
Een helende reis door onze organen in het 
prachtige Heuvelland 

 
Van 11 tot 18 oktober 
Inschrijven voor 15 september 

 
De Douvevallei is een heerlijk stukje natuur vlakbij de Franse grens in West-
Vlaanderen, waar onze Vlaamse reuzen de Kemmelberg, de Rodeberg en de 
Zwarteberg zich bevinden. 
 
In een oude tot vakantiewoning omgebouwde boerderij brengen we in de 
voormiddag en na het avondmaal onze organen en hun energie in harmonie 
met zachte aanrakingen.  
Iedere orgaanstroom is verbonden met een bepaalde leeftijd. Soms gebeurt 
er op die bepaalde leeftijd een trauma die we misschien vergeten zijn of waar 
we geen betekenis aan gegeven hebben. Het bracht ons energiesysteem in 
onbalans. Door de orgaanstromen volgens leeftijd te behandelen kunnen we 
deze onbalans terug neutraliseren. 
 



Na de middag kan men rust nemen, de streek verkennen of meedoen aan de 
activiteiten die we organiseren. 
 
De vegetarische lekkere maaltijden worden verzorgd door Carine Vanhalst 
bekend door haar jarenlange ervaring in kooklessen in verschillende holistische 
centra in belgië. 
 
We verwachten jullie vrijdagavond 11/10 vanaf 18u30 of zaterdag 12/10 voor 
10u00 
 
Prijzen inclusief verblijf, les, vegetarisch vol pension 
Vrije (gratis) activiteit in de middag  

Verhalen over de orgaanstromen en hun verbanden in jin shin jyutsu 
Boventonen zingen 
Shirin Yoku (bosbaden) 
Natuurwandelingen 
Drummen (sjamanistisch) 
… 

 
Ook ter onzer beschikking : stilteruimte waar onze activiteiten doorgaan en sauna 
 
 
Verblijf in De Hulst 
 
Woning met 1 slaapkamer en badkamer 
Een persoon : 1.150 euro 
Twee personen : 695 euro per persoon 
 
 
Verblijf in de klaproos 
 
Woning met 3 slaapkamers en een gemeenschappelijke badkamer en WC 
 
Één persoon per kamer : 725 euro 
Twee personen in dubbelbed : 575 euro per persoon 
Twee personen in singel bedden : 615 euro per persoon 
 
 
Verblijf in de Knotwilg 
 
Woning met 5 slaapkamer met twee gemeenschappelijke badkamers en drie WC’s 
 
Één persoon per kamer : 725 euro 
Twee personen in dubbelbed : 575 euro per persoon 
Twee personen in singel bedden : 615 euro per persoon 
Drie personen in één kamer : 495 euro per persoon 



 
 
Slaappod in tuin 
 
Wc in stilte ruimte en buiten douche (kan ook badkamer in Knotwilg of Klaproos gebruiken) 
Één persoon : 725 euro 
Twee personen in dubbelbed : 575 euro 
 
Ingeschreven : na storting van 200 euro op jin shin jyutsu rekening BE12 3630 8469 5992 
    Voor 15 september 
 
Info : www.jinshinjyutsugent.be 
          www.dedouvevallei.be 
 
contact : via website www.jinshinjyutsugent.be 
     via mail hans.govaert@skynet.be 
     via gsm 0475 53 15 88 (Hans Govaert) 
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