
 

 

 
 Weekenduitstap CM Zorgverblijf Hooidonk 1-3 juli 

Langestraat 170 2240 Z andhoven Tel. 03 320 28 11 
Het CM zorgverblijf Hooidonk is een volledig aangepast centrum voor wie rust in een professionele zorgomgeving 
zoekt. Het is gelegen in de Kempense natuurpracht van Zandhoven, dat met deelgemeenten Massenhoven, Pulle, 
Pulderbos en Viersel, een landelijk woondorp vormt met talrijke stemmige hoekjes en rustige plekjes. Een garantie 
voor wandel- en fietsplezier langsheen de vele kastelen en landgoederen. 
 
Programma: 

 1/7   u wordt in het zorgverblijf verwacht tegen 11 uur - verwelkoming met een aperitiefje op het          zonneterras              - middagmaal om 12 uur     
                  - de kamers mogen ingenomen worden om 15 uur. 
                  - verkenning van het domein - voor de liefhebbers minigolf, petanque - biljart. 
                  - avondmaal om 18 uur 
                  - avondprogramma moet nog ingevuld worden 

 2/7 - ontbijt van 8 tot 9u30 
                  - om 10 uur spreekbeurt ‘In balans brengen van lichaam en geest- wat kan herbalancering massage hierbij  
                    betekenen’ door Rina Gubanski van de vzw De Witte Roos’. 
                  - middagmaal om 12 uur 
                  - namiddag “huifkartocht” 
                  - avondmaal om 18 uur 

 3/7 - ontbijt van 8 tot 9u30 
                  - de kamers moeten verlaten worden om 10 uur. Bagage kan in de bagageruimte geplaatst worden. 
                  - 12 uur middagmaal 
                  - terugreis 
 
Dit weekend, inclusief alle maaltijden en plaatselijke uitstappen vermeld in het programma wordt onze leden aangeboden aan de prijs van: 
in een éénpersoonskamer:     155 € 
in een tweepersoonskamer:   135 € per persoon Kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. Familiekamers zijn spijtig genoeg niet beschikbaar, kinderen slapen bijgevolg in een single kamer apart van de ouders. Niet leden van de CM zijn welkom aan hetzelfde tarief.  Het aantal kamers is beperkt tot 15 dubbele en 6 single, het is daarom aan de snelle beslissers.  Door het beperkte aantal kamers staat deze activiteit enkel open voor leden van de LVV en hun familie.  Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op onze website tegen uiterlijk 15 juni. Inschrijvingen zijn pas geldig na overschrijving van het gepaste bedrag op onze rekening met nummer BE72 7765 9212 8416   BIC: GKCCBEBB  Meer inlichtingen bij de voorzitster op het nummer  0486 44 84 82 of via chantaldenblijden.lvv@gmail.com 


