
 
 

 
 
 

                            Hard to Heart! 
Vrijdag 21 februari tot zondag 23 februari 2014 

Doelgroep: vanaf 14 jaar 
 

 
Thema 
Wij leven in een bipolaire wereld, een wereld van tegengestelden. 
Dit weekend onderzoeken we twee bepalende peilers: hard – zacht! 
 
Vrijdagavond staat in teken van kennis maken, gezellig samenzijn, een hapje en een 
drankje, verhalen ophalen en bijkletsen. De opdracht wordt gegeven, die doorheen het 
ganse weekend loopt. Een moordspel staat iedereen te wachten: haal de detective in je 
boven. 
Zaterdag, dag van cognitie via inzichten in de medische wereld. Hoe gebeurt een 
harttransplantatie? Een workshop die niet alleen theorie behelst?! Maar is ons hart 
meer dan een mechanisch onderdeel? Worden emoties mee overgeplant? Bezit ons 
hart kennis? Vragen die worden beantwoordt in een boeiende workshop.Een volledig 
uitgeruste ambulance zal aanwezig zijn en we worden ingeleid in de kunst van CPR. 
We sluiten de zaterdag af met een Quiz over liefde en oorlog. 
Zondag wordt er dieper ingegaan op oorlog maar is er genoeg zachtheid in het 
programma, zoals een initiatie haken, om evenwichtig en welgemoed naar huis te gaan 
om 16u.  
 
Natuurlijk  voorzien we jullie dit weekend met lekkere en voldoende culinaire 
heerlijkheden, een rijke keuze aan natjes en een pleïade aan strategische spellen. Het 
samenzijn staat op de voorgrond, maar hart, ziel en natuurlijk hersenen worden 
weerom uitgedaagd. 
 
Concreet 

We starten vrijdagavond 21 februari om 19.00 uur en eindigen zondagavond  23 
februari om 16.00 u.  
Verblijf: Domein De Karmel 
Torhoutsesteenweg 406, 8200 Brugge 

IMPACT 

IMPACT 
Ado’s 

IMPACT 



Wegbeschrijving: www.dekarmel.be 
 
Inschrijven  
via mail naar Marc Mertens met vermelding van je naam, adres, 
telefoonnummer en geboortedatum.  

 Laat ook weten indien je vegetarisch wenst te eten.  
+ 

door storting van het bedrag op de rekening van Marc Mertens: 
BE80 9730 8836 1677.Vermeld naam van de deelnemer en ‘ Hard to Heart’ 
kostprijs: 110€ 
Broer/zus: ieder – 10€ 
De prijs omvat het volledige verblijf in volpension en alle activiteiten. 
Bij inschrijving ontvang je een medische fiche, wegbeschrijving en het 
onmisbare, onvermijdelijke lijstje van noodzakelijke benodigdheden. 

 
Uitkijkend naar jullie komst zenden we alvast onze hartelijke groeten: 
Els Maertens                                          Tania Gevaert 
peter.els.vandergucht@skynet.be          tania.gevaert@telenet.be  
0494.91.40.95                                         0497.33.86.92 
 
Annick  Mertens                                     Marc Mertens                    
mertens.annick@skynet.be                    mertens.mtw@skynet.be                  
0485.35.82.82                                                0485.76.09.67 
 
 
 
Afbeelding:huisvanbelle.nl 


