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27  -  28  -  29  maart 2020               met de steun van : 

van                            
Voor koppels die het al wat rustiger aan doen, 

de 50 gepasseerd zijn,                                                  

hun relatie belangrijk vinden. 

 

Met als thema : 

Verbondenheid – Verbinding – Bezorgdheid   
!!! maar niet té !!! 

Hoe probeer je als ouder/als koppel met volwassen kinderen – kleinkinderen – vrienden de juiste 
verbondenheid te creëren? 
- zonder in de weg te lopen 
- hoe ga je hiermee om? 
- wat bij tegenslag? 
- met veel trots – dankbaarheid - bezorgdheid ! 

Annie Nuyts (contextueel therapeute) 

en Lieve Sels (psychotherapeute) leiden dit thema in. 

Samen zijn ze auteurs van het boek : ‘Tussen Mensen’, uitg. Lannoo. 
 

Vrijdagavond maken we kennis met het thema en met elkaar. 

Zaterdag luisteren we naar de sprekers, daarna krijgen we tijd voor persoonlijk- en koppelwerk. 

Een leuke onstpanning is voorzien op zaterdagavond. 

We sluiten het weekend af op zondag met een fijne viering. 

 

Van vrijdag 27 maart om 20u … tot zondag 29 maart na het middagmaal. 

 

Dit gaat door op het DOMEIN MENAS 

Blekkervijverstraat 20  

9880 Sint-Maria-Aalter 

www.domeinmenas.be  t-Tel: 09 325 90 50 

http://www.domeinmenas.be/
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info@domeinmenas.be 

 

Wil je graag meer info, dan kan je contact nemen met: 

 

Pascal Barbé en           

Rita Vanderheyden 

 

Dorpslaan 14   -  1501  Buizingen 
0475/21 04 62 

pascal.barbe@telenet.be 

Rita Robberechts en   

Fons De Potter 
De Heide 68  -  1785 Merchtem 

0473/66 08 37 

robberechts.rita@telenet.be 

Gert De Block en     

Mieke Mertens 
 Bosdreef 11  -  9255 Buggenhout 

052/ 34 15 68 

Mieke-mertens@hotmail.com 

 

 

 

Dit is de wegbeschrijving: 

 

Als je van Oostende komt richting Gent, via de E40 neem je afslag Beernem 

Als je van Gent komt richting Oostende, via de E40 neem je afslag Aalter 

 

 

Mee te brengen:  

• Wandelschoenen en –kledij 

• Lakens of slaapzak  

NB Lakens + handdoeken kunnen ook gehuurd worden aan 7€ per persoon 

• zaklamp 

 

 

Deeln ame in de kosten :  

• Volwassenen : 125 EUR per persoon (250€/koppel)  

• Lakenpakket : 7 EUR per persoon (14€/koppel), indien gewenst, bij inschrijving melden. 

 

 

 

Onze (nood) gsm op het weekend is : 0473/66 08 37 van Rita Robberechts 

 

 

 

 

mailto:info@domeinmenas.be?subject=Via%20site
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Inschrijving uiterlijk tegen 10 februari 2020 per e-mail naar: pascal.barbe@telenet.be  

of per post naar Pascal Barbé - Dorpslaan 14 - 1501  Buizingen.  

 

 

Familie : ………………………………………….. 

 

Gaan mee :  ............................................    geboortedatum .................................. 

 

  ............................................    geboortedatum .................................. 

 

Adres :  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefoon :    ……………………………   email : ……………………………………………………………… 

   

 

Wij bestellen vegetarisch eten voor  …… (aantal) perso(o)n(en). 

 

 

2  x 125€                                       :    250 EUR 

…  x lakenpakket aan 7€/persoon   :    ….…  EUR 

 

                          TOTAAL :  ……… EUR    

 

Bedankt om dit bedrag over te schrijven op rek. BE55-7775-9698-3344 van KWB-FEMMA 

met vermelding “Relatieweekend Menas”, uiterlijk tegen 10 februari 2020. 

 
 

 


