SPiG
Groningen heeft een ongekende rijkdom aan
cultuurlandschappen, cultureel en religieus erfgoed.
De Stichting Pelgrimeren in Groningen (SPiG) wil
mensen vooral laten genieten van die rijkdom. De SPiG
is een ideële stichting zonder subsidies en draait
volledig op vrijwilligers. Het enige doel is het
stimuleren van het pelgrimeren in Groningen en
Schiermonnikoog.
We bieden via de website het volgende gratis aan:
* 143 rondwandelingen van ca. 8 km
* 64 rondwandelingen van ca. 21 km
* 49 etappes van ca 21 km met 8 meerdaagse
pelgrimsarrangementen.
* 7 georganiseerde pelgrimswandelingen met gidsen
per jaar op de zondagmiddag.
Onze kosten zijn laag maar alle steun is welkom. Zie
onze financiële verantwoording op de website onder het
menu ANBI. We hebben een ANBI status en dat
betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belasting:
NL25.RBRB.0943.5716.42 o.v.v. gift.

www.spig.nl

Hoogtepunten
Vesting Bourtange.
In de middeleeuwen vervulde deze in zijn geheel
restaureerde vesting ene belangrijke rol te midden van een
groot moerasachtig gebeid.

11 daagse
Pelgrimsarrangement
Westerwolde en Blauwe Stad.

Het Kruisheren Klooster in Ter Apel is bij nog geheel intact
na restauratie en is een prachtig museum om te bezoeken in
deze meerdaagse pelgrimsroute.

Een bijzondere
wandelarrangement voor
pelgrims dat begint en
eindigt bij het NS Station
Winschoten.
De route heeft vele
hoogtepunten; vestingen
Boertange en Oude
Schans, middeleeuwse
kerken,Kloostermuseum
Ter Apel, de prachtige
rivier en oevers van
Ruiten Aa, de Dollard
met de mooiste
vogelkijkhut van
Nederland. Naast de
hoogtepunten valt er
vooral te genieten van
rust en stilte.

Routes

Info per route

De route bestaat uit 11 etappes.
1. NS Winschoten -Bellingwolde

21 km

2. Bellingwolde - Boertange.

21 km

3. Boertange - Sellingen.

17 km

4. Sellingen - Ter Apel

17 km

5. Ter Apel- Sllingerbeetse

25 km

6. Sellingrbeetse- Wessinghuizen

24 km

7. Wessinghuizen-Westerlee

21 km

8. Westerlee-Midwolda

22 km

9. Midwolda -Beerta

22 km

10. Beerta- Bad Nieuweschans

20 km

11. Bad Nieuwe Schans- NS Winschoten 23 km

Buitendijkse Vogelkijkhut de “Kiekkaaste” in de Dollard

Alle etappes en rondwandelingen hebben een eigen
pagina op de website.
Voor elke route kunt u gratis de volgende bestanden
afzonderlijk downloaden en op basis van uw
voorkeuren uw routeboek samenstellen.
* Tekstuele beschrijving van de route
* Kaart op A4 van de route
* GPX bestand voor wandelnavigatie
* Bijlagen
* Infobestand met achtergrondinformatie.
* Bezinningsbestand voor iedereen
* Christelijke spiritualiteitsbestand voor pelgrims

Verblijf
De overnachtingen dient u zelf te boeken hierdoor
heeft u maximale vrijheid in de te besteden dagen en
planning van de route en keuze van B&B en hotels.
Ga naar de website want daarin worden de actuele
adressen weergegeven bij de afzonderlijke etappes.
We hebben 2 opties :
* Langs campings voor backpackers die hun eigen
tent meenemen
* Langs die B&B, Hotels en of trekkershutten.

App Viewranger.
Alle routes en etappes staan ook in de gratis App
Viewranger. Met deze App kunt u nauwkeurig
navigeren langs de route. De App is beschikbaar in
Apple store en Google Play en is ook in de
webbrowser te gebruiken. Met en account kunt u de
routes gratis downloaded op uw mobiel.
Middeleeuwse kerk van Sellingen

