Wandelprogramma 2022


Actuele en uitvoeriger informatie (ook over
event. coronamaatregelen) staat in de e-mail
die ca. 10 dagen voór elke tocht gaat naar
abonnees. Via info@spvlimburg.nl kunt u zich
gratis aanmelden. Meer informatie staat ook
tijdig op www.spvlimburg.nl



Vooraf aanmelden is niet nodig (behalve voor de
Banneuxtocht op 18 dec.). Op tijd aanwezig zijn
op het vertrekpunt is voldoende.



Meedoen is gratis; een vrije gift is welkom op
banknr IBAN NL32 RABO 0133 5316 19. Dank!

De cursief gedrukte wandelingen worden door
derden georganiseerd. Meer info is verkrijgbaar bij
de daar genoemde contactpersonen.

Woensdag 5 januari:
!
Sint-Gerlachuswandeling
Banholt- Houthem.
De Gerlachusparochie van Banholt pelgrimeert op het jaarfeest 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
Dinsdag 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 om 07.00 uur in Wittem;
halverwege is Margraten om 09.00 uur opstapplaats; 11.00
uur eucharistieviering met de dorpsgemeenschap. Om 13:00
uur met Arrivalijn 57 (halfuursdienst) of wandelend via het
Gulpdal en buurtschap Landsrade terug.
Zaterdag 19 maart:
Sint-Jozefwandeling door het Gulp- en Geuldal 14 + 8 km.
Op zijn naamfeest lopen we van de St.Jozefkapel in Schilberg
(Slenaken) naar die van Hilleshagen (bij Mechelen). Start:
Klooster Hoogcruts, tussen Slenaken en Noorbeek (hoe laat
wordt nog bekend gemaakt). Heen via buurtschappen Nurop ,
Diependal en Elzet naar Hilleshagen. 1Km naar Mechelen en
dan met buslijn 57 terug naar Hoogcruts, of 8 km te voet.

Zaterdag 2 april:
Franciscaanse tocht Maastricht–Hasselt 40 km
Vertrek 07.00 uur bij de kerk OLV v Lourdes, Maastricht naar het
Heilig Paterke, Hasselt. Om 18.30 u. viering aldaar met Harmonie
de Gele Rijders. Info: Mattie Jeukens ofm, tel. 043 363 43 48.
Vrijdag 15 april:
Goede Vrijdagtocht Berg a/d Maas – Dilsen (B) 6 + 7 km
In Oud-Dilsen (B) staat een oude kerktoren met een kruiswegen Mariapark. De wandeling vanaf het veerpont van Berg a/d
Maas naar deze mooie bezinningsplek voert (heen en terug)
door het nieuwe natuurgebied Negenoord van de Maasvallei.
Vrijdag 13 mei:
Sint- Servaastocht door het Leudal 16 km.
Start om 10.30 uur vanaf de Sint-Lambertuskerk te Haelen
naar St.-Servaas (kerk en kapel in en bij Nunhem) Een rondwandeling door o.a. het prachtige Leudal langs beken en door
bossen, langs diverse kapellen.

Zaterdag 14 mei:
Servaaswandeling in en rond Maastricht
B.g.v. het Sint-Servaasfeest organiseert de St.Servaasparochie
een wandeling van Kanne (B) via de Servaasbron (Jekerdal)
naar de Servaasbasiliek. Info: caspar.vanhilten@sintservaas.nl
Vrijdag 3 juni:
Pater Karelrondwandeling Munstergeleen 9 km
Een wandeling b.g.v. de 15de gedenkdag van de heiligverklaring
van Pater Karel en het door de paus uitgeroepen Heilig Jaar,
vanuit de Pater Karelkapel. Info: patermartin@paterkarel.nl.
Maandag 27 juni:
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand-tocht 9 km
Op dit Mariajaarfeest start op 08.15 uur bij de Sterre der Zeekapel te Simpelveld een pelgrimswandeling door en boven het
Eyserbeekdal naar Wittem. Na aankomst een viering aldaar om
11.00 uur. Info: www.kloosterwittem.nl.

Op weg naar Wittem

Maandag 11 juli:
Benedictus-abdijtocht Mamelis-Kornelimünster (D) 24 km.
Op het Benedictusfeest wandelen we van de benedictijner
abdij bij Vaals via het H.Genovevakerkje te Holset, het
Drielandenpunt en het Aachener Wald naar de benedictijnen
van Kornelimünster (D). Start om 9.30 u. Aankomst 16.30 uur.
Met de bus (ASEAG en Arriva) terug naar abdij van Mamelis.

Bonhoefferkruis in het Aachener Wald
Maandag 25 juli:
Jacobustocht van Reuver naar Roermond 20 km
Het vertrek is om 11.00 uur vanuit de Sint-Lambertuskerk,
Karel Doormanlaan 2 in Reuver. Vandaar gaat de tocht
eerst via de Duits-Nederlandse langs het riviertje de Swalm.
Na de pauze gaat de wandeling langs de Swalm, door
Swalmen naar het fraai gelegen kerkje van Asselt. De
wandeling eindigt in Voorstad St. Jacob van Roermond.
Zondag 4 september:
Pelgrimswandeling b.g.v de Heiligdomsvaart van Susteren
Dit zevenjaarlijkse religieuze festijn is aanleiding voor een
wandeling van Sittard naar de Amelbergabasiliek te Susteren
langs plekjes met een pelgrimskarakter. Tijd en route worden
nog op het programma rond de reliekenstoet afgestemd..

Zaterdag 10 september:
Kapellentocht van Beersdal naar Abdij Rolduc 24 km
Langs de groene rafelrand van Parkstad Limburg. Vertrek om
08.30 uur vanaf Antonius v.Paduakerk, Heerlen. Vanaf Rolduc
met een bus terug. Info: Mattie Jeukens ofm Tel 043-3634348.
Zondag 25 september
Rondwandeling van Thorn naar Aldeneik (B) 20 km.
Om de 25 (!) jaar zijn er in Aldeneik/Maaseik (B) Harlindis- en
Relindisfeesten. We gaan er vanuit de abdijkerk van Thorn te
voet heen om de reliekenstoet mee te maken. Vertrektijd
wordt nader bepaald. De terugwandeling gaat langs de Maas.

Zaterdag 8 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 in de stopplaatsen Schin op Geul of Houthem.
Info: bert@vandenhofcenk.nl of www.sterre-der-zee.nl
Zondag 9 oktober
Mgr Schraventocht Lottum (Noord-Limburg) 13,5 km.
Op de 85e herdenkingsdag van de moord op mgr. Schraven
maken we over het nieuwe Schravenpad een rondwandeling
via het Schuitwater naar de ‘memorialkapel’ in Broekhuizenvorst en daarna een ommetje via Arcen. Meer info volgt nog.

Zondag 16 oktober:
H.Gerardus Majella-tocht van Welten (Heerlen) naar Wittem
Deze wandeling op de ochtend van het jaarlijkse Gerardusfeest
in Wittem is traditie geworden. Info: www.kloosterwittem.nl

OP EIGEN GELEGENHEID OP PAD?
Deze SPV-pelgrimsgidsen en meer pelgrimslectuur zijn o.a.
verkrijgbaar in Wittem; 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
● 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. TI;
● ‘Wittemse wandelingen’: 9 rondwandelingen vanuit Wittem
tussen 7 en 15 km. Een uitgave van Klooster Wittem. Prijs: € 7,50.
● ‘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. € 5,95
● ‘Maastricht – Maria Laach’. Een herdruk van deze achtdaagse
tocht van 180 km langs kloosters en abdijen is uitgesteld, omdat
de overstromingen van medio juli 2021 stukken van de route en
etappeplaatsen hebben getroffen die nog niet zijn hersteld.

Pelgrimswandelingen 2022

Stichting
Pelgrimswegen & Voetpaden

Zaterdag 22 oktober:
Kerk en Kunstroute; dag van bezinning, kunst en wandelen .
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.
Vrijdag 11 november
H.Martinustocht langs de Maas 15 km.
De devotie voor Sint Maarten is vanuit Frankrijk noordwaarts
verspreid. We wandelen langs verschillende Martinuskerken
langs de Maas in Zuid-Limburg. Meer informatie volgt nog.
Zondag 18 december
Adventstocht van Margraten naar Banneux 42, 36 of 25 km
Hopelijk kan het dit jaar weer: de tocht naar Maria-oord
Banneux in de Ardennen. Van Margraten, Noorbeek of Val
Dieu (42, 36 of 25 km) met om 17.30 uur een viering aldaar.
Voor busvervoer terug is aanmelden vooraf noodzakelijk.

Noblehaye op weg naar Banneux

Houthem /Sint-Gerlach

MEERDAAGSE PELGRIMSTOCHTEN

Naast langere tochten, bijv. naar Santigo de Compostela of
Rome, zijn er in 2022 ook groepspelgrimages van een week.
Franciscaanse voettochten in Frankrijk en Italië
O.l.v. Mattie Jeuken ofm (Maastricht)
►vanaf 25 april: door de Morvan naar Vezelay
►vanaf 8 mei: een ‘frescoreis’ langs Italiaanse kunststeden
►vanaf 6 juni: o.a. wandelen vanuit klooster in Noord-Italië
► vnaf 22 aug.: vanuit Bologna langs Maria-pelgrimsoorden
Voor meer informatie: www.franciscaansevoettochten.nl
PeerkePad van Wittem naar Tilburg (of omgekeerd)
▲ Noordwaarts: zondag 24 t/m zaterdag 30 april 2022
▼ Zuidwaarts: zondag 8 t/m zaterdag 14 mei 2022
▲ Noordwaarts: zondag 4 t/m zaterdag 10 sept. 2022
Info: h.erinkveld@redemptoristen.nl of www.peerkepad.nl

WANDELEN MET DE SPV
IS WANDELEN MET EEN PLUS
Wittemer Allee 32
6286 AB Wittem
www.spvlimburg.nl

