
 

GOSA  OOST-VLAANDEREN 
 
GROOTOUDERSVAKANTIE  2019 
IN  REIGERSNEST  (Sint-Idesbald) 
en/of  DE  BOSBERG  (Houthalen) 

Beste grootouder(s), 
 
In 2019 kunnen jullie in Reigersnest weer terecht voor een zorgeloze vakantieweek. Zowel als 
koppel maar zeker ook als single kunnen jullie er kennis maken met andere leeftijdsgenoten, 
jonge en minder jonge grootouders. 
 

De twee begeleiders zorgen weer voor een aangepast en uitgebreid activiteitenaanbod, waaraan 
iedereen vrijblijvend kan deelnemen volgens zijn interesse of mogelijkheden. 
 
Vakantieperiode in Reigersnest is van maandag 24 juni tot en met maandag 1 juli 2019. 
 
Overleg snel en reserveer nu je deelname, want het aantal kamers is beperkt tot 31. Samen 
maken we er een boeiende vakantie van. 
 
Hierbij wat praktische informatie over het verblijf en over de manier van inschrijven. 
 
Voor De Bosberg vindt de vakantiemidweek plaats van maandag 9 september tot en met vrijdag 
13 september 2019. De informatie voor De Bosberg verspreiden we tegen maart. 
 

Reigersnest 
 

♦ Vervoer: 
De deelnemers aan deze vakantieweek zorgen voor EIGEN VERVOER, maar er is ook de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de trein naar De Panne en die stops heeft in Sint-
Niklaas, Lokeren, Gent Dampoort, Gent Sint-Pieters, De Pinte en Deinze. In het station van 
De Panne komen wij jullie valiezen ophalen en nemen jullie zelf de tram naar Sint-Idesbald. 

 

♦ Fietsenstalling: 
Voor wie de fiets meebrengt is er een afgesloten fietsenstalling binnenshuis. 

 

♦ Aankomst: 
Kamers ter beschikking vanaf 16.00 uur. Bedden zijn opgemaakt bij aankomst. 
Gratis welkomstdrankje. ’s Avonds is er nog een warme maaltijd. 

 

♦ Verblijfskost: 
De verblijfskost bevat naast de pensionprijs ook de verplichte annulatieverzekering. 
Tijdens het verblijf ben je ook gratis verzekerd tegen ongevallen. 
Verblijfskost per persoon: € 424 op basis van minimum 2 personen per kamer. 
Verblijfskost in éénpersoonskamer: € 514. 
Gezinsbondleden ontvangen per persoon op hun ‘online portemonnee’ een 
spaarkorting van 5% op de pensionprijs. LIDKAART 2019 NIET VERGETEN! 

 

♦ Maaltijden: 
Verblijf in volpension: ontbijt, middagmaal, avondmaal. De warme maaltijd is ’s avonds. Niet 
genomen maaltijden worden NIET terugbetaald. Dieetmaaltijden zijn mogelijk. 

 

♦ Inschrijving: 
Je vult het bijgevoegde ‘inschrijvingsformulier Reigersnest’ in en stuurt of mailt het, zeker 
vóór 31 maart 2019, naar: 
Hugo Depaepe, Kortrijksesteenweg 1117, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 
tel. 09 220 01 70, mail: hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be 
Je kan ook altijd vooraf eens informeren bij hem of er nog kamers beschikbaar zijn. 



 
Vóór 31 maart 2019 betaal je per deelnemer een voorschot van € 150 op rekeningnummer 
BE98 0017 4695 0293 van Gezinsbond GOSA Oost-Vlaanderen met vermelding: voorschot 
Reigernest. Door betaling van het voorschot ben je definitief ingeschreven. 
 
Vóór 31 mei 2019 betaal je op hetzelfde rekeningnummer het saldo van jouw verblijf. Er 
wordt je hiervoor GEEN herinnering meer toegestuurd. 

 
Eind mei bezorgen wij aan de ingeschrevenen meer informatie over het totale 
activiteitenprogramma. Wij zullen je dan ook inlichten over de mogelijkheid tot aankoop van 
drankbonnen met korting voor drankconsumpties in Reigersnest. 
 
Tot binnenkort in Reigersnest! 
 
 
Voor het bestuur van Gosa Provincie Oost-Vlaanderen, 
 
Ludwine Vanhee    Hugo Depaepe   Walter Neirynck 
provinciaal voorzitter    begeleider Reigersnest  begeleider Reigersnest 
begeleider De Bosberg 


