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VAKANTIEWEEK 2021

Eerwaarde Zuster
Mevrouw, Mijnheer
We brengen jullie goed nieuws !
2020, een jaar om nooit te vergeten én om liefst toch zo vlug mogelijk te vergeten!
Corona zorgde ervoor dat het leven veranderde, strenge maatregelen waren
noodzakelijk: afstand houden, mondmaskers dragen, handen wassen en ontsmetten,
geen handen meer schudden, geen knuffels, geen familiebezoek…
Ons gewoon leven stond ineens helemaal op zijn kop. Maar, dat klein, onzichtbaar en
ongrijpbaar virus deed ons echter nadenken over wat écht belangrijk is: een goede
gezondheid én er zijn voor en met anderen!
Wie had in maart 2020 verwacht dat het zó lang zou duren?
We zagen ons verplicht de vakantieweek 2020 om veiligheidsredenen te annuleren.
Het deed het volledige Groenhoveteam pijn, jullie niet te kunnen ontvangen.
En nu… zijn we ruim een jaar verder en we zijn weer hoopvol.
Wij zien het zitten… we kijken ernaar uit jullie terug te zien… we hoorden van jullie
dezelfde wens… .
We zijn blij te kunnen melden dat de vakantieweek dit jaar doorgaat
van maandag 23 t.e.m. vrijdag 27 augustus 2021.
Tegen die tijd is iedereen gevaccineerd.
En, uiteraard zullen alle coronamaatregelen gerespecteerd worden.
Wij willen er opnieuw een deugddoende week van maken met veel gelegenheid
tot ontspanning, ontmoeting en veel kansen om te genieten van amusement,
cultuur, rust, gebed en stilte.
De voorbereidingen zijn volop bezig, het programma krijgt zo stilaan vorm.

We kunnen nu al enkele praktische zaken meegeven.
o We starten op maandag 23 augustus vanaf 9.30 uur.
o We houden het rustig en haalbaar voor iedereen. Ook wie minder mobiel is,
kan deelnemen.
o We sluiten af op vrijdag 27 augustus na het feestelijk middagmaal.

Misschien is dit een mooi moment om daarna nog wat familie, kennissen of vrienden
uit te nodigen voor een gezellige babbel op het corona-veilige terras van Groenhove.

Hoe inschrijven…?
Stap 1 = Je voorlopige inschrijving.
Je laat tegen uiterlijk 10 juni weten of je dit jaar deelneemt.
Daarvoor stuur je een mailtje naar groenhove@groenhove.net
Wil meteen ook meedelen of er een dieet of allergieën zijn.
In overleg met onze chef-kok kunnen we er, in de mate van het mogelijke,
rekening mee houden.
Stap 2 = Je definitieve inschrijving = je betaling.
De prijs voor de volledige week bedraagt € 440. Dit is een prijs all-in.
Na betaling op rekening BE43-7380-2384-0501 van Virgo Fidelis vzw – Torhout
ben je ingeschreven.
Noteer in de vermelding: “Vakantieweek 2021” + de namen van de deelnemer(s)
waarvoor betaald wordt.
We hopen veel gekende gezichten terug te zien en kijken er al naar uit
om jullie opnieuw te gast te hebben in Groenhove.
En, dat mooie weer? Dat maken we zelf!
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