
Een familieweek?  Dat is… 
 
Je kent het misschien: de drukte van een gezin, 
waardoor je niet gauw meer toekomt aan wat 
stilte, verdieping, gebed, een goed gesprek met 
je partner of een boeiende ontmoeting met een 
andere mens. Daar is op deze familieweek volop 
ruimte voor. En het leuke is dat de kinderen… 
zich intussen geweldig amuseren.  

 
 
De baby’s en peuters worden opgevangen en in 
de watten gelegd door een paar lieve 
volwassenen. De kleuters en oudere kinderen 
krijgen elk in hun eigen leeftijdsgroep een 
aangepast programma. Wat hun jonge 
begeleidingsploeg voor elkaar krijgt, dat moet je 
zien om te geloven: elk kind hoort er meteen 
bij. Ook de tieners hebben hun eigen menu, met 
onder andere een tweedaagse. 
 
Bij de maaltijden, de afwas, pauzes en 
tussendoor komen we elkaar tegen. Sommige 
activiteiten, zoals een familiespel, doen we met 

z’n allen samen. Het grote gebouw van het 
internaat ’t Spijker heeft zalen en gangen die 
dat zelfs bij slecht weer mogelijk maken.  
 
Als volwassene mag je je verwachten aan een  
mix van pure vakantie en van verdiepende 
activiteiten: interessante sprekers en 
getuigenissen, gesprekken met elkaar, 
verwerking, stille tijd, eucharistie…     
 
Als je het graag allemaal eens hoort van wie er 
al eerder bij was: neem contact op met  
Herman (0472 22 55 04  
herman.cooreman.msc@skynet.be),  
Jan en Marijke (marijke.vrijders@gmail.com  
052 35 22 82)  
of Nick en Luc (nick.van.huffel@telenet.be)   
 
 

18 tot 22 juli  

Familieweek   
in Hoogstraten 
 

Voor gezinnen 
met grote, met kleine of zonder 
kinderen… Geven en krijgen, luisteren 
en vertellen, bezinnen op maat van 
volwassenen met de kinderen vlakbij. 
Iets voor jou?  
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2010: ze is er nog, het kleine 

meisje hoop    
 
Charles Péguy beschreef een eeuw geleden hoe 
God mild en verwonderd naar de wereld kijkt. 
Dat mensen in Hem geloven, dat verbaast Hem 
niet: Hij is zo duidelijk overal aanwezig. Dat 
mensen van elkaar houden en elkaar helpen, 
dat is ook niet zo vreemd. Wat hem 
verwondert, is de hoop. Hoe mensen altijd 
opnieuw overeind krabbelen. Dankzij het kleine, 
onverwoestbare vlammetje hoop.  Want: 

 
 
“Geloof en liefde zijn als vrouwen. 
Hoop is een heel klein meisje  
van niks. 
Zij stapt op tussen de twee vrouwen  
en iedereen denkt:  
die vrouwen houden haar bij de hand,  
die wijzen de weg. 
Maar daarvan heb ik meer verstand, zegt God, 
ik zeg: het is dat kleine meisje hoop dat al wat 
tussen mensen leeft 
 en al hun heen en weer geloop  
licht en richting geeft. 
Want het is dat kleine meisje hoop - je ziet het 
zwak zijn, bang zijn, beven, je denkt soms dat 
het zo onooglijk is - 
het is dat kleine meisje hoop dat de mensen  
zien laat, zien soms even, wat in het leven 
mogelijk is… “ 

Praktisch  

 
Wanneer?   
 
Van zondag 18 juli om 11.30 uur  
tot donderdag 22 juli om 16.30 uur. 
 
Waar? 
 
Internaat Spijker 
 Gelmelstraat 60 
 2320 
Hoogstraten 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prijs? 
 
De prijs dekt de reële kostprijs voor verblijf, 
maaltijden, sprekers, drukwerk...  Maar de prijs 
mag geen reden zijn om niet mee te doen: 
korting is steeds –discreet–bespreekbaar.  
 
Volwassenen:  180 euro 
Vanaf 12 jaar: 75 euro 
Vanaf 9 jaar: 40 euro 
< 9 jaar:  12 euro 
500 euro is altijd het gezinsplafond!  

Hoe inschrijven?  
 
Met een mailtje naar openhartmsc@skynet.be 
of een briefje naar OPEN HART, Dorpsstraat 26, 
3360 Bierbeek.   Telefoon: 016 46 01 85.  
Je komt terecht bij Germaan Van Muylder msc.  
 
Vermeld bij je inschrijving alle namen, de 
geboortedatum van de kinderen en eventuele 
praktische aandachtspunten i.v.m. vervoer, 
slapen, eten,… (Voor alles is een oplossing!)  
 
Stort het deelnamebedrag na je inschrijving op 
het nummer 734-0241685-67 van Open Hart 
msc met vermelding ‘familieweek’. 
 
Er is plaats voor 20 gezinnen. De volgorde van 
inschrijven telt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
http://www.msc-vlaanderen.net                           
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