
Jonge mama’s en papa’s zijn dikwijls 
op zoek naar een deugddoende, 
zinvolle vakantie. Het aanbod van  
FALO (Families in Lourdes)  is dan 
een aanbevolen kans. 
Een verblijf in een groene omgeving, 
dichtbij de Lourdesgrot, een kind-
vriendelijk programma, een eigen 
inbreng van de kinderen in de grote 
familiebedevaart..  
Zo een aanbod is een echte aanra-
der waarin jonge gezinnen zich thuis 
voelen.

Meer vernemen?  
Je kan terecht bij Roos Wittevrongel. 
Tel. 03 772 25 48
rooswittevrongel@telenet.be

Jong en dynamisch?  Je wil je tijdens je vakantie ook inzetten voor 
zieken en mensen met een beperking en voor hen en voor jezelf 
meebouwen aan een bedevaartvakantie die beklijft? Dan is JOLO 
(Jong in Lourdes) iets voor jou. Een kans om van een stukje vakantie 
iets fantastisch te maken!

Meer vernemen?
Je kan terecht bij:
Rector Gino Grenson. Tel. 09 255 55 44
gino.grenson@telenet.be
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DE PANNE:
Onze-Lieve-Vrouw van Fatima
In het jaar waar in Fatima de honderdste verjaardag wordt gevierd van 
de verschijningen, gaan wij iets dichterbij naar een bedevaartplaats 
van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima aan onze Noordzee. Een uitgele-
zen gelegenheid om naast het heiligdom van Fatima ook kennis te 
maken met meer onbekende plaatsen nabij de Westkust.

VRIJDAG 26 mei 2017 – Dag na Hemelvaart
Autocar

BANNEUX:
Onze-Lieve-Vrouw van Banneux 
Het heiligdom van Banneux bezoeken wij tijdens het zieken- 
triduüm van Oost-Vlaanderen, dat plaats vindt van 10 tot 14 juli. Dit 
bedevaartsoord in Wallonië  is een vertrouwde plek, waar velen graag, 
telkens opnieuw,  naar toe willen gaan. 

WOENSDAG 12 juli 2017
Autocar

HASSELT:
Virga Jesse
Om de zeven jaar hebben in Hasselt, traditiegetrouw, de Virga Jesse- 
feesten plaats. Na de schitterende Kroningsfeesten in Tongeren (2016) 
is nu de  hoofdstad van Limburg aan de beurt om de patrones van Hasselt 
alle eer te bewijzen. Wij bezoeken de feestvierende stad en als hoog-
tepunt staat de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart op ons programma. 

ZONDAG 20 augustus 2017
Autocar

Drie Mariabedevaarten    voor één dag Fatima Zieken in Lourdes
In 2017 viert Fatima dat honderd jaar 
geleden de verschijningen plaats 
vonden van Onze-Lieve-Vrouw aan 
de kinderen: Francisco, Jacinta en 
Lucia. Het  bedevaartsoord bereidt 
zich voor op een massale opkomst 
van bedevaarders. De bedevaar-
torganisatie van de Montfortanen 
heeft  een degelijke traditie te 
pelgrimeren naar dit Portugees 
Mariaoord. Van 10-tot 14 oktober 
(herdenking van de zesde en laatste 
verschijning aan de drie kinderen op 
13 oktober) willen wij met een groep 
van onze bedevaarders aansluiten 
bij de Montfortaanse bedevaart .  

Je bent geïnteresseerd in ons programma en je wil meer info? Vraag een uitge-
breider folder van de bedevaart waar je zo mogelijk aan wil deelnemen.

Je kan terecht op ons secretariaat
Onze-Lieve-Vrouwdreef 8

9041 Oostakker. Tel. 09 234 28 50

Email: info@basiliekoostakker.be
Website: www.basiliekoostakker .be

Misschien ben je ziek of ken je zieken of mensen 
met een beperking,  die eens  graag naar Lour-
des zouden gaan? Zij kunnen aansluiten bij het 
Ziekenwerk van onze bedevaart. Men reist
samen met onze Familie-TGV en verblijft in 
Lourdes in het mooie Accueil Notre-Dame. 

Geïnteresseerd? 
Vraag gerust een uitgebreide folder. 
Voor meer informatie kan je terecht bij
Agnes Lauwaet. Tel. 09 329 80 87
agnes.lauwaet@telenet.be


