PRAKTISCHE INFORMATIE
De wandeltocht kent dagetappes van gemiddeld 22,5 km. en is niet moeilijk voor redelijk
geoefende wandelaars.
We overnachten in een abdij, een pelgrimshuis
en vier hotels. De kosten zijn € 435,- voor vol
pension, incl. de pelgrimsgids PeerkePad II,
bagagevervoer en een slotdiner. De aanbetaling, na bevestiging van inschrijving, is € 125
(dat zijn tevens de eventuele annuleringskosten).

‘PeerkePad’ is een pelgrimsroute tussen het
heiligdom van de zalige pater Petrus Donders
in Tilburg (in zijn geboortestad ‘Peerke’ genoemd), en het pelgrimsoord van de heilige
broeder
Gerardus Majella in het ZuidLimburgse Wittem.

De eerste etappe begint rond het middaguur om
gelegenheid te hebben ’s morgens nog naar
Tilburg te reizen. Op de aankomstdag is er na de
viering en het afscheidsetentje nog ruim tijd om
naar huis te reizen. Eventueel kan ook een overnachting in Klooster Wittem geregeld worden.

PEERKEPAD
Een zevendaagse
pelgrimstocht
van Tilburg
▼

naar Wittem
17 – 23 juni 2012

Beiden waren lid van de congregatie van de
redemptoristen; beiden werden daar aanvankelijk afgewezen ‘wegens gebrek aan talent’...
Beiden zijn toonbeelden gebleken van naastenliefde voor de meest verlatenen (Gerardus in
Zuid-Italië; Peerke in Suriname).
Deze route is in oktober 2009 in het leven geroepen b.g.v. de 200e geboortedag van Peerke,
om zo die verwantschap zichtbaar te maken.

Foto’s: PeerkePad wandeling mei 2010 (Tilburg → Wittem)

De tocht staat onder leiding van Henk Erinkveld, rector van het redemptoristenklooster
Wittem en een ervaren begeleider van pelgrimstochten.
Belangstellenden kunnen bij hem terecht voor
meer informatie (tel 043-4501741; tijdens
kantooruren) of een deelnameformulier aanvragen: Klooster Wittem, Wittemer Allee 32,
6286 AB Wittem of via info@kloosterwittem.nl.
Er kunnen slechts 14 mensen deelnemen; daarom is het raadzaam zich tijdig aan te melden.

Een groepswandeling van 160 km
grotendeels via landwegen en
voetpaden door bossen en weiden,
door de Brabantse en Belgische
Kempen en door het Limburgse
Maasdal en het Heuvelland.

KARAKTER VAN DE VOETTOCHT

VAN DAG TOT DAG

We openen elke wandeldag met een pelgrimsreisgebed en we staan onderweg stil bij religieus en cultureel erfgoed. Soms wordt in stilte
gewandeld. Het pelgrimskarakter komt verder
tot uiting in bezinningsmomenten onderweg.
De zeven wandeldagen hebben de ‘zeven werken van barmhartigheid’ tot thema; net zoals in
het Peerke Donderspaviljoen, ‘museum van
naastenliefde’, dat in 2009 is verrezen in Tilburg-Noord b.g.v. de 200e geboortedag van
‘Peerke’.

1. Zondag 17 juni (14,5 km):
Peerke Donderspark, Tilburg → Oisterwijk
Start is om 12.30 uur in het Petrus Donderskapel
in Tilburg-Noord met een viering met pelgrimszegen; daarna een bezoek aan het Peerkepaviljoen.
Via Berkel-Enschot lopen we door de Oisterwijkse
bossen naar verblijfsaccommodatie de Waterput.

PeerkePad kan men ook op eigen gelegenheid
wandelen aan de hand van een gids, waarvan
inmiddels een vernieuwde uitgave is uitgekomen
met nu ook een fietsroute. De wandelroute staat
in beide richtingen beschreven en vanuit de etappeplaatsen kan men ook rondwandelingen maken.
De fietsroute maakt een sierlijke ‘acht’ tussen
Tulburg en Wittem en doet ook de abdijen Koningshoeven, Postel en Achelse Kluis, en Mariaoord Kapel In ‘t Zand (Roermond) aan.
Het boek PeerkePad II met prachtige foto’s, veel
informatie en bezinningsteksten voor pelgrims, is
voor € 16,95 verkrijgbaar bij de boekhandel. Uitg.
Pix4profs; ISBN/EAN 978-94-6032-0408.
Wie meedoet aan de groepspelgrimage krijgt het
boek gratis mee. Zie ook www.peerkepad.nl

(wijzigingen nog mogelijk)

2. Maandag 18 juni (22 km):
Oisterwijk → Pelgrimshoeve Kafarnaüm, Vessem
We volgen een stuk het Pelgrimspad tot de Mariakapel bij de H.Eik van Oirschot. Dan gaan we
via de ‘kerktorens zonder kerk’ van Oostelbeers
en langs de Kleine Beerze naar de Jacobushoeve
in Vessem. Wij logeren in de Pelgrimshoeve aldaar.

6. Vrijdag 22 juni (27 km):
Dilsen/Lanklaar (B) → Houthem / St.Gerlach
We steken bij Berg a/d Maas over en bereiken
via het Maasdorp Urmond de hellingbossen bij
Geulle. In Meerssen bezichtigen wij de Sacramentsbasiliek en wandelen langs de Geul naar
ons hotel ‘De Herberg’ in Houthem.
7. Zaterdag 23 juni (16 km):
Houthem – Gerardusoord Wittem
Eerst bezoeken we het graf van Sint Gerlach in
Houthem. Daarna gaan we langs de Geul naar
Valkenburg en via de Kluis op de Schaelsberg,
Fromberg, buurtschap Cartils en hetGerarduspad bereiken we rond 13.00 uur Klooster
Wittem. We sluiten af met een viering en een
afscheidsdiner.

3. Dinsdag 19 juni (30 km):
Pelgrimshoeve Vessem → Abdij Achelse Kluis
We wandelen verder langs de Kleine Beerze en
via de mooie Brabantse dorpen Eersel en Duizel
komen we bij de Hooge Berktgemeenschap te
Bergeijk. Daar is een lunchpauze. Via de mooi
gelegen Valentinuskapel en natuurgebied Malpie bereiken we Abdij de Achelse Kluis, waar we
een avond en nacht te gast zijn.
4. Woensdag 20 juni (25,5 km):
Abdij Achelse Kluis→ Bree (B).
We volgende de Warmbeek tot bij Achel en wandelen dan over de zgn. Militaire Dijk naar natuurdomein Lozerheide. We brengen een bezoek aan
de trappistinnen-priorij Klaarland voordat we
aankomen in hotel Mussenburghof in Bree.
5. Donderdag 21 juni (23 km):
Bree (B) → Dilsen/Lanklaar (B)
Via de Pollismolen en de Volmolen (pauze) gaan
we door afwisselend bos-, heide- en landbouwgebied naar de Zuid-Willemsvaart die we volgen tot
ons hotel ‘Beau Sejour’ aan de rand van
Lanklaar.

Van 21 tot 25 mei 2012 is een vijfdaagse fietspelgrimage van Wittem naar Tilburg (210 km)
o.l.v. Nan Paffen-Russel. Voor meer info bel,
mail of schrijf naar Klooster Wittem. Z.o.z.

