
Mensen met en zonder  

beperking trekken samen 

 naar Lourdes voor een  

unieke zevendaagse!  

15/07/16 — 21/07/16 

 Lourdesreis 

 Eigentijds religieus pro-
gramma 

 Animatie en ontspannings-
activiteiten op maat 

 Aangepaste accommodatie 

 Enthousiaste ploeg 

 1-op-1-begeleiding 

www.kijolo.be  

Meer informatie? Inschrijven?  

www.kijolo.be 

 kijolo.lourdes@gmail.com 



Vervoer 
We vertrekken op vrijdag 15 juli 
met de TGV vanuit Tourcoing. De 
terugreis vindt plaats op donderdag 
21 juli. Op beide dagen wordt bus-
vervoer geregeld tussen Tourcoing 
en Brugge, Roeselare of Kortrijk. 
 
Accommodatie 
In Lourdes is er op onze verblijf-
plaats aangepaste accommodatie 
voorzien voor mensen met een be-
perking. Er verblijft eveneens me-
disch personeel (dokter, verpleeg-
kundigen) van de overkoepelende 
bedevaart van Vlaanderens Bede-
vaarten vzw, die de praktische on-
dersteuning van deze reis voor zijn 
rekening neemt.  
 
Programma 
Ter plaatse voorzien we een eigen 
aangepast programma op maat van 
de deelnemers. We staan stil bij het 
Lourdesgebeuren, maken tijd voor 
elkaar, verkennen de stad en voor-
zien tal van ontspanningsactivitei-
ten.  
 

Prijs 
De prijs van deze reis bedraagt € 600. 
Hierin zitten de treinreis (H/T), aange-
paste kamers met douche en toilet (vol 
pension) en een lunchpakket voor de 
terugreis.  
In deze prijs zit de transfer van Brugge, 
Roeselare of Kortrijk naar Tourcoing 
NIET inbegrepen.  
Indien gewenst kan een annulatiever-
zekering genomen worden van € 15. 
 
 
AANDACHT!  
De plaatsen zijn beperkt. We voorzien 
één begeleider per persoon met een 
beperking. Indien een deelnemer spe-
cifieke verzorging vereist, vragen we 
dat een eigen begeleider meereist.  

Met KiJoLo naar Lourdes 

Wie zijn wij?  

KiJoLo bestaat sinds de jaren 
1990 en gaat sinds jaar en dag 
op reis naar Lourdes. De unie-
ke combinatie  van deelne-
mers met of zonder fysieke of 
verstandelijke beperking 
maakt deze groep speciaal. We 
verenigen mensen van alle 
leeftijden, uit alle hoeken van 
de provincie en uit verschillen-
de voorzieningen.  

Wat bieden wij?  

KiJoLo biedt een Lourdesreis 
op maat. We streven naar ze-
ven kwaliteitsvolle dagen, 
waarbij we een gezond even-
wicht zoeken tussen ontspan-
nende en bezinnende activitei-
ten. Een enthousiaste ploeg 
staat in voor de omkadering 
van de reis. We voorzien voor 
iedere deelnemer een eigen 
assistent voor de duur van de 
reis.  

KiJoLo 2016 

Meer informatie? Inschrijven?  

www.kijolo.be 

 kijolo.lourdes@gmail.com 


