PRAKTISCH
Wanneer
1ste en 2de zondag na Pinksteren

Eucharistievieringen Sint-Katharinakerk
1ste zaterdag na Pinksteren: plechtige opening van de Heilig Bloedweek
om 19 uur. Zondagen om 10 uur

Processieweg
Op de 1ste zondag trekt de processie noordwaarts, op de 2de zondag
gaat ze zuidwaarts. Bij regenweer is er een verkorte processie in de
Sint-Katharinakerk, na de hoogmis van 10 uur.

Sacramentsdag
Op donderdag in de Heilig Bloedweek is er een verkorte rondgang van
de processie in de Sint-Katharinakerk, na de hoogmis van 10 uur.

Toegang
Gratis, toeschouwers kiezen vrij een standplaats langsheen het traject.

Secretariaat van het Heilig Bloedcomité
In de grafkapel, achteraan rechts in de kerk, kunt u terecht voor een
inschrijving bij de Broederschap van het Heilig Bloed, voor het bestellen
van eucharistievieringen, voor aankoop van gebedsprentjes, kaarsen,
noveenkaarsen, medailles van het Heilig Bloed en Heilig Bloeddraadjes
(een oude devotie die dateert van 1678).

Parkeren
Parkeren is gratis. Er zijn parkeerplaatsen
voorzien in en rond het centrum.

LIGGING

Om 18.30 uur gaat ten midden van deze bedrijvigheid ook nog eens een stratenloop van start. Zowel
recreatieve- als competitielopers én kinderen lopen
de Heilig Bloedfeesten op gang.
Inschrijven voor de stratenloop doet u online via
www.hoogstraten.be/stratenloop. Hier vindt u
eveneens alle praktische informatie.
Traditiegetrouw wordt de jaarmarkt om 22 uur
afgesloten, maar in en rond de Hoogstraatse cafés
gaat het feest verder tot in de vroege uurtjes…

Hoogstraten ligt in de provincie
Antwerpen en is het meest
noordelijke stadje van
Vlaanderen. Het ligt op 37 km
van Antwerpen en op 30 km van Breda en situeert zich centraal tussen
de autosnelwegen E19 en E34. Vanuit Antwerpen E19 neemt u afrit nr. 2
in Loenhout en vanuit Breda afrit nr. 1 in Meer.
Tijdens de Heilig Bloedweek zijn er verschillende verkeerswijzigingen.
U vindt de verkeersplannen op www.hoogstraten.be onder de rubriek
verkeershinder.

HEILIG
BLOEDPROCESSIE

Hoogstraten

OPENBAAR VERVOER

Hoogstraten is via het openbaar vervoer bereikbaar met de bussen van
de Lijn. Met de trein reist u tot station Noorderkempen in Brecht. Van
hieruit zijn er busverbindingen tot Hoogstraten.

INFO

Judith Dirven

JAARMARKT & STRATENLOOP
Op woensdag in de Heilig Bloedweek vindt in het centrum van Hoogstraten de jaarmarkt plaats. Vanaf 17 uur
start in het centrum de gezellige drukte van marktkramers en standhouders. Honderden kramen krijgen
een plaats onder de frisgroene lindebomen van de
2 km-lange Vrijheid.

1ste en 2de zondag na Pinksteren

Toerisme Hoogstraten
Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten | 03 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be | www.hoogstraten.be

Heilig Bloedcomité
Parochiesecretariaat | Vrijheid 185 | 2320 Hoogstraten | 03 314 51 54
www.heiligbloedhoogstraten.be

www.heiligbloedhoogstraten.be

In dat jaar stootte priester
Eligius van den Aker per ongeluk de kelk met gewijde wijn
om. De witte wijn vloeide over
het witte, linnen altaardoek.
Onmiddellijk kleurde de witte
wijn bloedrood: het bloed
van Christus. Na vruchteloze
pogingen om de doeken uit te
spoelen, borg hij ze op in een
koffer. Op zijn sterfbed biechtte hij zijn geheim op. Al vlug werd Boxtel het drukste pelgrimsoord van het Hertogdom Brabant.
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In de 17de eeuw, toen de godsdiensttroebelen in Nederland
hevig huis hielden, werden de Heilig Bloeddoeken eerst naar de
Sint-Michielsabdij in Antwerpen (1649) gebracht. Later, in 1652,
werden ze in veiligheid gebracht in Hoogstraten, waarna de
volkstoeloop zich naar hier verplaatste.
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Na de hoogmis van 10 uur vertrekt
de processie aan de Sint-Katharinakerk in het centrum van Hoogstraten. In deze kerk – de zogenaamde
‘kathedraal’ van de Kempen –
wordt het gulden schrijn met de
kostbare relikwie bewaard. Meer
dan 500 kleurrijke figuranten trekken in een ingetogen stoet door de
Vrijheid, terwijl ze het wonder van
het Heilig Bloed uitbeelden. De Heilig Bloedprocessie is een traditie,
waar elk jaar een eigentijdse invulling aan wordt gegeven. Zo blijft het
een evenement dat zowel de echte
bedevaartganger als het gewone
publiek kan boeien. Het werd niet
voor niets in 2008 uitgeroepen tot
Vlaams Cultureel Erfgoed.

Het mag dan al een vreemde combinatie zijn,
maar de Heilig Bloedprocessie is onlosmakelijk
verbonden met de kermis, de zogenaamde ‘Heilig
Bloedfoor’. Devotie en ambiance gaan op deze
feesten al sinds jaar en dag hand in hand. Bezoekers kuieren na afloop van de processie langs de
talrijke kramen en attracties of ze zetten zich op
één van de gezellige terrassen. Processiegangers,
toeschouwers en feestvierders bezoeken de
traditionele tentoonstelling van IKO, de kunstacademie. Mis deze leerlingententoonstelling
zeker niet, u zult versteld staan van het creatieve
talent in Hoogstraten. Als u geen last hebt van
hoogtevrees, dan kunt u de 105-meter hoge toren
van de Sint-Katharinakerk beklimmen. Op de
ommegang krijgt u een panoramisch zicht op de 4
windstreken met vergezichten tot 40 kilometer in
de omtrek.

De Heilig Bloedverering ontstond omstreeks 1380 in Boxtel in de Nederlandse provincie
Noord-Brabant.
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Elk jaar, op de eerste en tweede zondag na Pinksteren, gaat
in Hoogstraten de Heilig Bloedprocessie uit. Dan stromen
duizenden toeristen en bedevaarders toe om te komen
kijken en te genieten van de gezellige sfeer en de onvervalste
Kempische devotie. De vlaggen hangen uit, de beiaard speelt
en het massaal opgekomen volk dompelt zich onder in de
folkloristische ambiance. Kortom: feest in Hoogstraten!

©Judtih Dirven

HEILIG BLOEDFEESTEN

HISTORISCHE ACHTERGROND
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