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Een artificiële grot ter ere van Sint-Antonius van
Padua
Rue Haute 7
Crupet - 5332
Contact: +32 83 66 85 78
OTA

http://www.assessetourisme.be/NL/onthaal
Deze religieuze site in kitscherige stijl maakt ongetwijfeld indruk
op alle bezoekers. Of je er nu van houdt of niet, je zal de grot niet
snel vergeten! De inwoners van Crupet bouwden de grot tussen
1900 en 1903 op vraag van hun pastoor. Ze gingen er elke zondag
naartoe om te bouwen.

Alle inwoners van Crupet hielpen mee
De artificiële grot ter ere van Sint-Antonius van Padua staat
tussen de kerk van Crupet en de voormalige pastorij (waar zich
vandaag de Toeristische Dienst van Assesse bevindt). De
toenmalige pastoor, abt Gérard, aanbad SintAntonius heel sterk en vroeg aan de dorpsbewoners om een
imposant bouwwerk op te richten ter ere van de heilige. Drie jaar
lang wijdden de inwoners zich elke zondag aan het enorme
werk.
In de grot worden momenten uit het leven van Sint-

Antonius uitgebeeld door gipsen en gietijzeren beelden. Het
indrukwekkende beeld van de duivel is het bekendste. De site
blijft een plek voor heiligenverering, maar ook de gewone
bezoeker zal zich laten verrassen door deze bijzondere en
buitengewone plek.

In de praktijk
De 3 niveau's van de grot, met fragmenten uit het leven van
Sint-Antonius, kunnen bezocht worden.
Maak je bezoek helemaal af en ga langs in de
geklasseerde Sint-Martinuskerk, vlak bij de grot.
Groepen: rondleiding door de geklasseerde site, met
bezoek aan de Sint-Martinuskerk (toren uit de 13de eeuw), het
kerkhof van Crupet, de Sint-Antoniusgrot en de voormalige
pastorij (buitenkant).

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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