
Aanmeldformulier voor 2-daagse workshop bij Centrum Indianenverhalen 
 

2-daagse WORKSHOPS met OPSTELINGEN van het VERLANGEN  2019 o.l.v. Wilma te Paske. 

Georganiseerd door Josien Krosenbrink bij Centrum Indianenverhalen in Miste.  

Een hele workshop bestaat uit 2 bij elkaar horende zaterdagen. 

Data:    * de zaterdagen 1 en 15 juni.    

Inbegrepen:  koffie, thee, en een heerlijke biologische lunch  

Kosten:  €  250,- per persoon,   € 460,- per (echt)paar   

De workshop kan doorgaan als er minimaal 8 deelnemers zijn. Dit wordt uiterlijk 3 dagen voor aanvang bepaald. 

Tijdens deze 2-daagse workshop komt iedereen aan de beurt met een eigen opstelling.  

      Als je mee wilt doen, vul dan het formulier hieronder in en stuur het op naar:   

Josien Krosenbrink, Brinkeweg 28A, 7109 BN Winterswijk            email: info@centrumindianenverhalen.nl   

Je bent pas ingeschreven als je dit formulier ingevuld en ondertekend hebt geretourneerd èn € 50,- p.p. inschrijfgeld hebt 

overgemaakt. Het restant bedrag dient uiterlijk één week voor aanvang van de workshop bijgeschreven te staan op rekening 

NL32 TRIO 0198 1397 13 (BIC : TRIONL2U) tnv Centrum  Indianenverhalen  o.v.v. workshop …dd… Bij terugtrekking in de laatste 

week blijft het gehele bedrag verschuldigd,  tenzij voor een plaatsvervanger gezorgd wordt.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

INSCHRIJVEN: 

Hierbij meld ik me aan voor de workshop OPSTELLINGEN van het VERLANGEN d.d.  -- -- --  

Voornaam  :    

Voorletters:                                                                                                             

Achternaam:                                                                                                                  

Adres en postcode :  

woonplaats:  :                                                                                                                  

tel. / mobiel:  :                                                                                                                 

Geboortedatum :                                                                                                              

Email:   :                                                                                                                 

beroep/opleiding:                                                                                                                 

Je bent pas ingeschreven als je dit formulier ingevuld en ondertekend hebt geretourneerd èn € 50,- p.p. inschrijfgeld hebt 

overgemaakt. Het restant bedrag dient uiterlijk één week voor aanvang van de workshop bijgeschreven te staan op rekening 

NL32 TRIO 0198 1397 13 (BIC : TRIONL2U) t.n.v. Centrum  Indianenverhalen  o.v.v. workshop …d.d… Bij terugtrekking in de 

laatste week blijft het gehele bedrag verschuldigd,  tenzij voor een plaatsvervanger gezorgd wordt.  

Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals hierboven vermeld. Mijn deelname is geheel vrijwillig en ik draag de 

volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van al mijn handelingen met betrekking tot deze workshop.   

(mensen met psychiatrische aandoeningen, dienen eerst met hun behandelaar te overleggen) 

Datum:                                                                                    Handtekening  


