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Nieuwsbrief 
Academia Hildegardiensis 

voorjaar 2023
De dagen worden korter en de natuur is zich aan het voorbereiden op de winter.  We nemen geleidelijk aan 
afscheid van 2022 en bereiden ons voor op 2023. Het programma groeit. 
Neem een kopje koffie, een kopje thee… en geniet van deze nieuwsbrief… Mag ik jou binnenkort ontmoeten? 

Nieuws 
Academia Hildegardiensis



 
 Academia Hildegardienis

Al jaren droom ik ervan om een
school op te richten waar de leer
van Hildegard van Bingen
centraal staat. 2022 werd het
jaar waarin deze geboren werd
als Academia Hildegardienis. Ik
was op zoek naar een cursuszaal
en vond een abdij in de
omgeving van Namen. De
zusters en Karen
(medewerkster) bleken dezelfde
droom te hebben... Ik vond een
plek waar de leer van Hildegard
ontwaakt. 

De Academia Hildegardienis werd geboren. Het is de bedoeling om
zowel online als in groep tal van activiteiten aan te bieden in het
teken van de H. Hildegard. De groepsactiviteiten gaan door in de
abdij van Maredret ten zuiden van Namen. Voorlopig nog even
enkel in het Nederlands. In het voorjaar 2023 starten we ook in het
Frans en later op het jaar ook in het  Engels. 
Hoewel heel veel opleidingen ook online aangeboden worden blijf
ik het belangrijk vinden om opleidingen rond holistische genees-
kunst, spiritualiteit en bewust-zijn live aan te bieden. Mekaar ont-
moeten, vriendschap, delen, rust, natuur, stilte... zijn belangrijke
ingrediënten voor iedereen die met gezondheid begaan is.  De
abdij is een oase aan rust, stilte, natuur, liefdevol omarmd
worden... 
Vanaf begin april start ik er ook met invididuele begeleiding. (data
binnenkort beschikbaar - altijd op afspraak) 

tot binnenkort 
Nancy



Abbaye Bénédictine de Maredret
De gemeenschap werd opgericht door
mevrouw Agnès de Hemptinne op 8
september 1893. Er waren 7 zusters,
opgeleid in de abdij Saint Cécile de
Solesme, in Frankrijk. Madame Agnès
werd de eerste abdis en kreeg de
naam Moeder Cecilia. Ze nam actief
deel aan de bouw en decoratie van de
abdij, vooral de abdijkerk is zeer
mooi. 
Op het hoogtepunt van de
gemeenschap leefden er 99 zusters
die binnen de muren van de abdij
baden, werkten en woonden volgens
de regel van H. Bénédictinus. Het 'ora
et labora' of bidden en werken staat
centraal. De zusters leefden van hun
eigen fruit- en groentenoogsten. Hun
waterbron schenkt hen elke dag
heerlijk fris water. 

Het verlichtingsatelier (enluminures) en scriptorium was goed ontwikkeld. Talloze
werken zijn in het atelier door de zusters gemaakt. De huidige abdis Moeder
Benedictinus zet nog steeds deze traditie verder. 
Momenteel leven er 18 zusters waarvan 8 novices. De zusters leven er in eenvoud.
Ze verwelkomen met vreugde iedereen die op zoek is naar vrede, stilte, rust,
natuur. .. Zowel groepen met een spirituele missie, interesse in natuurgeneeswijzen
of natuur,... als individuele gasten zijn welkom.  De leer van Hildegard van Bingen
dragen ze hoog in het vaandel.  

https://www.accueil-abbaye-maredret.info/



liefde is de bron van alle leven

Wie mag je er ontmoeten als docent?
Nancy Popieul oprichtster en hooddocente Hildegard
van Bingen
Al meer dan 25 jaar neemt zij de cursisten mee in het
boeiende verhaal van Hildegard. Zelf probeert ze de
leer van Hildegard als een rode draad in het leven toe
te passen.

Karen Chenut is
medewerkster in de abdij van
Maredret en ook stagiaire
tijdens de opleidingen. Karen
is gepassioneerd door de leer
van Hildegard. Als Vlaamse
geboren maar al 25 jaar
woonachtig in Wallonië is
Karen perfect tweetalig en
volgt ondertussen opleiding
om vanaf 2023 als franstalig
docente te starten. Karen is
eveneens gids in de abdij. 

Dr. Gaëtane Beeckaert is
holistisch arts en heel erg
bezig met spirituele
gezondheid. Gaëtane woont in
de rand rond Brussel  ook zij is
perfect tweetalig. Gaëtane is
momenteel  stagiaire bij de
opleidingen en start vanaf
2023 als franstalige docente.
Zij zal als arts haar taak
opnemen tijdens de
vastenweek. 

Karen Chenut Dr. Gaëtane 
Beeckaert

Doorheen de jaren heeft zij Hildegard bestudeerd haar filosofie,
kruiden, geneeskunst, visioenen, edelstenen, psychotherapie,... Haar
grote passie voor deze boeiende leer merk je in haar opleidingen. Als
geboren 'storyteller' neemt ze je mee in een verhaal dat je nooit meer
loslaat. Nancy is ook holistisch therapeut en je kunt ook bij haar
terecht voor individuele begeleiding. Nancy is auteur van verschillende
boeken. 

Nancy Popieul



Workshops Hildegard van Bingen
Verwen jezelf met een dagje in het thema van Hildegard van Bingen. Geniet
van een dagje in de abdij, lekker eten, vriendschap en ga naar huis met een
schat aan direct toepasbare gezondheidsinformatie 

Vrouwenwijsheid

Hildegard had een heel eigen kijk op pre-conceptie,
zwangerschap, bevalling maar ook maandstonden,
menopauze,... lichaamsverzorging.  Sommige tips nog
steeds bruikbaar - daarnaast vullen we ook aan met tal
van hedendaagse tips en kruidenremedies  van jonge
vrouw tot wijze vrouw. 
We ronden de workshop ook af met het bereiden van een
verwenproductje. Een dagje voor en met vrouwen,
moeder-dochter, vriendinnen,... 

12 maart 2023 van 09u30 tot 16u30

Lente, zuiverende kruiden
25 maart 2023 van 09u30 tot 16u30

Hildegard werkte volgens de seizoenen, temperamenten en humores. We bestuderen
het seizoen lente met het daarbij behorende temperament. Het is tijd om te zuiveren
en lichaamszuiverende kruiden te gebruiken. Je maakt tijdens deze workshop kennis
met tal van zuiverende planten (geen vasten) 

Alle workshops gaan door in de abdij van Maredret. Naast het
volgen van de workshop geniet je er van een lekkere
Hildegardismaaltijd (3-gangen) - speltkoffie, kruidenthee,
speltkoekjes... 

Kruidengeneeskunde volgens 
Hildegard

30 juli van 10u tot 16u45

Deze workshop gaat bij mooi weer door in de kruidentuin van de abdij. Je maakt kennis
met wie Hildegard van Bingen was, haar filosofie en uiteraard gaan we op ontdekking
in de kruidentuin. Je gaat naar huis met je zelfgemaakte productje en een schat aan
kruideninformatie. 



Alles draagt het idee van God
Alles heeft een ziel

Want
In het zichtbare is het onzichtbare te zien

Alles wat leeft getuigt van de schepper God
Het heelal is God de Vader, de almachtige, 
de zon die licht ontvangt van de Vader is de 

Zoon die de schepping vervult met zijn 
verlossende kracht.

De winden maken de wereld krachtig omdat 
zij getuigen van de openbaring van God in de 

schepping.
De maan is de kerk

Daarin leven de duisterheden naast het licht
De mens nu draagt in zich van dit alles een 

evenbeeld, de drievuldigheid van vader, zoon, 
Heilige geest – moeder, dochter en Gezonde 

geest
De drievuldigeheid is in alle dingen 
herkenbaar maar vooral in de mens



Opleidingen Hildegard van Bingen
Residentiële opleidingen in de abdij van Maredret. Hildegard's
filosofie kent veel facetten. Alles maakt samen deel uit van het
grote geheel. Tijdens de opleidingsweekenden wordt op een
bepaald thema dieper ingegaan. 

Visioenen en enluminures
vrijdagavond 14 april tot en met zondag 16 april 2023

De prachtige en vaak heel speciale enluminures of visioenbeelden zitten boordevol
symboliek. Hildegard vond het brengen van beelden even belangrijk als tekst. Tijdens
dit weekend bestuderen we de 13 visioenen van de levensschool. Naast het bestuderen
van de symboliek maak je ook kennis met de Middeleeuwse kalligrafie en
enluminurekunst.  Je geniet in de stilte van de abdij en maakt je eigen Hildegardis
enluminure (geen tekentalent nodig)

De helende krachten van de ziel, 
psychotherapie volgens Hildegard

vrijdagavond 02 juni tot en met zondag 4 juni 2023
Hildegard schreef en componeerde het Ordo Virtutum. Het spel van deugden en
duivels. Dit lag aan de basis van de psychotherapie en het holistische denken dat
lichaam, geest en ziel met elkaar verbonden zijn. Volgens de filosofie van Hildegard kan
een disbalans tussen deze 3 zorgen voor een fysieke ziekte. Tijdens dit weekend gaan
we op ontdekking in deze boeiende materie. We bestuderen de 35 deugden en duivels
en beluisteren tussendoor het Ordo Virtutum. 



Opleidingen Hildegard van Bingen
Vastenweek volgens Hildegard van 

Bingen
'Vasten is voeden'

van maandagmorgen 1 mei tot vrijdagnamiddag 5 mei 
2023

Deze vastenweek staat in het teken van 'vasten is voeden'. Naast
het nuttigen van gezonde voeding, voeden we onze geest en onze
ziel. 
Je verblijft in de abdij en deelt de dagstructuur met de zusters. 'Ora
et Labora'. bidden en werken... Bidden en meditatie, stilte bij
jezelf,... maken deel uit van deze week, tot rust komen,... de
dagelijks sleur even vergeten en opladen. Het Labora wordt
aangeboden via talrijke workshops rond voeding, gezondheid,
zijnsoriëntatie, kruiden, enluminuren,... natuurwandelingen... 
Wie graag individueel een gesprek wilt kan terecht bij Kris,
zijnsgeoriënteerd psychotherapeut, Nancy, holistisch
gezondheidstherapeut of Gaëtane, holistisch arts. 
Een week om te genieten, je lichaam, geest en ziel te voeden
ondergedompeld worden in het liefdeswerk van Hildegard. 

Gastdocenten
Kris Deschutter is zijnsgeorienteerd psychotherapeut.
Hij is geboeid door de leer van Hildegard van Bingen en
zal als gastspreker meewerken tijdens de vastenweek.
Naast begeleiden van een workshop zal Kris ook
individuele sessie bezorgen tijdens de vastenweek

Diane De Wit is herboriste en gespecialiseerd in lekker
en gezond koken. Tijdens de vastenweek kun je haar
ontmoeten tijdens de workshop rond voeding



Opleidingen Hildegard van Bingen
Natuurgeneeskunde volgens 

Hildegard van Bingen
van maandag 10 juli tot donderdag 13 juli 2023

Verdiep je tijdens deze week in de holistische geneeskunde van Hildegard. Ontdek wat
werkelijke genees'kunst' is. Namelijk de kunst van de 'heelheid'. Leven volgens de
rimes van de natuur, de verschillende levensfasen. Gezondheid van lichaam, geest en
ziel.  Hoe voeding, kruiden en edelstenen een belangrijke rol kunnen spelen. 



Alle residentiële opleidingen gaan door in de abdij van 
Maredret. Je verblijft er in eenvoudige kamers. Alle maaltijden 
zijn inbegrepen (zie website) - biologische koffie, speltkoffie, 

Hildegardiskruideninfusies en Hildegardkoekjes tijdens de 
pauzes. Er is een mooie syllabus voorzien alsook eventueel 

ingrediënten voor de zelfgemaakte producten. 
 

neem zeker een kijkje op
www.academia-hildegardiensis.com 

Geschenktip
Geef dit jaar eens gezondheid kado ... 
Schenk een opleiding of workshop (of 

geschenkbon) 
vul het adres van de ontvanger in en 

wij doen de rest.... 
 

meer info op www.academia- 
hildegardiensis.com



Project kruidentuin 
Hildegard van Bingen 

in de Abdij van Maredret
Naast het uitbouwen van de Academia Hildegardiensis zijn 

Karen en Nancy actief bij het opstarten van tal van projecten. 
Zo zijn we volop bezig met de renovatie en heraanleg van de 

kruidentuin, herboristenatelier en Hermitage Hildegard. 
 

We zoeken heel veel vrijwilligers die graag af en toe een 
handje komen toesteken... 

Mensen die in de maand december  een handje willen helpen bij het
aanplanten van een haag

Mensen die graag willen helpen in het voorjaar met de kruidentuin,
opruimen, aanplanten, aanleg vijver (put is er)

Heb je stekjes van kruiden, zaadjes,... maar ook tuingerief en
tuinmeubelen in goeie staat die weg mogen... laat het ons weten

Ben je handig in het uitvoeren van allerlei klussen? 

Wil je graag als vrijwilliger uitgenodigd worden tijdens de
klusmomenten? Geef dan zeker je naam op. We zijn volop bezig met
het opmaken van een lijst met potentiële vrijwilligers.

Concreet zoeken we 

De zusters bieden je graag overnachting, lekkere maaltijden,... ,
vriendschap en verbinding aan in de rust van de abdij... 
nancy.popieul@gmail.com



Unieke gelegenheid
Immuniteit en micro-immuniteit met Dr. Ing. 

Jacques Deneef

van vrijdagavond 12 mei tot en met zondag 14 
mei 2023

Jacques is een autoriteit op het
gebied van immuniteit en micro-
immuniteit. Als gepassioneerd
spreker neemt hij ons mee in het
wetenschappelijke en holistische
van de immuniteit. Van pre-
conceptie tot....Jacques brengt dit
alles met de nodige humor en
toegankelijk voor iedereen. 
 

Of je nu inzicht wilt krijgen in hoe virussen werken in je lichaam, hoe
het komt dat je onstekingen krijgt,... na dit weekend heeft
immuniteit een stukje minder geheimen... 
Naast de vele inzichten rond immuniteit besteden we ook aandacht
aan lekker eten, rust, ... ontspanning

in samenwerking met 

info en inschrijven via www.academie-voor 
gemmotherapie.com of www.swn- 

natuurgeneeswijzen.com 



Boeken

alle boeken te bestellen via 
www.academia-hildegardiensis.com

het versturen van bestellingen kan vertraging oplopen tijdens de feestdagen. bestel tijdig!

Uniek geschenk en de abdij steunen !

Bieren van Maredret volgens het recept en met 
de kruiden van Hildegard van Bingen. 

Rechtstreeks via de abdij 
https://www.accueil-abbaye- 

maredret.info/projetbière



tot binnenkort

www.academia-hildegardiensis.com
 

De Academia Hildegardienis is een 
afdeling van de School voor 

Westerse Natuurgeneeswijzen
www.swn-natuurgeneeswijzen.com


