
De Landelijke Gilde Blanden 

organiseert 

in samenwerking met 

OKRA en Samana 

hun jaarlijkse 

Parochiale 

Bedevaart 

naar 

Scherpenheuvel 

 
27 mei 2017 

33ste PAROCHIALE BEDEVAART 

NAAR  

SCHERPENHEUVEL 
 

Programma: 

Voetgangers 

Vertrek om 6.00 u. aan de Gemeenteschool van 

Blanden. Afstand 32 km. 

Rustperiodes te Linden (na 10.5 km) en aan het 

aloude bedevaartsoord van O.L.V. Ter Stokskes 

(na 19.5 km ). 

Invalspunten: bij voorkeur aan de hoger 

genoemde rustplaatsen. Men kan ook verder 

aansluiten, bvb. aan het Bleukerbos of bij het 

binnenkomen van Scherpenheuvel. 

Gelieve vooraf af te spreken. 

Voor verdere uitleg kan je terecht bij:  

Paul Clerckx     016 401376 
 

Fietsers 

Vertrek om 10.00 u. aan de kerk te Blanden. 
 

Met autobus 

Waarom risico lopen om met de auto naar 

Scherpenheuvel te rijden? Door de inrichters 

wordt opnieuw een bus ingelegd. 

De prijs bedraagt slechts 10 euro 

Inschrijven kan tot 24 mei. 
 

Opstapplaatsen bus. 

Kerk Blanden 10.00 u. 

Kapel Hoog-Blanden 10.05 u. 

Naamsesteenweg (Fortis-Bank) 10.15 u. 

Gemeentehuis Vaalbeek 10.30 u. 

Vertrek in Scherpenheuvel omstreeks 16.30 u. 

EUCHARISTIEVIERING om 14.00 u. 

Voorganger: Ferry Indrianto 

Deze bedevaart en misviering willen wij 

opdragen voor alle zieken van Blanden en 

Vaalbeek, maar ook voor hen die 

ongekend lijden of stil verdriet moeten dragen 

en wij vergeten zeker ook hen niet 

die in een ziekenhuis of instelling verblijven. 

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel 

verwacht ons allen op deze serene misviering, 

Na de misviering kan iedereen naar eigen 

devotie of inzicht zijn verblijf in 

Scherpenheuvel verder zetten. 

Iedereen is van harte welkom ! 

Samenkomst vanaf 13.45 u. 

in de basiliek. 

Inschrijving autobus vóór 24 mei bij: 

Paul Clerckx (Landelijke Gilde) 

Kartuizersstraat 65, Blanden 016 401376 

e-mail: paulclerckx@telenet.be 

Magda Schrijvers (OKRA) 

Naamsesteenweg 75, Blanden 016 409952 

e-mail: magda.schrijvers@hotmail.com 

Bernadette Crab (Samana) 

Duivenstraat 58, Blanden 016 401036 

e-mail: bernadettecrab@hotmail.com 
 

Ondergetekende    …………………………………………………… 

 

schrijft in ten laatste 24 mei voor de bus naar 

Scherpenheuvel op 27 mei met  ……  personen . 
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