
Scherpenheuvel op 3 en 4 mei 2019 

 

 
 

 

Graag nodigen wij jullie uit, om met de pastorale eenheid “Immanuel” deel te nemen aan de 

jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel. 

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: 

 

1.  Te voet: vertrek op vrijdagavond 3 mei, aan de St. Martinuskerk te Kontich 

Samenkomen om 20.30u 

 

2.  Per Fiets: vertrek op zaterdag 4 mei, aan de St. Martinuskerk te Kontich 

Samenkomen om 6.15u 

De deelname in de kosten voor: verzekering – offerkaars – eucharistieviering – 

volgwagen en tevens de mogelijkheid om teruggebracht te worden naar Kontich, 

bedragen: 5 € per persoon of max. 10 € per gezin. 

 

3. Per autobus: De verplaatsing kan ook per autocar gebeuren. Het vertrekuur ligt      

tussen 8.00u en 8.45u naargelang de opstapplaats. Afhankelijk van de belangstelling 

zullen er opstapplaatsen voorzien worden in Kontich – St.Rita – Aartselaar – 

Waarloos – Kontich-Kazerne – Lint – Hove en Boechout. De deelnemers krijgen tijdig 

bericht hierover.   Deelname in de kosten: 15 € 

 

4. Met eigen wagen: De wagen parkeer je best op de parking achter de Basiliek (gratis) 

Let op: Markt in Scherpenheuvel en wijziging verkeerssituatie ! O.a. Geen 

parkeerplaatsen meer rond de Basiliek. 

We verzamelen aan de Basiliek omstreeks 10.20u 

Na de kleine kruisweg zal Pater Eugeen voorgaan in de eucharistieviering om 11.00u 

in de Mariahal. Intenties voor deze viering kunnen bezorgd worden bij de hierna 

vermelde bestuursleden of vóór het begin van de viering. 



In het vernieuwde restaurant “De Ram” hebben we plaatsen gereserveerd om 

gezamenlijk het middagmaal te nuttigen (+/- 12.00u) = vrijblijvend !! 

 

• Op voorhand inschrijven is wel verplicht. 

• Alsook betalen bij inschrijving 
 

Er is keuze tussen 4 menu’s aan € 15 per menu 

 

1) Soep – koude schotel met frietjes en dessert ofwel 

2) Soep – vol-au-vent met frietjes en dessert. 

3) Soep – ossentong in madeirasaus + champignons, frietjes + dessert 

4) Soep – kalkoenroulade met roomsaus + champignons en dessert 

 

Inschrijvingen of inlichtingen op volgende adressen: 

 

Guido Cuypers  Van Putlei 94  Lint  03/455.53.06 

Rita Peeters   Asterlaan 13  Kontich 03/457.42.83 

Frans Wijckmans  Keizershoek 117a Kontich 03/457.68.49 

Luc Hellemans (KWB) Pierstraat 268  Kontich ²03/457.51.61 

Gsm 0475/32.36.51   e-mail:  luc.hellemans6@telenet.be www.pe-immanuel.be 

  

 

Inschrijven vóór maandag 29 april 2019  

Gelieve de inschrijving binnen te brengen via het secretariaat van je parochie, of op een van 

bovenstaande adressen. 
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