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PELGRIMEREN: WANDELEN MET EEN PLUS
Mensen trekken naar pelgrimsoorden, in alle tijden en 
culturen. Ook naar pelgrimsplekjes dichtbij, zoals Maria-
kapelletjes; meestal te voet.
De Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) houdt 
die oude traditie van ‘wandelen met een plus’ levend en 
organiseert groepswandelingen naar heiligdommen in en 
rond Nederlands Limburg, bijvoorbeeld op een feestdag 
van een heilige. Het pelgrimskarakter uit zich in bezin-
nings-momenten bij de start, onderweg en op het eind-
punt. Soms sluit men zich aan bij een viering ter plaatse. 
De SPV is een zelfstandige stichting, nauw samenwerkend 
met Klooster Wittem, een pelgrimsoord aan de Geul bij 
Gulpen. Hier heeft zij haar vergader- en postadres:  
Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem

OP EIGEN GELEGENHEID OP PAD?
● ‘Te voet naar pelgrimsoorden’: 15 wandelingen van 5 
tot 15 km naar pelgrimsoorden in Ned. Limburg (meestal 
met een wandeling terug via een andere route). Deze 
opvolger van het uitverkochte ‘Pelgrimswandelingen in 
Limburg’ verschijnt in het voorjaar bij uitgeverij TIC.

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

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

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

● ‘Wittemse wandelingen’: een geheel herziene uitgave 
met negen thematische rondwandelingen vanuit Wittem 
tussen 7 en 15 km. Uitgave Klooster Wittem. Prijs: € 7,50

Deze en andere pelgrimsliteratuur is o.a. verkrijgbaar in 
Wittem; zie www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Maar voordat u met de SPV op stap gaat…
● De gegevens over de wandelingen kunnen wijzi-
gen en zijn ook maar summier. Kijk voor actuele en 
uitvoerige info op de site: www.spvlimburg.nl. 
● Meedoen is eenvoudig: vooraf aanmelden is niet 
nodig; op tijd aanwezig zijn bij het vertrekpunt is 
voldoende. (Uitzondering: de tocht naar Banneux 
in december. Zie aldaar)
● Meedoen is gratis; een vrije bijdrage is welkom 
op IBAN: NL32 RABO 0133 5316 19 (SPV)

MEERDAAGSE PELGRIMSTOCHTEN IN 2017
• Driedaagse pelgrimstocht Vastenaktie 6, 7 en 8 april
Deze sponsortocht wordt georganiseerd i.s.m. de SPV. De 
drie wandelingen (o.a. naar Aken en Wittem) zijn ook  
afzonderlijk te lopen. Abdij Rolduc is steeds vertrekpunt 
(voor wie wil ook overnachtingsplek). 
Voor meer informatie: www.vastenaktie.nl

• PeerkePad van 17 t/m 23 september 160 km
Zeven dagen te voet van Wittem naar Tilburg o.l.v. Henk 
Erinkveld. Wandelen via Geul en Maas, door de Belgische 
en Brabantse Kempen tussen de pelgrimsoorden van twee 
bekende redemptoristen: de Heilige Gerardus Majella en 
de Zalige Peerke Donders. Zie ook www.peerkepad.nl 

• De franciscaan Mattie Jeukens uit Maastricht) leidt meer-
daagse tochten in Frankrijk en Italië (Assisi). Informatie: 
tel. 043 363 4346 of zie www.franciscaansevoettochten.nl

* Op www.santiago.nl is alles te vinden over pelgrims-
tochten over de Camino naar Santiago de Compostela. 

Pelgrimswandelingen 
in 2017



Wandelprogramma 2017
De wandelingen in de groene vakken worden door de SPV ge-
organiseerd. De cursief gedrukte wandelingen door verwante 
organisaties. Veel wandelplezier!

Do. 5 januari • Gerlachustocht Banholt - Houthem  12 km 
Start in de Gerlachuskerk Banholt (na de viering van 09.30 
uur) naar het graf van St.-Gerlachus in Houthem.  
Info: leo@renierkens.eu of tel. 043 457 3308.

Woe. 1 febr. • Brigidatocht Wittem - Noorbeek 12+13 km
Ochtendwandeling op het Brigidafeest. Start: 7.00 uur in Wit-
tem. Via Gulpen en Ingber naar Margraten (ook instapplaats; 
9.00 uur bezinningsmoment). Dan nog 6 km via Banholt en de 
Brigidabron naar Noorbeek; 11.00 uur viering met zegening 
van water en brood. Na het Frühshoppen start 13.00 uur de 
wandeling terug via Gulpdal, Landsrade en Gulperberg. Of 
met lijnbus rechtstreeks naar Wittem. 

Zo. 26 maart: Midvastentocht Rolduc - Aken  17 km
Vertrek vanuit de abdijkerk Rolduc: 09.00 uur. Wandeling 
door het mooie Wormdal, met onderweg een pauze en een 
bezinningsmoment. Afsluiting rond 15.00 uur in de naast de 
Dom gelegen St.Foillankirche. Terug met ASEAGbus tot Pan-
nesheide; dan nog 10 min. te voet naar Rolduc. 

Zat. 1 april: Franciscaanse tocht Maastricht – Hasselt  40 km
Naar ‘t Heilig Paterke in Hasselt (B). Terug met bus. Prijs € 7,50 
incl. boekje&koffie. Info: Mattie Jeukens, tel. 043 3634 348.

Vr. 14 april: Kruiswegtocht naar de Schaelsberg  11,5 km
Middagwandeling (met nogal wat klimwerk) op Goede Vrij-
dag om 13.00 uur vanuit de Sint Remigiuskerk in Klimmen via 
Termaar en de Drie Beeldjes’ naar ‘De Kluis’ op de Schaels-
berg te Valkenburg. Om 15.00 uur is hier een bezinning in het 
Kruiswegpark. Daarna een korte wandeling (van 4 km) langs 
een andere weg terug naar Klimmen.

Za. 20 mei: Mariatocht Wittem - Moresnet (B)  14 + 8 km
 Start: 09.00 uur in de Mariakapel van Klooster Wittem. Via 
Holset (bezinning, pauze) naar het drietalige Mariaoord in 
Moresnet. Om 14.00 uur bezinning en pauze aldaar. Wie wil 
kan daarna om 15.00 uur nog 8 km mee terug wandelen o.a. 
door het Aachener Wald naar Vaals; dan verder met de bus 
naar Wittem. Elk uur gaat er ook rechtstreeks een bus van 
Moresnet naar Vaals. 

Za. 17 juni: Valkenburg – Meerssen 10 + 10 km
In het sacramentsoctaaf pelgrimage vanuit de Nicolaas- en 
Barbarakerk (Valkenburg) naar het H.Sacrament in Meerssen. 
Vertrek: 09.00 uur. De heentocht gaat vooral over heuvelach-
tige bospaden met een bezinning bij de boskapel in Houthem. 
Na een bezoek aan de gotische basiliek van Meerssen reke-
nen de gezellige terrasjes op de markt op ons. De terugtocht, 
vertrek om 12.30 uur, gaat over vlakkere veldwegen. We zijn 
tegen 15.00 uur terug in Valkenburg.

Di. 27 juni: Kunrade – Wittem 14 km
07.00 uur vanuit OLV v. Altijddurende Bijstandkerk Kunrade/ 
Voerendaal naar Wittem. Info: nan.paffen@kloosterwittem.nl 

Di. 25 juli: Jacobustocht Thorn – Maaseik (B) 22 km
Op het St.-Jacobusjaarfeest een wandeling i.s.m. het Pel-
grimspastoraat Bisdom Hasselt. Vertrek om 09.00 uur vanuit 
de Stiftskerk te Thorn; via Kessenich en Aldeneik naar de 
Jacobuskerk te Maaseik, waar pelgrims uit België (vanuit Elen, 
Neeroeteren en Heppeneert) om 12.00 uur met onze groep 
samenkomen voor een gezamenlijk gebedsmoment en een 
picknick. De terugwandeling gaat grotendeels langs de Maas. 
We zijn plm. 16.00 uur terug in Thorn. 

Do. 10 aug.: Laurentiustocht Voerendaal-Laurensberg 17 km
Op de feestdag van St.Laurentius wandelen we tussen twee 
kerken die naar hem genoemd zijn. Die van Voerendaal is 
de enige in ons land die door een paus (Leo IX, in 1049)) is 
ingezegend. Vertrek alhier om 10.00 uur en via Simpelveld 
(bezinning en pauze) en Bocholtz naar de Laurentiuskerk in 
de Akense voorstad Laurensberg. Rond 16.00 uur kunnen we 
1 km verder een terrasje pikken én de bus naar Heerlen; daar 
overstappen op de bus of trein naar Voerendaal.

Di. 15 aug: Mariatocht Thorn – Kapel in ’t Zand 24 km 
Op het feest van Maria-Tenhemelopneming. Start: 9.45 uur 
in de Stiftskerk Thorn naar ‘de Kapel’ Roermond. Aankomst 
16.30 uur. Info: wjclout@zonnet.nl

Za. 2 sept. • Quirinustocht Rott (D) - Wahlwiller 29 km
Een lange tocht vanuit Rott; een rondwandeling vanuit Holset. 
(12 km). Info en opgave bij Marcel Ploemen:
 menmploemen@home.nl (tel 043 451 2060)

Za. 9 sept. • Kapellentocht Beersdal - Rolduc 24 km
Vertrek 8.30 uur A.v.Paduakerk (Beersdalweg 64 te Heerlen) 
Met de bus plm. 18.00 uur terug. Prijs € 7,50 incl. boekje en 
koffie. Info: Mattie Jeukens ofm, tel. 043 363 4348.

Za. 7 okt: Sterre der Zeetocht naar Maastricht 22/16/10 km
Vertrek 8.30 uur vanaf station Voerendaal; opening: in Wint-
hagen; ca. 17.00 uur aankomst O.L.V.-basiliek, Maasricht. 
Info: www.sterre-der-zee.nl of tel. 043 343 2084.

Ma. 9 okt. Mgr.Schraventocht rond Lottum 17 km
Start 9.30 uur bij kerk in Lottum; ter herdenking van moord op 
Mgr. Schraven, 80 jaar geleden. Info: www.mgrschraven.nl

Ma. 16 okt: Gerardustocht Heerlen -Wittem 13+13 km
Start 08.15 uur Martinuskerk (Welten, Heerlen) naar Wittem. 
12.15 uur pelgrimsviering; 14.00 uur terugtocht.
 Info: www.kloosterwittem.nl.

Za. 28 oktober: Luthertocht Gulpen – Vaals 16 km
Op de slotdag van het Lutherherdenkingsjaar gaan we vanuit 
de Protestantse Toeristenkerk te Gulpen via o.a. de Heerenhof 
Mechelen en plekken die herinneren aan de Reformatie naar 
het oude protestantse kerkje van Vaals. Een tocht i.s.m. de 
Prot. Gemeente Heuvelland-Maastricht en Klooster Wittem. 
Start: 10.00 uur; aankomst ca. 15.00 uur. Terug met de lijnbus. 

Zo. 17 dec. Margraten/Noorbeek/Val Dieu - Banneux 
Onze ‘klassieker’ start in groepjes in Margraten (42 km) tussen 
7.00 en 7.30 uur; in Noorbeek (36 km) tussen 7.45 en 8.15 uur 
en in Val Dieu (25 km) tussen 10.00 en 10.30 uur. Bezinning 
in kerkje Noblehaye voor passerende pelgrims. Om 17.30 uur 
viering in Banneux met muzikale begeleiding. Voor busvervoer 
terug (om 20.00 uur) is het noodzakelijk een buskaartje via 
internet te kopen! Zie t.z.t. de SPV-website.
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