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Details voor de INTERNATIONALE WORKSHOP
Atelier "Een inspirerend, spiralend kalkhennephuisje bouwen"
z.o.z.

 heel flexibele deelname-opties
* in principe voor de hele week (voor het hele programma), maar in de praktijk ook voor afzonderlijke dagen/weekends.
* W1 = week 1 (22-28 mei): Atelier voor professionals (aannemers e.d.)  diepgaande theorie, demo + praktijk.
* W2 = week 2 (30 mei-5 juni): Atelier voor doe-het-zelvers  theorie, demo + praktijk.
* OHH, Pi = de lange weekends Ons-Heer-Hemelvaart en Pinksteren  (bijna) alleen praktijk.
* Je kunt ook voor 1 of 2 dagen meedoen. Lesgever Wolf over de dagformule: "Je kan dan natuurlijk iets minder ervaring opdoen,
maar soit. Ik zorg wel voor een minimale theoretische begeleiding, ook voor kortere deelnames.
* Wie wil, kan zelfs langer dan een week deelnemen! Voor die extra dagen schrijf je je wel in, maar betaal je niet voor de cursus: je
krijgt op een andere manier een herhaling van de theorie in ruil voor het werk dat je doet.
Als doe-het-zelver kun je eventueel deelnemen in W1 indien W2 al volzet is of als je in W2 verhinderd bent.
Het cursusprogramma kan nog aangepast worden aan eventuele omstandigheden en de wensen/behoeften van de deelnemers, zodat
elke cursist zoveel mogelijk aan zijn trekken kan komen. Als je ter plekke besluit een dag langer te blijven, is dat bespreekbaar!
 tijden & invulling
* dagelijks van 9.30 uur tot 17 uur, met een lunchpauze.
* avondactiviteiten voor wie graag nablijft of overnacht: kampvuur, muziek maken, wandelen, gaan zwemmen, ...
* profs (W1) moeten min. 3 dagen volgen voor een certificaat (daarop zal ook het aantal aanwezige dagen vermeld staan).
 prijzen & factuur
Dit zijn 'minimale' prijzen (kosten Atelier), bewust democratisch gezien de aard van het project. Wat je meer kunt/wilt geven wordt
dankbaar ontvangen door Robiggetje (Roburs spaarvarkentje), of je betaalt vooraf en laat het mee op factuur zetten (zie verder).
Elke vrije bijdrage (VB) wordt beschouwd als een gift aan de vzw en gaat integraal naar het voltooien van Robur!
* PRIJS PER DAG
W1 (profs): € 150 + VB (vrije bijdrage)
W2 (dhz):
€ 90 + VB
dhz in W1
€ 120 + VB (geen factuur)
Vanaf 4 dagen (los of aaneensluitend): kleine korting mogelijk.
* PRIJS PER WEEK W1 (profs)
€ 950 + VB (i.p.v. € 1.050)
W2 (dhz)
€ 550 + VB (i.p.v. € 630)
dhz in W1
€ 750 + VB (i.p.v. € 840, geen factuur)
dhz in W1: je betaalt minder dan profs omdat je niets kunt aftrekken van je
belastingen, maar meer dan voor W2, omdat je de informatie van een
professionele opleiding krijgt + een certificaat.
 wat wel en niet inbegrepen is
* opleiding (theorie & praktijk, gericht op professioneel werk in W1)
* syllabus, naar keuze in het Nederlands, Engels of Frans
* vieruurtje, water/koffie/thee tussendoor
* + extra en uitsluitend voor profs: factuur + certificaat van deelname +
desgewenst opvolging door Wolf Jordan via telefonisch advies
NIET INBEGREPEN:
* maaltijden (€ 5 per maaltijd; € 12 voor 3 maaltijden op 1 dag); zelf je eten meebrengen of elders gaan eten kan ook
* eventueel overnachting (kan gratis, zie verder)
* verzekering (zie verder)
* huidbeschermende werkkledij (zelf meebrengen, zie verder)
* activiteiten buiten Den Eik
Voor wie het bedrag een probleem is: je kunt in termijnen betalen op voorwaarde dat de totale som vóór 1 mei voldaan is.
Is de prijs ook dán nog een probleem: je kunt gedeeltelijk betalen door VOORAFGAAND aan het Atelier een afgesproken aantal dagen
te komen meewerken aan Robur, voor specifieke klussen. Neem contact op met Marieke, marieke4u@yahoo.com.
 wat we gaan doen
Naargelang het aantal deelnemers en de snelheid van werken bouwen we de muren en vloeren van Robur organisch op en schuwen
daarbij het creëren van nissen en (boom)sculpturen niet. Ook de wastafels worden uit kalkhennep gesculptuurd. Alles deels volgens
vooraf gemaakte tekeningen of voorbeeldfoto's, deels volgens de gezamenlijke inspiratie van het moment. Er is dus naast een
technische ook een belangrijke creatieve component in dit Atelier!
Aan het eind van W2 kan er eventueel ook nog een cursus tadelakt doorgaan: "Als we hard genoeg werken kan het er nog bij, anders
niet!" (Wolf)
 aantal deelnemers
Min. 8 en max. 10 à 12 deelnemers. Lesgever Wolf bepaalt of er bij heel grote belangstelling eventueel meer mensen kunnen
deelnemen; in dat geval lossen deelnemers elkaar af in de werken.
 voertaal
Nederlands, Engels en Frans, en simultaanvertaling Spaans indien nodig.
 maaltijden
De maaltijden zijn eenvoudig, gul, natuurlijk en vegetarisch; als je specifieke behoeften hebt (allergieën e.d.), vermeld die dan bij je
inschrijving (zie verder). De maaltijden zijn ook bijzonder democratisch in prijs: je betaalt slechts 5 euro per maaltijd – de kostprijs!
Je mag ook zelf je maaltijd(en) mee te brengen, of je kunt in de buurt gaan eten:
- Café Den Boskant (op 0,4 km), di. en wo. gesloten, andere dagen open van 10 tot 22u.
- Camping De Lilse Bergen (op 1 km) heeft een cafetaria waar je een eenvoudige snack kunt eten, maar je moet dan wel inkom tot de
camping betalen.
- Bistro Hestia (op 1,3 km), alle dagen open vanaf 11u, snacks en volwaardige maaltijden.

 overnachting
* gratis overnachting op Den Eik, 'back to basics' in eigen tentje of busje, met alleen water en eventueel elektriciteit; of op een matras
op de mezzanine in Robur.
* betalend op Camping De Lilse Bergen., hoofdingang op 1 km van Den Eik, allerlei voorzieningen, verblijf zelf regelen, zie
http://www.delilsebergen.be/nl/info/145/Verhuurmogelijkheden.html. Voor een chalet moet je wel héél snel zijn! Voor tentjes is er
altijd plaats.
* in de omgeving bij eventuele familie, vrienden, in hotelletjes... zelf arrangeren. Het provinciestadje Turnhout ligt op ca. 12 km.
Wie van ver komt en op Den Eik overnacht, kan een dag van tevoren aankomen. Wel graag verwittigen!
 ontspanning
* 's avonds mogelijkheid tot muziek maken aan het Vuurplekje op Den Eik - breng gerust instrumenten mee!
* mooie wandel- en mountainbike-omgeving (en natuurreservaat Visbeekvallei op wandelafstand).
* zwemmen in grote zwemvijver mogelijk in Camping De Lilse Bergen (€ 5 daginkom, gratis voor wie er verblijft).
 kleding
Aan werken met kalk zijn voorschriften verbonden, zoals het dragen van handschoenen, bril en beschermende kleding. Wolf voorziet in
professionele beschermbrillen, handschoenen en stofmaskers. Of je de bescherming goed gebruikt of niet is jouw eigen
verantwoordelijkheid! Voor aangepaste kleding moet je zelf zorgen: werkkledij die de huid beschermt (= bedekt).
 huisregels
Alzo sprak Den Eik:
"Als gij dit bos niet met respect
en vriendschap kunt betreden,
dan is het best dat gij gezwind
terugkeert op uw schreden."
Met andere woorden: gebruik je gezond verstand. Je bent in de natuur. Hou het zo. :-)
Belangrijkste, duidelijke huisregel op Den Eik, overgenomen van Native Americans: "geen drugs, geen alcohol, geen wapens".
Eventuele verstokte tabakrokers kunnen terecht op een daartoe voorziene plek op Den Eik.
Wie zich tijdens zijn verblijf niet aan deze minimale huisregels houdt wordt vriendelijk verzocht Den Eik te verlaten, zonder enige
teruggave van betaling.
 verzekering
Vraag na bij je verzekeraar in hoeverre je verzekerd bent voor ongevallen (bv. hospitalisatieverzekering) of schade aan derden (bv.
BA-verzekering). Bij aanvang van het Atelier teken je een disclaimer waarin je verklaart zélf de verantwoordelijkheid te dragen voor
gebeurlijke schade of ongevallen tijdens de opleiding. Deze keuze is genomen om de deelnameprijs zo laag mogelijk te houden.
 annulatievoorwaarden
* annulatie vóór 10/5: het hele bedrag terug indien er een ander (die je zelf aanbrengt of van de wachtlijst) in jouw plaats deelneemt
en betaalt. Zo niet krijg je 75 % terug (het bedrag min het voorschot).
* annulatie op of na 10/5 en tot 17/5: 50 % terug.
* annulatie na 17/5 en als je niet komt opdagen: niets meer terug.
Betaling van het voorschot betekent dat je je akkoord verklaart met alle deelname- en annulatievoorwaarden.
 achtergrond
Robur op Den Eik is een ecologisch project dat gericht is op
Verbinding, via rust, natuur, genezing en creativiteit. Een vzw
(NL: stichting) is in oprichting, en zo ook een website!
Het gebouw is grotendeels rond (écht rond, niet veelhoekig!) en
het grondplan bevat een spiraal- en eivorm. De sfeer is die van
een hobbithuis. Robur op Den Eik wil tijdelijk ruimte en een
onderkomen bieden aan:
* mensen die herstellen van een burn-out, of bekomen van een
acute situatie
* mensen die meer stille tijd voor zichzelf nodig hebben, zoals
HSP's (hoogsensitieve personen)
* schrijvers/kunstenaars die een rustige plek zoeken om
ongestoord en geconcentreerd aan hun project te kunnen
werken
* kleine vriendengroepjes die rond (fysieke/psychische/spirituele)
genezing willen werken, onder elkaar of met een begeleider, al
dan niet volgens een bepaalde methode
* mini-lezingen en mini-workshops van en voor mensen die willen
groeien en delen rond rust, natuur, genezing en creativiteit
* activiteiten voor en door kleine bedrijven of kleine groepen
werknemers en managers ter preventie van burn-out
* bijeenkomsten van de Rode Tent (en andere vrouwencirkels) en
mannencirkels
* samen zingen, delen en stil zijn rond het centrale Vuurplekje
* het uitwerken van helende en ecologische ideeën: Robur op Den
Eik wil een creatief broeinest zijn
* ...
Wie dus meedoet aan het Atelier "Een inspirerend spiralend
kalkhennephuisje bouwen", bouwt letterlijk en figuurlijk mee aan
dit inspirerend project!

Inschrijvingsformulier voor de INTERNATIONALE WORKSHOP
Atelier "Een inspirerend, spiralend kalkhennephuisje bouwen"
Graag volledig en duidelijk leesbaar invullen, en schrappen waar nodig, voor een vlotte organisatie - met dank!

NAAM: ______________________________________________________________ Ik neem deel als professioneel / doe-het-zelver

STRAAT: _________________________________________ POSTCODE: _______________ GEMEENTE: ________________________

LAND: ______________________ E-MAIL: ________________________________________ TEL.NR.: ___________________________

Ik wens OVERNACHTING: JA / NEE. Indien JA: met eigen busje/tent op Den Eik / ik regel mijn overnachting elders zelf.
Ik wens de avond tevoren aan te komen; ik verwacht te arriveren rond ______ uur

(combinaties mogelijk:) Ik eet op Den Eik: JA / NEE. Ik breng mijn eigen maaltijden mee: JA / NEE. Ik eet elders: JA / NEE.

De op Den Eik aangeboden maaltijden zijn vegetarisch. Ik heb specifieke behoeften (allergieën e.d.), namelijk: ___________________
___________________________________________________________________________________________________________

Ik wens de volgende maaltijden op Den Eik te gebruiken en ik betaal daarvoor

___ X € 5 per 'losse' maaltijd = € ______ en/of ____ X € 12 voor 1 dag maaltijden = € ______ . TOTAAL: € ________

ma. 22/5
di. 23/5
wo. 24/5
do. 25/5 - OHH
vr. 26/5
za. 27/5
zo. 28/5
(ma. 29/5)
di. 30/5
wo. 31/5
do 1/6
vr. 2/6
za. 3/6
zo. 4/6 - Pi
ma. 5/6
(di. 6/6)

ontbijt
ontbijt
ontbijt
ontbijt
ontbijt
ontbijt
ontbijt
ontbijt
ontbijt
ontbijt
ontbijt
ontbijt
ontbijt
ontbijt
ontbijt
ontbijt

lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch

avondmaal
avondmaal
avondmaal
avondmaal
avondmaal
avondmaal
avondmaal
avondmaal
avondmaal
avondmaal
avondmaal
avondmaal
avondmaal
avondmaal
avondmaal

Schrap voor elke dag wat niet geldt.
WEEK 1

Maandag 29/5 is een overgangsdag tussen W1 en W2, met opruiming en
voorbereiding. Bedoeld voor wie langer blijft meehelpen, of eerder aankomt.

WEEK 2

Dinsdag 6/6: voor wie van ver komt en dan pas kan vertrekken.

Ik wens een FACTUUR voor deze cursus (alleen voor profs, in W1): JA / NEE. Indien JA, dit zijn de gegevens voor de factuur:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

INDIEN HET ATELIER VOLZET IS, WIL IK OP DE WACHTLIJST: JA / NEE

Ik hoorde van dit Atelier via ______________________________________________________________________________________
Je inschrijving is definitief als je dit formulier terugstuurt en het voorschot binnen de 2 weken hebt betaald.
Het saldo betaal je vóór 1 mei, anders komt je plaats vrij voor iemand op de wachtlijst. Indien je in schijven betaalt, vermeld dan
telkens welke schijf van hoeveel schijven, om fouten te vermijden (bv. 1/3, 2/3, 3/3). De laatste schijf betaal je vóór 1 mei.
Betaal je deelname aan het Atelier, door een voorschot (25 % van het totale minimumbedrag) binnen de 2 weken, en een saldo (75 %
van het totale minimumbedrag + de aangeduide maaltijden) vóór 1 mei, bij:
Triodos Bank, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel
BIC/SWIFT: TRIOBEBB
IBAN: BE13 5230 4054 2439
naam: Maria Van Coppenolle
onder vermelding van: Naam + aantal dagen + "voorschot"/"saldo" (+ schijf - indien saldo in één keer: 1/1)

Kopieer, fotografeer of scan dit inschrijvingsformulier en e-mail het aan marieke4u@yahoo.com.
Zodra je voorschot aangekomen is ontvang je binnen de week een bevestiging van ontvangst!
Begin mei, als je volledige deelnamebedrag betaald is, krijg je nog een definitieve bevestiging van je inschrijving, met de laatste info
en een routebeschrijving.

Samen maken we er een fantastische belevenis van!

