
Een initiatief van de Gentse diocesane bedevaarten 

 

MET FALO 

(FAMILIES IN LOURDES) 

geniet je met je gezin van fantastische dagen in het hartje van de 

Franse Pyreneeën nabij de Lourdesgrot in een aangename, 

kindvriendelijke omgeving 

 

 

 

  

 
 

 
 

Een initiatief van de Gentse diocesane bedevaarten  

voor jonge gezinnen 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Beste mama’s en papa’s, 

 

Er al eens aan gedacht om met jullie  jonge 

kinderen eens “iets anders te doen dan anders 

tijdens de vakantie?” 

Dan heeft FALO (Families in Lourdes) jullie zeker 

iets te bieden, waar jullie geen spijt van zullen 

krijgen! 

FALO  zorgt reeds jaren, met succes,  dat jonge 

gezinnen hun gading vinden in de kleine 

Pyreneeënstad Lourdes. 

Een plaats waar het goed is te zijn, met mensen uit 

de hele wereld,  met ziek, gezond, rijk en arm, 

jong en minder jong. 

Een plaats waar kinderen zich kunnen thuis 

voelen in een eigen stek,  waar sport en spel 

mogelijk zijn; waar men kiest voor maaltijden in 

buffetvorm in de restaurants van het heiligdom 

zelf; waar men kan genieten van de natuur en van 

de stilte en waar ook de papa’s en mama’s zich 

goed voelen. 

Een plek waar voor peuters en kleuters en voor 

opgroeiende jonge mensen, een aangepast 

programma wordt  voorzien en waar men tevens 

deelneemt aan de grote gebeurtenissen van 

Lourdes zelf als lichtprocessie, verkenningstocht 

naar de plaatsen die herinneren aan de familie 

Soubirous...Maar waar ze ook een inbreng hebben 

in de grote vieringen van de Gentse bedevaart en 

met hun bezoekjes, hun muziek en liedjes,  ook de 

zieken kunnen gelukkig maken.   

Kortom een bedevaartvakantie met een 

gezinsvriendelijk karakter met alles ‘der op en der 

aan’ om ten volle te genieten van een 

deugddoende gezinsvakantie in de schaduw van 

de Lourdesgrot, waar Maria haar kinderen 

verwacht en altijd welkom heet. 

 

 



 

Thuiskomen in Lourdes 
In ‘Maison St. Pierre et Paul’, gelegen op een kleine afstand van het Lourdesheiligdom, in een groene 

omgeving, dichtbij het bos van Lourdes, krijgen jonge gezinnen de kans om een fantastische 

bedevaartvakantie mee te maken,  samen met de grote Gentse familiebedevaart en met een aangepast 

programma. 

 

o Vertrek op 16 juli met TGV-bedevaarttrein 

Terugkeer op 22 juli. 

 

o De prijs is speciaal aangepast voor gezinnen 

Volwassenen in gezinsverband betalen   € 475.00 

Kinderen 7-12 jaar: € 360.00 

Kinderen 2- 6 jaar : € 280.00 

Baby’s tot 2 jaar mogen gratis deelnemen 

Gezinsprijs: € 1.300,00 (tot vijf personen)  
 

o Inschrijvingen sturen naar  

GOVAKA – Vrienden van Oostakker-Lourdes 

Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel 

 

E-mail: vriendenvanlourdes@govaka.be 

 

U ontvangt daarna de nodige documenten. 

 

Je kan meer informatie bekomen bij  

 Roos Wittevrongel, Waterschootstraat 1,  9111 Belsele. Tel. 037 72 25 48 

Email: rooswittevrongel@telenet.be 

 Op het bedevaartsecretariaat: Onze-Lieve-Vrouwdreef  8, 9041 Oostakker.  

Tel. 09 234 28 50  -  Email: info@basiliekoostakker.be 

 Julienne Van Kemseke, Stationstraat 21, 9170 Sint-Gillis–Waas. Tel.  037 705 465    

Email: julienne.vankemseke@skynet.be 
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