
Met een groep gezinnen en alleenstaanden trekken we naar de Zwitserse Alpen voor  
een unieke vakantie, rijk aan samenzijn en ontspanning, aan plezier én herbronning. We 
verblijven in het dorpje Chandolin, hoog op een helling in de Val d’Anniviers, te midden  
van een overweldigend mooie natuur (www.valdanniviers.ch).

Elke dag verdiepen we ons in een thema dat ons geloof kan voeden. We bidden en  
vieren ook samen. En we trekken er op uit in Gods formidabele natuur. Er staan uitstap- 
pen en bergwandelingen op het programma, van licht tot zwaar, aangepast aan ieders 
keuze, tempo en conditie. Voor elk wat wils en toch verbonden. Zowel bron van inspanning 
als van genieten en verwondering.

Een bekwame begeleiding biedt kinderen en opgroeiende tieners een programma aan 
waar naast sport, spel en wandelingen ook tijd wordt gemaakt voor stilte en gebed.

Praktisch
We vertrekken met de bus op donderdag 26 juli 2018 in Wetteren. De terugreis is  
voorzien op vrijdag 3 augustus met aankomst in Wetteren rond middernacht. We  
verblijven in een mooi en ruim hotel, het Grand Hotel. Zie www.legrandhotelchandolin.ch

De kostprijs per persoon:
• Volwassenen betalen: € 595
  (toeslag van € 125 voor een eenpersoonskamer)

• Jongeren van 17 t/m 22 jaar € 420
• Tieners van 10 t/m 16 jaar € 300
De leeftijd van het kind is de leeftijd op de dag van het vertrek.

In deze prijs is alles inbegrepen: vervoer per bus, verblijf, kinderbegeleiding, verblijf in  
berghutten, volpension. De prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen. Iedereen 
is van harte welkom!

Info en inschrijving
Met vragen kan je terecht bij Veerle Noë, veerle.noe@gmail.com of 09 328 61 02  
(in het weekend). Je kan ook mailen naar CCV in het bisdom Gent t.a.v. Marc Peersman, 
marc.peersman@ccv.be. 

Inschrijven doe je
•  door te mailen naar veerlenoe@gmail.com . Vermeld in je mail naast je adres en contact-

gegevens de naam en geboortedatum van de gezinsleden die inschrijven.
• door per persoon een voorschot van €125 te storten op het rekeningnummer  

BE50 7350 4453 5718 (opgelet nieuw rekeningsnummer) op naam van “CCV Gent Chandolin”, 
met als vermelding: “Chandolin 2018 - naam gezin - voorschot”.

Deze info vind je ook op www.kerknet.be/gezinvolgeloven,
samen met heel wat foto’s en impressies.

• Kinderen van 6 t/m 9 jaar € 240
• Kinderen van 3 t/m 5 jaar € 195 
• Kinderen tot en met 2 jaar € 145

VAN 26 JULI TOT EN MET 3 AUGUSTUS 2018
Chandolin in Zwitserland



Info en inschrijving
Met vragen kan je terecht bij CCV in het bisdom Gent, t.a.v. dieter.van.belle@ccv.be,  
tel. 09 235 78 52.

Inschrijven gebeurt ten laatste op 1 mei 2018 door
• een mail te sturen naar vorming.gent@ccv.be met je contactgegevens (incl. postadres) en 
 alle namen en geboortedata,
• en het verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer BE52 7330 4855 6109 van 
 CCV in het bisdom Gent, met als mededeling: Orval 2018 en je familienaam. 

Deze info vind je ook op: www.kerknet.be/gezinvolgeloven 
met een hele reeks foto’s erbij.
Over de abdij van Orval: www.orval.be 

Gezinvolgeloven 
De evangelist Johannes vertelt over  
twee mensen die nieuwsgierig zijn naar 
Jezus. Ze vragen Jezus waar Hij woont. 
Hij nodigt hen uit: ‘kom mee en je zult 
het zien’ (Joh 1,39). Ze trekken mee,  
raken gefascineerd en worden Jezus’  
leerlingen. Geestdriftig nodigen ze  
anderen uit: bij deze mens is leven  
te vinden, in overvloed (vgl. Joh 10,10). 

Dit is wat Gezinvolgeloven voor ogen  
heeft: met een groep gezinnen even  
alles loslaten en er op uit trekken om 
een tijdje dichter bij Jezus te zijn, om te 
ontmoeten en om te genieten van zo 
veel. 

Deze initiatieven worden gedragen door 
gezinnen en ondersteund door CCV – 
partner in christelijk vormingswerk.

De abdij van Orval is dankzij haar inspirerende architectuur, haar ligging, en vooral door 
haar gastvrije bewoners een uitgelezen plaats voor gebed en rust, voor geloofsverdieping 
en ontspanning. 

Tijdens deze gezinsweek zorgen kinderbegeleiders overdag voor kinderen van 0 tot 14 jaar 
met per leeftijdsgroep een aanbod van spel en catechese. 
De ouders volgen in de voormiddag en de namiddag een eigen programma. Er zijn  
inleidingen en uitwisseling rond een Bijbels of spiritueel thema. Er zijn de mooie gebeds-
tijden in de abdijkerk, samen met de broeders. Er zijn de ontspannende activiteiten die 
maken dat het ook echt vakantie wordt: we voorzien keuze-ateliers, wandelingen in de 
Gaumestreek, een spel met groot en klein. De dag ronden we af met een goeie Orval … 

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

We worden in de abdij van Orval verwacht op dinsdag 10 juli tussen 15.00u en 18.00u.  
Ons verblijf eindigt op zondag 15 juli in de namiddag. Iedereen reist met eigen vervoer, 
maar we kunnen helpen waar nodig. 

We logeren in de gastenkamers en de chalet van de abdij. Afgezien van specifieke
behoeften voor de allerkleinsten wordt voor alle ‘spijs en drank’ gezorgd.

• Volwassenen betalen: € 250
• Kinderen van 12 tot en met 14 jaar : € 190
• Kinderen van 7 tot en met 11 jaar : € 140
• Kinderen van 3 tot en met 6 jaar : € 120
• Kinderen van 0 tot en met 2 jaar : € 60
• Kinderbegeleiding gaat gratis mee

In deze prijs zijn organisatiekosten, kinderbegeleiding, logies en alle maaltijden
inbegrepen.  De leeftijd is de leeftijd op de dag van het vertrek.
Er zijn voordeliger arrangementen mogelijk in de chalet.
De prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen, contacteer ons indien nodig. 

Na inschrijving volgt in de loop van juni nog praktische info in een deelnemersbericht. 

De abdij van Orval
VAN 10 TOT EN MET 15 JULI 2018


