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Ontmoeting met de Maagd der Armen in Banneux 

Aan de voet van de Belgische Ardennen ligt Banneux. Niet meer dan een gehucht. Maar 

sinds de Mariaverschijningen van 1933 een wereldberoemd bedevaartsoord. ‘Caritas 

Banneux bisdom Breda’ biedt, reeds 65 jaar, dagtochten en meerdaagse reizen naar 

Banneux per jaar aan.                                                                                                                                

Ontdek met ons het ‘Lourdes van de Ardennen’.                                                                                        

De 5-daagse bedevaarten zijn ook geschikt voor zieke of mindervalide pelgrims. 

Het verhaal van Banneux 

Op 15 januari 1933 zag het meisje Mariëtte Beco in de tuin van haar ouderlijk huis in 

een schijnsel van licht een witte dame. In totaal zou de dame acht keer aan haar 

verschijnen. Ze noemde zichzelf de 'Maagd der Armen' en wees Mariette een bron aan. 

Ook zei de verschijning: "Ik kom het lijden verlichten." Bij de laatste ontmoeting zei de 

dame: "Ik ben de Moeder van de Verlosser, Moeder van God." In 1949 heeft de 

bisschop van Luik de verschijningen in Banneux officieel erkend. Het dorpje in de 

Ardennen was toen allang uitgegroeid tot een internationaal bedevaartsoord, dat elk 

jaar door meer dan een half miljoen pelgrims wordt bezocht. 

Heiligdom 

Het heiligdom van Banneux is gelegen in een bosrijke omgeving.                                                             

Op het heiligdom is het geboortehuis van Mariëtte Beco te vinden, alsmede de weg 

door het bos waar zij Maria ontmoette en de bron die daar ontsprong. Op de plaats 

van de eerste verschijning is een kleine kaarsenkapel gebouwd. Verderop in het bos 

zijn enkele rolstoeltoegankelijke kapellen en de grote bedevaartkerk met  meer dan 

duizend zitplaatsen te vinden. In het bos is de grote kruisweg opgesteld waar men in de 

rust en stilte van de natuur het lijden en sterven van Jezus kan overwegen. De 

Esplanade, een grote openlucht kerk, is de plaats bij uitstek om bij mooi weer de 

eucharistie te vieren en het plechtige Lof te houden. 

 



Reizen naar Banneux                                                                                                                                                                                                

Wij bieden twee soorten reizen naar Banneux aan: dagbedevaarten en 5-daagse reizen.                                                           

Dagbedevaart 

Een dagbedevaart naar Banneux bestaat uit een bustocht vanaf bepaalde 

opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda. U komt in de loop van de ochtend in 

Banneux aan, waar dan de Internationale eucharistieviering plaatsvindt.                                   

Na het middagmaal is er gelegenheid om deel te nemen aan het plechtige Lof met 

ziekenzegening. Uiteraard is er ook tijd om op eigen gelegenheid in het heiligdom rond 

te kijken of de winkeltjes te bezoeken. Aan het einde van de middag brengt de bus u 

terug naar de opstapplaatsen. 

5-daagse reis 

De vijfdaagse bedevaart (het triduüm) waarbij u drie volle dagen in Banneux verblijft.                               

De andere twee dagen zijn gereserveerd voor de heen- en terugreis.                                     

Tijdens het triduüm wordt een volledig Nederlandstalig bedevaartprogramma 

aangeboden, begeleid door eigen pastores.                                                                                      

U kunt deelnemen aan eucharistievieringen, gebedsdiensten, de kaarsenprocessie,     

de bidweg naar de bron, het plechtige Lof met ziekenzegening, boeteviering en 

handoplegging. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor ontspanning, ontmoeting,      

de winkeltjes te bezoeken of op een terras plaats te nemen.                                                                                                                     

Jongerenbedevaart 

Voor ‘Jong Bisdom Breda’ faciliteren wij de verblijfsmogelijkheden                                                

om deze jongerenbedevaarten te doen plaatsvinden.                                                                                                                                                  

Meer info over activiteiten van “Jong Bisdom Breda’:  

https://www.facebook.com/jongerenbisdombreda 

Verblijf & begeleiding 

In Banneux verblijft u in het moderne en goed uitgeruste gastenverblijf 'Hospitaliteit 

Banneux Notre-Dame'. De accommodatie beschikt over tweepersoonskamers met 

toilet en douche en over voorzieningen voor pelgrims die verzorging nodig hebben. 

Daarvoor zorgt ons team van enthousiaste vrijwilligers bestaande uit een arts, 

verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en brancardiers.                                                                                                                                                                  

Zij doen hun uiterste best om u in Banneux enkele onvergetelijke dagen te bezorgen.    



5-daagse reizen 

Data                                                                                                                                                                                   

 10 t/m 14 mei                                                                                  

Jubileumbedevaart                                         

b.g.v. 65 jaar ‘Caritas Banneux bisdom Breda’ 

 23 t/m 27 augustus (Dit triduüm gaat enkel door bij voldoende belangstelling!) 

Prijs: 310 euro p.p. (toeslag 1-persoonskamer: 50 euro p.p.)                                            
(Kinderen en jongeren t/m 18j.: 275 euro p.p.                                                                                                      

Minderjarigen steeds onder begeleiding van een volwassene.) 

Bij dit bedrag is inbegrepen: 

 Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen in het 

bisdom Breda (afhankelijk van de inschrijvingen)                                                                                                    

 Verblijf 5 dagen en 4 nachten in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame”                                                       

op basis van vol pension  

 Zowel met de heen- als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B)  

 Verzorgd bedevaartprogramma met eigen 

pastores en een enthousiast zorgteam 

Info en opgave via het secretariaat 

Dagbedevaart 

Zondag 12 mei 

Prijs: 47,50 euro p.p.                                                                                                                                

(incl. warm middagmaal en koffie/thee met vlaai)                                                                 
(Kinderen t/m 11 jaar: 25 euro p.p. en steeds onder begeleiding van een volwassene) 

Informatie over de dagbedevaart:                                                                                                                     

Frans en Jenny v.d. Poel:  Tel:  0164-673792   Email: f.v.d.poel2@kpnplanet.nl                                                                                                                                             

‘Caritas Banneux bisdom Breda’                                                                                                                        

Secretariaat: Jef Adriaansenstraat 7, 4631 EE Hoogerheide                                                                

Tel: 0164 612973                                                                                                                                                         

Email: banneux-breda@hotmail.com                                                                                                            

http://banneux-breda.jouwweb.nl 

tel:0164612973

