CoDA Retraite NL
22, 23 en 24 juni 2018
“Waardevol en Vrij”
Hierbij nodigen wij jou van harte uit voor een weekend vol met herstel, meetings, vriendschappen en
plezier. Om de retraite toegankelijk te maken voor internationale CoDA vrienden zal er zowel Engels als
Nederlands worden gesproken. Er zullen gedurende het weekend ook Nederlandstalige meetings gehouden
worden.
De CoDA gemeenschap groeit en na vierentwintig jaar retraite in Schoorl, hebben wij besloten om van
locatie te veranderen naar Arnhem, waar plaats geboden kan worden aan meer deelnemers.
Locatie
: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, 6851 AH HUISSEN (Web site: www.kloosterhuissen.nl)
Data en tijden : vrijdag 22 juni vanaf 16.00 uur tot zondag 24 juni 16.00 uur
Registratie CoDA Retraite 2018:
Gelieve te registreren via codaretreatnl@gmail.com met invulling van de onderstaande gegevens:
Voornaam : achternaam : telefoonnummer : e-mailadres
Kies voor een van de onderstaande opties.
*Voor de slaapzaal moet je je eigen slaapzak en matrasje meenemen.
Prijzen:
Vroeg boeking: BETALING VOOR 1 MAART 2018
O € 150,-- p.p. tweepersoonskamer, incl. maaltijden
O € 135,-O € 110,-- p.p. slaapzaal*, incl. maaltijden
O € 95,-O € 62,50 p.p. zaterdag gast incl. maaltijden
O € 47,50




Betalingen op nr. NL50 INGB 0009697180 (vanuit het buitenland BIC: INGBNL2A)
Belangrijk! Vergeet niet om jouw voornaam bij de betaling te vermelden.
Annuleren en terugbetaling is NIET mogelijk. Het is wel mogelijk om zélf iemand te vragen om in jouw
plaats te laten deelnemen.
Een bevestigingsbrief zal toegezonden worden als jouw betaling is ontvangen. Daarmee is jouw
reservering definitief.

Service:
Wij zoeken fellows om service te geven voor en gedurende de retraite.
De volgende opties zijn mogelijk:
•
Voorzitten van een meeting
•
Hulp aan de registratie desk bij binnenkomst
•
Tijd bijhouden tijdens de retraite
•
Activiteiten organiseren op zaterdagavond/ sport en spel
•
Spreker tijdens een speakermeeting
•
Yoga of meditatie les verzorgen in de vroege ochtend
•
Een wandeling organiseren
•
Anders:
•
Boodschappen doen voor o.a. de feestavond op zaterdag
•
Ik wil geen service positie invullen
Heb je nog vragen?
Mail naar:
codaretreatnl@gmail.com
of bel :
Carolien 00 31 (0)251 29 28 02
Ingrid 00 31 (0)6 18 22 88 17

