
Onze correspondenten: 

2630 Aartselaar: Heer & Mevr. Van Gucht 
 Hoevelei 150 – 03 887 43 70 
Baarle Hertog-Nassau: Vrienden van Lourdes 
 info@vrienden-van-lourdes.org 
2340 Beerse: Mevr. N. Van Gorp 
 Nicole.Van.Gorp@telenet.be – 0496 26 34 23 
2600 Berchem: Mevr. P.Van Tichelen 
 patvantichelen@gmail.com – 03 218 57 82 
2850 Boom: Mevr. A. Callens-Cop 
 Bomenstraat 22 – 03 888 52 53 
2930 Brasschaat: Mevr. E. Hendrickx 
 Kapelse stwg 68 -  03 645 55 49 – 0498 77 18 92 
2440 Geel: Mevr. M.J. T'Syen 
 Marie.tsyen@skynet.be – 014 58 02 26 
2620 Hemiksem: Mevr. P. Dombret 
 U.N.O.-laan 2 bus 5 – 03 887 52 52 
2920 Kalmthout: Mevr. D. Van Lisdonk 
 Kerkeneind 6 – 03 666 66 28 
2640 Mortsel: Mevr.R.Dillen 
 Deurnestraat 168/15 – 03 455 23 53 
2560 Nijlen: Heer G. Rynders 
 Broechemsteenweg 221 -  0468 25 78 91 
2560 Nijlen: Heer R. T'Syen 
 Roger.tsyen@hotmail.com – 0475 55 44 35 
2520 Ranst:  Heer Alf. Embrechts, 
 embrechts.fons@skynet.be – 03 485 53 07 
2470 Retie: Mevr. Christa Damen 
 christa.damen@telenet.be – 0474 89 41 64 
2970 ’s-Gravenwezel: Heer Bruno Peeters 
 bruno.peeters7@skynet.be – 03 293 71 30 
2900 Schoten: Mevr. H. Hubers 
 Comm. Hubersstraat 14 – 03 658 46 44 
2900 Schoten: Mevr. Hennie Devries 
 Quinten Matsysstraat 6 – 03 645 00 70 
2300 Turnhout: Heer J. Luyten 
 juan.luyten@skynet.be – 014 42 20 77 
Binnenschippers: Heer R. Van der Auwera   
 Nieuwdreef 97/5 2170 Merksem  03 231 93 26 
 
Secretariaat – inschrijvingen - inlichtingen:  
 
Hof ter Lo 8 bus 2 - 2140 Borgerhout 

vanaf 1 februari: dinsdagnamiddag: 14 – 17 uur 
wij maken graag tijd voor u na een 
telefoontje vooraf!  (03 218 92 21) 

www.dba-lourdes.org 
info@dba-lourdes.org 
ook via onze correspondenten 
 

Algemene leiding: 
 
E.H. Jos Bonroy, (bedevaartpastoraal) 
    jos.bonroy@scarlet.be  014 54 63 34 
Christa Damen, (algemeen, pastoraal) 
    christa.damen@telenet.be  0474 89 41 64 
Marc Van Dijck, (algemene inlichtingen) 
    marcvandijck@proximus.be  03 645 83 57 
Els Hendrickx (algemeen, hotels)  
    els.hendrickx01@telenet.be  03 645 55 49 
Jacques Van Roosbroeck, (vliegtuigen)  
   robos@skynet.be   0475 60 44 18 
Roger T’Syen, (algemeen, brancardiers, financiën) 
    Roger.tsyen@hotmail.com  0475 55 44 35 
Juan Luyten, (verpleegdienst, hulpdienst)   
    Juan.luyten@skynet.be  014 42 20.77 
Dr. Johan Wens, (medische dienst)  
    johan.wens@muysbroek.be  03 665 06 00 
 
 
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.  
De alarmcentrale Mutas verleent medische bijstand in het 
buitenland aan de leden van verschillende ziekenfondsen; dit op 
basis van de aanvullende verzekering van het ziekenfonds 
waarbij u aangesloten bent. Neem steeds uw Mutaskaart mee, 
hierop vindt u onder meer het telefoonnummer. 
De Europese ziekteverzekeringkaart (EZVK), afgeleverd 
door uw ziekenfonds, geeft bij medisch noodzakelijke zorg recht 
op terugbetaling door een buitenlands ziekenfonds. 
 
 
“ BERNADETTE DE LOURDES ”   -  MUSICAL 
 
"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 in het Robert Hossein theater is 
begrepen in de deelnameprijs. 
 
__________________________________________________ 
Laat ons weten wanneer je géén info meer wenst te 
ontvangen over onze bedevaarten. 

DIOCESANE BEDEVAART 
VAN ANTWERPEN NAAR 

ONZE-LIEVE-VROUW 
VAN LOURDES vzw 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JULIBEDEVAART 2020 
 
met aangepast programma voor zieken en 
gehandicapten: 
 

• HST (Tourcoing): vr. 17 tot do. 23 juli 
• ambulance-autocar: 16 of 17 tot 23 juli 
• vliegtuig: vr. 17 tot ma. 20 juli 

 
Onze liturgische vieringen volgen het pastoraal 
thema 2020 van Lourdes: 
 
    “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis” 
 
 
!!! Er zal in 2020  géén meibedevaart zijn. !!! 
 

Hof ter Lo 8 bus 2  -  2140 Borgerhout 
Tel.: 03 218 92 21 
http://www.dba-lourdes.org 
info@dba-lourdes.org 
IBAN BE60 4033 0081 6170 



TGV vanuit Tourcoing (Fr)  17 – 23 juli   

Autocars brengen u naar het vertrekstation in Tourcoing, 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.  
 
 
 
Per vliegtuig vanuit Zaventem 17 – 20 juli 
 
De prijs omvat de vlucht,  de luchthaventaksen alsmede de 
transfers van de luchthaven van Lourdes naar de respectieve 
hotels en terug. 10 kg. handbagage (max. 55 x 40 x 20 cm.) is 
toegelaten.  Inschrijven  vóór 22 mei. Inschrijvingen ná deze 
datum kunnen niet gegarandeerd worden. Bij inschrijving wordt 
een voorschot van 50 % gevraagd.  
U kan opteren voor 20 kg extra ruimbagage voor € 36 (max. 80 
x 60 x 25 cm) 
 
 
Verblijf te Lourdes – hoteldienst:  
 
De bedevaarders zijn volledig vrij in de keuze van hun hotel.  
Reserveren van kamers kan via mevr. E. Hendrickx op ons 
secretariaat, of via een van onze correspondenten.  
 
 
Annulering:   
 
Bij annulering om gewettigde redenen worden geen kosten 
aangerekend, op voorwaarde dat bij de inschrijving een 
facultatieve annuleringsbijdrage van € 15 betaald wordt.  Voor 
kosten bij annulering: zie algemene reisvoorwaarden op de 
achterzijde van het inschrijvingsformulier.   
 
 
Met eigen vervoer   
 
Personen die met eigen vervoer naar Lourdes reizen, kunnen 
aansluiten bij de bedevaart mits betaling van € 85. Deze prijs 
omvat het kenteken van de bedevaart, alle documentatie zoals 
liturgieboekje en gebedenboekje, alsook de verschuldigde 
bijdrage aan het Heiligdom en de toegang tot de musical. Ze 
kunnen bovendien gebruik maken van onze diensten ter 
plaatse.  
 
 
 

Prijzentabel:   
 
De prijzen zijn all-in volpension, in euro en per persoon in 
eenpersoonskamer (S) en tweepersoonskamer (D).  
Toegangsprijs voor de musical en autocarvervoer naar het 
theater zijn eveneens begrepen in de prijs. 
Voor de treinbedevaarders is de prijs voor de autocarrit naar en 
van Tourcoing inbegrepen, evenals vervoer in Lourdes naar en 
van de hotels. 
Vliegtuigbedevaarders moeten zelf voor vervoer naar en van 
Zaventem zorgen. Het vervoer in Lourdes naar en van de hotels 
is wel in de prijs begrepen.  
Voor andere mogelijkheden niet vermeld in de tabel (kinderen, 
driepersoonskamer, ander hotel…), raadpleeg ons secretariaat. 
Kinderen tot 12 jaar genieten korting. 
 

 TGV 17-23 juli Vliegt. 17-20 juli 
Hotel S D S D 
Irlande 983 800 704 612 
Roc Massab. 819 728 621 575 
Roissy 980 842 704 622 
Stella 865 708 644 565 

 
 
ZIEKENDIENST 
 
De zieken reizen met de TGV vanuit Frankrijk  of met ambulance-
autocar vanuit België en verblijven 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, 2300 Turnhout. Tel. 014 42 20 77. 
De aanvragen moeten toekomen vóór 1 april.  Daarna zal de 
medische dienst beslissen welke zieken er mee kunnen 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”: 
  
 € 585  (kinderen 4-12j.: € 200) 
 
Toegangsprijs voor de musical en autocarvervoer naar het 
theater zijn eveneens begrepen in de prijs. 
 
 
Giften voor onze zieken zijn zeer welkom en kunt u storten op 
IBAN BE60 4033 0081 6170 BIC KREDBEBB t.n.v. Diocesane 
Bedevaart Antwerpen. 
 
 
 

JONGEREN EN VRIJWILLIGERS  
 
Jongeren en volwassenen kunnen zich als onbezoldigd 
vrijwilliger ten dienste stellen van onze zieken en 
gehandicapten.  Ze kunnen dienst bewijzen als verpleegkundige, 
brancardier of als hulp bij transport, verzorging, maaltijden... 
zowel tijdens de treinreis als te Lourdes. 
Voor hen zijn er desgevallend speciale verblijfsmogelijkheden 
met aangepaste voorwaarden. 
Inlichtingen bij de algemene leiding of de leiding van de 
ziekendienst. 
 
 
ANJELO  (Antwerpse Jeugd naar Lourdes)  

AnJeLo is een nieuw initiatief voor jongeren van 16 tot 25 jaar 
georganiseerd door “IJD Antwerpen” en de “Diocesane 
Bedevaart Antwerpen-Lourdes”. Van 17 tot en met 23 juli 2020 
trekken we met een delegatie jongeren uit het bisdom 
Antwerpen naar Lourdes voor 6 sterke dagen vol solidariteit, 
spel en avontuur. We steken de handen uit de mouwen en leren 
Lourdes op een avontuurlijke wijze kennen. Doorheen de week 
laten we ons leiden en omarmen door het jaarthema van 
Lourdes ‘Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis'. Het belooft een 
onvergetelijke bedevaart te worden!  
 
Je gaat toch ook mee?   
 
Inschrijven kan via www.ijd.be.  
Meer info bij Isaac.van.der.Jeught@ijd.be  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 maart 1858, 16de verschijning: 
“Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis” 


