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 vooraankondiging 

Najaarsbijeenkomst op 29 oktober in Deventer met o.a. een lezing en stadswandeling. 

Nadere gegevens in de volgende nieuwsbrief.        Houd de datum vrij. 

  
    

 



                                  
Najaarswandeling 

(Raalte-Schoonheeten-Heeten-Raalte) 

 Het is nog warm nu ik dit schrijf, maar het is tijd de najaarswandeling aan te 

kondigen. Op 23 september 2022 staat de komende najaarswandeling gepland. 

Vertrekpunt is hotel “De Zwaan” in Raalte. We lopen eerst langs het Overijssels 

kanaal dat al lang niet meer voor scheepvaart gebruikt wordt. Daarna door het 

landgoed Schoonheeten, met een mooi coulissen landschap naar kasteel 

Schoonheeten. Dan verder naar Heeten waar gelegenheid is voor een kop 

koffie. Bij het betreffende café mag eigen meegebrachte lunch niet genuttigd 

worden.Van daaruit het laatste stuk langs het kanaal terug naar Raalte waar we 

afsluiten met café St. Jacques. De afstand is circa 16 km. 

 Verzamelen vanaf 09.45 uur in hotel De Zwaan , kerkstraat 2, 8102 EA in 

Raalte . 

Zowel vanuit Zwolle als vanuit Enschede komen op uur basis drie treinen aan. 

Tevens is bij het station parkeergelegenheid. Links voor het station de 

Korenstraat inlopen richting centrum en u bereikt na 5 minuten hotel De Zwaan 

Wij willen graag weten hoeveel wandelaars meelopen. U kunt zich  hier 

aanmelden 

 

 



Najaarswandeling Regio Oost       

23 september 2022 

Vertrek 10.30 hotel “De Zwaan” Raalte 

Meenemen “goede zin” 

Eten en drinken 

Noodtelefoon 06 1271 42 42 

  
 

 

Wegen met Zegen 

Op zondag 15 mei ’22 heeft in Nijmegen de introductie plaats gevonden van de 

pelgrimsroute “Wegen met Zegen” Deze route is uitgezet in de Over Betuwe, hij is helemaal 

bewegwijzerd en heeft een afstand van circa 150 Km. 

Onder bezielende leiding van Margreet Sanders, Wilma Hartogsveld en Corné van Iersel is 

samen met een groot aantal vrijwilligers deze tocht uitgezet. Margreet, pastoraal werkster in 

de H. Maria Magdalena parochie, en Wilma, zochten naar nieuwe manieren van kerkelijke 

presentie. Een pelgrimstocht om verschillende kerkelijke gemeenschappen te verbinden 

leek hen passend. Corné, bezig met het opzetten van een pelgrimshuis in de Antonius van 

Paduakerk in Nijmegen, sloot zich bij hen aan.  

Vrijwilligers zochten oude wandelroutes op, plakten stikkers op palen, hingen bordjes op en 

plaatsten palen in de buitengebieden. Een website werd ontworpen, oude verhalen 

opgezocht en rituelen werden bedacht. 

Dit alles resulteerde in een pelgrimsroute van circa 150 km. De route begint in de Antonius 

van Paduakerk met een rondwandeling door Nijmegen en voert onder andere langs de Sint 

Jacobskapel. De plaatsen die aangedaan worden zijn Oosterhout, Valburg, Zetten, Heteren, 



Driel, Elst, Huissen, Doornenburg, Gendt en Ressen. In de dorpen kunnen kerken of 

kloosters bezocht worden. Het routeboekje verschaft wetenswaardigheden over de kerken 

en andere opvallende gebouwen. 

De etappes zijn 10 tot 15 km en hier hoor ik voor het eerst de term “pelgrimwandelen” wat 

past bij de afstanden. Het blijft echter vrij om de etappes aan elkaar te plakken. Wie met 

een speciaal ritueel wil vertrekken kan op bepaalde data meedoen aan de vertrekceremonie 

in het pelgrimshuis van de Antonius van Paduakerk. 

Informatie is te vinden in www.wegenmetzegen.nl 

 

                                                 

  

 


