
uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon datum 
 

correspondentieadres tel. gsm fax 

 

e-mail  

 

 

Uitnodiging deelname Heilig Bloedprocessie 2018 

 

 

 
Beste 

 

Op 10 mei 2018 trekt de Heilig Bloedprocessie doorheen de Brugse straten. We 

kunnen dit historisch gebeuren niet realiseren zonder enthousiaste medewerking 

van 1.700 figuranten. U nam in het verleden al deel als figurant. Ik nodig u dan 

ook graag uit om opnieuw deel uit te maken van groep Jezus zegent de 

kinderen groep 18. 

 

De repetitie gaan door op woensdag 2 mei 2018 om 17.30uur in de 

stadshallen (onder het belfort, op de Markt, ingang via Oude Burg). Graag 

iedereen aanwezig. 

 

Ik vraag graag uw aandacht voor de volgende praktische zaken: 

 De voorbereidingen van de processie vinden weer plaats in de stadshallen 

(en dus niét langer in de Beurshalle). Dit betekent dat je kostuum zich op 

een andere plaats zal bevinden als voorheen. Ook op vlak van grime en 

rekwisieten zijn er wijzigingen. Ik vraag dan ook uitdrukkelijk om 

aanwezig te zijn op de repetitie, zodat je goed op de hoogte bent.  

 Houd rekening met het recent gewijzigde parkeerbeleid in de binnenstad 

(zie www.brugge.be/parkeren) voor uw komst naar de repetitie. Er is 

helaas weinig parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving van de 

stadshallen/Brugse Vrije. Dat geldt ook voor de dag van de processie zelf. 

Bekijk dus best vooraf al hoe u het vlotst u bestemming bereikt. 

 

Ik verzoek u vriendelijk mij uw deelname te bevestigen. Ook indien u niet kan 

deelnemen, hoor ik dit graag. Om alles goed te kunnen organiseren, ontvang ik 

graag uw antwoord uiterlijk op 2 mei 2017. Contactgegevens vindt u bovenaan 

deze brief.  

 

De pasmomenten zijn de volgende : 

 

  

            Boterman Leen        

Gistelse steenweg 271 

8200  brugge 

       

050/388588 0476/522175       

leenboterman1@hotmail.com 



Maandag 16 april 2018  :  van 16.00 uur tot 17.00 uur 

Dinsdag 17april 2018    :  van 16.00 uur tot 18.00 uur 

Woensdag 18 april 2018  :  van 14.00 uur tot 18.00 uur 

Donderdag 19 aprili 2018  :  van 16.00 uur tot  18.00 uur 

Vrijdag 20 april 2018      van 16.00 uur tot 19.00 uur en nieuwe 

kandidaten vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur 

Zaterdag 21 april 2018  :  van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 

16.00 uur 

Maandag 23 april  2018  :  van 16.00 uur tot 18.00 uur  

Dinsdag 24 april 2018  :  van 16.00 uur tot 18.00 uur 

Woensdag 25 april 2018  :  van 14.00 uur tot 18.00 uur  

Donderdag 26april 2018   :  van 16.00 uur tot 18.00 uur 

Woensdag 2 mei  2018  dag van de repetitie van 14 uur tot 16.30  

Repetitie om 17.30 tot 18.00 uur  Iedereen aanwezig aub en zo min mogelijk 

passen op die dag. 

Donderdag 3 mei 2018 voor de mensen die echt geen andere pasdag hebben 

kunnen vinden, maar gelieve het dan wel op voorhad te laten weten. 

Zaterdag 5 mei 2018        van 10.00 tot 1200 en van 14.00 tot 16.00 

 

Op woensdag 9  mei is er om 19.00 uur in de Heilig Bloedbasiliek een 

eucharistieviering.   

In deze dienst worden de mensen die 25 jaar en meer deelnemen gehuldigd.  

Personen die 25 jaar en langer meestappen in de processie gelieve dit zo spoedig 

mogelijk en ten laatste tegen zondag 21 april te laten weten.  Deze personen 

worden dan ook verwacht aanwezig te zijn in de eucharistieviering. 

 

Gelieve op Donderdag 10 mei 2018 aanwezig te zijn tegen 13.00 uur ten 

laatste, gelieve ook een stralende zon en een goed humeur mee te brengen. 

 

Gelieve jullie groepsnummer te onthouden, dit is nummer 18. 

Indien geen enkel pasmoment kan voor iemand kan je telefonisch een afspraak 

maken en kiezen we dan samen een ander uur of een andere dag. 

 

Indien jullie nog familieleden of vrienden (van de kinderen) hebben die ook 

zouden willen mee stappen zijn ze hartelijk welkom. 

 

Ik hoop ook dit jaar op uw deelname aan ‘Brugges schoonste dag’, en dank u nu 

reeds voor uw medewerking. 

 

Graag tot binnenkort! 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

 

Leen Boterman  

groepsverantwoordelijke groep 18  

Jezus zegent de kinderen. 

Email : leenboterman1@hotmail.com 

PS: Volg de voorbereidingen op de voet via 

www.facebook.com/BloedprocessieBrugge! 

 


