PRAKTISCHE INLICHTINGEN
Teneinde u maximaal toe te laten om aan de Plechtige Mis en aan de Maaltijd deel te nemen,
organiseren verschillende basissen een gratis busdienst. U kiest, in functie van uw woonplaats, vrij
van welke busdienst u wenst gebruik te maken. De keuze van de bus heeft niets te maken met de
keuze van uw zitplaats aan tafel, noch met de vroegere eenheid van uw overleden familielid.
Busdienst richting Kathedraal van Koekelberg
a. BRUSSEL NOORDSTATION
vertrek om 10u45 stipt aan de hoofduitgang van het Noord station:"EUROLINES".
b. BASIS KOKSIJDE
vertrek om 8u15 Hr stipt vanop de Parking Kwartier Allaeys
vertrek om 8.30 Hr carpoolparking Middelkerke.
vertrek om 8.45 Hr Carpool Parking Loppem
c. BASIS ATCC (SEMMERZAKE)
vertrek om 09u15 stipt aan het paradeplein te Gavere.
vertrek om 09u25 stipt aan de lichten De Pinte.
vertrek om 09u35 stipt aan de achterzijde station Gent St- Pieters (bushalte Voskenslaan).
d. BASIS 2 W TAC (FLORENNES)
Via het wachtlokaal La Clairière (baan Dinant-Philippeville) binnerijden op de basis.
Afspraak en parking aan de stafblok van de 2 W Tac. Vertrek om 08u15 stipt.
e. BASIS 10W TAC (KLEINE BROGEL)
vertrek om 09u00 stipt aan de sporthal in de kazerne (Ingang via Wachthuis “Oud Peer” OnzeLieve-Vrouwlaan Peer)
en mogelijke opstapplaats om 09u20 aan Carpooling Houthalen
f. BASIS CRC GLONS (BASSENGE)
vertrek om 09u00 aan het wachtlokaal van het CRC Glons (GPS: Rue du Chainay 160, 4450
Slins/Juprelle).
g. Campus Saffraanberg (SINT-TRUIDEN)
vertrek om 09u15 stipt aan het wachthuis
en mogelijke opstapplaats om 09u35 aan de Carrefour te Tienen
en om 09u45 aan de lichten te Boutersem (Roosbeek).
Busdienst richting Club Koningin Elisabeth in Evere
Na de kerkelijke plechtigheid staan de repectievelijke bussen ter beschikking om u naar de Club
Koningin Elisabeth in Evere te brengen.
Retourbussen
Na de maaltijd brengen de bussen u terug naar uw opstaapplaats, naar het Noordstation of naar
de militaire basis. Opgelet : er vertrekt slechts één bus richting Noordstation om 17u00 à 17u30!
Maaltijdprijzen
a. De prijs van de maaltijd is vastgesteld op € 10 voor de personen met een lidnummer [code
(lidnummer) ] dat begint met V, VN, VO, VN, P, PY of I, en € 5 voor de kinderen
beschermelingen [code O, OA, OB (lidnummer)] die een kindermaaltijd wensen.
b. De andere vergezellende familieleden [code (lidnummer) F, H, HO, T of geen lid] (Max 2 Pers),
betalen € 25 en € 10 voor de kinderen die een kindermaaltijd wensen.
c. Gelieve de maaltijd te betalen voor 14 oktober 2019.
d. De inschrijving is pas DEFINITIEF na ontvangst van de betaling op rekening !
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