VOETBEDEVAART 2022
WILLEBROEK - SCHERPENHEUVEL
Beste voetbedevaarders,
Voor de 66 ste keer vertrekken we vanuit Willebroek te voet naar Scherpenheuvel tijdens het
Pinksterweekend.
Alle bedevaarders, vrienden en familie komen samen aan de Sint-Niklaaskerk op vrijdag 3 juni vanaf
19.45u. Het vertrek is voorzien om 20.30u. Terugkomst op zondag rond 17.25u aan dezelfde kerk.

WAT MEENEMEN:
Goede stapschoenen (eventueel reservepaar) en goede stapkousen (en reserve).
Regenkledij, warme pull en lange broek ter verwarming van de spieren ’s nachts.
Slaapgerief, toiletgerief.
GEEN VELDBED . WEL SLAAPZAK OF LAKEN = VERPLICHT EN NIET AANWEZIG
Eten voor twee maal: te Bonheiden en te Aarschot.

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN:
• Wij blijven steeds in groep achter het kruis. Ook op de rustposten blijven we samen, zodat we 5
min. na het fluitsignaal samen terug kunnen vertrekken.
• Tussen elke halte is er een moment van gebed en bezinning.

• De bagage wordt in 2 volgwagens geladen. In de ene proviand en benodigheden
voor onderweg en een tweede voor alles wat nodig is om te overnachten.
• Deze tweede wagen met bagage wordt onderweg NIET uitgeladen.
•
•
•
•
•

Medische verzorging is voorzien.
We overnachten in de Pelgrim.
Pistolets voor de terugweg bestellen we op de heenweg in één van de rustposten.
Op de eerste halte in Bonheiden, meldt iedereen zich aan bij Marleen Dalemans.
De deelnemingskosten voor de bedevaart zijn bij voorinschrijving 16 euro. De dag zelf betaal je
18 euro. Degenen die niet te voet terug komen betalen 12 euro.
• Per gezin (inwonenden) betaal je max. voor 3 personen!
• Inbegrepen is: douche, overnachting en ontbijt, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen.
Na aankomst op zondag zal de Twijg geopend zijn voor een drankje,een hapje en een nababbel.

Website: https://voetbedevaartwillebroek.weebly.com
PROGRAMMA EN INSCHRIJVINGSSTROOK OP KEERZIJDE

PROGRAMMA TE SCHERPENHEUVEL
voor alle bedevaarders

ZATERDAG:
• 10.00u: Aankomst en ontvangst aan de basiliek. Daarna in de Pelgrim: medische en hygiënische
verzorging, verkenning slaapgelegenheid en gelegenheid om te douchen.
• 14.40u: Samenkomst voor de rozenkrans en de kruisweg (samen met Tisselt).
• 16.00u: Samenkomst in de basiliek voor de misviering, die wordt opgedragen voor de intenties
van de bedevaarders (samen met Tisselt).
• 21.00u: Bedtijd voor alle bedevaarders ( OPGELET: DEUR PELGRIM SLUIT OM 21.00u ).

ZONDAG:
• 02.45u: Opstaan en inpakken.
• 03.15u: ONTBIJT IN DE CAFETARIA VAN DE PELGRIM.
• 03.50u: Samenkomst aan/in de basiliek voor de terugtocht.

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN
François Deferme, Vaartstraat 56, Willebroek
0498/246347
René Cortebeeck, Berkenlei 17, Willebroek
OF OP DE FILMAVOND OP 20 MEI IN ZAAL DE TWIJG
Betaling kan ook via overschrijving op nr. BE12 9794 3532 5392

MEDEDELING VOOR DE DRUMBAND
Repetities op woensdag 1 juni en donderdag 2 juni telkens om 19u aan de Twijg

Website: https://voetbedevaartwillebroek.weebly.com
--------------------------------------------------------------------------------------------AUTOBUS
Er wordt door het bedevaartcomité ook een autobus ingelegd.
Inschrijven bij François of René (adres zie hoger),
of bij Octa Put, Dendermondse Stwg. 77, Willebroek.
Prijs: 12 €
INSCHRIJVINGSSTROOK VOETBEDEVAART 2022
Naam/voornaam:
Geboortedatum:

tel:
e-mail adres:

Adres:
Gaat mee te voet naar Scherpenheuvel en betaalt volgend inschrijvingsgeld:
Voorinschrijving= 16 euro
dag zelf= 18 euro
enkel heen= 12 euro
Datum:

handtekening:

