
Je kan terecht op ons secretariaat
voor meer info en folders.

Onze-Lieve-Vrouwdreef 8
9041 Oostakker. Tel. 09 234 28 50

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

Een kans om van een stukje 
vakantie iets fantastisch te maken 
voor jezelf en voor zieke mede-
mensen.
JOLO (Jongeren in Lourdes) biedt 
jou een unieke kans om ten dienste 
te staan van de zieken in Lourdes, 
maar om tevens te zorgen dat het 
voor jou een beklijvende vakantie 
kan worden om samen met vrien-
den de boodschap van Lourdes te 
ontdekken.

Contacteer Heidi De Clercq
Tel. 0496 81 02 11
h.declercq@live.be

Een verblijf
dichtbij de grot;
een kindvriendelijk 
programma;
een eigen inbreng van de
families in de grote bedevaart;
verblijf met andere gezinnen
in een eenvoudige, groene 
omgeving...

Naar zo een aanbod zijn jonge
gezinnen misschien op zoek.
FALO (Families in Lourdes) wil 
graag een onvergetelijk program-
ma aanbieden. Geef de info door 
aan jonge gezinnen die je kent.

 
Contacteer Roos Wittevrongel
Tel. 03 772 25 48
rooswittevrongel@telenet.be

Zieken en mensen met een beperking
verdienen een bijzondere plaats in onze 
zomerbedevaart. Zij voelen zich goed in 
Lourdes en ervaren er een bijzondere aan-
wezigheid bij de Lourdesgrot. Zij worden 
door het ziekenwerk en de brancardiers, 
door het jong volk van Jolo en Falo en 
door veel liefdevolle handen in de watten 
gelegd. Zij reizen met onze Familie-TGV 
en verblijven in het mooie Accueil Notre 
Dame op het heiligdom zelf.

Heb je zelf interesse of ken je vrienden die 
er deugd aan zouden beleven om erbij te 
zijn van 15 tot 21 juli?

Contacteer  Agnes Lauwaet
Tel. 09 329 80 87
agnes.lauwaet@telenet.be

FALO

JOLO
Zieken horen erbij

Een dagje naar de Westhoek
1 juli 2018

In de Westhoek van West-Vlaanderen is het stadje 
Poperinge geen onbekende.
De Grote Oorlog heeft daar ongetwijfeld iets mee te 
maken. Poperinge was een oase van rust voor de Britse 
soldaten en ook de bekende hopplantages hebben 
Poperinge groot gemaakt. Drie gotische kerken getui-
gen van een sterk verleden.
De verering en viering van Onze-Lieve-Vrouw in de 
kerk van Sint-Jan gaat terug tot 1479. 
Ieder jaar viert Poperinge ook feest ter ere van  
Onze-Lieve-Vrouw, en gaat er een grote cultuur-
historische ommegang door de straten van de stad. 

In 2018 willen wij er graag bij zijn.

KEVELAER 9 JUNI
in de duitse deelstaat Rijnland-Westfalen

Een blijvend geliefd pelgrimsoord is ongetwijfeld Keve-
laer. Met zijn Genade- en Kaarsenkapel, met zijn 90m. 
hoge toren van de Mariabasiliek, zijn Pax-

Christi-Forum en nog zoveel meer, 
beheerst het bedevaartgebeuren het 
lieflijk stadje. De mensen gaan er graag 
naartoe. Het trekt steeds opnieuw aan. 
Alles begon er met een eenvoudige 
marktkramer, die op vraag van  
Onze-Lieve-Vrouw hier anno 1642 

een kapelletje liet bouwen, dichtbij de Nederlandse en 
Belgische grens.

Nog twee eendagsbedevaarten

BANNEUX 11 JULI

Het Waalse bedevaartsoord Banneux 
trekt jaarlijks nog vele duizenden 
pelgrims aan uit binnen- en buitenland. 
Ook in 2018 blijft de boodschap van 
Onze-Lieve-Vrouw der Armen actueel. 
Wij zijn er welkom tijdens het 
Oost-Vlaamse ziekentriduüm, 
dat plaatsvindt van 9 tot 13 juli.

Met de autocar op weg

De zevenjaarlijkse heiligdomsvaarten in de 

Maasstreek brengen ons in 2018 naar Maas-

tricht. Na Susteren, Tongeren en Hasselt 

wordt het dit jaar een kennismaking met 

Sint-Servaas, de heilige van Maastricht.

Op zondag 27 mei gaat de heiligdomsvaart 

door de straten van de stad. Wij maken van 

deze tocht een driedaagse met eveneens 

interessante bezoeken aan Sint-Truiden, 

Opgrimbie, Aken, Vaals.

            Naar de
     Maasstreek
26-28 mei
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