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Uitneembare katern
met praktische informatie
en inschrijvingsformulier
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LOURDES 2018
WIJZE VAN REGISTRATIE
MEI (ENKEL FRANSTALIG)
Als u deel uitmaakt van de Vrienden van Lourdes is het mogelijk dat u een beurs verkregen
hebt om naar Lourdes te gaan.
Voeg in dit geval het origineel
document van uw beurs bij het
inschrijvingsformulier. Het secretariaat zal het nodige doen
om het bedrag van de reis bij uw
afdeling te vorderen en zal dit
automatisch in mindering brengen op uw factuur.

Vliegtuig:
Maandag 28 mei tot vrijdag 1 juni (5 dagen)
AUGUSTUS BEDEVAART
tgv:
Vrijdag 17 tot donderdag 23 augustus (7 dagen)
Vliegtuig:
Vrijdag 17 tot vrijdag 24 augustus (8 dagen)
Vrijdag 17 tot maandag 20 augustus (4 dagen)

•
•
•
•

gelieve één inschrijvingsformulier per persoon in te vullen en het volledige document naar het bedevaartsecretariaat te sturen.
a.u.b.: wachten op ons overschrijvingsformulier om te betalen
betalingen: alleen per overschrijving of storting op de rekening van het aartsbisdom:
BE69 4397 1322 0178 KREDBEBB
het saldo zal u zes weken vóór het vertrek aangerekend worden. Na deze datum zal meteen de volledige som
gevraagd worden bij de overschrijving.

Beste bedevaarder,
Hier volgen enkele inlichtingen aangaande uw aanstaande bedevaart. Wij raden u aan niet tot op het laatste
ogenblik te wachten om u in te schrijven, zeker niet als u per vliegtuig naar Lourdes gaat of een eenpersoonskamer wenst.
INSCHRIJVINGEN - BETALINGEN
Vul één inschrijvingsformulier per
persoon en per bedevaart in. Dit
moet duidelijk en volledig ingevuld
zijn. Maak gebruik van hoofdletters.
U bent ingeschreven van zodra u
hiervan een schriftelijke bevestiging
ontvangt. Betaal nooit vooraleer u
deze bevestiging ontvangen hebt.
Wacht op het ontvangen van een
overschrijvingsformulier met het juiste bedrag dat u dient te voldoen.

De eerste storting komt overeen met
de prijs van het transport (trein of
vliegtuig) dat u koos voor de bedevaart. Betaal enkel met overschrijvingen of storting op de rekening van
het aartsbisdom. Het saldo zal zes
weken vóór het vertrek van de bedevaart gevraagd worden. Het saldo
moet ten laatste vijftien dagen vóór
het vertrek van de bedevaart betaald
zijn, zo niet is het mogelijk dat de
deelname aan de bedevaart geweigerd wordt.
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Specifieke regeling in verband met
de bedevaart van juni: vermits de
inschrijving en het vertrek niet meer
veraf zijn, zal uw plaats pas gereserveerd worden na overschrijving van
het totaalbedrag voor het verblijf.

HOTELS
VERDELING VAN DE KAMERS

•
•

Wij verblijven altijd in goede hotels
met bad of douche en toilet in elke
kamer (twee of drie sterren). Indien
u de kamer met iemand van uw keuze wil delen gelieve haar/ zijn naam
en voornaam op het inschrijvingsformulier te vermelden. Indien u de
kamer met iemand wil delen en u
vergeet de naam van die persoon
te vermelden zal het supplement
voor een eenpersoonskamer gefactureerd worden: te betalen vóór het
vertrek! Indien het secretatiaat iemand kan vinden die de kamer met
u wil delen zal dit supplement niet
vermeld staan op de eindfactuur of
zal dit terugbetaald woren.

Niet begrepen in de prijzen:
• Het vervoer vanuit uw woonplaats naar het vertrekoord.
• Busvervoer naar Tourcoing - HIT
(€ 30/persoon) (te vermelden bij
de inschrijving)
• Voor de Trein: picknick te voorzien ‘s middags bij de heenreis
• Dranken en persoonlijke
uitgaven
• Annulatieverzekering
• De uitstap in augustus.

Dit is eveneens het geval wanneer
de voorziene persoon zijn deelneming moet annuleren en hij niet
vervangen wordt. Deze onkosten
zullen in geen geval gedragen worden door de organisator. Dit sluit de
moeilijkheid van de reservatie van
individuele kamers niet uit: deze zijn
zeldzaam en duur.
PRIJS
De prijzen voor het verblijf per vliegtuig/tgv + hotel worden vermeld op
het inschrijvingsformulier en zijn
afhankelijk van de keuze van de
categorie van hotel. We verblijven
steeds in goede hotels **, *** of ****,
die bad of douche en toilet hebben
in elke kamer.
Sommige hotels hebben een kamer
voor een persoon met beperkte mobiliteit. Neem zo nodig contact op
met het secretariaat.
Begrepen in de prijzen
• Treinreis hst
Tourcoing – Lourdes (HIT)
• Hotel, 2 , 3 of 4*, volpension
(basis 2-persoonskamer)
• Vervoer tussen het station of het
vliegveld en het hotel te Lourdes
(heen en terug)

Voor de trein: picknick terugreis
De uitstap in mei

Speciale condities voor kinderen:
Speciale condities voor kinderen
(tussen 2 en 12 jaar): neem contact
op met het secretariaat.
• Kinderen jonger dan 2 jaar (op
datum van vertrek) reizen gratis.
VERZEKERINGEN
Burgerlijke aansprakelijkheid
De burgerlijke aansprakelijkheid is
verzekerd bij elke bedevaart.
Ziektebijstand
Controleer of u uw lidgeld aan de
mutualiteit betaald hebt. Vraag aan
uw mutualiteit welke documenten
nodig zijn voor de terugbetaling
van medische kosten in het buitenland (Europese verzekeringskaart
in geval van ziekte, SIS-kaart ... ) zodat u zeker bent dat uw rechten ten
opzichte van uw mutualiteit gevrijwaard zijn in geval van ziekte tijdens
de bedevaart.
Voor alle bedevaarten is een verzekering begrepen in de prijs. Dankzij
deze verzekering is men gevrijwaard
van kosten in geval van ziekte of
ongeval in het buitenland. Deze verzekering dekt de medische kosten
(in aanvulling van de terugbetaling
van uw mutualiteit), de kosten voor
medisch vervoer of repatriëring,
eventueel de repatriëring van het
lichaam in geval van overlijden.
Indien u over zo’n verzekering beschikt, dan is deze prioritair. Mocht
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een tussenkomst van de verzekering vereist zijn, dan zal slechts één
verzekering tussenbeide komen. Elk
ongeval en/of elke ziekte die zich
voordoet tijdens de bedevaart, moet
aan de vertegenwoordiger van de
bedevaarten Mechelen-Brussel, die
u vergezelt, gemeld worden.
Zorgkosten te wijten aan een ziekte
die er reeds was vóór het vertrek zullen niet vergoed worden.
Indien een bedevaart vroegtijdig beëindigd wordt ten gevolge van ziekte
of ongeval, dan geeft dit nooit aanleiding tot een terugbetaling.
Annulatieverzekering:
Wij bieden geen annulatie
verzekering aan, hiervoor dient
men zich te wenden tot zijn eigen
verzekeringsmakelaar.
VLIEGTUIGREIS
Het is mogelijk dat de vliegtuigmaatschappijen hun prijzen moeten aanpassen ten gevolge van de
schommelende olieprijzen. Mocht
dit het geval zijn dan zal de meerprijs
op de eindfactuur vermeld staan of
later aangerekend worden.
Gelieve de correcte schrijfwijze van
uw naam te controleren: sommige
vliegtuigmaatschappijen rekenen
aanzienlijke dossierkosten aan voor
het aanpassen van een naam op een
ticket of passagierslijst. Die kosten
worden op u verhaald!

ANNULATIEKOSTEN
Mei

Augustus

Vóór 10/04

Vóór 30/06

dan zal u slechts € 20 worden aangerekend aan administratiekosten

Vóór 14/04

Vóór 30/07

de kosten worden berekend op basis van het gekozen transport, hetzij: € 200 voor de treinreis, € 300 voor de vliegtuigreis

Vóór 19/05

Vóór 09/08

U betaalt 85% van de totaalprijs voor de bedevaart

Na 21/05

Na 10/08

U betaalt 100% van de totaalprijs.

Wat ook de reden ervan zij, een annulatie van inschrijving zal steeds annulatiekosten met zich brengen.
Deze moet schriftelijk medegedeeld worden aan het secretariaat en gerechtvaardigd door het opsturen
van een bewijsstuk (gedateerd en ondertekend).

REISDOCUMENTEN

VERANTWOORDELIJKHEID

RECHT OP FOTO’S

Belgen mogen met hun identiteitskaart
naar Frankrijk. Niet-Belgische bedevaarders moeten in orde zijn met de regelgeving
van hun land van herkomst (eventueel paspoort). Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een elektronische
identiteitskaart met foto, afgeleverd door de
gemeente. Bovendien zullen alle personen
van minder dan 18 jaar, die niet door hun ouders vergezeld zijn, in het bezit moeten zijn
van een wettelijke toelating van hun ouders.

De leiding wijst elke verantwoordelijkheid af
voor ongevallen die tijdens de reis of het verblijf zouden kunnen plaatsvinden.

Tijdens de bedevaart zullen foto’s genomen
worden door een officiële fotograaf of door
bedevaarders.

Zo kan de leiding ook niet verantwoordelijk
gesteld worden voor eventuele diefstallen,
verloren voorwerpen, vertragingen en andere ongemakken.

Indien u niet wenst dat een foto van u wordt
gepubliceerd, gelieve er het secretariaat van
te verwittigen.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
•
•
•
•

Gelieve één formulier per persoon in te vullen en dit document volledig ingevuld terug te sturen naar het
secretariaat.
Wacht op ons overschrijvingsformulier om te betalen. Dit zal een referentienummer vermelden dat u moet
vermelden bij elk contact met het secretariaat.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het voorschot.
Betalingen: alleen per overschrijving op de rekening van het aartsbisdom
BE69 4397 1322 0178 KREDBEBB
Het saldo zal u zes weken vóór het vertrek aangerekend worden. Na deze datum zal de volledige som
gevraagd worden bij de inschrijving.
Inschrijving ongeldig indien niet ingevuld
Ik verklaar dat ik volledig akkoord ga met
de wijze van registratieprocedure
beschreven in bijlage.

Indien u een lotje van de Vrienden van
Lourdes gewonnen hebt:

Gemaakt te :____________________

Comité : _________________________________

Datum: ____ / ____ / ____

Gewonnen in het jaar 201 ____

Gelezen en goedgekeurd

Bedrag: ___________________

Handtekening

(Origineel document bijvoegen a.u.b.)

Dhr. 		

Mevr. 

Mej. 

Zr. 

E.H. 

Diaken

Naam en voornaam volgens identiteitskaart
Naam (meisjesnaam): ________________________________ Voornaam: ________________________________
Geboortedatum: ______ /_____ /______ Nationaliteit: ________________________________________________
Echtgeno(o)t(e) Naam: ________________________________ Voornaam: _______________________________
Instelling: ____________________________________________________________________ (Rusthuis, Instituut)
Straat: __________________________________________________________ nr.: ______________ bus: _________
Postnummer: __________ Woonplaats: _____________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________________
Gsm: ________________________________________ Tel.: _______________________________________________
Bankrekening voor eventuele terugbetaling: BE _____________________________________________________
*** Extra formulieren verkrijgbaar via het secretariaat
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1. MEI

 VLIEGTUIG van maandag 28 mei tot vrijdag 1 juni hotel Stella ga naar punt 3

2. AUGUSTUS: BEDEVAARDER IN DE ‘ACCUEIL NOTRE-DAME’
Bijzonderheden voor rolstoelengebruikers:
vertrek vanuit Koekelberg!

Verblijf in de Accueil Notre-Dame gelegen
op het domein van het Heiligdom.
Enkel tgv, van 17 tot 23 augustus.

Indien u uw eigen rolstoel meeneemt:
Één per persoon - voor tgv maximum 72 cm breed
(indien niet plooibaar)

Aard van deelname:
 Bedevaarder in de ‘Accueil Notre-Dame’
forfait € 566 (Volpension / tgv)
Medisch dossier zal opgestuurd worden na ontvangst van het inschrijvingsformulier. Minder valide
bedevaarders in de “Accueil Notre-Dame”, onder
voorbehoud van aanvaarding van uw medisch
dossier.
 Begeleider(ster) in de ‘Accueil Notre-Dame’ € 566
(Volpension / tgv)

 Ik neem mijn eigen mechanische rolstoel mee
 Ik neem mijn eigen elektrische rolstoel mee
(te vermijden)
 Ik verblijf in Accueil Notre-Dame en wens een
rolstoel te Lourdes (€ 10)
* Gelieve vak 4 in te vullen

Wenst de kamer te delen met:
______________________________________________

!!! Geen privékamer mogelijk!!!

3. BEDEVAARDERS EN HOSPITALIERS: KEUZE VAN HET HOTEL EN HET VERVOER

Augustus
tgv
First Class  € 50
17-23 augustus
Hotels

Augustus
Vliegtuig 4 d.
Vrijd. - Maand.
17-20 augustus

Augustus
Vliegtuig 8 d.
Vrijd. - Vrijd.
17-24 augustus

VP/pers. + single VP/pers. + single VP/pers.
€
€
€
€
€

Mei / Juni
Vliegtuig 5 d.
Maand. - Vrijd.
28 mei -1 juni

single VP/pers. + single
€
€
€

Ave Maria / Hospitalet*

 463

-

-

-

-

-

-

-

Hotel Vatican-Astoria

 563

 90

 526

 45

 733

 105

-

-

Hotel d’Espagne

 578

 144

-

-

-

-

-

-

Hotel Sainte-Suzanne

 599

 132

 543

 66

 773

 154

-

-

Hotel Stella

 606

 162

 547

 81

 781

 189

 628

 108

Hotel Roissy

 646

 192

-

-

-

-

-

-

Hotel Saint-Sauveur

 722

 192

 605

 96

 917

 224

-

-

Hotel Eliseo

 754

 204

-

-

-

-

-

-

Voor wat u wenst in te schrijven, aankruisen in de vakjes

* Ave Maria / Hospitalet: dubbele kamer, enkel voor hospitaliers

Wenst de kamer te delen met : ________________________________________________________
(Indien niet ingevuld zal het secretariaat de kamers aanvullen of de toeslag ‘single’ aanrekenen)
Gelieve de vakken 4 tot 8 in te vullen.
4. VOOR TGV: WENST BUS NAAR/VANUIT TOURCOING

Bussen voorzien van een lift: alleen voor Brussel- Basiliek
Opstapplaatsen:
 voor Brussel (Basiliek)
 voor Mechelen (station)

 voor Machelen (Makro)
 voor Scherpenheuvel (Action)
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+ € 30
 voor St.-Katelijne-Waver (Kerk)
 voor Waver (Pizza Hut)

•
•

De bedevaart behoudt zich het recht voor een opstapplaats af te schaffen
indien er niet voldoende aanvragen zijn.
Voor wie hulp nodig heeft: opstappen in Brussel, het is de enige opstapplaats
met hulp van de hospitaliteit (of in Tourcoing).

5. ALLEEN VOOR BEDEVAART IN HOTEL
EN PER VLIEGTUIG

9. IN TE VULLEN DOOR BEDEVAARDERS
DIE WENSEN TE HELPEN EN HOSPITALITEITSLEDEN

Voor rolstoelgebruikers per vliegtuig en verblijvend in
een hotel






Naam van uw begeleider:

_________________________________________(verplicht)

aantal meegemaakt bedevaarten _____ (2017 incl)

 WCHR: kan in het vliegtuig, zonder hulp, tot aan zijn
zetel gaan
 WCHS: kan geen trappen op, noch af, maar kan zich
in het vliegtuig, zonder hulp, verplaatsen
 WCHC: is volledig afhankelijk
(moet in het vliegtuig gedragen worden)

DIENST BINNEN DE HOSPITALITEIT
Bij de treinreis
 hulp aan de zieken
 hulp aan de bedevaarders
Te Lourdes
Op de kamers
 dienst dames
 dienst heren
 opmaken van bedden
 schoonmaak (kamers, wasplaatsen)

Elektrische rolstoelen moeten noodzakelijk droge batterijen bevatten:
Merk, type, model a.u.b.:
_________________________________________________

Restaurant
 dekken van tafels
 hulp bieden aan zieken bij het eten

_________________________________________________
N.B. Rolstoelen zijn te huur in de Accueil St-Frai tegen een
kleine gift.

Transport
 de zieken vervoeren
 rangschikken van de wagentjes
 uitdelen van water

6. KINDEREN

 Ik ben tussen 6 en 11 jaar oud en wens mij aan te
sluiten bij de kinderbedevaart.

Liturgische dienst
 misdienaar  voorlezer

7. FACULTATIEVE UITSTAP

Animatiedienst
 kinderbedevaart

Uitstap: Pau met stadsbezoek
Enkel voor valide bedevaarders. Dit gaat slechts door
indien er minstens twintig deelnemers ingeschreven
zijn.

Koor
 ik breng mijn instrument mee
_______________________________________________

Prijs: € 25 

Diversen
 post voor de zieken
 andere keuze (te bepalen a.u.b.)
_______________________________________________

8. VOOR ALLEN;
LOGISTIEKE HULP BIJ DE BEDEVAART








arts
verple(e)ger(ster) of aantal studiejaren _____
kine
andere __________________________________

Pelgrims begeleiden: 9 u. / 14 u.
Zingen in het koor
Drager in de processie: vlaggen, kaars, beeld
Vieringen: lector, collecte
Hotel verantwoordelijke
Brancardier

10. VOOR DE CLERUS;
BIJ DE ANIMATIE VAN DE BEDEVAART

 Ziekenzalving
 Sacrament
van verzoening
 Lauden en vespers
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Aanbidding
Kruisweg
Bij de jongeren
Bij de mindervaliden

