^^
Pelgrimeren naar spirituele
plekken in Vlaanderen:
een abdijfietstocht.
Van maandag 30 april 2018
tot donderdag 3 mei 2018.

Leuven, maart 2018

Het concept:
-

we willen een kans creëren om ook hier in Vlaanderen het pelgrimeren te beleven
we hechten belang aan ontmoeting en groepsbeleving in ‘camino-stijl’
we trekken de kaart van ‘spiritualiteit’ en staan open voor “wat de weg ons schenkt”
het programma, de bezoeken, deelname en verblijf situeren zich in het abdij-midden
we ‘zijn-samen-onderweg’ en bezoeken meerdere spirituele plaatsen
we vragen ook spiritueel engagement van de deelnemers
owv deze visie én ook praktisch, dragen de deelnemers alle bagage zélf mee op de fiets
het wordt een ‘rustige’ recreatieve fietstocht, zonder prestatiedrang of competitiegeest

Het programma:
Dag 1 - maandag 30 april 2018:
naar Westmalle (±60 km.)
Start in Scherpenheuvel (welkom vanaf 8.30 uur). Via Zichem, Averbode en Tongerlo zijn we gast
bij de trappisten van Westmalle (kennismaking-avondmaal-gebed met de monniken-gezellig samen).
Dag 2 - dinsdag 1 mei 2018:
naar Postel (±70 km.)
Via Brecht, Wortel, Turnhout fietsen we naar de Norbertijnen in de abdij van Postel (vespersrestaurant-gesprek met een monnik-gezellig samen)
Dag 3 - woensdag 2 mei 2018:
naar Hoepertingen (± 86 km.)
In het kasteel van Mariagaard zijn we welkom voor een feestelijk laatste avondmaal, we laten ons
inspireren door de Camino-mijmeringen van Pelgrim Jan, en zijn nog gezellig samen.
Dag 4 - donderdag 3 mei 2018
naar Scherpenheuvel (± 64 km.)
Via Zoutleeuw belanden we terug naar Scherpenheuvel waar we (om 16 uur) onze “abdij-fietstocht”
plechtig afsluiten. Onze ± 280 km. fietsen, in 4 dag-etappes zit er dan op.

Verdere info:
De prijs:

-

we vragen 170 € all-in (zonder eigen consummaties bij de maaltijden en onderweg)
Wij voorzien picknick onderweg (behalve dag 1) en verzorgde (abdij)maaltijden.
Voor het logement krijgen we zoals op de camino, ‘meer-persoonskamers’.
We gebruiken er onze eigen slaapzak, onderlaken, kussensloop en toiletgerief.
Je rijdt met een degelijke fiets waarmee je zélf al je bagage (waterdicht) vervoert.
De bezemwagen is stand-by, maar ieder heeft zijn eigen ‘basic’-herstelgerief.
Je moet wél lid zijn van het Compostelagenootschap en je bent dus verzekerd.

* Voor wie per fiets van thuis wil vertrekken, kunnen we eventueel, daags voordien of nadien
- mits bijbetaling - nog overnachting(en) aanvragen in Scherpenheuvel.
* De auto kan je parkeren op de grote parking van het heiligdom.
Inschrijvingen
- Ons initiatief staat open voor het hele Compostelagenootschap, er is slechts plaats voor 20 fietsers.
- Wil daarom zo vlug mogelijk inschrijven, je voorschot van 50 € p/p geldt als deelnamebewijs.
- We leggen slechts een kleine reservelijst aan !
- Inschrijven doe je met je naam-adres-GSM-lidnummer , je mailt naar:
afdelingleuven@compostelagenootschap.be
- Het voorschot betaal je op banknummer BE 93 0017 0228 8867 met als vermelding:
abdijfietstocht 2018 + naam, adres, lidnummer.
Meer info volgt later …
Namens het abdij-fietstocht-team: Lou, Minouche, Herman, Rik en Dees.

