De Cammino di San
Benedetto volgt het
spoor en de verhalen
van Benedictus van
Nursia (Norcia),
grondlegger van de
benedictijnse
kloosterorde.
De tocht gaat door heuvelachtig terrein
in de provincies Umbrië en Lazio en we
komen in vele stadjes die op de lijst van
mooiste italiaanse dorpen en steden
staan.
We starten in Rieti en lopen in een
kleine 14 dagen naar Montecassino.
Bagage wordt vervoerd!
Wil je ook mee? Klik dan
hier aanmeld.form.doc

We starten in Wittem en lopen via prachtige
limburgse, belgische en brabantse paden in
negen dagen naar Tilburg. Er is onderweg veel
te zien: de Maasvallei, (onbekend) Belgisch
Limburg, de Malpie, de vele meanderende
beekjes, de grote stille heide en de
Oisterwijkse bossen: het is allemaal één grote
verrassing.
Het Peerkepad tussen Wittem en Tilburg is
enige jaren geleden uitgezet. Genoemd naar
Petrus Donders, als pater van de
Redemptoristen werkzaam onder de melaatsen
in Suriname.
Slapen doen we in goede hotels of een
klooster. Bagage wordt voor ons vervoerd.
Meer weten? Klik hier om het uitgebreide
programma te lezen:programma van dag tot
dag.doc.
Wil je je meteen opgeven?Klik
hier aanmeld.form.doc

Zwervend door
Twente lopen we
in zeven dagen
langs vijftig
bezinningsplekken met een bijzonder verhaal: geloof in
geesten, tovenarij, één of meer goden, de duivel.
We komen langs en putten misschien wel inspiratie uit
landschapselementen zoals een kapel, een oud
kloosterpad of een “preakstoal”. Maar ook lopen we
langs “de kleine hel”, de “duivelssteen” , Oldenzaal met
zijn monumentale Plechelmusbasiliek en het
karmelietenklooster in Zenderen met haar
bezinningstuin. We passeren eeuwenoude havezathen,
bolle essen en genieten van de grote Varsserheide.
Ook hier wordt je bagage vervoerd.
Het uitgebreide programma vind je hier:programma
Hilligenpad.doc. Meteen aanmelden kan ook: klik op
deze link:aanmeldformulier blanco.doc

Een 10
daagse
pelgrimstocht
van Assisi
naar
Stroncone, in de sporen van Franciscus
van Assisi.
Na enkele dagen in Assisi gaan we de berg
over naar Spello. We lopen door dat
middeleeuwse stadje Bevagna en in
Montefalco genieten we van het weidse
uitzicht en de schitterende fresco’s van
Gozzoli. Spoleto, Rieti en de kluizenarijen
daar in de buurt zorgen voor onvergetelijke
ervaringen. Vanuit Greccio flink omhoog
en dan de verrassing: de hoogvlakte.

Ook zonder
specifieke

belangstelling voor Franciscus is de tocht
prachtig: het landschap, de stadjes, de
kunstschatten en het italiaanse eten maken
het tot een onvergetelijke reis.
We slapen in kloosters en goede hotels. Je
bagage wordt voor je vervoerd. Meer
weten? Klik op deze link: progr. fr.
2018.doc
Doe wat al velen voor je deden en meld je
meteen aan : aanmeld.form. franciscus
2018.doc

Capanneto: iets bijzonders !!
Van 11 tot en met 18 september verblijven we
in Capanneto, een eeuwenoude boerderij,
waarbij we alleen korte wandelingen maken en
enkele prachtige steden (en verhalen) centraal
staan.
Stel je even een eeuwenoude boerderij voor in
de buurt van de plek waar Hannibal met zijn
olifanten tegen de Romeinen vocht.
Hier blijven we zeven dagen en van hieruit
bezoeken we met onze eigen personenbus
schitterende italiaanse steden als Assisi,
Arezzo en Perugia.
Franciscus van Assisi is steeds in de buurt
dankzij de verhalen, de kloosters, de kunst.
Natuurlijk loop je wel in de stad, maar we
lopen niet dagelijks 20 km., zoals bij mijn
voettochten.
Eten doen we thuis, (h)eerlijke italiaanse
maaltijden klaargemaakt door de
reisbegeleiding.
Klik hier voor het gehele programma: van dag
tot dag programma.doc of geef je
op: aanmelden Capanneto.doc

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.

