In 2019 (weer) op pad met Te voet is goed?

www.tevoetisgoed.nl

Met veel voldoening en dankbaarheid kijk ik terug op
de tochten die we dit jaar liepen. Mede dankzij jullie
werden het gedenkwaardige en prachtige tochten. Fijn
dat je mee was!
Aan het einde van 2018 wens ik jou en allen die jou
lief zijn prettige feestdagen en een gezond, plezierig
en wandelrijk nieuwjaar toe. Ik hoop dat we elkaar in
het nieuwe jaar onderweg ontmoeten!
Alle goeds gewenst.
Cor Kuyvenhoven

Glas in lood raam in de kerk van het
franciscaanse klooster boven Greccio.
Met Te voet is goed op pelgrimspad
in Italië. We lopen dit jaar in
september en/of oktober
onderdelen van de Franciscaanse
voetreis, die van Florence naar
Rome gaat. Bij voldoende
deelname gaan we van La Verna
naar Assisi (10 - 22 sept.); of van
Assisi naar Rieti (11 - 20 sept.). Ook lopen we van Rieti naar Rome (6 - 17 okt.). Klik
hier om meer te lezen.
Met Te voet is goed op
pelgrimstocht in ons eigen land,
het kan ook!
Dit jaar lopen we in juni in zes
dagen het Hilligenpad in Twente
(17 t/m 23 juni) òf we lopen in
negen dagen het Peerkepad ( 11
t/m 19 juni), van Wittem in Zuid Limburg naar Tilburg. Beide paden
zijn prachtig en verrassend. Je
komt door gebieden waar je vast
nog niet eerder liep. Net zoals op alle tochten is bagagevervoer geregeld en slaap
je in gastvrije en goede onderkomens. Klik hier als je meer over deze tochten wilt
weten.
Twee kloosterweekends staan er
in 2019 op het programma. Van
vrijdag 15 t/m zondag 17 maart
zijn we te gast in Oosterhout bij
de Norbertinessen in hun
eeuwenoude kasteeltje De
Blauwe Caemer. We bekijken
zeker het kasteeltje, de grote
wijngaard die in 2018 een
recordoogst opleverde en de
moestuin. Een week later, van 22
t/m 23 maart verblijven we bij de Birgitinnessen in Weert. In beide gevallen
wandelen we in de omgeving, spreken we met de priorin over het kloosterleven en
over hun orde en laven we ons aan de rust en stilte die in de kloosters heersen. Alle
maaltijden gebruiken we in het klooster. Daar slapen we ook.
Wil je meer lezen? Klik dan hier.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u deverbinding@zeelandnet.nl toe aan uw adresboek.

