop met de Belgische lijnbus terug naar Maastricht. 
 
Donderdag 10 augustus: 
Laurentiustocht Voerendaal – Laurensberg 17 km 
Tocht op zijn jaarfeest tussen twee Laurentiuskerken. Om 10 
uur van de in 1049 door paus Leo IX ingezegende kerk van 
Voerendaal naar die op de Laurensberg (vlak voor Aken) via  
Simpelveld (bezinning en pauze) en Bocholtz. Plm 16.00 u 
afdalen naar de Akense voorstad voor een terras. Daar de bus 
naar Heerlen en overstappen op de trein naar Voerendaal. 
 
Zaterdag 2 september:  
Kapellentocht van Beersdal naar Abdij Rolduc  24 km 
Langs de groene rafelrand van Parkstad Limburg. Vertrekpunt   
Antonius v.Paduakerk, Heerlen om 08.30 uur. Vanaf Rolduc 
met een bus terug. Info: Mattie Jeukens.  Tel 043-3634348. 
 
Zondag 10 september: 
Hunsel – Kapel Onder de Linden (Thorn) – Hunsel 14 km 
Vertrek 10.30 u van de Jacobuskerk van Hunsel naar de Abdij-
kerk te Thorn (9 km). Om 14 u start daar de processie naar de 
Kapel Onder de Linden (1 km)  b.g.v. het 350-jarig bestaan. Na 
de feestelijkheden 4 km te voet of per bus terug naar Hunsel.   
 

Zaterdag 7 oktober  
Sterre der Zeetocht Winthagen – Maastricht 26 km 
De jaarlijkse tocht van de kapel van Winthagen (Voerendaal) 
naar de basiliek O.L.V. Sterre der Zee b.g.v. het jaarfeest. Men 
kan ook starten op halteplaatsen Schin op Geul of Houthem. 
Info: bert@vandenhofcenk.nl of www.sterre-der-zee.nl  
 

Zondag 8 oktober  
Mgr Schraventocht Lottum (Noord-Limburg) 13 km. 
Ter herdenking van de moord in 1937 op mgr. Schraven en  
gezellen. Na de eucharistievering van 10.30 u te Lottum over 
het Schravenpad via het Schuitwater naar de ‘memorialkapel’ 
in Broekhuizenvorst. Daarna via een ommetje over de Maas en 
Arcen terug. Info: www.mgrschraven.nl  

Wandelprogramma 2023 
 Plm. 10 dagen voor elke wandeling wordt per e-

mail aanvullende informatie gestuurd. U kunt 
zich gratis aanmelden via  info@spvlimburg.nl   
Meer info staat tijdig op www.spvlimburg.nl 

  

 Vooraf aanmelden is niet nodig. Wees tijdig 
aanwezig op het vertrekpunt. En meedoen is 
gratis; een vrije gift is welkom op banknr IBAN 
NL32 RABO 0133 5316 19 van de SPV. Dank u! 

 
LET OP: De cursief gedrukte tochten worden door 
anderen georganiseerd. Meer informatie is bij de 
daar genoemde personen of adressen verkrijgbaar.  
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Maandag 16 oktober:   
Gerardustocht van Gerardushoeve Epen naar Wittem 7 km 
Op het jaarfeest van St.-Gerardus een ochtendwandeling van-
af de Gerardushoeve (tussen Epen en Eperheide) door bossen 
en weiden naar Wittem. Vertrek: 08.30 u; aankomst op tijd 
voor de viering van 11.00 uur. Daarna te voet terug via andere 
route (ook 7 km) of met rechtstreekse bus lijn 57 terug naar de 
Gerardushoeve. Info: www.kloosterwittem.nl. 
 

Zaterdag 21 oktober:  
Kerk en Kunstwandeling; dag van bezinning en kunst. 
Om 08.30 uur vanaf kerk van Wijlre per auto naar Holset; dan 
te voet naar Wijlre. Info: Mattie Jeukens, tel. 043 363 43 48.  
 

Woensdag 1 november, Allerheiligen  
Tocht langs vele heiligen van Valkenburg naar Maastricht   
Start  10.00 u bij de kerk van de H.Nicolaas en Barbara via Sint  
Gerlach en Sint Martinus (Houthem),  Sint Monulphus en 
Gondulfus (Berg & Terblijt) en H.Walburga (Amby) naar Sint 
Servaas en de Sterre der Zee, Maastricht. Terug met de trein. 
 
Zondag 17 december 
Adventstocht van Margraten naar Banneux 42, 36 of 25 km  
De jaarlijkse klassieker van Margraten, Noorbeek of Val Dieu 
(42, 36 of 25 km) naar Maria in Banneux in de Ardennen. Met 
om 17.30 uur een viering aldaar. Voor busvervoer terug is 
aanmelden  vooraf noodzakelijk: www.spvlimburg.nl. 
 

OP EIGEN GELEGENHEID OP PAD? 
Deze boekjes zijn o.a. te koop in de Wittemse boekwinkel. 
● Pelgrimspaden in Limburg: 13 bezinningswandelingen 
tussen 12 en 26,5 km naar pelgrimsoorden en ‘heilige plekjes’ 
in Nederlands Limburg. Prijs: € 10,90. Uitg. TIC 
● 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 
● ‘Wittemse wandelingen’: 9 rondwandelingen vanuit Wittem 
tussen 7 en 15 km. Prijs € 7,50. Uitg. Klooster Wittem.  
●  ‘Wittem – Banneux – Wittem’.  In 2 dagen via Abdij Val Dieu 
naar Maria-oord Banneux; in 2 dagen terug via Herve, 
Thimister en Hombourg. Totaal 95 km. SPV-uitgave. € 5,95 
● ‘Maastricht – Maria Laach’. Deze 8-daagse tocht van 180 km 
door Z-Limburg en de Eifel langs kloosters en abdijen moest 
herzien worden, mede als gevolg van de overstromingen van 
juli 2021. Een nieuwe uitgave wordt medio 2023 verwacht.  

MEERDAAGSE PELGRIMSTOCHTEN 
De SPV organiseert eendaagse pelgrimswandelingen, maar 
is ook betrokken bij meerdaagse tochten, zoals de zeven-
daagse Benedictustocht die gebaseerd is op de door de SPV 
uitgezette wandelroute van Maastricht naar Maria Laach (in 
het nieuwe boekje startend bij Abdij Mamelis). Ook maken 
wij u attent op enkele andere groepspelgrimages.  
 

Sint-Benedictus abdijentocht 
Van Abdij Mamelis naar Maria Laach 180 km in 8 dagen   
Di 12 t/m di 19 september organiseert Klooster Wittem I.s.m. 
de SPV een achtdaagse tocht tussen de benediktijner abdijen 
van Mamelis (Lemiers) en Maria Laach in de Eifel, o.a. via Abdij 
Kornelimünster, Monschau, Kloster Steinfeld en Hohe Acht; 
met een uitloop naar de Rijn voor de trein terug.  
Eind aprll meer info beschikbaar op www.kloosterwittem.nl. 
 

Franciscaanse voettochten in Frankrijk en Italië 
O.l.v. Mattie Jeuken ofm (Maastricht) Info: tel 043-3634348  
►vanaf 24 april: door de Morvan naar Vezelay 
►vanaf 29 mei: o.a. wandelen vanuit klooster in Noord-Italië 
►vanaf  17 sept.: ‘frescoreis’ langs Italiaanse kunststeden 
 

 
 

PeerkePad van Wittem naar Tilburg  
Zevendaagse tocht van zondag 4 t/m zaterdag 10 juni: van de 
heilige Gerardus naar de zalige Peerke Donders: van Wittem via 
Valkenburg, Berg a/d Maas, Bree, Achel, Vessem naar het 
Peerke Donderspark in Tilburg-Noord. Info-folders zijn verkrijg- 
baar in Wittem  of te downloaden via www.peerkepad.nl. 

Pelgrimswandelingen  
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Wandelen met de SPV 

is wandelen met een plus 

 
Wittemer Allee 34  6286 AB Wittem 
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