
DINSDAG 01 MEI 2018  

Eurek@'s pelgrimagetocht - 

TE VOET NAAR HEPPENEERT  Bedevaartsoord  

De H. Gertrudis, patrones van het kerkje van Heppeneert  

O.L Vrouw van rust  

 

In de ochtend van ‘de dag van de arbeid’ 1 mei 2018 om 8uur was het verzamelen geblazen 

aan de Kantine Schuttersgilde Sint Kristoffel te Munsterbilzen.  

Dit jaar geen Tongerse pelgrimage maar een Eurek@ pelgrimage.  

Een pelgrimage met een positieve instelling.  Alle aanwezigen hadden er zin in, iedereen met 

een speciale intentie, het weer zag er veelbelovend uit, het zonnetje was er en een zwoel 

lentewindje in de rug was mooi meegenomen. Weliswaar een kleine groep maar 

desalniettemin een SUPERGROEP met sympathisanten erbij.  

Johny Vos, onze parcoursdeskundige, had op voorhand voor ons 4 aansluitende parcoursen 

op kaart en gpx uitgestippeld. Met Garmin en kaarten in de hand kon de pelgrimage 

aanvangen. Voor de geïnteresseerden; kijk op de website voor alle info over dit parcours.  

Je kan de pdf en gpx bestanden downloaden. 

 

Het 4-haltes parcours zag er als volgt uit. 

1) Munsterbilzen - Wiemesmeer - 7,6km  

2) Wiemesmeer-As - 7,7km 

3) As-Dilsen-Natuurgebied Bergerven - 8,1km  

4) Dilsen Natuurgebied Bergerven - Heppeneert - 8,9km 

Invoegen of uittreden was steeds mogelijk bij de diverse km. 

Een bezemwagen was ter plaatse of kon telefonisch bereikt worden. 

Door omstandigheden is het uiteindelijk 35km geworden.  

Maar wat een prachtige dag en natuur zijn deze wandelaars ter compensatie tegengekomen.  

 

Bij de 1ste halte te Wiemesmeer stond Jeff klaar met water en proteïnereepjes om het 

energiegehalte aan te vullen. Kleine pauze, aldaar, alles in orde en op naar de volgende halte. 

Bij de 2de halte te As was Albertine en fototoestel erbij gekomen om de dappere wandelaars 

voor de eeuwigheid op foto vast te leggen. Ook konden we in het stationnetje te As het 

meegebrachte lunchpakket nuttigen met een drankje. Een prachtige locatie daar.   

 

Speciale act was daar zeker de pas door kunstenaars geverfde graffiti op de treinstellen. 

Zelfs het Belang van Limburg besteedde er een artikel aan in de weekendkrant van 

ma30apr/di01mei ‘Deze Graffiti-jam is uniek in Vlaanderen. Een kunstproject maakte hippe 

eyecatchers van oude treinstellen’. Je kan hiervan op onze website een aparte fotoreportage 

bekijken. Of ga zelf eerstdaags eens kijken. Een aanrader voor een privé-uitstap.  

 

Halte 3 passeerden de wandelaars met een rustpauze op een bankje in de natuur aan het 

natuurgebied Bergerven te Dilsen om daarna richting Halte 4 te Heppeneert aan te komen. 

Ondertussen waren Jos en Tilly ook bij het welkomstcomité gearriveerd. Natuurlijk hoorden 

daar kussen en gemeend handgeklap bij voor de wandelaars bij aankomst te Heppeneert  

Een kaarsje in de kaarsenkapel was het lichtpunt van de dag. Niemand werd vergeten. 

De tocht werd afgesloten met  een hapje en een drankje naar keuze bij ‘taverne in de 

wingerd’.  (ps. de beste spaghetti in Limburg). 

Benen, knieën en geest konden weer rusten bij de autorit terug naar huis.  

Het was een superfijne dag, ook voor de bevoorrading en welkomstcomité.  

Zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar in 2019. Mis dit dan niet.  

Hopelijk ook met zo’n lekker weertje dan en dezelfde intenties. 

 



PELGRIMEREN is veel meer dan stappen. 

Niet de kilometers zijn het belangrijkste, niet de eerste of de laatste zijn. Pelgrims willen de 

weg 'ervaren' om dan pas aan te komen.  

PELGRIMEREN is een doel willen bereiken, een plek die aantrekt. Hiervoor wil je een 

inspanning doen, je mogelijkheden maximaal gebruiken. Het is ook botsen op beperktheden, 

op grenzen. De weg is daarom voor een pelgrim het belangrijkste. 

PELGRIMEREN is op de weg jezelf de tijd gunnen om te ontdekken wat essentieel is, wat je 

los kan laten. Pelgrims stellen zich open voor wat op hen afkomt, de mooie natuur, een 

inspirerende plek, een boeiende babbel, stilte, een schouderklop. 

PELGRIMEREN is veel meer dan stappen. Het is iets écht bereiken. En tijd nemen om met 

open ogen en oren op je weg te genieten en te dromen en 'herboren' aan te komen. 

 

Proficiat aan de durvers en tot volgend jaar 01 mei 2019  

Jeff en Albertine 

 


