
DIOCESANEBEDEVAART
VANANTWERPENNAAR
ONZE-LIEVE-VROUW
VAN LOURDESvzw

“Ga zeggen aan de priesters …”

JULIBEDEVAART 2022
van vrijdag 15 tot woensdag 20 juli

met het vliegtuig

van vrijdag 15 tot donderdag 21 juli
met de trein

BEDEVAARTVOOR IEDEREEN

We gaan dit jaar opnieuw naar Lourdes met bedevaarders
die extra zorg nodig hebben. Zij zijn onze gasten in het
Accueil, wij bieden hen alle zorgen die ze nodig hebben
om te kunnen genieten van een heerlijke week in het
bedevaartsoord te Lourdes. De hotelbedevaarders willen we
graag verwelkomen, zij kunnen kiezen uit vier
verschillende hotels. Jongeren zijn bijzonder welkom in de
groep Anjelo. En natuurlijk rekenen we weer op heel veel
vrijwilligers die dit alles mogelijk maken.

Valide mensen, zieken en zorgbehoevenden, vrijwillige
medewerkers, jong en oud,…We komen samen in
Lourdes voor een bijzondere week, in de nabijheid van
Maria,Moeder van alle mensen.

IEDERS VEILIGHEID

We leven nog steeds in een wereld die beheerst wordt door
het coronavirus.We hebben dan ook ernstig overwogen of
we een bedevaart kunnen organiseren en hoe die kan
verlopen.Vanuit het heiligdom in Lourdes doen zij er alles
aan om bedevaarten in 2022 mogelijk te maken op een
veilige manier.

Tijdens de reis en de bedevaart willen wij zoveel mogelijk
de veiligheid van onze deelnemers garanderen.We stellen
daarom als voorwaarde dat u volledig gevaccineerd bent
tegen het coronavirus en op het moment van de aanvang
van de reis geen symptomen hebt of in quarantaine moet.
U dient het bewijs hiervan voor te leggen.

We volgen nauwgezet de regels van de Belgische en Franse
overheden en van het Heiligdom te Lourdes. De geldende
regels bij vertrek bepalen de mogelijkheden van de
bedevaart.

ZIEKENFONDS

Het is nuttig voor alle bedevaarders om bij hun
ziekenfonds navraag te doen welke formaliteiten dienen
vervuld te worden om in Frankrijk eventueel te kunnen
genieten van bijstand.

___________

Laat ons weten wanneer je géén info meer wenst te
ontvangen over onze bedevaarten.

ALGEMENE INFORMATIE

Ons secretariaat is telefonisch of na afspraak bereikbaar op
dinsdagnamiddag van 14 tot 17 u.

Hof ter Lo 8 bus 2 - 2140 Borgerhout
(t) 03 218 92 21

www.dba-lourdes.org

info@dba-lourdes.org

Bank: IBAN BE60 4033 0081 6170

Christa Damen
christa.damen@telenet.be (t) 0474 89 41 64

Roger T’Syen (brancardiers, vervoer)
bedevaart.antwerpen@hotmail.com (t) 0475 55 44 35

Juan Luyten, (verpleegdienst, hulpdienst)
juan.luyten@skynet.be (t) 014 42 20.77

Isaac Van der Jeught (Anjelo)
isaac.van.der.jeught@ijd.be (t) 0495 42 02 15



VERVOER

We voorzien 3 mogelijkheden om deel te nemen:

Met de trein (TGV)

Autocars brengen u naar het vertrekstation inTourcoing,
juist over de Franse grens, heen en terug. Deze stoppen dicht
bij de HST-trein. U moet geen trappen doen in het station!

Voorlopig voorzien we volgende opstapplaatsen voor de
autocars: Geel,Turnhout, Nijlen, Lier,Wommelgem (rond
punt).

Er zijn enkel plaatsen beschikbaar in 2de klas. (De 1ste
klasplaatsen worden voorbehouden voor de zieken!)

Voorzie u voor de heenreis van eten en drank op de trein.

Met het vliegtuig vanuit Zaventem

Heenreis op 15 juli: vertrek in de voormiddag vanuit Zaventem
naarToulouse en van daaruit naar Lourdes per autocar.

Terugreis op 20 juli: transfer per autocar naarToulouse in de
voormiddag. Kort na de middag landing in Zaventem.

De prijs omvat de vlucht, de luchthaventaksen, de toeslagen
alsmede de transfers tussen de luchthaven vanToulouse en de
respectieve hotels in Lourdes. 8 kg handbagage (max. 55 x 40
x 23 cm.) en 23 kg ruimbagage (L+B+H = max. 158 cm)
zijn toegelaten.

Met eigen vervoer

Hotelbedevaarders die met eigen vervoer naar Lourdes reizen,
kunnen aansluiten bij de bedevaart mits betaling van € 60.
Deze prijs omvat het kenteken van de bedevaart, de
bedevaartgids en de verschuldigde bijdrage aan het
Heiligdom.Ze kunnen bovendien gebruik maken van onze
diensten ter plaatse.

INSCHRIJVING

Voor inschrijvingen kan u terecht op ons secretariaat tot alle
plaatsen bezet zijn of ten laatste vóór 15 mei. Bij inschrijving
voor de vliegtuigreis wordt een voorschot van 200 euro
gevraagd.

ANNULERING

Voor kosten bij annulering: zie algemene reisvoorwaarden
op de achterzijde van het inschrijvingsformulier.

PRIJZENTABEL

De prijzen zijn all-in volpension, in euro en per persoon in
eenpersoonskamer (S) en tweepersoonskamer (D).

Voor de treinreizigers: eerste maaltijd: avondmaal 15 juli,
laatste maaltijd: lunchpakket 21 juli.

Voor de vliegtuigbedevaarders: eerste maaltijd: avondmaal 15
juli, laatste maaltijd: ontbijt 20 juli.

Voor de treinbedevaarders is de prijs voor de autocarrit naar
en vanTourcoing inbegrepen, evenals vervoer in Lourdes
naar en van de hotels.

Vliegtuigbedevaarders moeten zelf voor vervoer naar en van
Zaventem zorgen. Het vervoerToulouse - Lourdes is wel in
de prijs inbegrepen.

Toegangsprijs voor de musical en autocarvervoer naar het
theater zijn inbegrepen in de prijs.

Voor andere mogelijkheden niet vermeld in de tabel
(kinderen, driepersoonskamer, ander hotel…), raadpleeg ons
secretariaat. Kinderen tot 12 jaar genieten korting.

HEB JE EXTRAHULPNODIG?

Dan reis je met deTGV vanuit Frankrijk of met ambulance-
autocar vanuit België en verblijf je in het onthaalcentrum
“Accueil Notre Dame”. Gedurende de reis en het ganse
verblijf is er medische en praktische begeleiding door ervaren
dokters, verpleegkundigen en vrijwilligers.

Aanvraagformulieren (inlichtingenblad voor de verpleging en
medisch dossier) zijn te bekomen bij Juan Luyten,
J. De Hozestraat 5, 2300Turnhout, (t) 014 42 20 77.

De medische dienst zal beslissen wie er mee kan en wie met
de trein of met de ambulance-autocar zal reizen. Ten laatste
begin mei krijgen de zieken definitief bericht.

Totaalprĳs voor reis en verblĳf in “Accueil”:

€ 595 euro [ kinderen 4 - 12 jaar: 200 euro ]

Trein 15 - 21 juli Vliegtuig 15 - 20 juli

Hotel Singel Dubbel Singel Dubbel

Irlande 996 813 898 745

RocMasab. 839 741 767 685

Roissy 1042 833 936 762

Stella 891 728 810 674

ONZE LITURGISCHE VIERINGEN

Wij volgen het pastoraal thema 2022 van Lourdes:
“Ga zeggen aan de priesters …”

Elke dag bieden we een gevarieerd aanbod aan vieringen.
Daarnaast is er ruimte voor ontspanning, genieten we van
Lourdes en van elkaar.

Musical over Bernadette

"Bernadette de Lourdes" vertelt het fascinerende en
inspirerende verhaal van de Mariaverschijningen aan de
jonge Bernadette Soubirous. Het verhaal van Bernadette is
geschreven op basis van officiële documenten, om er een
rakende en verbindende voorstelling
van te maken.

Deze bijzondere muziekvoorstelling
werd bedacht door de makers van een
aantal zowel in Frankrijk als wereldwijd
succesvolle musicals.

Toegang tot de voorstelling op
maandag 18 juli in het Robert Hossein
theater is begrepen in de deelnameprijs.


