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Averbode proeven - genieten - beleven 

Bent u op zoek naar een nieuwe interessante, unieke én lekkere uitstap?  

Dan is Het Moment precies wat u zoekt.  

 

Het Moment is het belevingscentrum van de Abdij van Averbode. U kan er binnen de muren van 

de abdij genieten van de Averbode-producten: kaas, bier, brood, peperkoek en speculoos. Er 

is een abdijcafé met een micro-huisbrouwerij, een kaasrusterij, een bakkerij en een 

Abdijwinkel. Een unieke plek op het kruispunt van de drie provincies, waar het aangenaam 

toeven is in de rustgevende omgeving van een abdij met een actieve gemeenschap norbertijnen. 

 

U kan beroep doen op onze gidsen voor een boeiende en leerrijke rondleiding.  

Er zijn 3 tijdsloten: 10:30 – 13:30 – 15:30. Indien deze tijdsloten niet goed uitkomen in de planning 

kan dit gepersonaliseerd worden. De gids wacht u op 15 minuten voor de rondleiding onder de 

luifel van  

Het Moment. Op de keerzijde kan u de corona-veiligheidsmaatregelen vinden. Gelieve deze 

goed te communiceren met alle deelnemers. 

 

Kostprijs: rondleiding met gids, degustatie én een attentie uit de winkel: € 10 per persoon, 

met een minimum van € 90. Maximum 20 personen per groep.  Meerdere groepen gelijktijdig 

kan. Elke rondleiding wordt afgesloten met een fijne degustatie van de 5 Averbode-

producten: bier, kaas, brood, peperkoek en speculaas. De rondleiding met degustatie duurt 

in totaal 2 uur. GELIEVE BIJ REGENWEER ZELF EEN PARAPLU TE VOORZIEN, het grootste 

gedeelte van de rondleiding gaat immers buiten door. 

U kan voor of na de rondleiding in ons Abdijcafé genieten van een uitgebreid aanbod aan dranken 

en gerechten, van een boterham tot een heerlijke lunch/diner. 

 

Optioneel: Een goodiebag voor elke deelnemer: 1 fles Averbode 33cl, 1 brood van 400 gr, 1 

peperkoek van 400 gr en 150 gr kaas. Prijs: € 11,00 per stuk 

Het Moment en de abdijwinkel zijn geopend van dinsdag tot en met zondag. De openingsuren zijn 

verschillend volgens het seizoen. Zie website: www.averbodemoment.be 

Voor meer info, een aanbod op maat of reservaties kan u terecht bij:                                                                     

Het Moment                                                                                                                                                                      

Abdijstraat 1                                                                                                                                                                                      

3271 Averbode                                                                                                                                                                                    

013 69 99 34 (winkel) of info@averbodemoment.be 

Wij hopen u te mogen verwelkomen in Het Moment voor een bezoek vol inspirerende beleving.  

Kijk alvast op www.averbodemoment.be en laat u verleiden door deze unieke plek! 

 

mailto:info@averbodemoment.be
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ EEN BEZOEK AAN HET MOMENT  

TIJDENS DE CORONAPANDEMIE 

 

 

RONDLEIDING 

 Binnen de muren van Het Moment is het verplicht van een mondmasker te dragen. 

 De deelnemer zorgt zelf voor zijn mondmasker. 

 Aan de deelnemers zal worden gevraagd om de handen te desinfecteren aan de ingang van 
Het Moment. 

 

 
DEGUSTATIE 

 

 Bij de degustatie mogen de mondmaskers van de deelnemers uiteraard verwijderd worden.  

 Indien men zich verplaatst door de zaal, door het abdijcafe of op het domein, binnen de 
muren van Het Moment, moet men het mondmasker weer opzetten 

 

 

Wij vragen om de veiligheidsregels die de gids aanhaalt te respecteren.  

Dank u. 

 


