23ste PARDON
BEROEPSVAART-PLEZIERVAART-MARINE
Marchienne-au-Pont (Kerkschip)
(Zaterdag 30 en zondag 1ste oktober 2017)
Met de steun van de Stad Charleroi en Club Mars & Mercurius Charleroi
Eregenodigde : de Marine
Programma
Vrijdag 29 september
Aankomst van de deelnemers in Marchienne (aanmeren volgens instructies van de havenmeester VHF 77).
- 18.30 - Briefing aan boord van Kerkschip.
- 19.30 - Avondmaal na briefing (kerkschip) - reservatie verplicht.
Zaterdag 30 september (08.00 – 18.00) en zondag 1ste oktober (08.00 - 15.00).
- Quai de Sambre - Rommelmarkt, verschillende evenementen. Marinekadetten info-stand. Knopen
en Marine uitrustingen (Vriendenkring Oudgedienden van Zeemacht Châtelet en Omgevingen).
Scheepsmaketten door verschillende clubs.
- Quai du Sud - Verschillende evenementen. Bibliotheek Marguerite-Yourcenar.
- Stadhuis: tentoonstelling van varende en statische scheepsmodellen.
Zaterdag 30 september.
- ’s Morgens : aankomst van de laatste deelnemers.
- Vanaf 15.30: Aankomst van de schepen met VIP-genodigden aan boord en nautische Vlamparade,
met (o.a.) MRB 24 (training ship van Koninklijke MarinekadettenKorps-KMK), boten van de 72ste
Adrien de Gerlache (Zeeverkenners) en FORBAN (Vriendenkring Oudgedienden van Zeemacht
Châtelet en Omgeving). ontvangst door beroepschippers, Harmonie der Jagers te voet, Zeelieden en
Torpedistenkorps, Oudgedienden van Zeemacht en Marine en vlaggen, zowel per land als per club.
- 16.30 : Ontsteking van de "Vlam van Pardon" door Amicale Batelière van Thuin.
- 18.00: (met uitnodiging – alle toervaarders uitgenodigd) Stadhuis Marchiennes - Academische zitting
van Pardon, met muziek door leden van Muziekacademie van Marchiennes en zeemansliedjes
(BRYChorale).
- 19.15 : (Gemeentezaal) - Avondmaal van Pardon en vriendschapsavond, met zeemansliedjes
(BRYChorale) - Reservatie verplicht.
Zondag 1ste oktober.
- 09.30 : Heilige Mis van de Pardon (Kerkschip).
- 10.30 : Bootwijding door de Heer Almoezenier van de Beroepschippers.
- Rond 11.00 : Vriendschapsglas (Kerkschip) en afsluiting van de Pardon.
- 13.00 – 16.30: “Operatie Jeugd”, aan boord van MRB24 (KMK) en schepen van zeeverkenners
(72ste Eenheid Adrien de Gerlache - Seneffe).
18.00 : Rondvaarten aan boord FORBAN.

IEDEREEN WELKOM !
___________________"Pardon de Marchienne" asbl __________________
Bijkomende inlichtingen: Chemin des Mulets, 60, 6111 LANDELIES, tel: 071/51.60.01
(ychs.landelies@gmail.com - http://www.pardondemarchienne.be/), Francis JACOBS (02/377.39.97

- francis.jacobs1@telenet.be) of Bernard MERCIER (071/51.60.01 ychs.landelies@gmail.com).

