
 

GOSA  OOST-VLAANDEREN 

De gewesten Aalst, Deinze, Eeklo-Zelzate, Gent, 

Oudenaarde, Zomergem nodigen uit voor de  

 

GROOTOUDERSVAKANTIE  IN  REIGERSNEST 

 
 

Beste grootouder(s), 

 
Wie van jullie verbleef niet lang geleden met zijn kinderen in Reigersnest, het vakantiehuis van 

de Gezinsbond te Koksijde aan zee? Of misschien was je er meer recentelijk te gast met je 

kleinkinderen. Anderen namen de voorbije jaren deel aan de grootoudersvakanties ingericht 

door hun gewest. Het was er telkens, samen met vele anderen, genieten van een zorgeloze 
zonnige vakantie met leuke activiteiten en lekkere maaltijden. 

In de loop van zijn 50-jarig bestaan heeft Reigersnest heel wat inspanningen gedaan om de 

inrichting van het gebouw grondig te verbeteren. Momenteel is er alweer een zeer grote 
renovatie aan de gang: de 88 badkamers worden totaal vernieuwd met o.a. een inloopdouche, 

in de slaapkamers komen nieuwe bedden en vloerbekleding. Op 13 maart 2017 heropent het 

vernieuwde Reigersnest. 

 

Wij bieden jullie de kans om Reigersnest te (her)ontdekken tijdens de grootoudersvakantie van 

maandag 19 juni tot en met maandag 26 juni 2017. Om het activiteitenaanbod te kunnen 
verruimen, hebben wij met een groot aantal Oost-Vlaamse gewesten de krachten gebundeld en 

organiseren wij een gemeenschappelijke provinciale vakantieweek. 

 
 Begeleiding: 

Het ganse verblijf is er begeleiding door een tweetal Oost-Vlaamse bestuursleden. 

 

 Activiteiten:  

Er is een gevarieerd aanbod aan activiteiten ingericht door het vakantiecentrum en door 

GOSA Oost-Vlaanderen: wandelen, fietsen, uitstappen met tram of lijnbus, museumbezoek, 
petanque, cubb viking, filmavond, bingoavond, … Deelname aan de activiteiten is vrijblijvend. 

De meeste activiteiten zijn gratis. De prijs voor deelname aan betalende activiteiten is niet 

inbegrepen in de pensionprijs. 

 

 Vervoer: 

De deelnemers aan deze vakantieweek zorgen voor EIGEN VERVOER, maar er is ook de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de vlotte RECHTSTREEKSE treinverbinding tussen 

Denderleeuw en De Panne. Deze trein stopt ook in Erembodegem, Aalst, Lede, Serskamp, 

Schellebelle, Wetteren, Gent Sint-Pieters, De Pinte en Deinze. In het station van De Panne 
stappen jullie vanop hetzelfde perron op de tram naar Sint-Idesbald. Als extra service pikken 

wij jullie valiezen op aan het station van De Panne en vervoeren deze naar Reigersnest. 

 

 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. 
 

 Maaltijden: 
Verblijf in volpension: ontbijt, middagmaal, avondmaal. De warme maaltijd is ’s avonds. Niet 

genomen maaltijden worden NIET terugbetaald. Dieetmaaltijden zijn mogelijk (vermelden bij 

de inschrijving). 

 

 Toiletartikelen en handdoeken zelf meebrengen. 



VERBLIJFSKOST: 

 

De verblijfskost bevat naast de pensionprijs ook de verplichte annulatieverzekering. 
Ook een ongevallenverzekering is inbegrepen in de verblijfskost. 

 

Verblijfskost per persoon: € 407 
op basis van minimum 2 personen per kamer 

 

Verblijfskost in éénpersoonskamer: € 495 
 

Korting: 

Gezinsbondleden ontvangen per persoon op hun ‘online portemonnee’ een spaarkorting van 5% 

op de pensionprijs. LIDKAART 2017 NIET VERGETEN! 
 

INSCHRIJVING: 

Daar het aantal kamers beperkt is tot een 35-tal, dien je zo spoedig mogelijk in te schrijven. Dit 
kan vanaf nu. 

 Je neemt contact op met je gewestelijke gosa-verantwoordelijke om te informeren of er nog 

kamers vrij zijn. Voor het gewest Gent is dit: 
Hugo Depaepe, Kortrijksesteenweg 1117, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 

tel. 09 220 01 70, mail: hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be 

 Deze verantwoordelijke zal je dan bevestigen of je nog kan deelnemen en jou het 

deelnemingsformulier toezenden. 
 Je vult het inschrijvingsformulier VOLLEDIG en DUIDELIJK in en stuurt of mailt het terug 

naar dezelfde verantwoordelijke. 

 Gelijktijdig stort 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 15 mei 2017 betaal je op hetzelfde rekeningnummer het saldo van jouw verblijf. 

 
Begin 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. 

 

 
Voor het bestuur van Gosa Provincie Oost-Vlaanderen, 

 

Hugo Depaepe en Monique Lootens, vakantiebegeleiders. 
 


