Dagindeling:
AANKOMST

Maandag 09 juli vanaf 17 u
18u30 gezamenlijke
maaltijd

ONTBIJT

8.00 u

STILLE DANS

9.30 u - 10.30 u

HET ONEINDIGE VZW
plek voor natuurbeleving en spiritualiteit
Dirk en Rika Oosterlynck-Vandevenne

Geitestraat 25, 8870 Izegem
tel: 051/316391
email: hetoneindige@skynet.be

THEEPAUZE

10.30 u - 11.00 u

DANSBLOK II

11.00 u - 12.00 u

LUNCH

12.30 u

MIDDAGPAUZE

Tot 16.00 u

DANSBLOK III

16.30 u - 18.00 u

AVONDMAAL

18.30 u

DANSBLOK IV

20.00 u - 21.30 u

WEL TE RUSTEN

21.30 u

Voor meer informatie
Gegevens zie achterzijde folder

website: www.hetoneindige.be
ondernemingsnummer: 0864.332.257
rekeningnummer: BE54 5230 8017 2797
BIC:TRIOBEBB
ALVAST VAN HARTE WELKOM

Praktische informatie

‘Lang geleden riep Merlijn alle ridders bijeen

WAAR

KONINGSTEEN

en vertelde hun het volgende: “Over zeven

OXDONKSTRAAT 168

nachten zal een klavertjevier, een toverkla-

1880 Kapelle-op-den-bos- België

vertje dat onbegrensd geluk brengt aan wie

Tenzij je een vervanger vindt, gelden
volgende annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering geldt tot 1 maand vòòr aanvang van de cursus dat 30 % van het totaal bedrag verschuldigd is.
Tot een maand vòòr aanvang en de aanvang

het bezit, ergens in het Betoverde Bos ont-

WANNEER

09 - 13juli 2018

kiemen. Wie durft de uitdaging aan te gaan

VERGOEDING

Eenpersoonskamer: 545 €
tweepersoonskamer: 495 €/pp

om in het Betoverde Bos naar het klavertje-

Alles is inbegrepen.

vier te gaan zoeken?”’
INSCHRIJ-

De inschrijvingen gebeuren in principe

VING

op basis van tweepersoonskamers. Er
zijn enkele eenpersoonskamers. Bijna
alle kamers hebben toilet, douche. Alle
kamers hebben een wastafel.
Gelieve bij aanmelding 100 € te storten
op naam van ‘het Oneindige’
BE54 5230 8017 2797
BIC TRIOBEBB

BEGELEIDING

schuldigd.
Wat neem je zeker mee: dansschoenen of
dikke kousen, binnenhuispantoffels.
Eigen toiletgerief
De bedden zijn opgemaakt bij aankomst,
handdoeken en washandjes zijn op de kamer aanwezig.
De opleg voor een eenpersoonskamer bedraagt 50 € voor de vier nachten.
De maaltijden zijn biologisch en vegetarisch en zeer lekker !!!!!!!!!!
Indien je een dieet moet volgen, gelieve

Het saldo graag storten tegen

dat zo snel en zo volledig mogelijk te laten

15/05/2018

weten aub.

Rika Vandevenne
Docente Sacrale Dans

INRICHTER

van de cursus is het volledig bedrag ver-

‘Het Oneindige’ vzw

