
PAASGEZINS

PIRLEWIET
VAKANTIE

WAT IS EEN PAASGEZINSVAKANTIE?

HOE ZIET EEN DAG OP PIRLEWIET-VAKANTIE ERUIT?

WANNEER EN WAAR GAAN DE
GEZINSVAKANTIES DOOR?

Op een typische voormiddag spelen de kinderen in
groepjes per leeftijd. We spelen pleinspelen, knutselen,
maken een fietstochtje, bakken koekjes, gaan voetballen,
verkleden ons, ... 
Ondertussen kunnen de volwassenen kiezen uit een aantal
ateliers. Een atelier is een groepsactiviteit die de
vakantiegangers de mogelijkheid biedt om te ontspannen,
bij een tasje koffie iets nieuws te leren kennen of samen
creatieve, sportieve of toeristische activiteiten te doen.
In de namiddag maken we tijd vrij voor gezinsactiviteiten
of toeristische uitstapjes. 

Er is ook een daguitstap waarbij we er met z'n allen op
uittrekken. En 's avonds spelen we gezelschapsspelen,
houden we een quiz, organiseren we een feest, ...
Er zijn ook momenten waarop we niet echt iets
organiseren. Dan heeft iedereen tijd voor elkaar: er wordt
gekeuveld, gevoetbald, ouders stoppen hun kinderen in
bad, een moeder kan haar zoontje leren fietsen, ...

HOEVEEL GEZINNEN GAAN ER MEE?

WANNEER GAAT DE PAASGEZINSVAKANTIE DOOR?

WAAR GAAT DE PAASGEZINSVAKANTIE DOOR?

Onze paasgezinsvakantie is een groepsvakantie waarbij de focus
volledig op het gezin ligt. Samen met het gezin er even tussenuit,
waarbij er voor iedereen leuke dingen voorzien zijn. 
 We logeren in een groot gebouw waarin elk gezin een eigen kamer
heeft. Er is binnen- en buitenruimte om te spelen en te ravotten.
De keukenploeg voorziet heerlijke maaltijden en de monitoren
zorgen voor activiteiten en uitstapjes.

Bij de paasgezinsvakantie nemen we zo'n tien gezinnen mee, afhankelijk van de
gezinsgroottes. Deze paasgezinsvakantie is kleinschaliger en korter dan een
zomergezinsvakantie, omdat we de drempel bij deze vakantie zo laag mogelijk willen
leggen. Benieuwd of een groepsvakantie iets voor jou en jouw gezin kan zijn? Ideaal
om het tijdens een paasgezinsvakantie te ondekken! 

Deze vakantie wordt mee begeleid door zo’n veertien monitoren, al dan niet met hun
eigen gezin. Daarnaast voorzien zo’n vier keukenmoni’s jullie van de heerlijkste
maaltijden.  

11 tem 15 april 2023

Watou is een grensdorp vol kunst, rust en ruimte. In
het centrum ervan ligt het Plokkersheem. We
verblijven in  een groot gebouw met kamer en een
tafel in de eetzaal per gezin,  gemeenschappelijk
sanitair, voldoende buitenruimte voor de kinderen,
enkele dagzalen bij slecht weer en
binnenactiviteiten.



PAASGEZINS

PIRLEWIET
VAKANTIE

HOE RAAK JE TER PLAATSE? 

HOE KAN JE INSCHRIJVEN VOOR
EEN GEZINSVAKANTIE?

Nog vragen?

 DIT MOET JE OOK NOG WETEN

Inschrijven voor een Pirlewiet vakantie gebeurt via een doorverwijzer. 
Elk nieuw geselecteerd gezin krijgt een huisbezoek, meestal voor 1 mei. 
De bezoekende moni legt het project uit, kijkt of het gezin in aanmerking komt en
of het gezin interesse heeft. Indien het gezin officieel geselecteerd wordt, volgt er
nog een contactmoment om praktische afspraken te overlopen (betaling,
busvervoer, afspraken op vakantie…).  

Ouders zijn steeds verantwoordelijk, behalve tijdens de kindergroepen.
Gezinsvakanties verwachten hulp van iedereen bij de klussen (bij de afwas en
de poets van het sanitair).
Elk gezin kan maximum 2 keer deelnemen aan een gezinsvakantie.

 

HOEVEEL ZAL DAT KOSTEN?
Volwassenen betalen €28.

Tussen 12 en 17 jaar? Dan betaal je €20
Kinderen onder de 12 jaar betalen €16

Baby's onder 1 jaar gaan gratis mee
 

In deze prijs zitten verblijf, maaltijden, vervoer, tickets daguitstap,.. inbegrepen.
De eventuele aankoop van treintickets wordt terugbetaald door Pirlewiet.

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

We vragen de gezinnen zelf ter plaatse geraken met de auto of
trein. Een vrijwilliger haalt de gezinnen op aan station

Poperinge. Vervoerskosten worden nadien terugbetaald.

info@pirlewiet.be
09 269 07 88

 

Opgelet: Omdat we zeker willen zijn dat de vakantie
aansluit bij de verwachtingen van de deelnemers, geven
we pas na het huisbezoek en in overleg met de
vrijwilligers definitieve bevestiging. 


