
UNIEKE PELGRIMSREIS NAAR MONT SAINTE-ODILE FRANKRIJK 
 

Klooster de Hohenbourg 
In verband met de 1.300e verjaardag van het over-
lijden van de H. Odilia van de Elzas willen wij vanuit 
het Nederlandse Sint Odiliënberg pelgrimeren naar 
het Franse Mont Sainte-Odile in Ottrott in de Elzas, 
waar deze heilige begraven ligt.  

 
 

 

Een zekere verering voor Odilia bestaat in Sint Odi-
liënberg al vanaf de late Middeleeuwen. Zoals op an-
dere plaatsen kwam ook hier naast de verering van 
Odilia van de Elzas  (13 december) de verering van 
de H. Odilia van Keulen (18 juli) in zwang.  
 
We verblijven in het klooster de Hohenbourg. We 
bezichtigen niet alleen het heiligdom, maar bezoe-
ken ook enkele bezienswaardigheden in de omge-
ving. Deze pelgrimage vindt plaats onder leiding 
van pastoor Jos. L’Ortye. De reis wordt georgani-
seerd door het kerkbestuur Sint Odiliënberg in sa-
menwerking met Heemkundevereniging Roer-
streek. We reizen per bus van Taxi & Touringcar Lei 
Wolters. 
 

Programma 
Dag 1  
Op de heenweg houden wij een tussenstop in Trier 
voor de lunch en een bezoek aan het graf van Sint 
Matthias. Ook is er de mogelijkheid om deze van 
oorsprong Romeinse stad – de geboortestad van de 
H. Ambrosius – op eigen gelegenheid verder te be-
zoeken (Basilica van Constantijn, Porta Nigra en de 
dom met de Heilige Rock). We vervolgen de reis 
naar Mont Sainte-Odile alwaar een diner geser-
veerd wordt. 

 
Dag 2 
We maken een excursie naar Colmar (museum Un-
terlinden, Isenheimer altaar) en naar Château Haut-
Koeningsbourg  (Orschwiller). 
 
Dag 3 
Er is gelegenheid om het klooster en de omgeving 
nader te verkennen. In de middag maken we een 
uitstapje naar Riquewihr, het vakwerk- en wijn-
stadje.  
 
Dag 4 
Op vrijdag begeven we ons weer huiswaarts. Onder-
weg zullen we de bekende Franse stad Strassbourg, 
hoofdzetel van de Europese Unie, nog bezoeken, al-
waar geluncht zal worden. 
 

Reisdata 
Vertrek op dinsdag 22 september 2020 om 9.00 uur 
vanaf het Kerkplein in Sint Odiliënberg. We zijn te-
rug op vrijdagavond 25 september 2020. Rond 
19.00 uur willen we een afscheidsdiner plannen in 
de Roerstreek. 
 

Kosten 
Op basis van tweepersoonskamer en halfpension 
€ 340,- p.p. (eenpersoonskamer € 430,-) – de lunch 
is voor eigen rekening. De reissom is inclusief bus-
reis, overnachtingen, halfpension, entrees en fooi. U 
dient zelf te zorgen voor een reis-/annuleringsver-
zekering. 
 

Aanmelding 
Vóór Pasen, 12 april 2020, per mail naar famroe-
leveld@gmail.com met opgave naam, adres en tele-
foonnummer of per telefoon (06 33 92 94 70). Na 
aanmelding ontvangt u een inschrijfformulier voor 
definitieve deelname. 

 

De Mont Sainte-Odile 
is een berg in de  
Vogezen in Frankrijk, 
ten westen van Barr. 
De berg is vernoemd 
naar Odilia van de  
Elzas. De berg met 
een hoogte van 760 
meter heeft op de 
top het klooster 
Mont Sainte-Odile, 
dat ook wel met de 
naam Hohenburg 
wordt aangeduid. 
(bron: Wikipedia) 

De levensgrote kruisweg in Jugendstill tegen de rotsen op de 
berg Mont Sainte-Odile. (foto: Chrit Stijnen) 
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