Meimaand activiteiten 2022
Het ligt in de natuur van onze vereniging om landelijke tradities in ere te
houden. De meimaand is hiervoor de maand bij uitstek.

Voettocht naar Scherpenheuvel. Zaterdag 14 mei 2022 (2de zaterdag van mei)
de

Vertrek ‘smorgens om 5u00 bij de 5

klokslag aan de kerk.

De gevolgde route gaat grotendeels langs land - en boswegen. Rond 8u00 pauzeren we in de cafetaria van
vrijetijdscentrum ‘De Mix’ in Herselt waar de nieuwe uitbater Tom Verschueren ons opwacht met croissants en koffie.
Een half uurtje later gaan we verder langs de aloude beeweg van Herselt naar Scherpenheuvel. De aankomst aan de
inkom van de basiliek voorzien we rond 11u30. De H.Mis voor de Herenthoutse bedevaarders begint om 12u00 en gaat
door in in de basiliek. Andere jaren begon de Mis een half uur vroeger. Nu hebben de voetgangers wat meer ruimte
voor de rustpauze onderweg. Het Sint Pieter- en Pauwelkoor zorgt voor muzikale ondersteuning. De voetgangers
spreken onderling af hoe ze terug thuis geraken. Zoals ieder jaar zijn er ook enkele sportievelingen die de tocht terug te
voet doen.

Veldprocessie. Dinsdag 24 mei 2022 (Dinsdag voor O.H.Hemelvaart )
Dit jaar nodigen Jos Heylen en Maria Verstappen ons uit op hun boerderij, Herlaar 18.
* Samenkomst: Om 20.00 bij Jos en Maria.
* Viering verzorgd door Julia De Winter van het parochieteam samen met het St Cecilia koor.
* Korte veldprocessie langs landwegen.
* Afsluiten bij een tas koffie en wafel.

Afsluiting Meimaand. Dinsdag 31 mei 2022
Ondertussen ook een traditie: het buurtcomité Oosterhoven sluit de meimaand af aan de grot van Oosterhoven.

Iedereen, ook niet leden, is van harte welkom.
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