
Relatieweekend   kwb
28 februari – 1 maart 2020

Auberge de Jeunesse de Namur
Avenue Félicien Rops 8, 5000 Namur

Streef je naar een goede balans tussen gezin, familie, werk, maatschappelijke engagementen voor jezelf 
en in je relatie. Merk je ook dat nieuwe levensfasen een nieuw evenwicht vragen? Bestaat er een 
toverformule waarmee je een juiste balans bereikt of blijft het een voortdurend balanceren naar 
een nieuw evenwicht? Is er een kompas te vinden dat richting kan geven? 
Met deze vragen gaan we aan de slag van 28 februari tot en met 1 maart 2020 tijdens het relatieweekend 
van kwb. Dit relatieweekend staat voor een weekendje ertussenuit als (jong) koppel of met het hele gezin. 
Terwijl de kinderen zich in leeftijdsgroepen uitleven, adolescenten met een eigen programma 
aan de slag gaan, staan we als partners stil bij onszelf en onze relatie. We ontdekken een nieuw denkkader, 
ontmoeten andere koppels, maken tijd voor onze partner. We eten, ontspannen en sluiten het weekend 
met alle koppels en gezinnen in een zondagsviering af. 

PROGRAMMA
Vrijdagavond: Jullie zijn welkom vanaf 18.00u. 
Er is een broodmaaltijd voorzien om 18.30u. 
Kennismaking vanaf 20.30u.
Zaterdag: We verdiepen ons in het thema. 
In de namiddag is er tijd voor koppelwerk rond 
het thema en een gezinsactiviteit.
’s Avonds werken we meer ontspannen rond 

het thema. 
Zondag: Tijd om samen te vieren in onze gezins-
viering! Na het middagmaal gaan we terug naar huis.

INSCHRIJVEN 
Mail of bel onderstaande gegevens voor 31/12/2019 
naar  relatieweekend@hotmail.com of naar 
Thierry & Marleen Hulsmans - Van Cutsem tel.  02 569 48 11
per deelnemer (papa / mama / kind) naam, voornaam & geb.datum
gezamenlijk: adres, gsm, mailadres.

DEELNAMEPRIJS
Volwassenen (30+): 230 € per koppel
Jongvolwassenen (21 – 30): 190 € per koppel
Jongeren  2018-2020 : gratis
2015-2017 : 40 € 2009-2014 :  60 €
2006-2008 : 70 € 1999-2005 :  80 €
BETALING
Voor 31/12/2019 vragen wij een voorschot van 
150 € te storten op de rekening, het saldo 
verwachten we voor 31/01/2020 op rek 
BE24 7775 9698 2738 met vermelding 
Relatieweekend 2020 + familienamen.
De inschrijving is pas geldig na de betaling!
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