WAT VERBINDT PEERKE
MET GERARDUS?
Zowel Gerardus Majella als Peerke Donders waren
eenvoudig van afkomst, en grote voorbeelden van
naastenliefde voor de meest verlatenen in resp.
Zuid-Italië en Suriname.
Beiden hoorden tot de congregatie van de redemptoristen; beiden waren er eerst afgewezen vanwege
vermeend ‘gebrek aan talent’...
De wandelroute verbindt het heiligdom rond Peerke’s geboorteplek in Tilburg met het Gerarduspelgrimsoord in het Zuid-Limburgse Wittem.

PEERKEPAD
Een zevendaagse pelgrimswandeling
tussen de heiligdommen van twee bekende redemptoristen:
van de zalige Peerke Donders naar de heilige Gerardus Majella.

van Tilburg (N.Brabant) naar Wittem (Z-Limburg)
maandag 17 t/m zondag 23 september 2018

KARAKTER VAN DE VOETTOCHT
De tocht is eerst en vooral een plezierig samen optrekken. Het pelgrimskarakter
uit zich in de dagelijkse opening met een pelgrimsgebed. We staan stil bij religieus
en cultureel erfgoed onderweg. Soms wordt een tijdje in stilte gewandeld. Ook zijn
er bezinningsmomenten, met op de zeven wandeldagen de ‘zeven werken van
barmhartigheid’ als thema; in navolging van Sint-Gerardus en Peerke Donders,
die hun geloof hebben geuit in concrete daden van naastenliefde.

PRAKTISCHE INFORMATIE

 De etappes zijn gemiddeld 25 km lang. De eerste en laatste dag zijn korter,
zodat men nog naar resp. Tilburg en naar huis kan reizen. In Klooster Wittem is er
B&B-gelegenheid; info: tel 043 -4501741; of kijk op www.kloosterwittem.nl
 De kosten zijn € 520,- ; alles inbegrepen: avondmaal, logies en ontbijt in vijf
hotels en een pelgrimshuis; ook incl. bagagevervoer en picknicks onderweg. De
overnachtingen zijn doorgaans in tweepersoonskamers; er is een beperkt aanbod van eenpersoonskamers (meerprijs € 85,--).
 De tocht staat o.l.v. p. Henk Erinkveld (Klooster Wittem), waar u meer informatie en een opgaveformulier kunt krijgen: h.erinkveld@redemptoristen.nl.
Tijdig aanmelden is raadzaam: ‘Wie het eerst komt wie het eerst maalt!’
 Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Vanaf station Tilburg CS rijden diverse
stadsbussen naar busstation Tilburg-Noord. Daar wordt je bagage afgehaald. Dan
meerijden of te voet (een kwartier) naar het Peerke Donderspark.
Vanuit Wittem rijden er frequent bussen naar o.a. Heerlen en Maastricht.

Een groepswandeling
van plm. 160 km; grotendeels
via landwegen en voetpaden,
door bossen en weiden, langs
kanalen en rivieren, door de
Brabantse en Belgische Kempen
en het Limburgse Maas- en Geuldal.
Met aandacht onderweg voor religieus en cultureel
erfgoed en met bezinningsmomenten op ‘heilige plekjes’.
Voor alle informatie zie ook www.peerkepad.nl

PEERKEPAD XIII van dag tot dag

17 t/m 23 september 2018
Details onder voorbehoud!

Maandag 17 september: Peerke Donderspark Tilburg–Oisterwijk (16 km)
We beginnen om 11.30 uur in het Peerke Donderspaviljoen (Pater Dondersstraat, Tilburg-Noord) met een bezoek aan het Museum van Naastenliefde en
openen de pelgrimstocht in de ernaast gelegen Peerke Donderskapel. Rond
13.00 uur wandelen we via Berkel Enschot langs vennetjes en door bossen naar
de verblijfsaccommodatie ‘De Waterput’ in de Oisterwijkse bossen. We dineren
in het ernaast gelegen Boscafé.
Dinsdag 18 september: Oisterwijkse bossen – Vessem (25 km)
Wandelend door natuurreservaat Kampina en langs de Beerze bereiken we eerst
Spoordonk en dan de H.Eik bij Oirschot. Daar is een moment van bezinning en
een picknick. Via Oostelbeers en de Kleine Beerze komen we in Vessem, waar we
de Jacobushoeve bezoeken. Eindpunt vandaag is Pelgrimshoeve Kafarnaüm,
waar we door vrijwilligers gastvrij worden ontvangen. Zij koken ook voor ons.

Zaterdag 22 september: Berg a/d Maas – Oud-Valkenburg (28 km)
We openen in het protestants terpkerkje te Urmond en wandelen tussen het
Julianakanaal en de Maas naar Elsloo. Op de Snijdersberg is de picknick. Door
het Bunderbos bereiken we Meerssen (basiliek van het H. Sacrament) en Houthem (Sint-Gerlachuskerk). Langs de Geul wandelen we naar en door Valkenburg
en logeren even daarbuiten in Hotel ’t Valkennest in Oud-Valkenburg.
Zondag 23 september: Oud-Valkenburg – Wittem (9 km)
Vandaag een korte etappe: via Schin op Geul, het Geuldal en het Gerarduspad
naar Wittem, waar we mee kunnen doen aan de pelgrimsviering van 11.00 uur.
Daarna sluiten we de pelgrimstocht af met een kloosterlunch in de refter. Voor
wie wil, is er nog een rondleiding door kerk en kapellen, klooster en kloostertuin.

Woensdag 19 september: Vessem - Achel-Statie (B) (29 km)
Via de nieuw ontstane natuur langs de Beerze bereiken we de typisch Brabantse dorpen Duizel en Eersel. We maken een korte stop bij de woongemeenschap
De Hooge Berkt. Via Bergeijk en Westerhoven komen we bij de Valentinuskapel
voor een korte bezinning. Door bossen en weiden bereiken we de Dommel en
Borkel & Schaft. Daar vlak over de grens ligt Hotel de Zevensprong (Achel-Statie B).
Donderdag 20 september: Achel-Statie – Bree (B) (28 km)
Via Abdij Achelse Kluis (áls die inmiddels heropend is!) gaan we langs de
Warmbeek en via Natuurdomein Lozerheide en Lozen naar Priorij Klaarland,
waar we een viering meemaken van de zusters trappistinnen. We wandelen
een stuk langs de Zuid-Willemsvaart, passeren Bocholt en bereiken het stadje
Bree. Midden in het levendige centrum ligt ‘ons’ Hotel Ingredi.
Vrijdag 21 september: Bree (B) – Berg a/d Maas (NL) (26 km)
Na de opening in de Sint-Michielskerk (naast het hotel) gaan we via de Pollismolen
door afwisselend landbouw- en bosgebied naar de Volmolen (picknick) en de
Bergerven (bezinning op de panoramaheuvel). We wandelen door Stokkem en
de Maasvallei, steken de Maas en daarmee de grens over en bereiken Berg a/d
Maas. We eten en overnachten in het gemoedelijke hotel van familie Knoors.

Niet alles te voet, maar deels met de auto? Dan kan!
Een vast duo dat met een volgauto voor het bagagevervoer zorgt, kan dit
jaar niet meegaan, helaas. Maar misschien is dat iets voor jou of voor je
partner of een kennis die geen wandelaar is maar graag de tocht mee wil
beleven! Of je ziet ertegenop om de héle week te wandelen? Dan ben je
misschien bereid een of enkele dagdelen de auto met de bagage te rijden en
onderweg inkopen te doen voor de picknicks. Als méér mensen daartoe bereid zijn, dan rijden zij om beurten! Er is een auto met veel bagageruimte
beschikbaar; uiteraard worden alle onkosten vergoed. Heb je interesse in
deze ondersteunende taak? Geef dat aan op het opgaveformulier.

