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Bij voorkeur door middel van een e-mail
naar een contactpersoon met vermelding van
jouw naam, adres, telefoon en e-mailadres.
Inschrijvingen gebeuren in volgorde van
ontvangst.
Bevestiging van inschrijving na contact met
Joke Standaert (PZ Onzelievevrouw).
We hanteren het principe van een gesloten
groep, met andere woorden, je schrijft in voor de
volledige reeks.
Er is geen mogelijkheid om in te stappen tijdens
het programma. Deelname is gratis.
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dominique.mvip@gmail.com
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joke.standaert@pzonzelievevrouw.be
• Ann Valette (PC Sint-Amandus)
050 79 95 00
ann.valette@fracarita.org
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