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Beste vrienden van Don Bosco 
 

Al vele jaren vertrekken er vanuit Vlaanderen bussen naar Turijn 
en omgeving, op verkenning naar het leven en werk van Don 
Bosco. Vele jongeren nemen deel aan deze reizen, maar er zijn 
ook reizen voor volwassenen: medewerkers van Don Bosco, oud-
leerlingen, (oud-)personeelsleden of gewoon mensen (jong en 
oud) die interesse hebben voor Don Bosco. 
 
Deze reizen worden telkens unieke weken, niet alleen omdat er 
tijdens zo'n reis een deugddoende sfeer en verbondenheid groeit 

in de groep, maar vooral omdat 
het leven van Don Bosco ook in 
onze tijd mensen blijft boeien. Hij 
blijft bijzonder actueel, ook al 
hebben we in 2015 reeds de 200ste 
verjaardag van zijn geboorte 
gevierd. Je kunt je geen betere 
manier voorstellen om zijn ideeën 
te leren kennen, dan door het 
bezoeken van de plaatsen waar 
hij geleefd en gewerkt heeft, in en 
rond Turijn.  

 
De folder die je nu in handen hebt, is bedoeld voor mensen in 
heel het Vlaamse land die deze Don Boscoreis eens willen 
meemaken. Misschien is Don Bosco ook voor jou iemand waarbij 
je steun en bemoediging kunt vinden voor je eigen leven… 
 
Aarzel in dat geval niet in te schrijven. Wij beloven jou een heel 
zinvolle reis, uitgerekend tijdens de week dat in Turijn op 
onvergetelijke wijze het feest van Maria Hulp der Christenen 
gevierd wordt! 



Bedoeling van deze reis 
 
We willen kennis maken met het leven van Don Bosco (1815-1888) en met 
twee figuren die een belangrijke rol speelden in zijn leven: Franciscus van 
Sales (1567-1622) en Maria Domenica Mazzarello (1837-1881). We reizen 
daarvoor eerst naar Annecy en daarna naar de Noord-Italiaanse stad Turijn. 
De datum van deze reis is zó gekozen dat we in Turijn zijn op de dag van het 
feest van Maria Hulp der Christenen, namelijk op 24 mei. 
 

In de gezelligheid van de groep, in het bezoeken van de plaatsen in en rond 
Turijn, in bezinning en eucharistie vieren, in de ontspanning, … zullen we 
gedurende acht dagen het leven van Don Bosco heel concreet kunnen 
aanvoelen, met de bedoeling de boodschap van Don Bosco daarna ook zelf 
nog beter te kunnen beleven en doorgeven in ons eigen leven.  
 

 

Programma en reisorganisator 
 
De reis vindt plaats van zondagmorgen 19 tot zondagavond 26 mei 2019. 
 

De eerste dag rijden we tot Annecy waar we eenmaal overnachten en het 
leven van Franciscus van Sales verkennen. Op maandagnamiddag gaat de 
reis verder naar Turijn. Door allerlei plaatsen in en rond de stad te bezoeken, 
krijgen we een goed beeld van het leven en werk van Don Bosco. Op 24 mei 
beleven we het hoogtepunt van de reis met de viering van Maria Hulp der 
Christenen in Valdocco. We brengen ook een dag door in Mornese, het dorp 
van Maria Mazzarello (die samen met Don Bosco de zusters van Don Bosco 
stichtte). De terugreis doen we in één dag. Een meer gedetailleerd 
reisoverzicht vind je verder in deze folder.  
 

Voor de reis doen we al vele jaren een 
beroep op SIMA Tours uit Lichtervelde (lic. A 
1143). We reizen met een comfortabele bus 
(50 plaatsen) die ons een aangename reis 
garandeert, met respect voor de rij- en rust-
tijden van de chauffeurs. 



Verblijfplaats in Turijn 
 

Na 1 overnachting in Centre Jean XXIII 
in Annecy-le-Vieux logeren we daarna 
de hele week in AVIGLIANA, een stadje 
in de buurt van Turijn. 
We verblijven er in een bezinnings-
centrum van de salesianen, prachtig 
gelegen aan het meer van Avigliana. Dit 
centrum is geen luxehotel, maar een 
huis van Don Bosco waar we ons echt 

'thuis' mogen voelen. Er zijn kamers van één en van twee personen, naar 
ieders keuze, met sanitaire voorzieningen op alle kamers. Er is een lift voor 
wie moeite heeft met trappen. 
 
 

Kostprijs van de reis 
 
Op basis van de prijzen van bus, maaltijden en verblijf in Turijn kunnen we 
de prijs per persoon voor het jaar 2019 vastleggen op 690 euro als je kiest 
voor een tweepersoonskamer. Voor een éénpersoonskamer wordt dit 740 
euro. In deze prijzen zitten álle gezamenlijke uitgaven: bus, verzekering, alle 
overnachtingen en zowat alle maaltijden (drank inbegrepen). In dit bedrag is 
niet voorzien: kleine uitgaven (souvenirs, postkaartjes, …), het middagmaal 
in Annecy en de drank bij het middagmaal in Frankrijk tijdens de terugreis.  
 
 

De organiserende werkgroep 
 
De begeleiding van de reis is in handen van Wilfried Wambeke, salesiaan, 
samen met enkele medebroeders, een zuster van Don Bosco en enkele 
Medewerkers van Don Bosco: mensen die al vaker Turijn bezochten en die 
jou op een deskundige en salesiaanse manier door het leven van Franciscus 
van Sales, Don Bosco en Maria Mazzarello zullen leiden.  



Het verloop van de reis 
 

 
Zondag 19 mei 2019: heenreis 

Op zondag vertrekt de bus in de vroege ochtend uit Lichtervelde, met 
opstapplaatsen in Groot-Bijgaarden en Houthalen. Met voldoende stop-
plaatsen onderweg rijden we rustig in één dag naar Annecy (ten zuiden van 
Genève) waar Franciscus van Sales bisschop was van 1602 tot 1622. 
 

Maandag 20 mei 2019: Annecy 

In Annecy ontdekken we het leven van de heilige Franciscus van Sales. Zijn 
levensstijl en vooral zijn geschriften zijn van grote invloed geweest op de 
spiritualiteit en werkwijze van Don Bosco. Niet toevallig kiest hij Franciscus 
van Sales als patroonheilige van zijn werk en van zijn congregatie 
(salesianen). Rond het middaguur is er tijd om een restaurantje op te zoeken 
en een wandeling te maken door het pittoreske historische stadje of langs de 
oever van het meer van Annecy, met de Alpentoppen op de achtergrond. 
Daarna vatten we de verdere reis aan naar Turijn (nog zowat 300 km) waar 
we ’s avonds genieten van de Italiaanse keuken van Avigliana. 
 

Dinsdag 21 mei 2019: Becchi en omgeving 

Na het ontbijt rijden we naar Becchi, de 
heuvel waar Giovanni Bosco als kind 
opgroeide, en waar heel veel dingen te 
zien zijn die herinneren aan zijn leven, 
ondermeer het ouderlijk huis (zie foto), 
het huis van broer Giuseppe, een 
interessant museum dat de sfeer van 
die tijd weergeeft, een mooi vernieuwde 
basiliek ter ere van Don Bosco... Na het 
middagmaal in restaurant ‘Mamma 

Margherita’ en een groepsfoto voor het ouderlijk huis van de Bosco’s 



wandelen we zowat anderhalve kilometer (wie wil, kan dit ook met de bus 
doen) door de prachtig-mooie streek: van het ouderlijk huis naar het 
parochiekerkje van Morialdo waar Giovanni Bosco als kleine jongen zo vaak 
kwam. Na een moment van bezinning in dit kerkje rijden we via Castelnuovo 
Don Bosco terug naar onze verblijfplaats aan het meer van Avigliana. 
 

Woensdag 22 mei 2019: Chieri en Turijn 

In de voormiddag rijden we naar Chieri, het stadje waar Giovanni Bosco zijn 
opleiding kreeg: collegejaren en seminarie. In de voormiddag krijgen we een 
rondleiding door het stadje. Na het middagmaal komen we voor het eerst in 
Turijn zelf. We bezoeken de kerk van Franciscus van Assisi, waar Don 
Bosco zijn eerste mis opdroeg en waar hij op 8 december 1841 Bartolomeo 
Garelli ontmoette: het begin van zijn werk voor de straatjeugd. Daarna is er 
vrije tijd voor een terrasje of om het centrum van Turijn te verkennen.  
 

Donderdag 23 mei 2019: Mornese 

 
 

We rijden ongeveer 150 kilometer verder naar het zuiden, naar Mornese, het 
dorp waar Maria Mazzarello geboren werd. Samen met Don Bosco stichtte 
zij de zusters. Mornese ligt in een streek van landelijke dorpjes en 
wijngaarden. We bezoeken het geboortehuis en de omgeving. Vanuit de 
Valponasca zijn er door de wijngaarden prachtige wandelingen te maken. 
We eindigen de dag met een viering in de kapel van het college, waar Maria 
Mazzarello op 5 augustus 1872 haar eerste geloften aflegde. Zo ontstond de 
congregatie van de Zusters van Don Bosco. Daarna terug naar Avigliana.  



Vrijdag 24 mei 2019: Turijn 
Feest van Maria Hulp van de Christenen 

In de voormiddag bezoeken we de beroemde Sacra di San Michele. 
Vervolgens genieten we van het middagmaal en een siësta in Avigliana.  

 

Daarna staat Valdocco op het programma, met 
de feestelijke eucharistieviering waarin de 
algemene overste van de salesianen, Don 
Ángel Fernández Artime, voorgaat. Na het 
avondmaal sluiten we aan bij de processie ter 
ere van Maria Hulp van de Christenen. Je hebt 
de keuze mee te stappen of een plekje te 
kiezen waar je de processie ziet voorbij komen.  
 

Zaterdag 25 mei 2019: Valdocco  

In de voormiddag komen we op een paar plaatsen in Turijn die van belang 
geweest zijn tijdens de eerste jaren van het jeugdwerk van Don Bosco. Zo 
zien we ondermeer de markt, waar je heel wat tijd krijgt om de Italiaanse 
sfeer op te snuiven. Je bent dan in de buurt van de winkelwandelstraten, 
maar je kunt die voormiddag ook genieten van een rustig Italiaans terrasje. 
 

Na de middag krijgen we een uitgebreide rondleiding in Valdocco, waar Don 
Bosco zijn levenswerk uitbouwde. We bezoeken het Pinardikapelletje, de 
kamers van Don Bosco, de kerk van Franciscus van Sales, de basiliek en 
nog zoveel meer. Allemaal plaatsen die veel herinneringen oproepen aan het 
leven van Don Bosco en van de eerste salesianen. In de late namiddag 
sluiten we de reis af met een stemmige viering in de Pinardikapel, waar Don 
Bosco zelf zo vaak de eucharistie vierde met de straatjongens van Turijn.  
 

Zondag 26 mei 2019: terugreis 

De terugreis doen we in één dag. Zoals tijdens de heenreis nemen we rustig 
de tijd, met een middagmaal in de buurt van Mulhouse en voldoende 
stopplaatsen onderweg. We zullen terug in Houthalen zijn rond 21.00 uur. 
Daarna rijdt de bus nog verder door naar Groot-Bijgaarden en Lichtervelde. 



Hoe moet het nu verder? 
 
Als je besluit deel te nemen aan deze reis verwachten we dat je ons de 
inschrijvingsstrook opstuurt. Wacht er niet te lang mee: wie eerst inschrijft, 
krijgt voorrang.  
 
Als je inschrijft (indien je met twee bent, kunnen beide helften van de inschrij-
vingsstrook gebruikt worden), zal je van ons een bevestiging ontvangen dat 
je ingeschreven bent. Begin 2019 zal je een brief ontvangen met de 
gegevens om een voorschot over te schrijven. Tegelijkertijd ontvang je dan 
een uitnodiging voor een informatie- en kennismakingsnamiddag waarop we 
met alle ingeschrevenen samenkomen. Die namiddag plannen we op 
zaterdag 27 april 2019 in Groot-Bijgaarden. Daar zullen we de reis uitgebreid 
voorstellen aan de hand van een mooie presentatie. We zullen dan ook alle 
verdere gegevens meedelen die je nodig hebt: een gedetailleerd verloop van 
de week, wat je allemaal moet meenemen, welke reisweg we volgen, hoe de 
overnachtingsplaatsen er uitzien, enz.  
 
 

Meer info en inschrijvingen… 
 

De inschrijvingsstrook stuur je naar onderstaand adres, waar je ook terecht 
kunt voor verdere informatie: 
 

 

 

Wilfried Wambeke 

François Gaystraat 129 
1150 Brussel (St.-P.-Woluwe) 

  
gsm: 0495 / 500 631 

E-mail: wilfried.wambeke@donbosco.be  
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