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Datum triduüms 2022 

 
Eerste triduüm: Vrijdag 29 april t.e.m. dinsdag 3 mei 2022 
Tweede triduüm:  Vrijdag 10 juni t.e.m. dinsdag 14 juni 2022 
Derde triduüm:  Zaterdag 16 juli t.e.m. woensdag 20 juli 2022 
 

Gegevens omtrent het Limburgs Banneuxwerk vzw 

 
Ondernemingsnummer: 0774903504 
Maatschappelijke zetel: 3800 SINT-TRUIDEN, Wellensestraat 16 
 
Website:  
www.limburgsbanneuxwerk.be 
 
Mail:  
contact@limburgsbanneuxwerk.be 
 
Bankrekening:  
BE07 7360 1894 4366 
 
Bestuur: 
Bisschoppelijk gedelegeerde: Frank Deloffer, tel: 011 28 84 40 
Voorzitter: Annie Vanoirbeek, tel: 011 67 28 29  
Secretaris: Geert Cosemans, tel: 011 67 28 29 
Penningmeester: Guy Leenders, tel: 011 69 62 82 
Geestelijke begeleider: E.H. Luc Vanherck, tel: 089 70 24 88 
Bestuurders:     Marcel Heleven, tel: 011 72 69 15 

Marleen Nulens,  tel: 0476 98 31 09 
Ludo Vanherck, tel: 0477 78 49 99 
Jan Lempens, tel: 089 47 24 32 

 
 

  

http://www.limburgsbanneuxwerk.be/
mailto:contact@limburgsbanneuxwerk.be
tel:0476
tel:0476
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Welkom! 

 
Beste lezer, 
Met trots bieden we je deze brochure aan. Zij is de vrucht van 
twee jaar denken en overwegen om van het Limburgs 
Banneuxwerk vzw een levendige beweging te maken van 
‘pelgrims onderweg naar Maria’. 
Hierin vind je alle informatie over de triduüms van 2022. 
In 2020 en 2021 zijn ze niet kunnen doorgaan omwille van Covid 
19. 
Hoe langer hoe meer verlangen we ernaar om de draad weer op 
te nemen en met zijn allen op tocht te gaan naar Maria, Maagd 
der Armen te Banneux. 
De Coronatijd heeft ons echter niet belet om samen veel en 
grondig na te denken over de jaarlijkse bedevaarten naar 
Banneux. 
In de volgende bladzijden kan je lezen over: 

  Het Limburgs Banneuxwerk vzw 
  Onze inspiratie 
  Bedevaarders: deelnemers en medewerkers 
  Jongeren op de triduüms 
  Verzekeringen. 
  Vervoer 
  Privacywetgeving 

 
Bijlagen:   
Bedevaarder-medewerker: 

• Inschrijvingsformulier 

• Medisch attest 

• Vrijwilligersovereenkomst 

Bedevaarder-deelnemer 

• Inschrijvingsformulier 

• Medisch attest 
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Beste lezer, een flinke brok lectuur. Neem het eens rustig door. 
We hopen dat het de goesting aanscherpt om er in 2022 weer bij 
te zijn. Wij zien er alleszins met de voltallige groep naar uit om 
jullie weer te ontmoeten. 
Maar, beste lezer, Covid 19 is niet overwonnen. De meesten van 
ons hebben allicht op dit ogenblik hun covid-vaccins gekregen en 
kunnen zich daardoor wat veiliger voelen. Niettemin blijven we 
op onze hoede. We zullen de ontwikkelingen op de voet volgen 
en de raadgevingen van de wetenschappers en de maatregelen 
van Banneux strikt opvolgen. We zullen je daarover tijdig 
informeren. 
 
Met Maria, Maagd der Armen, durven we hopen en bidden dat 
we toch weer samen op bedevaart mogen gaan. 
 

Geert en Annie Cosemans-Vanoirbeek, Frank Deloffer,  
Marcel Heleven, Guy Leenders, Jan Lempens,   

Ludo en Marleen Vanherck-Nulens, Luc Vanherck. 
 

Limburgs Banneuxwerk vzw 

 
Op 5 oktober 2021 verschenen in het Belgisch staatsblad de 
statuten van onze vereniging, Limburgs Banneuxwerk vzw 
genoemd. 
 
De doelstelling van onze vereniging werd als volgt omschreven: 
“Werken aan verbondenheid tussen mensen in een gelovig 
perspectief”. 
 
Het Limburgs Banneuxwerk vzw wil dat doen door: 
 
 Het aanbieden van ééndaagse en meerdaagse bedevaarten 

(triduüms), in een gelovige familiesfeer, met gemotiveerde 
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medewerkers en dit voor zoekenden, voor jongeren, voor 
ouderen, voor mensen met een beperking, voor mensen die 
nood hebben aan rust, verdieping, bezinning, vriendschap 
en gebed. Jong en oud samen vanuit de Blijde Boodschap en 
hoofdzakelijk in het genadeoord van Banneux. 

 Bedevaarder-medewerkers vorming geven die nodig is om 
hun taak goed te kunnen doen. 

 Lokale netwerken uitbouwen om relaties tussen 
bedevaarder-medewerkers en bedevaarder-deelnemers te 
versterken gedurende het jaar. 

 
De statuten van de vzw zijn, na afspraak, altijd in te kijken op de 
maatschappelijke zetel. 
 

Onze inspiratie 

 
Beste bedevaarder,  
het doel van onze vzw is: werken aan verbondenheid tussen 
mensen in een gelovig perspectief. 
Onze bisschop nodigt ons uit om: ‘Gods akker te zijn en te 
groeien in heiligheid’. Hierin vinden we een stukje onze 
inspiratie. We voelen heel goed aan dat, als wij willen groeien in 
heiligheid, het is door samen te werken. Wij mensen zijn Gods 
akker!  Als kerngroep willen we de kaart van het ‘samen werken’ 
trekken.  
De akker van het genadeoord Banneux nodigt ons uit, om naar 
Maria’s voorbeeld en Jezus woord open te staan voor het goede, 
de genade, Gods Heilige Geest.  
We zijn allen bedevaarders in Banneux. Gods akker zijn en samen 
werken schenkt meer vruchten. En … wat doe je met vruchten? 
Uitdelen! In Banneux, in het geloof, gebeurt daadwerkelijk wat de 
volkswijsheid zegt: gedeelde smart is halve smart, gedeelde 
vreugde is dubbele vreugde, samen broederlijkheid ontdekken. 
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Een samengedragen vreugde, een samengedragen 
verantwoordelijkheid is werken aan broederlijkheid. We zijn 
doorheen ons doopsel in Jezus allemaal broeders en zusters.  
Daarin volgen we onze paus én onze bisschop in hun herderlijk 
schrijven.  
Pelgrim zijn is op weg gaan samen met onze broeders en zusters. 
Wil jij, goede vriend, mee op weg gaan, mee op tocht gaan naar 
meer broederlijkheid, zusterlijkheid in onze wereld en in ons 
leven? We willen er zijn voor:  
 

zieken en gezonden 
mensen van alle leeftijden 
gelovigen en zoekende mensen 
eenzamen en sfeermakers 
zinzoekers en profeten 
mensen op een kruispunt van hun leven 
medewerkers en deelnemers: allemaal bedevaarders 

 
Wat een rijkdom. Ieder mens is gelijk en toch uniek omdat hij 
bemind is door God, wil jij door je liefhebben ook voor hen 
Goddelijk zijn? Het kan! We krijgen veel aangereikt vanuit ons 
geloof, vanuit onze Kerk:  
 

 De Bijbel: mooie verhalen, die vertaald en meer nog 
beleefd, geleefd worden door mensen in alle tijden.  
 De Kerk met zijn rijke traditie.   
 De Liturgie, die ons in tekenen, taal en symbolen doet 
beleven en ook bespreekbaar maken wat wij een 
mysterie, een wonder noemen.  
 Maria verwijst naar Jezus. Een moeder voor ieder van ons 
met een enorme liefde voor haar Zoon. ‘Doe maar wat Hij 
u zeggen zal’: getuigenis van haar nederig vertrouwen. 
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 Jezus Woord en Blijde Boodschap, zijn leven blijft een 
inspiratiebron tot broederlijkheid en zusterlijkheid in alles 
en voor iedereen. 

 
Het zijn wegwijzers op onze pelgrimstocht in ons broederlijk 
samen op weg gaan. Priester Fons Hesemans indachtig zei ooit 
ter voorbereiding van de nieuwe bedevaarder-medewerkers: je 
mag er hopelijk de genade van Banneux ontdekken, zodat je 
terug thuiskomt en je afvraagt: wie is nu de zieke, die persoon 
met beperkingen of ik? Zij geven en delen zoveel met je.  
Vanuit deze gedachte mogen we pelgrim zijn, op weg gaan en 
anders thuiskomen, door: 
 

  te steunen en gesteund te worden,  
  te helpen en geholpen te worden,  
  te dienen en gediend te worden,  
  te spreken en beluisterd te worden, 
  te luisteren en de heilige stilte te bewaren, 
  te dragen en gedragen te worden,  
  te ondersteunen en te laten ondersteunen. 
  … 

 
Dit is mogelijk omdat onvolmaakte mensen het beste van zichzelf 
geven en daardoor genade mogen zijn én worden voor elkaar. 
Broeders en zusters worden van elkaar, heel concreet hier en nu. 
Goddelijk mogen zijn in het geven én in het ontvangen. Door 
samen te gaan staan onder Gods zegen, onder Gods 
beschermende hand. Ontdekken: ik ben maar een kleine mens, 
maar God geeft me de kans grote dingen te schenken aan 
anderen. Dit kan als ook ik durf ‘JA’ te zeggen tegen Gods 
boodschapper zoals Maria deed.  
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Jouw steentje 
GELOOF, HOOP en LIEFDE inspireren ons om deze traditie in 
grote dankbaarheid verder te zetten, om ons steentje bij te 
dragen aan een verhaal dat al bijna een eeuw verdergaat: God 
die met en door mensen op weg gaat, niet als dolers maar als 
pelgrims, elkander helpend, dragend steunen, in liefde en 
vriendschap. Daarin Gods volk onderweg worden, op de 
levensweg van het leven van zovele mensen.  
 
Wij, de kerngroep, willen alvast ons steentje blijven bijdragen 
en jij? 
 

De kerngroep. 
 

Bedevaarders, allemaal broers en zussen van elkaar 

 
Bedevaarders, allemaal broers en zussen van elkaar:  
bedevaarder-deelnemers –  enerzijds, 
bedevaarder-medewerkers – anderzijds  
 
Als we als medewerker meegaan naar Banneux dan doen we dat 
omdat we willen zorgen voor mensen. 
Zorg voor mensen betekent: 

1. Samen werken aan solidariteit en rechtvaardigheid en dit 
vraagt om afspraken, om richtlijnen, om aangepaste 
structuren. 

2. Ten dienste staan van de ontplooiing van elke mens. 
Dit wil zeggen: eerbied hebben voor elke mens in al zijn 
dimensies, ongeacht gender of afkomst, jong of oud, gezond, 
ziek of hulpbehoevend. 
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3. Democratisch handelen en verantwoordelijkheid opnemen. 
Onze inzet als medewerker is nooit vrijblijvend. Concreet 
betekent dit dat er nood is aan structuren die inspraak, 
controle, inzet en verantwoordelijkheid bevorderen. 

4. Dat onbaatzuchtigheid en collectief belang als waarden 
centraal staan. 

5. Dat wij bewust kiezen voor dialoog en samenwerking. 
 
Als wij voortaan samen naar Banneux zullen gaan,  
waar de Maagd der Armen onze gastvrouw is en  
onze voorspreekster bij haar Zoon, Jezus Christus,  
dan gaan wij doelbewust als bedevaarders, als pelgrims, 
als zoekende mensen en ook als vrienden.  
Als je op bedevaart gaat maakt het niet uit 
of je gaat als zieke of als gezonde, 
als hulpbehoevende of als zorgverlener. 
Het maakt niet uit of je achter een rolstoel staat of erin zit  
en of je bij wijze van spreken in het ziekbed ligt of ernaast staat. 
Feit is dat wij samen onze vertrouwde omgeving thuis verlaten, 
ons kwetsbaar durven opstellen  
en een zending op ons willen nemen. 
 
Daarom moeten wij samen op tocht durven gaan, 
om –  zoals men weleens zegt  –   
het zout van de aarde te kunnen zijn.  
Om een beetje licht te willen brengen  
in iemands duisternis  hebben wij elkaar nodig: 
de steun van een arm, 
de helderheid van een woord,  
de degelijkheid van het vertrouwen, 
het optimisme bij tegenslag  
en de nabijheid op eenzame momenten 
waar ieder van ons, ziek of gezond, behoefte aan heeft. 
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Laat ons met elkaar afspreken dat  
als wij samen op bedevaart gaan of 
samen aan een triduüm deelnemen,  
wij er ons van bewust willen zijn 
dat wij allemaal deelnemers zijn  
én ook deelnemers willen zijn. 
Dit wil zeggen dat wij  
er ook effectief aan deelnemen 
als broers en zussen en 
schouder aan schouder elkaar willen dragen  
in de vaste overtuiging dat ook wij gedragen worden. 
 

Jan Lempens. 
 

Nieuw logo: Limburgs Banneuxwerk vzw 

 
De dragende hand staat voor: de 

dragende kracht van de organisatie 
maar zeker ook de dragende kracht 
van Maria, de bron van een mooi 
geloofsgebeuren.  

Deze hand verwijst naar de 
verbondenheid met elkaar. Het is 
ook een open hand die kan geven. 
Ze verwijst naar de eerste woorden 

van Maria, ‘steek je hand in het water van de bron’.  
De kapel van Banneux, zoals die ook terug te vinden is in het 

logo van Banneux, om de link tussen het Limburgs Banneuxwerk 
vzw en het heiligdom van Banneux. 

Het groene kruis in de kapel, teken van onze verbondenheid 
met God en met elkaar, het groen van een nieuwe start, van 
hoop,  …..  
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Hart: we beginnen met de kleur indigo, teken van lijden, en 
gaan over naar het Maria blauw om te eindigen in het groen van 
de hoop. We gaan met zoekende mensen op weg. De vorm van 
het hart staat voor de grenzeloze Liefde van onze Heer. 

De weg: vertrekkende of aankomende in Banneux: dat is op 
bedevaart gaan, aankomen en anders vertrekken, met een open 
hart, open voor God, voor de Kerk en voor de maatschappij. 
Vertrouwvol de toekomst tegemoet zien wetend dat God ons 
door de bemiddeling van Maria, draagt, beschermt en nabij is.  
 

Uitnodiging  

 
Wij nodigen je graag uit om deel te nemen aan een 5-daags 

verblijf in Banneux. Wij organiseren 3 maal per jaar een 5-daags 
verblijf (4 overnachtingen) in de ‘Hospitaliteit Banneux-Notre 
Dame’, een gastvrij oord in de onmiddellijke nabijheid van het 
Heiligdom van de Maagd der Armen. 

Iedereen kan deelnemen. De kamers zijn modern ingericht 
en voorzien van wc, douche en de nodige accommodatie om er 
jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Het zijn dagen 
met ruimte voor gebed, ontmoeting, ontspanning en rust in het 
genadeoord van Onze-Lieve-Vrouw. 

Bezoek is altijd welkom. 
Vele bedevaarder-medewerkers (waaronder een aantal 

verpleegkundigen) stellen zich ieder jaar opnieuw ten dienste van 
de bedevaarder-deelnemers zodat ze de beste verzorging kunnen 
genieten. Zij betalen zelfs om mee gaan te helpen, maar minder 
dan bedevaarder-deelnemers. Wij hopen ook dit jaar weer te 
mogen rekenen op hun onmisbare hulp. 

Ken je iemand die ons kan en wil komen helpen? Breng deze 
persoon dan met ons in contact, waarvoor dank. 
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De reis- en verblijfskosten 

 
- Bedevaarder-deelnemer: 220 euro per persoon op basis 

van een 2-persoonskamer.  
- Bedevaarder-medewerker: 140 euro per persoon op basis 

van een 2-persoonskamer.  
Als je gebruik wil maken van een 1-persoonskamer, betaal je 

een toeslag van 60 euro. De 1-persoonskamers zijn enkel te 
verkrijgen op basis van beschikbaarheid. 

 

Voor jongeren (+12-18 jaar) bedraagt de prijs: 100 euro. 
 

Kan je door omstandigheden niet meegaan, verwittig ons. Je 
geld (-10 euro administratiekosten) wordt teruggestort.  

 

Datum triduüms 2022 

 
Eerste triduüm: Vrijdag 29 april t.e.m. dinsdag 3 mei 2022 
Verantwoordelijke:  Marleen Nulens,  

Stationsstraat 11bus1  
3900 Pelt 
0476 98 31 09  
marleen.nulens@gmail.com  

Inschrijven vóór: 15 maart 2022  
IBAN: BE37 7310 5352 0228 
Medeling: duidelijk de naam van de deelnemer en triduüm 1 
vermelden. 
 
Tweede triduüm: Vrijdag 10 juni t.e.m. dinsdag 14 juni 2022 
Verantwoordelijke:  Marcel Heleven,  

Justus Lipsiuslaan 4,  
3500 Hasselt 
011 72 69 15 of 0496 69 41 86 
marcel.heleven@pandora.be 

mailto:marleen.nulens@gmail.com
mailto:marcel.heleven@pandora.be
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Inschrijven vóór: 1 april 2022 
IBAN: BE90 7310 5352 0632  
Mededeling: duidelijk de naam van de deelnemer en triduüm 2 
vermelden. 
 
Derde triduüm: Zaterdag 16 juli t.e.m. woensdag 20 juli 2022 
Verantwoordelijke: Geert en Annie Cosemans-Vanoirbeek  

Wellensestraat 16 
3800 Sint-Truiden,  
011 672829 
Geert: 0497 37 89 12  
Annie: 0494 46 96 72 
annie.vanoirbeek@telenet.be  

Inschrijven vóór: 1 juni 2022 
IBAN: BE79 7310 5352 0733   
Mededeling: duidelijk de naam van de deelnemer en triduüm 3 
vermelden. 
 

Jongeren op ons triduüm. 

 
Het derde triduüm, dat tijdens het groot verlof valt, heeft een 
lange geschiedenis met jongeren. 
In de komende jaren willen we aan hen bijzondere aandacht 
geven. 
Daarom wensen we in 2022 een aanbod te doen aan jongeren 
van +12 tot 17 jaar. Wij willen hen de vreugde van het 
bedevaarder-medewerker te zijn laten ontdekken, ervaren en 
ervan genieten.  
 
Ondanks de onzekere coronatoestand moet het mogelijk zijn om 
een degelijk aanbod te doen aan alle deelnemers, ook aan de 
jongeren; vandaar dat we met een beperkte groep jongeren (12-
17 jarigen) willen herstarten.  

mailto:annie.vanoirbeek@telenet.be
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De aanwezigheid van kinderen (-12) op het triduüm is altijd 
bespreekbaar met de triduüm-verantwoordelijke. 
 
We kiezen ervoor om een boeiend en waardevol aanbod op maat 
te doen aan de jongeren waarbij er plaats is voor: 
 
 Dienstbaarheid aan de deelnemers 
 Betrokkenheid bij het programma van het triduüm 
 Een pelgrimstocht voor de jongeren 
 Momenten voor de jongeren in hun eigen groep onder 

begeleiding van een volwassene. 
 

Ééndaagse bedevaarten  

 
Het Limburgs Banneuxwerk vzw organiseert jaarlijks ook 
ééndaagse bedevaarten. De eerste is altijd op 2 maart, de datum 
van de laatste verschijning van de Maagd der Armen aan 
Mariëtte Beco. Een andere bedevaart is op een zondag medio 
oktober (wisselende datum) en dit ter gelegenheid van de sluiting 
van het bedevaartseizoen van Banneux. 
 
Heb je interesse voor ééndaagse bedevaarten naar Banneux, kan 
je voor meer informatie steeds terecht bij:  

Marcel Heleven,  
Justus Lipsiuslaan 4,  
3500 Hasselt 
011 72 69 15 of 0496 69 41 86 
marcel.heleven@pandora.be 
 

Limburgs Banneuxwerk vzw ééndaagse bedevaarten:  
BE46 7310 5352 1036  

 

mailto:marcel.heleven@pandora.be
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Vervoer 

 
Het is telkens een hele opgave om de reisroutes van de bussen 
efficiënt te regelen. Daarom vragen we soms een inspanning aan 
de deelnemers om elders op te stappen.  
 
In de toekomst willen we ermee rekening houden dat: 
- de toegelaten reistijd voor de buschauffeurs gerespecteerd 

blijft (max. 4 uur). 
- de reistijd voor de bedevaarders ook beperkt wordt. 
- de opstapplaatsen worden vastgelegd in functie van: 

o de liftbussen (elektrische)rolstoelreizigers. 
o het aantal mensen die opstappen. 
o een ruime parking, vermits een transfer met de lift geen 

belemmering mag zijn voor fietsers of voetgangers. 
  

Schema. 

  
Stopplaatsen  

triduum 1     
Stopplaatsen  

triduum 2     
Stopplaatsen  

triduum 3 

O Beringen   O Diepenbeek   O Bilzen 

O Gingelom   O Genk   O Bree 

O Hamont   O Hasselt   O Dilsen 

O Hechtel   O Herk-de-Stad   O Genk 

O Lommel   O Houthalen   O Hasselt 

O Neerpelt   O Millen   O Koersel 

O Overpelt   O Neeroeteren   O Lanaken 

O Peer   O Sint-Truiden   O Lummen 

/    O Tongeren   O Molenbeersel 

 /     O Zonhoven   O Opglabbeek/Oudsbergen 

 /       /    O Riemst 

 /       /     O Sint-Truiden 

 /       /     O Tongeren 

 /       /     O Zutendaal 

 
Bovenstaande is een voorstel. 
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Op het ogenblik dat de inschrijvingen zijn afgesloten, worden de 
opstapplaatsen definitief vastgelegd in overleg met de 
busmaatschappij.  
 

De verzekeringen 

 
Voor wat hoort wat! 
Bedevaarder-deelnemers en bedevaarder-medewerkers 
engageren zich voor een aangenaam verblijf of voor deelname 
aan activiteiten van het Limburgs Banneuxwerk vzw. De 
organisatie van het Limburgs Banneuxwerk vzw van haar kant 
engageert zich om de nodige verzekeringen af te sluiten. 
 
Als bedevaarder-medewerker of bedevaarder-deelnemer aan 
een triduüm ben je verzekerd voor volgende risico’s: 

• Via Banneux Vierge Des Pauvres ASBL 
o Vrijwilligers gemeenrecht (in Banneux) 
o Verzekering voor medische aansprakelijkheid. 

 

• Via Limburgs Banneuxwerk vzw: 
o Vrijwilligers gemeenrecht (activiteiten buiten Banneux) 
o Burgerrechtelijke aansprakelijkheid groeperingen 
o Deelnemers tijdens de duur van hun verblijf in Banneux. 

 
De polissen zijn, na telefonische afspraak, altijd in te kijken op de 
maatschappelijke zetel. 
 

Privacywetgeving 

 
Bescherming van de persoonsgegevens. 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het doel van 
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dit beleid is je persoonlijke gegevens, die in ons bezit zijn en die 
het mogelijk maken om je te identificeren, te beschermen. 
 
Momenteel staan je persoonsgegevens in ons adressenbestand. 
Wij gebruiken deze gegevens enkel om je te informeren over de 
activiteiten van onze vereniging. 
 
Wij garanderen je dat deze gegevens nooit zonder je 
toestemming voor andere doeleinden zullen worden gebruikt of 
aan derden zullen worden doorgegeven. 
 
Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om je persoonlijke 
gegevens veilig te bewaren. 
 
Als je wilt dat je adres wordt verwijderd uit onze lijst, laat het ons 
dan weten door hetzij een email te sturen naar 
contact@limburgsbanneuxwerk.be , hetzij door contact op te 
nemen met één van de bestuurders. 
 
Zonder tegenbericht, gaan wij ervan uit dat wij je onze brieven 
kunnen blijven sturen, wetende dat je te allen tijde ons kunt 
vragen om je gegevens te wijzigen of te verwijderen. 
 
Toestemming: gebruik van foto’s en filmpjes. 
Op de activiteiten van het Limburgs Banneuxwerk vzw kunnen 
foto’s en filmpjes gemaakt worden. Deze wensen we te 
gebruiken voor onze website en om informatie te geven over de 
werking van onze organisatie. 
 
Wij gaan zorgvuldig om met deze beelden en gebruiken geen 
beelden waarvan je schade zou kunnen ondervinden. 
 

mailto:contact@limburgsbanneuxwerk.be
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We vinden het belangrijk om je persoonlijke toestemming te 
vragen voor het gebruik van deze foto’s of filmpjes. 
 
Je kan ons hierbij helpen door je toestemming hiervoor aan ons 
kenbaar te maken via je inschrijvingsformulier van het triduüm 
waarvoor je koos. Mocht je je echter achteraf toch nog bedenken 
en deze toestemming intrekken, kan dat door een mail te sturen 
naar contact@limburgsbanneuxwerk.be of door contact op te 
nemen met één van de bestuurders. 
 

Persoonlijke notities:  

 
  

mailto:contact@limburgsbanneuxwerk.be
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Datum triduüms 2022         2 
 

Gegevens omtrent het Limburgs Banneuxwerk vzw   2 
 

Welkom!            3 
 

Limburgs Banneuxwerk vzw        4 
 

Onze inspiratie          5 
 

Bedevaarders, allemaal broers en zussen van elkaar   8 
 

Nieuw logo: Limburgs Banneuxwerk vzw     10 
 

Uitnodiging            11 
 

De reis- en verblijfskosten         12 
 

Gegevens triduüms 2022        12 
 

Jongeren op onze triduüms        13 
 

Ééndaagse bedevaarten         14 
 

Vervoer            15 
 

De verzekeringen          16 
 

Privacywetgeving          16 
      

Persoonlijke notities          18 
 

Inhoud            19 
 
 
 
 
 
Wil je mee ons werk bekendmaken, fijn, boekjes kan je altijd 
bestellen bij de voorzitter.  
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Verantwoordelijke uitgever: Limburgs Banneuxwerk vzw, Wellensestraat 16 3800 Sint-Truiden. 


