
BEDEVAART NAAR SCHERPENHEUVEL (B) van 5 t/m/ 9 oktober 2016 
 
De Jaarthemagoep nodigt u ook dit jaar weer uit voor een bedevaart. Het is traditie dat we vanuit 
onze parochie te voet naar een Maria-bedevaartsoord gaan. Nadat we de afgelopen jaren Kevelaer (2 
keer), Handel en Wittem hebben bezocht, gaan we dit jaar naar het Vlaamse Maria-bedevaartsoord 
Scherpenheuvel. 
Het gezamenlijk meerdaags pelgrimeren heeft een bijzondere uitwerking. Je neemt afstand van de 
dagelijks beslommeringen en je staat daardoor meer open voor het onverwachte dat zo maar op je 
pad komt.  
 

 
Basiliek van Scherpenheuvel 
 
Op 5 oktober vertrekken we rond 9 uur met de trein naar Tilburg. Vandaar lopen we de eerste dag 22 
km naar een hotel in Baarle-Nassau, de tweede dag  van Baarle-Nassau naar een B&B in Mazel (22,2 
km), de derde dag van Mazel naar de abdij Tongerlo (18,5 km) en zaterdag vanuit de abdij Tongerlo 
naar Scherpenheuvel (19 km). 
De overnachting in het hotel, de Bed & Breakfast ,het klooster en het Onthaalcentrum in 
Scherpenheuvel kosten bij elkaar ca.  € 135,-. Daar komen de warme maaltijden nog bij. 
De groep wandelaars is maximaal 10 personen i.v.m. de capaciteit van de overnachtingadressen, die 
natuurlijk niet ver van de route mogen liggen.  
 
Na de hoogmis in de Basiliek op 9 oktober keren we weer huiswaarts. 
 



Als er mensen zijn, die ons de laatste dag(en) in Scherpenheuvel willen vergezellen en met de auto 
komen en willen overnachten, moeten zich ook opgeven. Ook als u niet gaat overnachten is het mooi 
dat u laat weten dat u komt, dan kunnen we misschien gezamenlijk terugrijden. 
 
Voor reservering van overnachtingen is het nodig dat u zich voor 1 september opgeeft bij: Charlotte 
Kamp (charlottekamp@ziggo.nl, 0318-511574) of bij Henk Koop (hgjmkoop@ziggo.nl, 0318-520074).  
 

 
De Route van de bedevaart 
 
 
 AANMELDINGSTROOK: 
 
Ik doe mee aan de bedevaart naar Scherpenheuvel: 
Naam: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Te voet  
Met de auto 
Als autorijder heb ik …. plaatsen over om wandelaars mee terug te nemen. 
 



 
Afgelopen jaar onderweg naar Wittem 


