
welkom herberg reisinfo reserveren de pelgrimstocht StJeanPdP sitemap 

je bent hier: pelgrimstocht > weg als metafoor > tocht vd held 
 

Esprit-kaarten 
 
Wij hebben 24 “Esprit-kaarten" gemaakt, met 
vragen, suggesties en citaten voor onderweg. Het is 
aan te bevelen om het verhaal over "de tocht van de 
held” helemaal te lezen vóór je de kaarten gebruikt.  
 
Je kunt gratis gebruik maken van de kaarten. Ga 
verder naar: 

• tips voor het afdrukken, het verwerken en het 

gebruik van de Esprit-kaarten,  

• de 24 Esprit-kaarten en een openingskaart.  
 

pelgrim op de sterrenweg, aan de muur 

van onze herberg.   

 

 

 

Je kunt gratis gebruik maken van onze 

Esprit-kaarten, door ze zelf te 

downloaden van onze website (> 

hieronder). 

De kaarten zijn echter ook kant-en-

klaar te koop, in het Nederlands, Frans, 

Duits en Engels. Ze zijn geplastificeerd, 

maar wegen slechts 74 gram. Ze 

kunnen dus goed mee in je rugzak of 

fietstas. Je kunt de kaarten kopen in 

onze herberg of bestellen per mail. Een 

setje kost € 5 (exclusief verzendkosten). 

 

inleiding 

 

Esprit-kaarten 
 

 

 

 

labyrint 
 

Ithaka 

   

   

   

de tocht - etappes Als je een setje Esprit-

kaarten downloadt of 

koopt, zul je zien dat ze 

zijn gerangschikt naar de 

zes etappes van de 

heldentocht. 

Zo vind je ze hierna ook 

terug, als we die etappes 

kort beschrijven: bij elke  

etappe staan de kaarten 

die daar “bijhoren”. Zo 

kun je gemakkelijk 

doorklikken naar een 

kaart die je interesseert. 

 

Natuurlijk kun je de 

kaarten in elke andere 

volgorde gebruiken. Ieder 

gaat zijn/haar eigen weg, 

maakt zijn/haar eigen 

keuzes. Vragen die voor 

de één op een bepaald 

moment heel belangrijk 

zijn, zijn dat voor een 

ander helemaal niet. 

L’Esprit du Chemin - de tocht van de held 



 

je bent hier: pelgrimstocht > weg als metafoor > tocht vd held 
 

Esprit-kaarten 
 
Wij hebben 24 “Esprit-kaarten" gemaakt, met 
vragen, suggesties en citaten voor onderweg. Het is 
aan te bevelen om het verhaal over "de tocht van de 
held” helemaal te lezen vóór je de kaarten gebruikt.  
 
Je kunt gratis gebruik maken van de kaarten. Ga 
verder naar: 

• tips voor het afdrukken, het verwerken en het 

gebruik van de Esprit-kaarten,  

• de 24 Esprit-kaarten en een openingskaart.  
 

pelgrim op de sterrenweg, aan de muur 

van onze herberg.   

 

 

 

Je kunt gratis gebruik maken van onze 

Esprit-kaarten, door ze zelf te 

downloaden van onze website (> 

hieronder). 

De kaarten zijn echter ook kant-en-

klaar te koop, in het Nederlands, Frans, 

Duits en Engels. Ze zijn geplastificeerd, 

maar wegen slechts 74 gram. Ze 

kunnen dus goed mee in je rugzak of 

fietstas. Je kunt de kaarten kopen in 

onze herberg of bestellen per mail. Een 

setje kost € 5 (exclusief verzendkosten). 

 

inleiding 

 

Esprit-kaarten 
 

 

 

 

labyrint 
 

Ithaka 

   

   

   

de tocht - etappes Als je een setje Esprit-

kaarten downloadt of 

koopt, zul je zien dat ze 

zijn gerangschikt naar de 

zes etappes van de 

heldentocht. 

Zo vind je ze hierna ook 

terug, als we die etappes 

kort beschrijven: bij elke  

etappe staan de kaarten 

die daar “bijhoren”. Zo 

kun je gemakkelijk 

doorklikken naar een 

kaart die je interesseert. 

 

Natuurlijk kun je de 

kaarten in elke andere 

volgorde gebruiken. Ieder 

gaat zijn/haar eigen weg, 

maakt zijn/haar eigen 

keuzes. Vragen die voor 

de één op een bepaald 

moment heel belangrijk 

zijn, zijn dat voor een 

ander helemaal niet. 


