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 (Ekta)

Thema:

Eenheid

Happy Family
Weekend

met Shri Satyam
Kasterlee ligt net over de

grens in België.

Locatie

~ Sri Sathya Sai Baba

Het doel van mens te zijn is 
eenheid met God realiseren.

Kasterlee



=
Reserveer tijdig!

VOL   VOL!

Deelnameprijs
Kinderen 0 tot 4 jaar GRATIS
Kinderen 4 tot 12 jaar 50 euro

Kinderen 12 tot 16 jaar 90 euro
Volwassenen 145 euro

Toeslag eenpersoonskamer 15 euro

Vragen? Stuur een e-mail 
naar info@shrisswf.org

Aanmelden is mogelijk via 
www.shrisswf.org/familieweekend

Vóór 28 februari dient het hele bedrag te zijn 
overgemaakt naar INGbank nr. 51.84.612

IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A
o.v.v. Happy Family Weekend 2014.

• Inschrijving is definitief na aanbetaling van 50%
• De aanbetaling dient te geschieden binnen 2 weken na aanmelding 
• De overige 50% dient betaald te zijn uiterlijk 28 februari 2014

in eenheid een lang weekend doorbrengen met
Shri Satyam in een prachtige omgeving...

De Hoge Rielen

 Na zes succesvolle jaren Spiritueel 

Weekend organiseert de ShriSSWF in 2014 

een familieweekend op een nieuwe locatie: 

De Hoge Rielen, gelegen in een prachtig 

natuurgebied van 230 hectaren in Kasterlee, 

net over de grens in België. Hier zullen wij 

samen op bijzondere wijze Pinksteren vieren 

met Shri Satyam. De twee grote verblijven 

bieden ruimte aan 135 mensen. Mannen 

en vrouwen slapen gescheiden in twee 

paviljoenen die o.m. voorzien zijn van aparte 

slaapkamers (van 1 tot 10 personen). Deze 

paviljoenen liggen op wandelafstand van 

elkaar. Het organisatiecomité verzorgt het eten 

en de activiteiten. Het belooft een onvergetelijk 

Pinksterweekend te worden.

Gezamenlijke activiteiten zoals

Verder kan er nog een keuze gemaakt worden 

uit diverse workshops. Dit jaar is er extra ruimte 

voorzien voor vrije tijd. Zoals elk jaar worden er 

gezellige kirtans gehouden.

Activiteiten

ochtendgebed, sport en spel, 
muzikale optredens, vegetarische 
BBQ, meditatieve wandeling, 
nationale en internationale lezingen, 
toespraak over Shri Satyam.


