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Daniëlle Houbrechts laat zich al jaren inspireren door Hildegarde von Bingen. Deze kloosterlinge uit de
12de eeuw is wellicht een van de merkwaardigste vrouwen van het middeleeuwse Europa. Zij stichtte
en leidde een klooster in Bingen, waar zij zowel aan het gewone volk als aan vorsten, bisschoppen en
koningen haar kennis doorgaf. Zij kende de medicinale krachten van planten, dieren en stenen. Bovendien
componeerde zij, predikte boete en bekering en schilderde. Daniëlle Houbrechts is helemaal in de ban
van Hildegarde von Bingen. Zij schreef een boek over de kloosterlinge en over andere kruidenkenners die
Daniëlle in haar kruidige leven inspireerden. Het boek ‘Kruiden‘, uitgegeven bij Lannoo in de reeks Verde,
is verschenen in de zomer 2007. Samen met Danielle ontdekt u de plek waar Hildegarde von Bingen haar
onuitwisbare stempel drukte. U bent van harte uitgenodigd !
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Vertrek per luxe-autocar naar
Bingen, gelegen aan de Rijn nabij
Rudesheim. Onderweg vertelt
Daniëlle over haar kruidenpassie.
Aankomst in het Hildegarde-Forum.
Middagmaal. Vervolgens bezoek
aan Hildegardes kruidentuin met
deskundige uitleg door een gepassioneerde plaatselijke gids. Korte
wandeling in de omgeving. De
namiddag wordt afgerond met een
bezoek aan de Rochuskapel.
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Voormiddag bezoekt u de energetische abdijruïne waarin
Hildegarde von Bingen leefde.
Hier beleeft u het hoogtepunt
van de reis ‘de Disibodenberg‘
gedurende een twee uur durende
boeiende rondleiding. Niet ver
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van Disibodenberg ligt het blotevoetenpad (3,5 km). Leg uw
schoenen, kousen en handdoek
in een speciaal kastje en laat uw
voeten genieten van water, modder, takken, koorden ... om uw
hele lichaam te kunnen voelen. Zo
begrijpt u beter wat Hildegarde
von Bingen wilde vertellen: ‘Alles
houdt verband met elkaar, je
bent niet alleen geest, je bent
niet alleen lichaam. Je wordt niet
zomaar ziek. Bekijk het geheel en
je zult veel begrijpen.‘
pp Dag
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Autocartransfer naar de
Wallfahrtskirche, waar vroeger het
Eibinger klooster stond. Hier bezichtigt u het Schrijn van Hildegarde
von Bingen. Nadien bezoek aan
de Abdij St.-Hildegard, aan de

overkant van de Rijn. Hier legt een
Benediktijner zuster uit hoe de
zusters het kloosterleven vandaag
ervaren en beleven. Nadien bezoek
aan de Zusters Dominikanerinnen
in het kinderdorp Bethaniën in
Erbach. Deze orde bekommert zich
over verwaarloosde kinderen, die
door de rechter geplaatst zijn. Men
probeert in leefgemeenschappen de
kinderen het gevoel van een ‘thuis’
mee te geven. Zuster Wilma zal hier
gemoedelijk en humoristisch over
haar werk en kloosterleven vertellen. Zij geeft ook muziektherapie
en dansles. Ze bruist van energie,
ondanks de moeilijke momenten die
er ook kunnen zijn. De zusters zorgen voor een kruidige, eenvoudige
‘Hildegardis‘ maaltijd. Daniëlle geeft
uitleg over de kruiden die smakelijk
en gezond op uw bord liggen. Ze

vertelt ook hoe u thuis zelf aan de
slag kunt om lekkere, originele en
gezonde gerechten op tafel te brengen. Verder naar klooster Eberbach,
in het hart van de Rheingau, in een
landschappelijk prachtig zijdal - ver
weg van de drukke verkeerswegen
en dorpen. Het wordt omringd door
bossen en wijnstokken. Het klooster
is ook bekend als locatie voor de
film ‘The name of the rose‘ met Sean
Connery. Bezoek met Danielle aan
het klooster.
pp Dag
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Hildegarde schreef niet alleen
boeken over kruidenwijsheid, ze
liet ook waardevolle kennis na
over stenen. Daarom bezoekt u
het Edelstenenmuseum in Idar
Oberstein. Boordevol inspiratie
keert u terug naar België!

Daniëlle Houbrechts: haar passie:
kruiden. Op haar site www.kruidjes.be
geniet je optimaal van de verrassende
kruidenwereld: zij verzamelt speciale
recepten, gezondheidstips, weetjes
en eeuwenoude verhalen. Zij is regelmatig te horen op Radio 2.
Prijs per persoon basis tweepersoonskamer:

475

EUR / persoon

Toeslag éénpersoonskamer: 85 EUR
Inbegrepen:
per luxe autocar
pp 3 overn. in het NH hotel te Bingen
pp middagmalen dag 1, dag 3
pp inkomgelden
pp deskundige begeleiding door
Danielle Houbrechts
pp fooi chauffeur
pp KBC reis- en annuleringsverzekering
pp BTW, taksen en bijdrage
Garantiefonds reizen
Niet inbegrepen:
pp middagmalen dag 2 en dag 4
pp avondmalen
pp dranken en persoonlijke uitgaven
pp vervoer

Maximum 30 deelnemers

