
 
26 mei: Vertrek  naar de streek van Haspengouw, waar wij  
eerst het stadje Zoutleeuw bezoeken. Aan het mooie marktplein liggen 

de middeleeuwse 
halle en het 
stadhuis uit de 
16de eeuw. De 
Sint-
Leonarduskerk is 
een unicum. Zij 
dateert in 
hoofdzaak  van  

de 13de tot de 16de eeuw.  Vermits zij ontsnapte aan de Beeldenstorm 
en de Franse Revolutie, herbergt de kerk tal van schatten aan retabels, 
beelden en schilderijen. 
Daarna rijden wij verder naar Sint-Truiden.   
 
Wij bezoeken het Begijnhof, dat 
gesticht werd in 1258 en nu 
behoort tot het Unesco-
Werelderfgoed.  Het is bijzonder 
interessant omwille van de 
prachtige muurschilderingen uit 
de middeleeuwen.  
Vlakbij Sint-Truiden, in 
Guvelingen, ligt het charmante 
H. Kruis-kerkje, waar jaarlijks de 
bloesemwijding doorgaat.  
Wij beëindigen de dag in het 
klooster van Opgrimbie. 

 
27 mei:  Heiligdomsvaart in Maastricht 
Sinds de middeleeuwen worden om de 7 jaar de relieken 
getoond van de H. Servaas en heeft er een ommegang plaats. Dit 
jaar voor de 55° keer. Televisiemis om 10.15u, ommegang om 
14.00u. 
 

28 mei: In de voormiddag staat Aken op het programma,  de stad 
van Karel de Grote en centrum van het Karolingische Rijk. 
Daarvan getuigen het paleis en de dom met de Paltskapel in 
byzantijnse stijl. Wij bezoeken ook de beroemde schatkamer, die 
prachtstukken bevat vanaf de laat-antieke periode. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na de middag rijden wij even buiten Aken naar de abdij Sint-
Benedictusberg, waarvan een groot gedeelte gebouwd werd 
door de benedictijnermonnik-architect Hans van der Laan.  Hij 
bouwde ook de abdij Roosenberg in Waasmunster in een uiterst 
sobere stijl. 



 

Naar de mooie 

Maasstreek 

26 – 28 mei 2018 

Dit wil je zeker al weten 
  

 * Wij reizen met autocars  ‘Het Soete Waesland’.   Uren en plaatsen 
van vertrek worden later meegedeeld.   

 * De deelnameprijs bedraagt 385 euro.     Opleg voor kamer-singel: 85 
euro.  

 In de prijs is begrepen: de  reis met autocar - hotel en restaurants 
(vanaf het avondmaal van 26 mei tot en met het middagmaal van  28 
mei)- inkomgelden voor voorziene groepsbezoeken - aangepaste  
begeleidingsbrochure met teksten en liederen voor de vieringen en  
gegevens over de streek – begeleiding.   

 * Wij verblijven twee nachten in Hotel Malpertuus, Tongersesteenweg 
145,  3770 Riemst.  

  *******  

Wil bij interesse vlug inschrijven, zodat  alles op zijn best kan worden 
besteld en geregeld.  

Inschrijvingen: GOVAKA - Vrienden van Lourdes-Oostakker   
Urbain Britsierslaan 5 1030 Brussel. Tel.02/246 52 46   
Email: vriendenvanlourdes@govaka.be.  
 
U ontvangt dan twee bestelbonnen. Graag één ondertekend 
terugzenden Er zal tevens gevraagd worden een voorschot te storten.  
Wie het verlangt kan inschrijven voor een annulatieverzekering, die 4% 
van de reissom bedraagt. (Meer info hierover bij Govaka.)  
 
 

 
 


