
DRIEDAAGSE

PIRLEWIET

REÜNIEVAKANTIE

WAT IS DRIEDAAGSE?

HOE ZIET EEN DAG OP DRIEDAAGSE ERUIT?

Een Pirlewietvakantie betekent vaak veel voor gezinnen. De meeste gezinnen zouden
daarom graag elk jaar opnieuw met Pirlewiet op vakantie gaan. Omdat gezinnen
maximum twee keer op gezinsvakantie mee kunnen en we het opgebouwde vertrouwen
en de nieuwe contacten niet helemaal willen verbreken, nodigen we elk jaar alle
gezinnen die ooit deelnamen aan een gezinsvakantie uit voor een driedaagse.

Elk jaar opnieuw is dit een blij en hartelijk weerzien. Nog meer dan op de gewone
gezinsvakanties hebben we het gevoel samen op vakantie te zijn..

HOEVEEL GEZINNEN GAAN ER MEE?

WANNEER GAAT DE DRIEDAAGSE DOOR?

WAAR GAAT DE DRIEDAAGSE DOOR?

We genieten drie dagen lang
van de gekende
gezinsformules.

Er gaan kindergroepen en
ateliers door voor de
volwassenen, daarnaast
worden ook keuze actviteiten
aangeboden en natuurlijk
maken we ook een daguitstap. 

Deze driedaagse is een grote reunievakantie. Bijgevolg zijn er meer mensen
aanwezig dan op de gekende gezinsvakanties.
-Afhankelijk van de gezinsgroottes, gaan er zo'n 25 deelnemende gezinnen
mee.
-Deze vakantie wordt begeleid door een 20-tal vrijwilligers, al dan niet met
hun eigen gezin. 

22 tem 24 juli 2023

We verblijven in 'Hoofdgebouw De Brink' in
Herentals. 
Een groot groepsverblijf, met slaapkamers
van 8 personen, voldoende lokalen binnen
en een groot speelbos buiten! 

 Minstens even belangrijk zijn de ontmoetingen, de babbels, het erbij
horen, het kunnen vertellen van wat er het afgelopen jaar gebeurde.
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HOE RAAK JE TER PLAATSE? 

HOE KAN JE INSCHRIJVEN VOOR
DE DRIEDAAGSE?

Nog vragen?

 DIT MOET JE OOK NOG WETEN

Enkel wie zelf meegeweest is op een Pirlewietgezinsvakantie, kan deelnemen
aan de Driedaagse. Je kan geen andere mensen meenemen. Dus geen
kleinkinderen, vrienden, buren, …
Ouders zijn steeds verantwoordelijk, behalve tijdens de kindergroepen.
Elk gezin mag onbeperkt mee op Driedaagse. Je hebt de mogelijkheid om in te
schrijven tot de locatie volzet is.
Het aantal kamers is beperkt. Je kan wel een kamer met iemand delen. 

 

HOEVEEL ZAL DAT KOSTEN?

Volwassenen betalen €20.
Tussen 12 en 17 jaar? Dan betaal je €12

Kinderen onder de 12 betalen €8
Baby's onder 1 jaar gaan gratis mee

 
In deze prijs zitten verblijf, maaltijden, vervoer, tickets daguitstap,.. inbegrepen.

 
 

info@pirlewiet.be
09 269 07 88

 

Gezinnen ontvangen in maart een uitnodiging per post om in te schrijven
voor de Driedaagse. 

Aangezien Pirlewiet alle gezinnen kent van twee vorige Gezinsvakanties,
krijgen deze gezinnen geen huisbezoek.

Ofwel komen jullie zelf met de wagen, ofwel komen jullie met de
trein naar het station van Herentals. 

Daar worden jullie opgehaald door een vrijwilliger. 
De eventuele aankoop van treintickets wordt terugbetaald door

Pirlewiet. Hou daarom goed jouw bus- en/of treintickets bij!
 
 


