
Inschrijfformulier  

Ik geef mij op voor de workshop in Zeeland, de voorwaarden zijn mij bekend. 

Naam: ……………………….….………                        Voornaam: ……..………………… 

Straat: …………………………………………………………………………………………..         

Postcode: ...................................              Woonplaats: ..................................................  

Telefoon: ……………………………………..    Mobiel: …………………………………….  

E-mail: ……………………………………........ …………  

3-daagse workshop van 2 t/m 4 mei 2019, excl. eten: € 165,-p.p. Incl. eten: € 220,-p.p.* 

*dit is zonder diner op dinsdag 
          graag aankruisen of omcirkelen wat u wilt 

5-daagse workshop van 1 t/m 5 juli 2019, excl. eten € 250,-p.p. Incl. eten: € 360,-p.p.* 

*dit is zonder diner op dinsdag en donderdag 
 graag aankruisen of omcirkelen wat u wilt 

Gebruik van materiaal uit het atelier: € 15,- per dag. 

Datum: …………………………………......... Handtekening: ……………… 

Opsturen, afgeven of mailen naar: 
 Anna van Bourgondiëstraat 56, 4697 CX Sint- Annaland, t.n.v. J. Horst of J. Boogaard.  

email: jmfhorst@gmail.com  of  josjeboogaard@gmail.com  

Ik wil gebruik maken van bemiddeling voor slaapgelegenheid       ja           nee                

Zo ja:  Ik wil een chalet of appartement samen met ……………………………………           

………………………………………………………………………………………………..                                                   

Ik geef me op voor de workshop van: yoga/qigong/meditatie  en/of  tekenen/schilderen  
(meedoen met qigong voor het ontbijt en yoga/meditatie na het diner kan altijd)

Ik heb een dieetwens, nl.:

Ik wil gebruikmaken van bemiddeling voor slaapgelegenheid              ja             nee       

Zo ja:  Ik wil een chalet of appartement samen met  …………….………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ik geef me op voor de workshop van: yoga/qigong/meditatie   en/of:  tekenen/
schilderen  ( meedoen met qigong voor het ontbijt en yoga/meditatie na het diner kan 
altijd)

Ik heb een dieetwens, nl.:
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Inschrijfformulier voor gedeeltelijke deelname aan workshop 

Ik geef mij op voor de workshop in Zeeland, de voorwaarden zijn mij bekend. 

Naam: ……………………….….………                        Voornaam: ……..………………… 

Straat: …………………………………………………………………………………………..         

Postcode: ...................................              Woonplaats: ..................................................  

Telefoon: ……………………………………..    Mobiel: …………………………………….  

E-mail: ……………………………………........ …………  

3-daagse workshop van donderdag 2 t/m zaterdag 4 mei 2019. 

                                 graag omcirkelen wat u wilt 

5-daagse workshop van maandag 1 t/m vrijdag 5 juli 2019, 

graag omcirkelen wat u wilt 

Een dag les volgen kost € 60,- p.p., incl koffie / thee en iets lekkers. 
Prijs voor ontbijt € 7,50, lunch € 7,50 en diner € 20,- p.p. / per dag 
Gebruik van materiaal uit het atelier: € 15,- per dag. 

Datum: …………………………………......... Handtekening: …………………………. 

Opsturen, afgeven of mailen naar: 

 Anna van Bourgondiëstraat 56, 4697 CX Sint- Annaland, t.n.v. J. Horst of J. Boogaard.  

email: jmfhorst@gmail.com  of  josjeboogaard@gmail.com 

Ik kom op:             donderdag                     vrijdag                        zaterdag            

Ik maak gebruik van: ….x ontbijt            ….x lunch                     ….x diner         
                                                  

Ik heb een dieetwens, nl.:

Ik geef me op voor de workshop van: yoga/qigong/meditatie  en/of: tekenen/schilderen  
(meedoen met qigong voor het ontbijt en yoga/meditatie na het diner kan altijd)

Ik kom op:    maandag          dinsdag        woensdag         donderdag           vrijdag

Ik maak gebruik van:         ….x ontbijt          ….x  lunch             ….x diner

Ik heb een dieetwens, nl.:

Ik geef me op voor de workshop van: yoga/qigong/meditatie  en/of:  tekenen/
schilderen  ( meedoen met qigong voor het ontbijt en yoga/meditatie na het diner kan 
altijd)
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