
Aanmeldingsformulier weekend 
Godgewaagde meiden en toegewijde tantes 
11-13 maart 2022, Liobaklooster Egmond Binnen 

Als je wilt meedoen met de retraite kan je het onderstaande formulier invullen. 
Omdat er beperkt plek is ben je ingeschreven als je overmaking op de bank is 
binnengekomen. Deelname gaat op volgorde van aanmelding.  
Deelname voor alleen zondag 13 maart is mogelijk, zie onder.  
 
Stuur dit formulier terug naar: diana@zenpeacemakers.nl  en maak het inschrijfbedrag van € 220,00 

over op NL39 TRIO 0391081705 (BIC: TRIO NL 2U), tnv Zen Peacemakers Lage Landen, Hilversum.  

Let op:  
- Het weekend kan doorgaan omdat het in een klooster / kerkelijke omgeving is. Dat betekent 

dat een voortgezette lockdown geen probleem is. Mocht je dat zelf wel een probleem 
vinden, meld je niet aan, of besef dat er annuleringskosten aan je opgave verbonden zijn als 
je je alsnog afmeldt.  

- We vragen je vooraf aan deelname om ofwel: 
o Ofwel je QR code van je vaccinaties / herstel covid te laten zien en een Covid-zelftest 

te doen;  
o Ofwel een PCR-test te doen binnen 48 uur voor de start van het weekend.  

Mogelijk word je gevraagd op bepaalde plekken een mondkapje te dragen of een 2e zelftest.  
- Er zijn bijna alleen tweepersoonskamers beschikbaar en je schrijft je in voor 3 dagen. Indien 

je niet overnacht kun je dat hier aangeven, we zullen de prijs van deelname aanpassen.  
- We eten vegetarisch – voor een ander dieet dien je zelf etenswaren mee te nemen. Er is een 

koelkast en eenvoudige mogelijkheid eten op te warmen.  
- Het Liobaklooster hanteert een annuleringsregeling:  

 tot 10 februari kun je kosteloos annuleren; 

 na 10 februari zijn de annuleringskosten € 85-  

 na 24 februari zijn de annuleringskosten € 125,-.  
Als je plaats door een nieuwe deelnemer kan worden ingenomen geldt de annulerings-
regeling niet.  

- Een linnenpakket van lakens en handdoeken is verkrijgbaar voor € 10,- pp.  
- Je kunt ook alleen zondag 13 maart deelnemen (toespraak Diana over Godgewaagde meiden 

en toegewijde tantes, councilcirkel en ceremonie). Wil je de hele dag aanwezig zijn dan 
betaal je € 25,- voor koffie, thee en de middagmaaltijd.  
De middag voor de ceremonie van de geloften is gratis bij te wonen. 

  
Je naam 

 

Je e-mailadres 

 

 

Adres, postcode en woonplaats 

 

 

mailto:diana@zenpeacemakers.nl


Telefoonnummer (optioneel) 

 

 

Contactpersoon voor noodgevallen (optioneel) 

 

 

Neem je deel vanaf vrijdag tot en met zondag, of wil je alleen zondag de hele dag komen of alleen de 

middagceremonie?  

 

 

Als je 3 dagen komt: kom je met een auto en hoeveel deelnemers zou je mee kunnen laten rijden 

naar de te bezoeken locaties? 

 

 

Ander aangemeld persoon met wie je de tweepersoonskamer zou willen delen 

 

 

Is er iets waarvan de retraitebegeleiding op de hoogte moet zijn om je zo goed mogelijk te kunnen 

ondersteunen? Zo ja, licht dit dan hier toe: 

 

 

Zijn er bijzonderheden of andere opmerkingen? 

 

 

Met het verzenden van het aanmeldingsformulier verklaar je dat je begrepen hebt wat de aard van 

een retraite is en dat je bereid bent je te houden aan de bovenstaande afspraken en de algemene 

leefregel van het Liobaklooster en de Zen Peacemakers Lage Landen. 


