Op ontdekking
doorheen
Frans-Vlaanderen
Een boeiende vakantieweek voor
volwassenen met een matig
en licht verstandelijke beperking
19 tot 23 juli 2021
of
26 tot 30 juli 2021

Werkcentrum voor
Internationaal
Vormingswerk (W.I.V.) vzw

Opzet

Frans-Vlaanderen is een streek in Frankrijk die aanleunt tegen België
en is voor velen ten onrechte een onbekend terrein. Nochtans heeft
deze streek op vlak van natuur, cultuur, gastronomie en volksgebruiken heel veel te bieden. Ideaal om er een vakantie door te brengen.
Gedurende dit project doorkruisen we Frans-Vlaanderen en maken
we kennis met mooie hoekjes, leuke estaminets, pittoreske dorpjes
en interessante musea. Een echte ontdekkingstocht!

Voor wie

Je kan individueel of als koppel deelnemen aan deze vakantieweek.
Als je individueel inschrijft, deel je een (ruime) kamer met een andere deelnemer. De deelnemers
- hebben geen motorische beperking;
- hebben weinig ondersteuning nodig voor het ochtend- en avondtoilet;
- werken in een maatwerkbedrijf, een dagcentrum of via een dienst
begeleid werk;
- hebben interesse om samen met anderen Frans-Vlaanderen te
verkennen;
- respecteren de afspraken om een goed functioneren van de
groep te waarborgen.

Werkwijze

Per zomerweek kunnen er 14 personen deelnemen. Voorafgaand
aan een bezoek of excursie geven we voor de totale groep een inleiding, waarna we ons opsplitsen in twee groepjes.

Wanneer

Er zijn twee periodes waarop deze vakantieweek doorgaat:

19 tot 23 juli 2021 en 26 tot 30 juli 2021. Op het aanmeldingsformulier kan je jouw voorkeur aanstippen.

Waar

We logeren in hotel BELVEDERE op de Rode berg te Westouter, op
1 km van de Franse grens. Vanop het terras hebben we een enig
uitzicht over Het Heuvelland. We overnachten in comfortabele
tweepersoonskamers met badkamer en toilet. Bed- en badlinnen
alsook doucheproducten zijn aanwezig. De kamers worden dagelijks
gepoetst. Eénpersoonskamers zijn niet beschikbaar.

Begeleiding

De algemene begeleiding van deze zomerweken is in handen van
Ronny Dierendonck, sinds meer dan 30 jaar afgevaardigd bestuurder van het W.I.V.. Frans-Vlaanderen is hem méér dan bekend en als
geen ander kent hij er de verrassende, mooie hoekjes. Hij wordt bijgestaan door vrijwilligers, die het emancipatorische gedachtegoed
hoog in hun vaandel dragen.

Programma

Het programma is een goede mix tussen bezoeken, excursies, wandelingen en informele momenten zoals een bezoek aan typische
Frans-Vlaamse estaminets of een gezellig terrasje aandoen. ’s Avonds
is er vrije tijd: t.v. kijken op de kamer, genieten met een drankje op
het schitterende terras van het hotel of met een begeleider naar een
gezellige Heuvellandse kroeg.
Het programma ziet er als volgt uit:
- Bezoek aan het vestingstadje Cassel, gelegen op de Casselberg:
prachtige vergezichten, kleine straatjes, stadspoorten, vestingmuren en een park met een molen;

- Bezoek aan het museum van het landelijke leven in een grote vierkantshoeve in Steenwerck;
- Bezoek aan een Brits en Duits oorlogskerkhof in Steenwerck;
- Verkenning van de moerassen van Clairmarais met fluisterbootjes;
- Bezoek aan de uitgestrekte thematuinen ‘Les jardins mosaic’ in
Houplin-Ancoisne;
- We leven ons uit in een partijtje boerengolf of wagen ons aan de
oude Vlaamse volksspelen;
- Bezoek aan Saint-Omer met z’n leuke straatjes, kathedraal en park
met ruïne van een abdij;
- Een gezellig apéritiefmoment met hapjes en drankjes;
- Een natuurwandeling in een mooi, sfeervol gebied;
- Bezoek aan het atelier van ‘les gigottos’, een artiest die met afgedankte (huishoud)toestellen gekke bewegende figuren maakt.

Vervoer

Gedurende deze vakanties verplaatsen we ons met twee minibusjes.

Vertrekplaatsen

Er zijn twee vertrek- en ophaalplaatsen voorzien: Gent (St.-Amandsberg) en Kortrijk. Uiteraard mag men ook rechtstreeks naar Westouter komen. We komen de 1° dag (maandag) bijeen in Gent tussen
9.00/9.30 uur en zijn vrijdag om 17.30 uur terug in Gent.

Voeding

Ontbijt en avondmaal nemen we in het hotel. Het ontbijt omvat een
ruime keuze uit het buffet. De lunch bestaat uit een lunchpakket of
een snack op restaurant. Het avondmaal bestaat uit een voorgerecht,
hoofdschotel en dessert. De deelnemers kunnen vooraf meedelen
wat ze niet lusten. We zorgen dan voor een passend alternatief. Tevens kunnen we rekening houden met dieetwensen.

Tijdens het avondmaal is plat/bruis water, één frisdrank of alcoholische
drank voorzien. Extra dranken betalen de deelnemers vanuit hun persoonlijk budget. Tijdens de excursies is er voldoende plat en bruis water en in de namiddag een tussendoortje (stuk fruit, koek…).

Deelname

De all-in deelname bedraagt €655,00 per persoon. Hierin is werkelijk alles begrepen: overnachting op basis van tweepersoonskamer,
vol pension, verplaatsingen met minibus, alle toegangsgelden (ook
de boerengolf en de Vlaamse volksspelen, aperitiefmoment, huur
van de fluisterbootjes), verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, internationale bijstandsverzekering en herinneringsboekje.
Enkel persoonlijke aankopen (souvenir) of drankjes op een terrasje
of estaminet vallen ten laste van de deelnemers.

Herinneringsboekje

Ten laatste twee weken na het project ontvangen de deelnemers
per post een herinneringsboekje met het programma-overzicht en
heel veel foto’s.

Aanmelden

Vooraleer men kan inschrijven dient men zich vooraf aan te melden
door middel van het aanmeldingsformulier in deze folder. Men kan
dit formulier ook online invullen: www.wiv.be.
De bedoeling is dat we aan de hand van dit formulier kunnen checken of deze vakantie voor jou geschikt is. Dit formulier dient tegen
10 oktober 2020 in ons bezit te zijn. Tegen 26 oktober krijg je bericht of je al dan niet aan deze vakantie kan deelnemen. Kan je deelnemen, dan krijg je een voorschotfactuur van €350,00 die tegen 15
november dient betaald te zijn. Rond 12 april 2021 ontvang je de
saldofactuur, te betalen tegen 03 mei 2021.

Nog vragen

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Ronny
Dierendonck: info@wiv.be of telefonisch op 0475 322 984.

Werkcentrum voor
Internationaal
Vormingswerk (W.I.V.) vzw
Lijnmolenstraat 151
9040 St.-Amandsberg
België
T 0032 475 322 984
www.wiv.be • info@wiv.be
Ondernemingsnummer: 0419.426.416

Postnummer:

Geboortedatum:

Nog vragen? Telefoneer naar Ronny Dierendonck op 0475 322 984.

Stad/Gemeente:

Vast telefoonnummer:

Of telefoonnummer begeleider:

/

/

Dit formulier opsturen is geen garantie dat je kan deelnemen.
Tegen 26 oktober krijg je van ons bericht of je kan deelnemen; in dit geval ontvang je een voorschotfactuur van €350,00 die tegen 15 november dient betaald
te worden. Rond 12 april 2021 ontvang je de saldofactuur, te betalen tegen 03
mei 2021.

Inlichtingenformulier (Dit formulier invullen in drukletters a.u.b. Aanstippen wat voor jou van toepassing is.)

GSM:

Voornaam:

Graag bieden wij je een schitterende vakantieweek aan, die zoveel als mogelijk
aan jouw verwachtingen tegemoet komt. Om zeker te zijn dat dit programma
voor jou geschikt is, vragen wij je om uiterlijk tegen 30 september 2020 dit ingevuld formulier bij voorkeur te mailen naar info@wiv.be of op te sturen naar
W.I.V. vzw t.a.v. Ronny Dierendonck, Lijnmolenstraat 151, 9040 St.-Amandsberg.
Het formulier kan je downloaden op www.wiv.be. Mochten wij nog vragen hebben, dan nemen wij telefonisch contact met je op.

Naam:
Volledig adres:
E-mailadres:
Ik ben gemakkelijkst bereikbaar op de volgende momenten:
Telefoonnummer ouders (indien je bij je ouders woont):

)

Ik woon: ❏ Zelfstandig ❏ Bij mijn ouders ❏ in een project begeleid wonen ❏ in een psychiatrische instelling ❏ in een woonvoorziening erkend door het VAPH
Ik wens deel te nemen: ❏ Individueel ❏ Als koppel (samen met

• Ik heb hulp nodig bij het nemen van mijn medicatie: ❏ ja – ❏ neen • Ik heb medische verzorging nodig: ❏ ja - ❏ neen

Datum + Handtekening:

Periode: ❏ Ik heb geen voorkeur voor een periode

Andere nuttige informatie:

• De enige periode die voor mij past: ❏ 19 tot 23 juli 2021 ❏ 26 tot 30 juli 2021

Welke ondersteuning verwacht ik van de begeleiders tijdens deze vakantie?

Aangepaste voeding: ❏ ja – ❏ neen. Zo ja, uit wat bestaat deze aangepaste voeding?

Ik neem medicatie: ❏ ja – ❏ neen

Inlichtingenformulier (Dit formulier invullen in drukletters a.u.b. Aanstippen wat voor jou van toepassing is.)

