SCHERPENHEUVEL 2018

Beste leden, ouders en sympathisanten,
Voel jij het ook kriebelen? Met de lente in aantocht komt onze jaarlijkse bedevaart
naar Scherpenheuvel er weer aan. Naar jaarlijkse traditie zullen we op Dinsdag
1 mei dit Hagelands dorpje onder de voet lopen. Dit jaar gaan we samen met Chiro
Sus, 4e Sint-Joris, 24e Sint-Frans, 26e Sint-Eduardus, 38 Jin Leo, 41e Koningin Astrid en 62e Master van Bladel op stap. We verwachten dat iedereen zoals op een
gewone vergadering aanwezig zal zijn. Er is voor iedereen, jong en oud, wat wils in
onze afstandenpot. Een graai in die pot levert volgende afstanden op:
Afstanden en uren van vertrek:
62 km : Vertrek van voorstam, jins, aspiranten en liefhebbers vanuit
Merksem om 02.30u.
41 km : Vertrek van givers, tiptiens en liefhebbers met de bus naar Lier
om 06.00u.
30 km : Vertrek van jonggivers, tippers en liefhebbers met de bus
naar Itegem om 07.30u.
19 km : Vertrek van welpen, kabouters, kwikken en liefhebbers met de bus
naar Westmeerbeek om 09.00u.
10 km : Vertrek van kapoenen, pagadders en liefhebbers met de bus
naar Wolfsdonk om 11.15u.
Om het vertrek in goede banen te leiden is het noodzakelijk om minstens een
kwartier voor de opgegeven tijd aanwezig te zijn op de parking van de Aldi en
Carpetright aan de Bredabaan in Merksem, 500 m. voor de Carrefour van Schoten.
De verdere dagindeling:
12.00u (+/-): Eetpauze in Wolfsdonk.
15.15u: Bezinning in de openluchtkapel van Scherpenheuvel.
17.00u: De groepen verzamelen zich per tak aan de voorzijde van de basiliek.
17.30u: Vertrek aan de stadsmagazijnen van Scherpenheuvel.
18.30u (+/-): Aankomst in Merksem op de parking van de Aldi, Bredabaan.
Wij moeten er geen tekening bij maken dat zo’n organisatie geld verslindt (busvervoer, bevoorrading, E.H.B.O., eetgelegenheid, …). Daarom vragen we een kleine
vergoeding om uit de kosten te komen. Opdat alles vlot zou verlopen en we de bussen tijdig moeten bestellen, vragen we dit te doen voor uiterlijk maandag 16 april
(liefst vroeger). Gelieve ook te vermelden of je met de bus weer naar Merksem
komt! Heb je nog vragen, dan kan je steeds terecht op volgend nummer:
0478/59.83.24 (Maxim Mandeville) (tussen 19.00u en 22.00u)! Inschrijvingen via
mail kunnen jullie sturen naar groepsleiding@24sintfrans.be en inschrijvingsgeld
te storten op het reknr: BE02 9730 2112 7240. Vermeld ook zeker je naam, de afstand en het groepsnummer van de groep waar jullie met mee stappen.

Inschrijvingsblad Scherpenheuvel 1 mei 2017
Verlies deze brief niet en grift de vertrekuren in je geheugen!
1. Merksem-Scherpenheuvel (62km): Samenkomst om 02.30u op de parking.
Voor jins, Aspiranten, givers die niet uit Lier vertrekken
en sympathisanten.
Aantal personen ……x € 10 = ……….
Terug
met Bus
Naam en voornaam van de deelnemers:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

2. Lier-Scherpenheuvel (41km): Samenkomst om 06.00u op de parking.
Voor givers die niet uit Merksem vertrekken, tiptiens en sympathisanten.
Aantal personen ……x € 11 =……….
Terug
Naam en voornaam van de deelnemers:
met Bus
…………………………………………………………
…………………………………………………………

3. Itegem-Scherpenheuvel (30km): Samenkomst om 07.30u op de parking.
Voor jonggivers, tippers en sympathisanten.
Aantal personen ……x € 12=……….
Terug
Naam en voornaam van de deelnemers:
met Bus
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

4. Westmeerbeek-Scherpenheuvel (19km): Samenkomst om 09.00u op de parking.
Voor welpen, kabouters, kwikken en sympathisanten.
Aantal personen …...x € 12 = ……….
Terug
Naam en voornaam van de deelnemers:
met Bus
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

5. Wolfsdonk-Scherpenheuvel (10 km): Samenkomst om 11.15u op de parking.
Voor kapoenen, pagadders en sympathisanten.
Aantal personen ……x € 12 =……….
Terug
met Bus
Naam en voornaam van de deelnemers:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Gelieve in te schrijven voor maandag 16 april.
Inschrijven na deze datum is niet meer mogelijk!!!

