


Gastvrije broeders, inspirerende architectuur in een prachtige omgeving, plaats voor geloofsverdieping en  
ontspanning. Zo zou je de abdij van Orval kunnen typeren. Sinds jaren bestaan er tussen de monniken- 
gemeenschap en het bisdom Gent goede banden. De bisschop van Gent is monnik van Orval … redenen genoeg 
om er in de zomer naar toe te trekken.

Tijdens deze gezinsweek zorgen kinderbegeleiders voor kinderen van 0 tot ca. 14 jaar met per leeftijdsgroep 
een aangepast aanbod van spel en catechese. 
De ouders volgen overdag een eigen programma. In de voormiddag is er impuls en uitwisseling rond een  
Bijbels of spiritueel thema. In de namiddag zijn er ontspannende activiteiten die maken dat het ook echt  
vakantie wordt: we voorzien keuze-ateliers, een wandeling in de Gaumestreek, een groot familiespel, ... 

Natuurlijk zijn er ook de gebedstijden in de abdijkerk, die we samen met de broeders  
enkele keren zullen bijwonen. Tus-

sendoor zien we de kinderen 
bij een gezamenlijke start ’s 

morgens, bij de maaltijden 
en bij het aperitief. ’s Avonds 
ronden we gezellig af met 
een goeie ‘Orval’ …



PRAKTISCH
We richten ons tot gezinnen (en alleenstaanden) met kinderen van 0 tot ca. 14 jaar,
maar ook tot jonge koppels die denken aan een gezin. 

We worden in de abdij van Orval verwacht op dinsdagnamiddag 14 juli. Ons verblijf eindigt op
zondagnamiddag 19 juli. Iedereen reist met eigen vervoer, maar we kunnen helpen waar nodig. 

We logeren in de gastenkamers of in de chalet van de abdij, in ‘volpension’. 
   •  Volwassenen betalen: € 260 
   •  Kinderen van 12 tot en met 14 jaar: € 200 
   •  Kinderen van 7 tot en met 11 jaar: € 150 

In deze prijs is alles inbegrepen: organisatiekosten en voorbereiding, kinderbegeleiding,
logies en alle maaltijden. De leeftijd is de leeftijd op de dag van het vertrek. 

De prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen, contacteer ons indien
nodig. Er zijn voordeliger arrangementen mogelijk in de chalet (10% korting). 

Na inschrijving volgt in juni meer praktische info in een deelnemersbericht. 

   •  Kinderen van 3 tot en met 6 jaar: € 130 
   •  Kinderen van 0 tot en met 2 jaar: € 65 
   •  Kinderbegeleiding gaat gratis mee 



INFO  EN  INSCHRIJVING
Stel je inschrijving niet uit als je zeker wil zijn van deelname. Inschrijven gebeurt ten laatste op 1 mei 2020 door 
   •  een mail te sturen naar dieter.van.belle@ccv.be met je contactgegevens (incl. postadres) en alle namen en 

geboortedata van de gezinsleden
   •  en het verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer BE52 7330 4855 6109 van CCV in het bisdom 

Gent, met als mededeling: Orval 2020 en je familienaam. 

Met vragen kan je terecht bij dieter.van.belle@ccv.be, tel. 09 235 78 52 of 0486 75 63 50. 

Deze info vind je ook op: www.ccv.be/gent  
Over de abdij van Orval: www.orval.be

Onder de vlag ‘Gezinvolgeloven’ wordt niet enkel in de abdij van Orval, maar ook in het Zwitserse bergdorp 
Chandolin een gezinsvakantie ingericht, van vrijdag 24 juli tot zaterdag 1 augustus 2020, meer info op bovenge-
noemde website.

Deze initiatieven worden gedragen door gezinnen in samenwerking met CCV in het bisdom Gent.

E E N  I N I T I A T I E F  V A N  G E Z I N V O L G E L O V E N  E N  C C V  I N  H E T  B I S D O M  G E N T

https://www.kerknet.be/ccv-gent/evenement/gezinsvakantie-de-abdij-van-orval
www.orval.be

