ONS AANBOD IN EEN NOTENDOP…
Net als vorige jaren zullen we bussen inleggen die ons veilig
naar Scherpenheuvel brengen, en ’s avonds ook weer veilig
thuis.

Tussen 9.30 u. en 9.45 u. arriveren we aan het
onthaalcentrum ‘De Pelgrim’ waar koffie of thee op ons
wacht.

INSCHRIJVINGSSTROOK

Voor rolwagengebruikers zijn alle afspraken met de liftbus
reeds gemaakt. Iedere rolwagengebruiker krijgt ook de kans
om maximaal één begeleider mee te nemen.

Om 10.30 u. openen we onze bedevaart met een
eucharistieviering in de Mariahal, voorgegaan door onze
pastors en opgeluisterd door het ‘gelegenheidskoor’. Ook
onze offerkaars zal in de Mariahal voor O.L. Vrouw
ontstoken worden.

……………….……………………………………………………………….

Ook wie met eigen vervoer (wagen, fiets,…) wenst te komen,
kan zich bij onze bedevaart aansluiten en samen met alle
deelnemers aanschuiven voor de koffiepauzes en het
middagmaal. Deze mensen betalen natuurlijk een
aangepaste prijs.
Om organisatorische redenen is het echter enkel mogelijk je
met eigen vervoer in te schrijven indien je gans de dag met
ons beleeft en ook deelneemt aan de koffiemomenten en het
middagmaal.

ONS PROGRAMMA IN DETAIL…
Wat onze bussen betreft, voorzien we opstapplaatsen te
Brecht (aan de Kleine Kasteeltjes!!), St.-Lenaarts, Loenhout,
Lochtenberg, H. Man Job, Gooreind, Wuustwezel-Braken,
Wuustwezel-Sterbos, en Wuustwezel-Centrum (aan de
Okay- Bredabaan!!).
Ook de liftbus kan u op deze plaatsen oppikken, maar komt
ook graag bij u aan huis indien echt noodzakelijk. Gelieve in
dit geval met ons contact op te nemen.
De uren van vertrek kunnen we u nog niet meegeven. Deze
uren zullen u kortelings na 6 mei schriftelijk worden
meegedeeld.

Je volledige NAAM:

Je volledige ADRES:
………………..……………………………………………………………….

Rond 12.00 u. schuiven we aan voor het middagmaal in
restaurant ‘De Ram’. Daar serveert men ons een dagsoep,
een hoofdschotel en een dessert. De drank aan tafel is niet
in de prijs inbegrepen. Wat de hoofdschotel betreft kan u
kiezen uit vijf verschillende menu’s geserveerd met frieten
of kroketten. U kan ook opteren voor een vegetarische
schotel:

………………………………………………………………………………….

Je TELEFOONNUMMER:
………………….……………………………………………………………….

Menu 1: Ossentong in Madérasaus.
Menu 2: Kalkoen met een champignonroomsaus.
Menu 3: Stoofvlees met sla.
Menu 4: Kip met sla.
Menu 5: Koninginnehapje (Videe).
Menu 6: Vegetarische schotel.

Om 15.45 u. komen we opnieuw samen in de Mariahal voor
een bezinningsmoment.

Je E-MAIL (In drukletters aub):
…………………..……………………………………………………………….

AANTAL PERSONEN:
VERVOER (Slechts één keuze aankruisen):

Om 16.20 u. drinken we een tas koffie of thee in het
onthaalcentrum ‘De Pelgrim’.

Met de BUS

Om 17.00 u. vertrekken de bussen van aan het
onthaalcentrum ‘De Pelgrim’ terug huiswaarts.

Met EIGEN VERVOER

!! BETALEN VOORAF !!
Nieuw vanaf dit jaar is dat we je vragen vooraf te betalen
door overschrijving. Nadat je bent ingeschreven vragen we
je dus ook meteen de betaling te doen !! Bereken aan de
hand van het aantal personen het totaal te betalen bedrag
en schrijf het over op rekeningnummer:
BE62 7512 0646 6661 van de pastorale eenheid Elia.
Vergeet niet je volledige naam en aantal personen te
vermelden.

Pastorale Eenheid

ELIA
Dorpsstraat 95A
2990 Wuustwezel.
Tel.: 03/313.93.82
scherpenheuvel@pe-elia.be

Met de LIFTBUS

KEUZE OPSTAPPLAATS EN MENU
ZIE KEERZIJDE

PASTORALE EENHEID ELIA - CENTRAAL SECRETARIAAT ‘DEN BRIES’ - DORPSSTRAAT 95A-2990 WUUSTWEZEL
JOUW OPSTAPPLAATS
VOOR WIE MET BUS OF LIFTBUS KOMT
(Aankruisen aub.)

Brecht

St.-Lenaarts

Lochtenberg

H. Man Job

Gooreind

Loenhout

Wuustwezel

Braken

Sterbos

Thuis (Liftbus)

WIE MET DE LIFTBUS KOMT
(Aankruisen aub.)

Ik ben alleen

Ook 1 begeleider

KEUZE VAN HET MIDDAGMAAL
(Noteer het AANTAL in het vakje aub.)
n

Menu 1

Menu 4

Menu 2

Menu 5

DE PRIJS…
** Met de autocar, liftbus of handicar: Kom je met één van
deze, dan betaal je 40,00 euro. In deze prijs zijn inbegrepen:
het vervoer, de twee koffiemomenten, het middagmaal, onze
offerkaars, de boekjes voor de vieringen. Niet inbegrepen is
de drank aan tafel.

SCHERPENHEUVEL
DONDERDAG 17 MEI 2018

** Met eigen vervoer: Kom je met eigen vervoer dan kan je
voor gans de dag aansluiten bij onze bedevaart. Hiervoor
betaal je 27,00 euro per persoon. Inbegrepen zijn: de twee
koffiemomenten, het middagmaal, onze offerkaars, de
boekjes voor de vieringen. Niet inbegrepen is de drank aan
tafel.

EEN EXTRA STEUNTJE…
** Wie onze kas extra wil steunen zodat we niet in de
rode cijfers komen, kan dat doen door enkele eurootjes
meer te betalen. Waarvoor wij je dan ook zeer dankbaar
zullen zijn.
INSCHRIJVEN…
** Inschrijven kan met de strook in deze folder via onze
website: www.pe-elia.be of via 'Den Bries'.

** Bent u lid van een plaatselijke vereniging informeer dan
eerst even of uw vereniging als groep deelneemt. Indien dit
het geval is, schrijf dan in via de verantwoordelijke die van ons
een groepsformulier zal ontvangen. Let er vooral op dat u niet
dubbel inschrijft!

INSCHRIJVEN KAN TOT ZONDAG 6 MEI 2018 !!
Menu 3

Menu 6

Bezorg het strookje aan het secretariaat van je parochiekern
of ‘Den Bries’, of schrijf in via onze website.

BETALEN DOE JE VANAF DIT JAAR VOORAF !!

Lees elders in deze folder ook
hoe je vooraf dient te betalen!!

Nieuw vanaf dit jaar is dat we je vragen vooraf te betalen door
overschrijving. Nadat je bent ingeschreven vragen we je dus
ook meteen de betaling te doen !! Bereken aan de hand van
het aantal personen het totaal te betalen bedrag en schrijf het
over op rekeningnummer: BE62 7512 0646 6661 van de
pastorale eenheid Elia. Vergeet niet je volledige naam en
aantal personen te vermelden.

Pastorale Eenheid ELIA
Centraal secretariaat ‘Den Bries’

