
VAKANTIE
ONDER VOLWASSENEN

WAT?

De vakantie onder volwassenen is voor mensen die zin
hebben in een gezellige groepsvakantie, waar ruimte is voor
eigen inbreng. Vakantie op maat is ons doel. We zoeken naar
een evenwicht tussen persoonlijke vrijheid en groepssfeer.
Ontmoeting, erbij horen, samen iets beleven, ... is belangrijk.
We bieden activiteiten aan maar jij bent vrij om je dag in te
vullen zoals jij dit wil.... Een wandeling door het bos, terrasje
doen, museumbezoek, zwemmen... het kan allemaal.
's Avonds maken we het gezellig met een spelletje, samen
zingen, een film kijken of een babbeltje en dit met een
drankje erbij.

WANNE ER /WAAR?

Van 22 tot 26 mei 2023
verblijven we in De Kleppe in

het groene Brakel, parel van de
Vlaamse Ardennen

Deze vakantie kost € 40,
hier zijn het verblijf en de
maaltijden inbegrepen.

HOEVE E L  KO S T  H E T ?

Een eerste inschrijving gebeurt steeds via een doorverwijzer.
Aanmelden kan via de website van Pirlewiet Digitaal.

Volwassenen die eerder met ons mee geweest zijn op
vakantie ontvangen in maart een uitnodiging per post

om in te schrijven voor een volwassenenvakantie.

D I T  MOE T  J E  OOK  NOG  WE T EN

- We slapen in kamers van 2 à 3 personen
- Wij voorzien lekkere maaltijden, opruimen doen we samen.

VOV1

W I E  GAAT  ME E?

HOE  RAAK  J E  E R?

NOG VRAGEN?
INFO@PIRLEWIET.BE

09 269 07 88

Volwassenen ouder dan 18 jaar die zelfstandig zijn en een
steuntje kunnen gebruiken bij de invulling van hun vakantie
én ook kunnen genieten van goed gezelschap.

Je reist zelf met de trein tot Geraardsbergen, daar
verzamelen we en brengen je naar ons vakantiehuis.

Pirlewiet betaalt jouw bus- en/of treinticket nadien terug.

HOE  I N S CHR I J V EN?



VAKANTIE
ONDER VOLWASSENEN

WAT?

De vakantie onder volwassenen is voor mensen die zin
hebben in een gezellige groepsvakantie, waar ruimte is voor
eigen inbreng. Vakantie op maat is ons doel. We zoeken naar
een evenwicht tussen persoonlijke vrijheid en groepssfeer.
Ontmoeting, erbij horen, samen iets beleven, ... is belangrijk.
We bieden activiteiten aan maar jij bent vrij om je dag in te
vullen zoals jij dit wil.... Een wandeling door het bos, terrasje
doen, museumbezoek, zwemmen... het kan allemaal.
's Avonds maken we het gezellig met een spelletje, samen
zingen, een film kijken of een babbeltje en dit met een
drankje erbij.

WANNE ER /WAAR?

Van 10 tot 14 juli 2023
verblijven we in een groepsverblijf

Het Veulen in Nederlands Limburg.

Deze vakantie kost € 40,
hier zijn het verblijf en de
maaltijden inbegrepen.

HOEVE E L  KO S T  H E T ?

Een eerste inschrijving gebeurt steeds via een doorverwijzer.
Aanmelden kan via de website van Pirlewiet Digitaal.

Volwassenen die eerder met ons mee geweest zijn op
vakantie ontvangen in maart een uitnodiging per post

om in te schrijven voor een volwassenenvakantie.

D I T  MOE T  J E  OOK  NOG  WE T EN

- We slapen in kamers van 2 à 3 personen
- Wij voorzien lekkere maaltijden, opruimen doen we samen.

VOV2

W I E  GAAT  ME E?

HOE  RAAK  J E  E R?

NOG VRAGEN?
INFO@PIRLEWIET.BE

09 269 07 88

Volwassenen ouder dan 18 jaar die zelfstandig zijn en een
steuntje kunnen gebruiken bij de invulling van hun vakantie
én ook kunnen genieten van goed gezelschap.

We leggen een reisbus in die je ophaalt aan een
verzamelpunt in Gent, Brussel of Antwerpen..

HOE  I N S CHR I J V EN?


