
EEN DRIEDAAGSE 
CULTURELE  
RELIGIEUZE REIS                         

Naar de 
Kroningsfeesten   
in Tongeren,             
het 
bedevaartsoord 
Kevelaer (dtsl)    
en                  
bezoek aan het 
Kloosterdorp Steyl 
(Nedl) 
 

DE GROOTSTE 
PROCESSIE VAN 

BELGIE 

3000 figuranten                                             
18 groepen 

in een prachtig versierde stad 

genomineerd als                     
immaterieel cultureel erfgoed 

3 - 4 - 5  juli  2016 
 

 

 

ORGANISATIE  

“Vrienden van Lourdes”                                
afdeling Roeselare                                      

P.a. Rumbeekse stwg 285                             
8800 Roeselare                                                     
Tel. 051 20 43 81                                               

Email 
vriendenvanlourdes.roeselare@gmail.com                            

 www.vriendenvanlourdes.be                         
http://vriendenvanlourdes.blogspot.com 

http:// kevelaerbedevaart.blogspot.com 

Reken.  BE91 8804 6527 3167 

 

INSCHRIJVING VOORWAARDEN 

 
De reis kost 295 euro, inclusief  supple-

mentair middagmaal op zondag en ticket 

voor tribune Tongeren en gids Kevelaer.  

Opleg 30 euro voor singlekamer. 

Betaling voorschot bij inschrijving van 50 

euro.  

 

Reisleider: Germain Dierynck 

Autocar : Reizen Sercu verg. A1239 

 

Wij logeren voor de  

vijfde keer in het      

Parkhotel Kevelaer,        

2 dagen volpension .  

 
 

 

 

  



REISPROGRAMMA 

 
zondag 3 juli 

 
vertrek om 6u.30  naar Tongeren. 
 
10u. pontificale hoogmis in de basiliek 
 
middagmaal en bezoek aan Tongeren 
 
15u.  Kroningsprocessie ( voorbehouden 
plaats op tribune) 
 
18 u. doorreis naar Kevelaer 

 

maandag 4 juli 
 

10u. eigen bedevaartsmis in de kaarsenkapel 
 
bezoek met gids aan het Heiligdom en de 
binnenstad        
 
bedevaartbeleving in groep en individueel  
 
vrije tijd 

 

dinsdag 5 juli 
 

10 u. deelname aan de hoogmis in de basiliek 
 
na de middag terugreis via het  
KLOOSTERDORP STEYL (Ned). 
met vrij bezoek aan de tuinen, kloosters, 
musea, cafetaria. 

 

 
Aan de oever van de Maas ligt het 
schilderachtig kloosterdorp Steyl  

met  vier kloosters, zijn tuinen en beelden, het   
missiemuseum en tentoonstelling  met 

werken  van lokale kunstenaars.        
Vooral in de Kloostertuinen kan men genieten 

van de natuur, de vogels, vlinders, bijen.  
Een ideale plaats voor een afsluitend hapje en 

een drankje . 

DE KRONINGSFEESTEN 
TONGEREN 

 
Op 3,4 en 5 juli reizen wij voor de vijfde 
keer naar het Duitse bedevaartsoord 
Kevelaer Niet iedereen kan naar het 
verre Lourdes maar wil toch eens naar 
een  Mariale devotieplaats.  

Maar eerst nemen wij op zondag 3 juli 
deel aan de Kroningsfeesten in 
Tongeren. In Tongeren, de oudste stad 
van België werd Maria in 1890 vereerd 
en plechtig gekroond. als “ Oorzaak 
onzer Blijdschap”. 

 Na de kroning trok voor de eerste maal 
de Kroningsprocessie langs de 
versierde straten en pleinen. Sindsdien  
wordt deze processie om de zeven jaar 
gehouden.  Het is de grootste processie 
van het land die dit jaar voor de 18e keer 
doorgaat. Deze manifestatie is dan ook 
genomineerd als immaterieel Cultureel 
Erfgoed en is uitgegroeid tot een 
gebeurtenis, bekend tot over onze 
grenzen.  

Op zondag 3 en 10 juli om 15u. en op 
dinsdag 5 en vrijdag 8 juli om 19u. zal 
de Kroningsprocessie door de straten 
van Tongeren trekken en om  22.30u is 
er op de Grote Markt een avondspel. In 
beide manifestaties wordt het leven van 
Maria en Christus uitgebeeld. 3000 
figuranten, muziekkorpsen en 
praalwagens nemen er aan deel.   

 Wij volgen om 10u. de pontificale 
hoogmis met de reliekentoning in de 
Mariabasiliek. Na het middagmaal 
bezoeken wij de feestelijk versierde 
straten van de mooie oudste stad van 
België. Om 15u. nemen wij onze 
gereserveerde plaats in op de tribune 
voor de Kroningsprocessie.                 

 Na de processie vertrekken wij naar het 
Parkhotel in Kevelaer voor het 
avondmaal en verblijven er twee dagen 
in vol pension.  

Kevelaer in Duitsland, dicht bij de Neder-

landse grens is na Lourdes en Fatima het 

derde grootste bedevaartsoord van West-

Europa. Maria wordt er vereerd als 

“Troosteres der Bedroefden “. Jaarlijks 

komen er  een miljoen pelgrims.                                                       

In 1641 werd een kapelletje opgericht op 

vraag van een mysterieuze stem tijdens 

een visioen. Het kapelletje kreeg veel be-

zoek en reeds op 8 september 1642 ge-

beurde een eerste mirakel. De pelgrims 

bleven toestromen en deze plaats werd 

een heus Heiligdom .                                       

Dit Heiligdom vormt een uniek kunstvol 

patrimonium met de Mariabasiliek, de 

kaarsenkapel, de genadekapel, de sacra-

mentskapel, de biechtkapel, het Forum en 

de Kruisweg. 

De straatjes met zijn religieuze en folklore 

beelden getuigen van een  kunstencen-

trum.   Bewonderenswaardig zijn de bid-

plaatsen met hun machtig orgel, hun reali-

saties van brandglasramen, koper– en 

bronswerk .                                                        

Echt de moeite waard voor een rondlei-

ding met de stadgids.  

MARIA KEVELAER 


