SCHERPENHEUVEL 2022
Beste ouders, leden en sympathisanten
Voelen jullie het ook kriebelen? Met de start van de lente komt onze jaarlijkse tocht naar
Scherpenheuvel er weer aan. Naar goede gewoonte zullen we op Zondag
1 mei dit Hagelands dorpje onder de voet lopen. Dit jaar gaan we samen met Chiro Sus, 4e
Sint-Joris, 14e OLV Ten Bosch, 24e Sint-Frans, 26e Sint-Eduardus, 38 Jin Leo en 41e Koningin
Astrid op stap. Er is voor iedereen, jong en oud, wat wils in onze afstandenpot. Een graai in
die pot levert volgende afstanden op:
Afstanden en uren van vertrek:
62 km : Vertrek van voorstam, jins, aspiranten en liefhebbers vanuit
Merksem om 02.30u.
41 km : Vertrek van givers, tiptiens en liefhebbers met de bus naar Lier
om 06.00u.
30 km : Vertrek van jonggivers, tippers en liefhebbers met de bus
naar Itegem om 07.30u.
19 km : Vertrek van welpen, kabouters, kwikken en liefhebbers met de bus
naar Westmeerbeek om 09.00u.
10 km : Vertrek van kapoenen, pagadders en liefhebbers met de bus
naar Wolfsdonk om 11.15u.
Om het vertrek in goede banen te leiden is het noodzakelijk om minstens een kwartier
voor de opgegeven tijd aanwezig te zijn op de parking van de Aldi en
Carpetright aan de Bredabaan in Merksem, 500 meter voor de Carrefour van Schoten.
De verdere dagindeling:
12.00u (+/-): Eetpauze in Wolfsdonk.
15.15u: Bezinning in de openluchtkapel van Scherpenheuvel.
17.00u: De groepen verzamelen zich per tak aan de voorzijde van de basiliek.
17.30u: Vertrek aan de stadsmagazijnen van Scherpenheuvel.
18.30u (+/-): Aankomst in Merksem op de parking van de Aldi, Bredabaan.
Inschrijvingen verlopen dit jaar via het inschrijvingsformulier.
Opdat alles vlot zou verlopen en we de bussen tijdig moeten bestellen, vragen we dit te
doen uiterlijk op zondag 17 april.
Een dag als deze brengt natuurlijk ook wat kosten met zich mee (busvervoer, bevoorrading,
E.H.B.O., eetgelegenheid, …). Daarom vragen we een kleine vergoeding om alles zo goed
mogelijk te laten verlopen. Na het invullen van het inschrijvingsformulier krijgt u meteen de
kans om het bedrag over te schrijven. U ontvangt nadien een mail ter bevestiging. Heb je
nog vragen, dan kan je steeds terecht op groepsleiding@scouts26.be.

