
ARRANGEMENTEN ACV-CSC METEA CORSENDONK DUINSE POLDERS 

 

Take-a-Break @ Duinse Polders 

Van vrijdag 28 februari tot zondag 1 maart 2020 

Van vrijdag 17 april tot zondag 19 april 2020 

 

Prijs per volwassene: € 116,50 i.p.v. € 174,00 

 Twee overnachtingen inclusief vol pension, dranken à volonté inbegrepen tijdens de 

maaltijden 

 Vrij programma gedurende het ganse weekend 

 Dansavond op zaterdagavond in de bar 

 

Lentemidweken voor senioren 

Prijs per volwassene: € 260,75 i.p.v. € 389,00 

 

Van maandag 16 maart 2020 tot vrijdag 20 maart 2020 

 Verblijf in vol pension van maandag avondmaal tot vrijdag lunch 

 Bus uitstap naar Sealife in Blankenberge. Krijg tijdens de educatieve presentaties leuke 

feiten en weetjes over de dieren. 

PROGRAMMA: 

 Op maandag 

o Verwelkoming met een aperitief van het huis 

o Muzikale show met Marc Stans 

 Op dinsdag 

o Voormiddag: Voordracht “Ze zongen hun lied” Een Biografische schets van 

Vlaamse Artiesten die ons verlieten door Harry De Bock 

o ’s avonds: Show met Les Folles de Gand, inclusief Showballet 

 Op woensdag 

o Voormiddag: voordracht “Toerist in eigen land” door Harry De Bock 

o ’s avonds: Dansavond  

 Op donderdag 

o Voormiddag: Voordracht “Leven en werk van Agatha Christie” door Katrien 

Ryserhove 

o ’s avonds: Show met Clown Rocky, Stijn Van de Voorde, Wim Quirijnen en 

Gene Thomas 

Visweekend 

Van vrijdag 3 april tot zondag 5 april 2020 

 

Prijs per volwassene: € 118,25 i.p.v. € 176,50 

 Twee overnachtingen inclusief half pension, dranken à volonté inbegrepen tijdens de 

maaltijden 

 Heerlijk visbuffet geserveerd op vrijdagavond 

 Begeleid bezoek naar de pier van Blankenberge op zaterdag 

 Gastronomisch 4-gangendiner op zaterdagavond, uitsluitend met lekkers uit de zee 

 



All-in Vakantie 

Van vrijdag 17 april tot maandag 20 april 2020 

 

Prijs per volwassene: € 216,00 i.p.v. € 322,50 

 3 overnachtingen in All-Inclusive formule vanaf vrijdagavondmaal tot maandag 

ontbijt inbegrepen ( 3x ontbijtbuffet, 3x dinerbuffet, 2x lunchbuffet) 

 Dranken à volonté tussen 10u en 22u 

 Vrij gebruik van diverse activiteiten op het domein (minigolf, minivoetbal, tennis, 

buitenspeeltuin,..) 

 

Wandelweekend 

Van vrijdag 8 mei tot zondag 10 mei 2020 

 

Prijs per volwassene: € 123,50 i.p.v. € 181,00 

 Twee overnachtingen inclusief vol pension, dranken à volonté inbegrepen tijdens de 

maaltijden 

 Geleide wandeling* op zaterdag: natuurreservaat Uitkerkse Polders, gegidste 

wandeling doorheen de fonteintjes 

 

*Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen er één of meerdere wandelingen 

georganiseerd worden. U kan bij check-in een keuze maken voor uw favoriete 

activiteit 

 

Herfstmidweken voor senioren 

Van maandag 14 september tot vrijdag 18 september  2020 

Van zondag 29 september tot donderdag 1 oktober 2020 

Prijs per volwassene: € 260,75 i.p.v. € 389,00 

 Verblijf in vol pension van avondmaal op de eerste dag tot ontbijt op de laatste dag 

 Busuitstap  

 Eerste dag: 

o Verwelkoming met een aperitief van het huis 

o ’s avonds, gezellige dansavond met Duo Melody 

 Tweede dag: 

o Voormiddag: voordracht “ De charme van het chanson in de lage landen” 

door Harry De Bock 

o ’s avonds: show met Patrick Onzia en Daisy Thys 

 Derde dag: 

o Voormiddag: voordracht “Achter de schermen van het Belgische Koningshuis” 

door Brigitte Balfoort 

o ’s avonds dansavond  

 Vierde dag: 

o Voormiddag: Voordracht “Judith, de stammoeder van de graven van 

Vlaanderen!” door Katrien Ryserhove. 

o ’s avonds: Showrevue met Clown Rocky, showballet, showcase Thomas Julian 

en Wendy van Wanten 

 



Uitwaaien aan zee 

Van vrijdag 16 oktober 2020 tot zondag 18 oktober 2020 

Van vrijdag 6 november tot zondag 8 november 2020 

Prijs per volwassene: € 116,50 i.p.v. €174,00 

 Twee overnachtingen inclusief vol pension, dranken à volonté inbegrepen tijdens de 

maaltijden 

 Vrij programma gedurende het ganse weekend 

 Dansavond op zaterdagavond met DJ Luc Around in de bar 

 

Gastronomisch Artisanaal bierweekend 

Van vrijdag 20 november tot zondag 22 november 2020 

Prijs per volwassene: € 156,00 i.p.v. € 233,00 

 Twee overnachtingen inclusief vol pension 

PROGRAMMA 

 Op vrijdag 

o Warm avondmaal in buffetvorm, inclusief dranken à volonté 

o Avondprogramma keuze uit: drinkliederen in de cafetaria of film 

“Brabaçonne” in congresszaal 

o Als verwelkoming van het bier weekend, een Corsendonk biertje als 

welkomstdrankje na het diner in de bar 

 Op zaterdag: 

o Ontbijtbuffet  

o Voormiddag: natuurwandeling met gids 

o Middagmaal in buffetvorm, inclusief dranken à volonté 

o Namiddag: uitstap naar de Brouwerij ( meer info volgt nog) 

o Avondmaal: gastronomisch banket met verwerking van bieren, aan tafel 

aangepaste bieren 

 Op zondag: 

o Ontbijtbuffet  

o Voormiddag: Uitwaaiwandeling met gids 

o Middagmaal in buffetvorm, inclusief dranken à volonté 

 


