
Beste Portugalpelgrim
Welkom bij het tweede deelnemersbericht van de Portugaltocht! In deze mail lees je alles over

inpakken (wat wel, wat niet?), ons tochtlied, de deadline voor de medische fiche, onze

verandering in vluchturen (belangrijk!) en nog veel meer. Vamos!  

 

Charlotte Braeckeveldt <charlotte.braeckeveldt@gmail.com>

FW: Portugese Pelgrimspost: veranderde vluchturen, inpaklijst, to do!
(Deelnemersbericht juni) 
1 bericht
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TO DO

Zo snel mogelijk: 

Je medische fiche terugbezorgen
Een kopie van je paspoort bezorgen
Doormailen als je vegetariër bent, een dieet volgt of ergens allergisch voor
bent.
Doormailen als je een instrument wil bespelen 
Dit kan via mail naar charlotte.braeckeveldt@ijd.be of per post naar
Nederpolder 24, 9000 Gent.

Op 21 juli: naar de deelnemersdag komen 
Voor 28 juli: Het resterende deelnemersbedrag storten (als dat nog niet gebeurd is).
Wie de ‘mededeling’ voor de storting niet meer heeft, kan hiervoor contact opnemen
via bovenstaand emailadres. 
 
Voor 2 augustus: Nakijken of jouw bankkaart actief is in het buitenland. 
Nakijken of jouw Europese verzekeringskaart nog geldig is (jaar: 2017). 
Voor 4 augustus: Je rugzak maken en binnenbrengen

Inpakken: wat, waar, wanneer?

Zenuwachtig om in te pakken? Bang dat je iets zal vergeten? Geen probleem!
Hier kan je de inpaklijst voor onze tocht bekijken en afdrukken. Neem deze lijst
grondig door. Noteer alvast: 

Je trekrugzak geef je mee met de bus van de logistieke ploeg. Wij
brengen die dan met de bus naar Portugal. 
Je rugzak kan je binnenbrengen bij IJD Gent (Nederpolder 24, Gent)
Je kan je rugzak binnenbrengen vanaf 24 juli tot en met vrijdag
4 augustus, tussen 10h en 16h. 

Vragen of opmerkingen? Stel ze op onze deelnemersdag op vrijdag 21 juli!
Schrijf jullie hier zo snel mogelijk in voor deze interessante dag. Meer
informatie over de deelnemersdag verschijnt binnenkort. 

Medische fiche

Gelieve jouw medische fiche met een kopie van je identiteitskaart (voor- en
achterkant) zo snel mogelijk ingevuld te bezorgen. Je kan de medische fiche
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hier downloaden. Je kan de ingevulde fiche opsturen naar IJD Gent,
Nederpolder 24, 9000 Gent of mailen via charlotte.braeckeveldt@ijd.be. 

Wijziging in vluchturen

Onze vluchturen zijn gewijzigd. We spreken nu
op woensdag 9 augustus om 10.30u af in de
luchthaven van Zaventem. Meer hierover op de
deelnemersdag!

La première en chemin, Marie

In augustus gaan we niet alleen op tocht met onze tochtgenoten en
begeleiders. Onze eerste en belangrijkste begeleider op deze pelgrimstocht
naar Fatima is Maria, de moeder van Jezus. Doorheen onze tocht zullen we
haar ontmoeten: in de Bijbel, in het gebed, in elkaar... en in Fatima!  
Daarom zullen we op onze tocht zingen:  
 

Ga met ons mee op tocht,  
leid ons op onze weg,  
heilige Moeder Gods,  
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bid voor ons tot uw Zoon. 
 

Wil je het tochtlied al eens oefenen? Beluister het hier! 

Tot slot: Fatima in beeld
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