
 

 

BEAURAING 

 

Dat men hier op bedevaart kome… 

 

 

Volgens getuigenissen 
zouden vier meisjes en 
één jongen (tussen 29 
november 1932 en 3 
januari 1933) hier meer 
dan dertig 
verschijningen van 
de Heilige Maagd 
Maria hebben 
waargenomen.   

 

André Marie 
Charue, bisschop van 
Namen, heeft in 1949 de 
geloofwaardigheid van 
deze verschijning 
erkend…  

 

 

 

ABDIJ VAN 
MAREDSOUS 

 

De Abdij van Maredsous is een plek 
voor ontspanning en bezinning. Hier 
wordt de traditie van gastvrijheid van 
de benedictijnenmonniken voortgezet, 
in een uitzonderlijk natuurlijk kader. 

De monniken van de Abdij van Maredsous, 

die een duizendjarige traditie erfden, 

onthalen u graag in het Onthaalcentrum 

Sint-Joseph. Een cafetaria, 

een boekhandel, een souvenierwinkel,… 

alles is voorhanden voor een geslaagde dag 

met het hele gezin. En natuurlijk mogen 

dan ook de gastronomische producten van 

de Abdij niet ontbreken: de bieren en 

kazen van Maredsous. 

 

Na een rondleiding van de Abdij van 

Maredsous, kan u ook volop genieten van 

de rust in deze omgeving, door een 

ontmoeting met de monniken of een blik 

op hun levenswijze, tussen erfenis van het 

verleden, moderniteit en spiritualiteit. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Zaterdag 

12  augustus  2017 
 
 

Met de parochiale 

zone OASE  

Oud-Heverlee 

 naar  Beauraing 

en de Abdij van 

Maredsous 
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PROGRAMMA 
 
 
 
* Koffie in Beauraing om 10 

uur, film over Beauraing 

en om 11 uur 

eucharistieviering  met Wilfried 

Meert als voorganger 

+ gebed op de verschijningsplaats. 
 
 
 
* Aankomst om 13 uur in de 

Abdij van Maredsous, 

vrij middagmaal,  

om 14.30 uur bezoek aan de 

abdij of bezoek met film aan de 

kaasmakerij.  

Daarna vrij verblijf. 
 
 

* Omstreeks 18 uur rijden we 

terug huiswaarts. 

 
 
 
 
 
OPSTAPPLAATSEN  

EN -UREN : 
 

 
 
 
 
 
 
* Sint-Joris-Weert (kerk) 

om 7.30 uur 
 
 

* Oud-Heverlee     
      (Waversebaan) om 7.45 uur 

 
 

* Vaalbeek (gemeentehuis) 

om 8.00 uur 
 
 

* Blanden (kerk) 

om 8.15 uur 
 
 

* Haasrode (kerk) 

om 8.30 uur 

. 

 
 

Op zaterdag 12 

augustus 2017 

organiseert de 

parochiale zone OASE 

Oud-Heverlee een 

bedevaart naar 

Beauraing en de Abdij 

van Maredsous. 
 

* 
 

We reizen met de 

autocar, en de kostprijs 

bedraagt 15 euro per 

persoon of 50 euro voor 

een gezin vanaf  

4 personen. 

* 
 

(Inschrijvingsstrookje in bijlage) 
 

Te betalen op rekening  

BE87 7343 7723 1894 van 

VPW Oud-Heverlee. 


