
 

 

Driedaagse fietspelgrimage  
van het Marialint rondom Sittard 
 

van maandag 30 mei t/m woensdag 1 juni 2022 
 

Een groepsfietstocht van ca. 160 km, grotendeels via rustige wegen in 

het teken van het op 1 mei te presenteren Marialint. Doel van de tocht 

is het bezoeken van de vele (kleinere en grotere) Mariaplekken in een 

grote cirkel om Sittard. 

 

PROGRAMMA (kleine wijzigingen voorbehouden) 
 

Maandag 30 mei: Sittard – West       ca. 45  km 

Vandaag fietsen we van Sittard westwaarts en doen het bekende Heppeneert 

aan en verschillende mooie, kleinere kapelletjes zoals in Stokkem (B), Einighausen, 

Roosteren en Buchten. 
 

Dinsdag 31 mei: Sittard – Zuid                    ca. 60 km  

In het centrum van Sittard zelf zijn al 3 belangrijke Mariakerken, die we eerst 

bezoeken. Daarna fietsen we –al dan niet langs kapel van pater Karel- via Schinnen 

naar Spaubeek, Stein, Urmond terug naar Sittard.  
 

Woensdag 1 juni: Sittard – Oost         ca.  60 km  

Vandaag liggen een aantal mooie kapellen in Duitsland op onze route, zoals in 

Isenbruch, Tudderen en Millen.  

KARAKTER VAN DE TOCHT 
De afgelopen twee jaar is er gewerkt aan een zgn. Marialint, een route 

waarbij 6 grote Maria-pelgrimsoorden (Tienray, Venlo, Roermond, 

Sittard, Wittem en Maastricht) met elkaar verbonden zijn via een fiets-

knooppuntenroute. Elke grote plaats heeft daarnaast een of meerdere 

lussen, die een schat aan kleinere kapellen laten zien, toegewijd aan 

Maria. Wij fietsen deze drie dagen de 3 lussen die vanuit Sittard en de 

Basiliek van OLV van het Heilig Hart uitgezet zijn.   

We openen elke dag met een pelgrimsgebed en stoppen onderweg bij 

enkele kerken en kapellen en speciaal dit jaar bij de Mariakapellen. Daar 

zijn ook bezinningsmomenten op aangepast. De fietstocht kent dag-

etappes tussen 45-60 km en is niet moeilijk.   

We overnachten beide nachten in het bezinningshuis van klooster Regina 

Carmeli in Sittard. 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

De fietstocht wordt geleid door Nan 

Paffen, bedevaartpastor van het 

redemptoristenklooster Wittem en 

een ervaren begeleider van 

pelgrimstochten. Belangstellenden 

kunnen bij haar meer informatie 

krijgen. Tel.nr. 043-4501741 of via 

mail: nan.paffen@kloosterwittem.nl  
 

De kosten zijn € 200,00 (volpension). Wie een één-persoonskamer wil, 

betaalt daar  € 25,00 per nacht extra voor. 

Na bevestiging van uw inschrijving krijgt u een verzoek tot aanbetaling van    

€ 100,00; dat zijn tevens de eventuele annuleringskosten. 
 

In verband met de coronamaatregelen kunnen slechts 12 mensen mee. Het 

is dus raadzaam om u tijdig aan te melden, in elk geval voor 1 mei 2022. 


