
 

 

Programma Pelgrimstocht 2020 Klooster Klunen 

 

Donderdag 2 april 

8.45 – 9.15 uur :  Inloop en aanmelden in Karmelklooster.  

Adres: Burgemeester Wuiteweg 162, 9203 KP Drachten 

 

9.15 uur:  Opening en bezinning 

9.30 uur:   Start wandeling 

De eerste wandeling is ten westen van Drachten (20 km). Door de 

waterrijke omgeving met voormalig kloostergebied. Bezoek aan de 

eeuwenoude kerk in Boornbergum. 

 

               

 

16.30 – 17.00 uur: Aankomst in Karmelklooster: afsluitend bezinningsmoment 

Rond 17.30 uur:  Avondeten (voor degenen die zich hebben aangemeld) 

19.30 – 21.00 uur: Inleiding over de stichting van kloosters in Drachten 

   Adres Parochiezaal: Pier Panderstraat 1, 9203 SG Drachten 

 

  



Vrijdag 3 april 

8.45 – 9.15 uur :  Inloop en aanmelden in Karmelklooster 

Adres: Burgemeester Wuiteweg 162, 9203 KP Drachten 

 

9.15 uur:  Opening en bezinning 

9.30 uur:   Start wandeling 

De tweede wandeling is door het coulissenlandschap ten Zuid-Oosten 

van Drachten (20 km). We bezoeken o.a. de zeer oude Sint Pieterkerk 

in Ureterp.       

             

 

16.30 – 17.00 uur: Aankomst in Karmelklooster: afsluitend bezinningsmoment 

Rond 17.30 uur:  Avondeten (voor degenen die zich hebben aangemeld) 

19.30 – 21.00 uur: Inleiding over het leven en werk van Titus Brandsma. 

   Inleider: Lammert de Hoop 

   Adres Parochiezaal: Pier Panderstraat 1, 9203 SG Drachten 

 

 

  



Zaterdag 4 april 

8.45 – 9.15 uur :  Inloop en aanmelden in Karmelklooster 

Adres: Burgemeester Wuiteweg 162, 9203 KP Drachten 

 

9.15 uur:  Opening en bezinning 

9.30 uur:   Start wandeling 

De derde wandeling is door het bosrijke gebied ten zuiden van Drachten 

(20 km). Bezoek aan Beetsterzwaag en de kerkjes van Olterterp en 

Kortehemmen.   
               

               

 

16.30 – 17.00 uur: Aankomst in parochiekerk. Afsluitende eucharistieviering 

   Adres Parochiezaal: Pier Panderstraat 1, 9203 SG Drachten 

 

Rond 18.30 uur:  Avondeten in parochiezaal. Het eten wordt verzorgd door parochie H. 

Clara van Assisi (voor degenen die zich hebben aangemeld). 

 

Zondag 5 april 

Zondagochtend is er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de Bonifatiuskapel in 

Dokkum o.l.v. Lammert de Hoop. Tijden worden nog bekend gemaakt.  

 

 

 

Bereikbaarheid Karmelklooster met openbaar vervoer 

 
U kunt met de trein reizen tot Heerenveen. Vandaar neemt u buslijn 310 naar Drachten en 

stapt u uit bij halte Bertilla. U steekt de straat over en loopt dan terug naar de rotonde, die u 

oversteekt en dan vindt u na 100 m. rechts het Karmelklooster. 

 

Vanuit Groningen kunt u lijn 304 nemen.  Op het van Knobelsdorffplein stapt u over op lijn 

310 naar Heerenveen, halte Bertilla. U loopt door naar de rotonde, die u oversteekt en dan 

vindt u na 100 m. rechts het Karmelklooster.  

 

 

Bereikbaarheid Karmelklooster met eigen vervoer 
 
Let op: bij gebruik van een navigatiesysteem kunt u het beste 'Sparrehoek' als 

bestemming intoetsen, i.p.v. Burgemeester Wuiteweg 162. 

https://www.karmelklooster.nl/contact/routebeschrijving/ 

https://www.karmelklooster.nl/contact/routebeschrijving/

