
INSCHRIJVINGSFORMULIER 2023 
23ste Bezinningsweekend OOST-VLAANDEREN 

   Thema :  “ Aanvaarden wat IK niet kan veranderen” 
 

Terug te sturen naar :   (1ex. per deelnemer) 
Claudine Aelvoet – Kouter 279 , Deinze 9800   

Tel. 0476.269.313      E-mail :  lievrouw@skynet.be 
 

Alle opgenomen gegevens zijn strikt vertrouwelijk, ze zijn noodzakelijk voor de 
verzekering en de organisatie van het weekend. 

 
Voornaam :……………………………….. Naam :…..…………..…….…………………… 
Adres :…………………..………………………………………………….....……………….. 
Postnummer : …….                                 Gemeente:………………..….....……………... 
Groep :……………………………             Provincie :……..…………Tel :……….….…… 

schrijft in voor het bezinningsweekend van 
 zaterdag 15 april en zondag 16 april 2023 
te GENT-DRONGEN in de “OUDE ABDIJ” 

en wenst : let op ! vanaf dit jaar prijsverschil op de kamers . 
 
O éénpersoonskamer         O tweepersoonskamer (samen met:……………………) 
 
De éénpersoonskamers zijn zeer beperkt, indien mogelijk spreek af met een 
vriend(in) om een kamer te delen. Dank hiervoor. 
 
O volledig weekend met overnachting  ( 2 persoonskamer )  :  110,00 € 
O volledig weekend met overnachting ( 1 persoonskamer )    : 134.00 € 
O volledig weekend zonder overnachting, zonder ontbijt        :    82,00 € 
O zaterdag alleen , zonder middagmaal ……………….          :    58,00 € 
O zondag alleen , ontbijt niet inbegrepen ………………          :    61,00 € 
O middagmaal op zaterdag (12u30 stipt!)  ……………            :    17,00 € 
O bijzondere bemerkingen en/of vragen : gelieve op de keerzijde te vermelden 
 Bij overnachting : geen  lakens mee te brengen. 
 

en stort het bedrag van   ………… €   op 
Rekeningnummer:  

IBANnr : BE47 4442 6585 7180 
BIC :  KREDBEBB 

van : “Bezinningsweekend Oost-Vlaanderen”. 
Om organisatorische redenen houden wij eraan de inschrijvingen af te sluiten op  26 maart 2023 . 
Indien een ingeschreven deelnemer bij verontschuldiging na 26 maart 2023 niet aan het weekend zou 
kunnen deelnemen kan het gestorte bedrag niet terug overgemaakt worden . 
De indeling van de gespreksgroepen wordt op het weekend NIET MEER VERANDERD. 
WAAR ?    
In de “OUDE ABDIJ”  Drongenplein 27 te 9031 DRONGEN-GENT. 
Telefoon “enkel voor dringende oproepen” : 09/226 52 26 
Ontvangst : zaterdag  vanaf 13 uur - begin 14 uur  -  einde op zaterdag omstreeks 20u30 
Ontvangst : zondag vanaf 9u15 – begin 10 uur – einde omstreeks 16u30 
 
Bereikbaarheid:  via E-40 Gent-Oostende, afrit 13 (Gent-West), nog 3 km richting Gent. 
Schrijf niet te laat in, de plaatsen zijn beperkt - vol is vol - …ook het type van kamer !!! 
Er is ook parking voorzien aan het station van Drongen (gratis) 
                                        IEDEREEN VAN HARTE WELKOM 


