
28 
jaar

2011MIR Bedevaarten
onder geestelijke begeleiding

Beste Bedevaarders,

Nu al 28 jaar verzorgen wij graag uw bedevaar-
ten naar verschillende bestemmingen.
Al de reizen hebben geestelijke begeleiding.  
Als de omstandigheden het toelaten wordt er 
voor gezorgd dat u alle dagen een Heilige Mis 
heeft tijdens uw reis.

Ook dit jaar reizen we weer 4 keer naar 
Medjugorje, het grote genadeoord waar 
O.L. Vrouw van de Vrede reeds meer dan 30 jaar 
verschijnt.  Drie maal reizen we per vliegtuig, 
1 maal met de autocar. 

Bovendien organiseren wij een vliegreis naar 
Fatima, bekend om het bedevaartsoord van 
Maria.  Verder staat er een groepsreis naar 
Lourdes per vliegtuig op het programma.

Voor alle vragen die u heeft over deze reizen, 
mag u ons steeds contacteren.  

Wij staan graag tot uw dienst.

Ons adres
REISBURO STAF TOURS - Lic. A1717

LUIKERSTEENwEG 20, 3920 LOMMEL - BELGIE
TEL 0032 (0)11/64.51.20
FAX 0032 (0)11/64.44.26

www.staf.be  -  info@staf.be

Inlichtingen
Jozef en Irene Beckers

tel+fax 0032 (0)13/66.73.48
mir.bedevaarten@live.be



INSCHRIJVINGSFORMULIER MIR BEDEVAARTEN

Naam :     Voornaam:    Geboortedat.
Adres :          Tel : 
E-mail:          GSM:
Naam 2de persoon:       Geboortedat. 
Adres + tel : 
Naam 3de persoon:        Geboortedat. 
Adres + tel :
Naam 4de persoon        Geboortedat.
Adres + tel: 
Gelieve uw volledige (eerste) voornaam te vermelden, zoals deze op uw identiteitsbewijs staat.
Telefoonnummer van de thuisblijvers:
Wenst/wensen in te schrijven voor de reis naar:    Vertrek op:
Opstapplaats (zie achteraan brochure):
Kamerindeling:          ❏ 1-pers kamer       ❏ 2-pers kamer        ❏ 3-pers kamer 
Opmerkingen (dieet,handicap..):
PRIJS
Basisprijs:  €   x   pers.   =  €

1 pers- kamer:  €   x   pers.   =  €

Verzekering:  €   x   pers.  =  €

Transf. Luchth.:  €   x   pers.   =  €

Totaal te betalen:        €

voorschot   €   x   pers.   =  €

(te voldoen bij bevestiging)
saldo te betalen 1 maand voor afreis                                      =  €

INSCHRIJVINGSFORMULIER TERUG TE STUREN NAAR:
Staf Tours, Luikersteenweg 20, 3920 Lommel, tel +32(11)64.51.20 lic A1717
U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. Gelieve pas na ontvangst van deze bevestiging uw 
voorschot te storten met vermelding van het dossiernummer. 
Rekening België KBC BE 97 4520 0221 5149   rekening Nederland KBC 063.30.79.286
Algemene reisvoorwaarden vindt u op de achterkant van onze brochure.

Wij/ik wens(en) deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst op 17 februari:
Naam: 
Adres: 
Telefoon: 
Aantal personen: 
met busvervoer vanaf station Diest  ❏ bus om 12u40     ❏ bus om 13u10     ❏  zonder busvervoer    

UITNODIGING JAARLIJKSE SAMENKOMST 
Iedereen, bedevaarders, vrienden en kennissen nodigen wij hier-
bij vriendelijk uit op de jaarlijkse samenkomst : 
op zondag 17 februari 2013
Wij spreken graag met u af om 14u00 voor het rozenhoedje 
gevolgd door de Heilige Mis (14u30) in de basiliek van Scherpen-
heuvel.  
Daarna gezellig samenzijn bij koffie, gebak en belegde broodjes 
tot 17u30, u gratis aangeboden door Staf Tours.
Te SCHERPENHEUVEL – aan de basiliek, daarna in zaal 
DE PELGRIM, Isabellaplein 15a, Scherpenheuvel.

uit de richting Brussel: Via E40 (A3) richting Leuven tot afrit 
Leuven-Hasselt-via E314 (A2) tot afrit 23 Tielt-Winge, Scherpen-
heuvel-Zichem; aan het einde van de afrit naar rechts, de N258 
± 2 km volgen, aan het einde van de N258 naar rechts, op de N10 
± 3 km tot in centrum, voor de basiliek naar links (Isabellaplein)
uit de richting Hasselt: via E314 (A2) richting Leuven tot afrit 23 
Tielt-Winge, Scherpenheuvel-Zichem, aan het einde vd afrit naar 
rechts, de N258 ±2 km volgen, aan het einde vd N258 naar rechts, 

op de N10 ±3 km tot in centrum, voor de basiliek naar links 
(Isabellaplein) 
uit de richting Antwerpen: Via E34/E313 richting Hasselt,  
via A13/E313 richting Ranst tot afrit 23 Geel, via N19 richting 
Zammel, via N127 richting Veerle naar Averbode,  via N212 
richting Scherpenheuvel tot in centrum, voor de basiliek 
naar links (Isabellaplein) 
   
Er is een busdienst voorzien vanaf het station van Diest.  
Er is een bus om 12u40 en een die vertrekt om 13u10. 

U kan enkel deelnemen aan deze bijeenkomst na reservatie.  
U mag onderstaand strookje ingevuld terugsturen naar  
Staf Tours, Luikersteenweg 20, 3920 Lommel of uw gegevens 
telefonisch doorgeven op tel 011/64.51.20.  
De deelname en busvervoer vanaf het station (indien gewenst) 
zijn gratis. Busvervoer kan enkel na reservatie. 
Gelieve tijdig te verwittigen.  
De inschrijvingen worden afgesloten op dinsdag 12 februari.
Het aantal plaatsen is beperkt.



      
BUSREIS VIA SLOVENIE 
-  15 april 2013: 10 dagen (5 nachten Medjugorje; 2 over-
nachtingen op de heenweg; 2 overnachtingen op de retour)

PRIJS € 690 per persoon  

Dag 01: Na de verschillende opstapplaatsen komt de 
groep samen in Hasselt. Omstreeks 09u30, na de H. Mis, 
vertrekken we dan richting zuiden.  Gelieve zelf voor een 
lunchpakket te zorgen voor de heenreis.  Het avondmaal 
en de overnachting nemen we in ons hotel in Eggstaet, in 
de buurt van de Oostenrijkse grens.

Dag 02. : Na het ontbijt rijden we verder richting Slove-
nië.  Onderweg bezoeken we het Heiligdom van OLVrouw 
van Brezje, dit bedevaartsoord werd door paus Johannes 
Paulus II twee maal bezocht. We overnachten in Kroatië.  

Dag 03. : Na het ontbijt rijden we verder naar Medjugorje, 
waar we in de vroege middag arriveren.      

Dag 04 tem dag 07 : 
Volledig dagprogramma in Medjugorje.  O.a. :
geleide wandeling langs de voornaamste bezienswaardig-
heden van het heiligdom; dagelijks een Nederlandstalige 
mis; ’s avonds mogelijkheid tot het bijwonen van de rozen-
krans en de eucharistie evt. ook de kruisverering of aan-
bidding, bezoek aan het graf van pater Slavko, beklimming 
van de verschijningsberg Podbrdo en bidden van de ro-
zenkrans op de plaats waar Onze-Lieve-Vrouw  verscheen,  
afdaling tot het blauwe kruis waar Onze-Lieve-Vrouw nog 
vaak verschijnt; beklimming van de kruisberg Krizevac ter-
wijl we de kruisweg bidden, tot aan de voet van het kruis 
dat daar al sinds 1933 staat, ook hier verscheen Onze-
Lieve-Vrouw meermaals; Bezoek aan het Cenaculo waar 
drugsverslaafden ontwennen zonder medicatie, zonder 
dokter maar door bidden, werken en elkaar verder helpen 
in goede en kwade dagen,  bezoeken aan het kinderdorp 
(dorp van de Moeder) waar oorlogswezen verbleven maar 
nu ook verlaten kinderen en/ of straatkinderen, uitstap 
naar Mostar   

Bus- en vliegreis

Dag 08. : Na het middagmaal vertrekken we richting  
Zagreb. We lunchen onderweg. Avondmaal en overnach-
ting in ons hotel.

Dag 09. : Na het ontbijt, rijden we verder richting Duits-
land. Onderweg bezoeken we het klooster van Pater Zovko. 
Avondmaal en overnachting in ons hotel in de buurt van 
Ulm.   

Dag 10 : Na het ontbijt vertrekken we huiswaarts, onder-
weg bezoeken we het bedevaartsoord Marienfried.   Na dit 
bezoek rijden we huiswaarts.     

BUSREIS INBEGREPEN
• vervoer met luxe touringcar met bar, toilet, tv en video, royal 
class relaxzetel;
• vol pension vanaf het avondmaal op de eerste dag tot en met 
het middagmaal op de laatste dag.  Voorzie voor de heenreis zelf 
een lunchpakket;
• Excursies zoals hierboven vermeld;
• excursie ter plaatse naar Ewp Jozo Zovko (indien mogelijk) 
• btw en wegentaksen

NIET INBEGREPEN
• persoonlijke uitgaven
• dranken
• inkomgelden
• fooi chauffeur voor de busreis

SUPPLEMENTEN
• 1-pers. kamer busreis:  € 140 per persoon; 
• reis- en annulatieverzekering: € 30 per persoon; 

FORMALITEITEN
OPGELET : U dient zich in te schrijven onder uw naam die op uw 
identiteitskaart vermeld staat.  Voor de gehuwde dames is dit dus 
de meisjesnaam en niet de naam van de echtgenoot.
Voor Belgische onderdanen volstaat een identiteitskaart. 
Indien u op de vliegreizen een rolstoel wenst mee te nemen, 
dient u dit te vermelden bij uw inschrijving. 

BETALINGEN
Voorschot busreizen: € 200 per persoon
Saldo te betalen ten laatste: 15 maart 

Medjugorje
Dit jaar verschijnt Onze Lieve Vrouw al 30 jaar dagelijks als Koningin van de Vrede te Medjugor-
je, Bosnië-Herzegovina.  Dit is nog nooit eerder in de geschiedenis gebeurd.  Vele vragen zich af 
waarom Onze Lieve Vrouw zegt: “kijk naar de wereld en in uw eigen hart, waar is God in uw leven, 
staat hij op de eerste plaats?, God zendt mij daarom voor de laatste maal op 
aarde om u allen tot bekering op te roepen in zijn ondoorgrondelijke liefde voor 
u allen”.  Miljoenen bedevaarders bezochten reeds dit Heiligdom, waaronder de 
Belgische Aartsbisschop Leonard, Prins Philip en Prinses Mathilde en zeer vele 
landgenoten.   Ontelbare genezingen vonden er reeds plaats.  Paus Johannes 
Paulus II heeft daarmaals een onderzoekscommissie laten instellen door alle 
Bisschoppen van het toenmalig Joegoslavië en zie hier de tekst van hun onder-
zoek: ‘na drie jaar onderzoek door de bevoegde commissie hebben wij Bisschop-
pen, Medjugorje aanvaard als heilige plaats, als heiligdom, dit houdt in dat 
wij er niets op tegen hebben dat iemand de Moeder van God vereert op een wijze 
die in overeenstemming is met de leer van de Kerk.  Daarom zullen wij deze 
studie nog verder zetten.  Zijne Eminentie Kardinaal Dr Franjo Kuharic’.  Eind 
augustus 2002 heeft de Paus een speciale zegen gegeven aan E.w.p. Jozo zovko 
die reeds vanaf het begin van de verschijning pastoor was en zich volledig inzet voor de Koningin van de Vrede. Medjugorje 
is zo belangrijk voor kerk en wereld dat nu het Vatikaan zelf de onderzoekingen uitvoert wat nog nooit eerder in de kerk is 
gebeurd.  Medjugorje is onze topper in deze brochure, wij vervoerden reeds meer dan 4300 personen naar deze bestemming.



Fatima

VLIEGREIS
-  14 mei 2013: 
 8 dagen (7 nachten Medjugorje) : € 649 pp    
-  31 augustus 2013: 
 8 dagen (7 nachten Medjugorje) : € 649 pp
-  28 september 2013: 
 8 dagen (7 nachten Medjugorje) : € 649 pp   
 
VLIEGREIzEN INBEGREPEN
• vlucht vanaf Brussel-Zaventem 
• transfer naar het hotel
• vol pension: vanaf het avondmaal op de eerste dag tot en met 
het middagmaal op de laatste dag (afhankelijk van de vluchtu-
ren), let wel: er worden geen gratis maaltijden gereserveerd op 
de vluchten; 
• btw, luchthaventaksen en brandstoftoeslagen zoals gekend op 
het ogenblik van verschijnen van de brochure

NIET INBEGREPEN
• persoonlijke uitgaven
• dranken
• inkomgelden

SUPPLEMENTEN
• 1-pers. kamer vliegreis: € 120 per persoon 
• reis- en annulatieverzekering: € 25 per persoon     
• transfer naar Zaventem (opstapplaatsen zie laatste blad) 

FORMALITEITEN
• OPGELET : U dient zich in te schrijven onder de naam die op 
uw identiteitskaart vermeld staat.  Gelieve de naam en (eerste) 
voornaam te vermelden.  Voor de gehuwde dames: vermeld steeds 
uw meisjesnaam en niet de naam van de echtgenoot.
• voor Belgische onderdanen volstaat een identiteitskaart. 
• indien u op de vliegreizen een rolstoel wenst mee te nemen, 
gelieve dit te vermelden bij uw inschrijving. 

BETALINGEN
Voorschot vliegreizen : 
€ 190 per persoon
Saldo te betalen ten laatste 
1 maand voor afreis

NIET INBEGREPEN
• persoonlijke uitgaven
• maaltijden tijdens de vluchten
• dranken
• inkomgelden

FORMALITEITEN
• OPGELET : U dient zich in te schrijven onder de naam die op 
uw identiteitskaart vermeld staat.  Gelieve de naam en (eerste) 
voornaam te vermelden.  Voor de gehuwde dames: vermeld steeds 
uw meisjesnaam en niet de naam van de echtgenoot.
• voor Belgische onderdanen volstaat een identiteitskaart
• indien u op deze vliegreis een rolstoel wenst mee te nemen, 
dient u dit te vermelden bij uw inschrijving

BETALINGEN 
Voorschot: € 190 per persoon - Saldo te betalen voor 10 mei 2013

Op 10 juni spreken we graag met u af voor het vertrek 
vanaf Zaventem.  Wij nemen een vlucht naar Lissabon, van 
waaruit wij later op de dag per autocar naar Fatima, ons 
reisdoel, zullen reizen.  

In Fatima bezoeken we onder andere de verschijnings-
kapel, de Casa da Iria en de Basiliek met de graven van 
Francesco en Jacinta.   Hoogtepunten van deze bedevaart 
zijn de lichtprocessie en de eucharistieviering op de es-
planade.  Ook een kruisweg naar de verschijningsplaats 
van de Engel van Fatima en van O.L.Vrouw staat op ons 
programma.  

Op 14 juni vertrekken we na het ontbijt naar de luchthaven 
voor het vertrek huiswaarts.

Programma is steeds onder voorbehoud van wijzigingen 
van het vluchtschema.  
Vluchtschema onder voorbehoud:
10/06 TP 607    Brussel  11u40  Lissabon  13u25
14/06 TP 614  Lissabon  15u45 Brussel 19u30

AFREISDATUM
10 juni 2013 - 5 dagen vol pension

PRIJS € 596 per persoon

INBEGREPEN
• lijnvlucht vanaf Brussel-Zaventem
• transfers van en naar het hotel
• verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal op de 
eerste dag tem het ontbijt op de laatste dag
• verblijf in hotel Anjo de Portugal **** (of gelijkwaardig) in 
Fatima, steeds met badkamer en toilet, op 200 meter van het 
Heiligdom 
• btw, luchthaventaksen en brandstoftoeslagen zoals gekend op 
het ogenblik van verschijnen van de brochure

Vliegreis

10 tot 14 juni 2013

SUPPLEMENTEN
• 1-pers kamer: € 78 
• reis- en annulatieverzekering: 
€ 20 per persoon
• transfer naar Zaventem 
(opstapplaatsen zie laatste blad)

Deze bedevaart wordt begeleid door EH Vanherk, 
ere-deken van Hasselt.



Lourdes, het kleine dorpje in de Pyreneeën dat uitgroeide 
tot één van de bekendste bedevaartsoorden ter wereld met 
zijn bekende Heilige grot, de nostalgische kaarsjesprocessie 
en zijn prachtige basiliek, …  Duizenden pelgrims trekken 
naar Lourdes om er samen te bidden en hun dank te betui-
gen bij de grot Massabielle waar de Heilige Maagd verscheen 
aan Bernadette Soubirous in 1858.  Vertrek op 24 september 
met een ochtendvlucht.  De laatste dag vertrekken we na 
het ontbijt terug naar de luchthaven van Tarbes, vanwaar we 
terug naar Zaventem zullen vliegen. Programma is steeds on-
der voorbehoud van wijzigingen van het vluchtschema.

Deze reis wordt begeleid door EH Felix Van Meerbergen, 
deken van Diest.

AFREISDATUM
24 juni 2013
5 dagen vol pension

PRIJS vanaf € 547 per persoon

Vliegreis Lourdes

Hotel Saint Sauveur 
50m vh Heiligdom, goed restaurant, smaakvol ingerichte 
kamers, warme sfeer. 

Reist u liever individueel op een datum naar keuze? 

 Vraag vrijblijvend de Lourdes-brochure aan op 

info@staf.be 

of uiteraard telefonisch! 

INBEGREPEN in de prijzen
• chartervlucht vanaf Brussel-Zaventem
• transfer naar het hotel
• verblijf op basis van vol pension vanaf het middagmaal op de eer-
ste dag tot en met het ontbijt op de laatste dag
• verblijf in hotel Saint Sauveur *** (of gelijkwaardig) met eigen 
badkamer en toilet op basis van een 2-pers kamer, het hotel ligt op 
50m van het Heiligdom  
• diensten van de Thomas-Cook-reisleiding (Nederlandstalig) ter 
plaatse 
• btw, luchthaventaksen en brandstoftoeslagen zoals gekend op het 
ogenblik van verschijnen van de brochure.

NIET INBEGREPEN
• persoonlijke uitgaven
• dranken
• inkomgelden

SUPPLEMENTEN
• 1-pers kamer:  € 129.00 
• reis- en annulatieverzekering: € 20 per persoon
• transfer naar Zaventem (opstapplaatsen zie laatste blad)

24 juni 2013

FORMALITEITEN
• OPGELET : U dient zich in te schrijven onder de naam die 
op uw identiteitskaart vermeld staat.  Gelieve de naam en (eer-
ste) voornaam te vermelden.  Voor de gehuwde dames: vermeld 
steeds uw meisjesnaam en niet de naam van de echtgenoot.
• Voor Belgische onderdanen volstaat een identiteitskaart. 
• Indien u op deze vliegreis een rolstoel wenst mee te nemen, 
dient u dit te vermelden bij uw inschrijving.  

BETALINGEN 
• voorschot: € 160 per persoon
saldo te betalen voor 24 mei 2013



REISDOCUMENTEN
Na ontvangst van uw volledige betaling, worden u ca 14 
dagen voor afreis de reisdocumenten toegestuurd met alle 
inlichtingen omtrent uw reis: o.a.
vertrektijden, verblijfshotels, nuttige informatie, …

BETALINGEN
• Voorschot: bij elke reis vindt u het bedrag dat u als 
voorschot dient te betalen per persoon. Na uw inschrijving 
ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving met 
de rekeninginformatie om het voorschot te betalen. Dit 
voorschot dient na ontvangst van deze bevestiging betaald 
te worden binnen de 5 dagen, met vermelding van uw 
bestelbonnummer.
• Saldo: u dient uw saldo te betalen 1 maand  voor afreis.
• Rekeningnummer België:  BE 97 4520 0221 5149
• Rekeningnummer Nederland: KBC 063.30.79.286

ANNULERING EN wIJzIGING DOOR DE REIzIGER
Het annuleren van een reis door de reiziger zal de volgende 
kosten met zich meebrengen :
a) tot 30 dagen voor afreis 10 % met een minimum van 
€ 50 per dossier.
b) van de 30ste dag tot 10 dagen voor vertrek : 50 % van de 
totale reissom, doch minimum € 100 per persoon.
c) minder dan 10 dagen voor de vertrekdag: 100 % van de 
prijs van de reis.

Het wijzigen van de naam (naamscorrectie; naamwijziging; 
overdracht) door de reiziger zal de volgende wijzigingskos-
ten met zich brengen : € 25 per persoon.
Indien de reservatie lijnvluchten omvat worden steeds de 
door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (die 
kunnen variëren van de administratiekosten tot de volle-
dige prijs van het ticket) verhoogd met € € 25 per dossier.

ANNULATIE DOOR DE REISORGANISATIE
De reisorganisatie mag zonder schadeloosstelling de reis 
ten alle tijde afgelasten of wijzigen.

VERzEKERING
In samenwerking met de verzekeringsmaatschappij De 
Europese kan Staf Tours voor u een complete reis- en 
annulatieverzekering afsluiten. De tarieven hiervoor staan 
vermeld bij elke reis onder de rubriek supplementen. 
Deze verzekering omvat: annulatie van de reis, diefstal 
en beschadiging van bagage, dringende terugroeping en 
medische kosten in het buitenland. Deze verzekering dient 
te worden afgesloten bij de inschrijving van uw reis, (te 
vermelden op uw inschrijvingsformulier). 
U dient zelf de nodige formulieren bij uw ziekenfonds aan 
te vragen.

REISBURO STAF TOURS - LUIKERSTEENwEG 20, 3920 LOMMEL - TEL 0032 (0)11/64.51.20 - info@staf.be

ALGEMENE VOORWAARDEN BEDEVAARTSBROCHURE

OPSTAPPLAATSEN
De reiziger moet ten minste 15 minuten voor het afgesproken vertrekuur op de opstapplaats aanwezig zijn.
 Bus Vliegtuig 
België  Zaventem  
Lommel: Staf Tours Luikersteenweg 20  gratis  € 28 pp (gratis afgesloten parking, onbewaakt)
Mol: Postelsesteenweg 1 (Rauwse Hoeve) gratis € 28 pp
Kortrijk station  /   op aanvraag   
Gent: De Sterre gratis € 43 pp 
Leuven: ingang station gratis € 28 pp  
Berchem: St-Willibrorduskerk, Heilig Hartstraat gratis € 28 pp  
Mechelen: ingang station  gratis  € 28 pp 
Tessenderlo: Paalseweg 29 gratis  € 28 pp  
Hasselt: station  / € 28 pp  
Hasselt: kerk OLV Banneux gratis /
Diest (enkel voor Lourdes-reis) / € 28 pp

Nederland
Eindhoven : Motel Vandervalk Bushalte gratis € 35 pp  
Maastricht gratis  /        (enkel voor busreis Medjugorje)

Andere opstapplaatsen zijn mogelijk voor groepen vanaf 10 personen en in samenspraak met Staf Tours. Opstapplaatsen 
kunnen vanaf 3 weken voor afreis niet meer kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden. Wil u toch uw opstapplaats an-
nuleren of wijzigen dan wordt u een extra kost van € 5 per persoon aangerekend. Dit is een uittreksel van de algemene 
voorwaarden, de volledige algemene voorwaarden kan u aanvragen bij Staf Tours lic A 1717.
Verantwoordelijke uitgever: 
Dhr. Cremers P. Luikersteenweg 20, 3920 Lommel - Belgie.


