
Accommodatie 
Er is slaapgelegenheid voor ongeveer 

twintig personen in slaapkamers voor twee 

personen. Indien u met meer mensen bent, 

kunnen we d.m.v. stapelbedden tot 

maximaal vier personen op een kamer laten 

slapen en in totaal ongeveer dertig personen 

herbergen. Wij vragen onze gasten zelf een 

slaapzak en handdoek mee te brengen, wij 

verzorgen een kussen en extra deken voor 

U. U kunt er echter ook voor kiezen om een 

dekbed en handdoek te huren tegen een 

vergoeding van 5,00 Euro.  

 

Men maakt gebruik van nieuwe gedeelde 

douche- en toiletfaciliteiten en er is een 

gezellige gezamenlijke eet-/verblijfsruimte 

voor de gezamenlijke maaltijden en 

ontspanning. Met mooi weer kunt u op het 

balkon genieten van het uitzicht over de tuin. 

Er is tevens een slaapkamer en badkamer 

voorgehandicapten aanwezig. 

 

Maaltijden 
Het Franse ontbijt, lunch(pakket) en de 

(vegetarische) maaltijden worden voor u 

geheel verzorgd. Zodoende  hoeft u zich 

alleen maar met de MediumWeek en/of 

ontspanning bezig te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zie er naar uit om u te verwelkomen voor 

deelname aan de inspirerende en leerzame 

MediumWeek. Voor veel meer informatie 

omtrent Mediumschap, Trance- 

Mediumschap en Healing verwijs ik graag 

naar mijn site www.mediumjaco.nl 

 

Bij Boeking zal ik een uitgebreide 

routebeschrijving meesturen. De data zijn; 

Aankomst: 26/8 14.00-16.00 uur. 

Het vertrek: 31/8 is na ontbijt. 

De kosten zijn; all-in € 575,00 incl. BTW. 
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Privé Consulten 
Familie Consulten & Demonstraties 

Opleidingen-Trainingen & 
Workshops in Mediumschap 

 
Trance Mediumschap &                                                                   

Trance Healing Opleidingen 
 

www.mediumjaco.nl 

http://www.mediumjaco.nl/


Centre Buirefontaine is een plaats 

om er gewoon even helemaal uit te zijn 

met bijvoorbeeld alleen een boek of een 

tekenblok, het groen en de vogels om je 

heen en voor meditatie. Maar het is ook 

zeker een uitstekende plek voor groepen 

om cursussen en workshops te houden. 

Vanwege de zeer rustgevende energie en 

de ruimte van de omgeving is 

Buirefontaine zeer geschikt voor De 

MediumWeek van Jaco Elken 

 

 
 

Welkom – Bienvenue 

Juist in deze hectische tijd is er steeds 

meer behoefte aan om af en toe eens tijd 

voor jezelf en een beetje rust te vinden.  

Ik streef ernaar een plek aan te bieden, 

waar u naast ontspanning en rust ook 

rust voor uzelf kunt vinden en bovendien   

interessante ontmoetingen heeft met 

andere (gelijkgestemde) gasten.  
 

omgeving 
De streek de Thiérache is een nog vrij 

onbekende, maar heerlijk rustige en 

aangename streek aan de rand van de 

Franse Ardennen. Glooiende heuvels 

worden afgewisseld met bossen en kleine 

riviertjes. Het is heerlijk groen, er is veel 

ruimte en u zult voelen dat de energie van 

de omgeving een ontspannend effect op u 

heeft. Er zijn geweldige mogelijkheden om 

te wandelen. Diverse wandelroutes laten u 

de mooiste plekjes in de omgeving zien, 

maar u kunt ook zelf de velden in trekken. 

Voor een vleugje cultuur kunt u naar Reims, 

Laon, Sedan, St.Quentin of Charleville-

Mezières rijden, maar ook de dorpjes in  de 

omgeving hebben genoeg interessante 

plekjes te bieden. In Saint Michel vindt u 

een bezienswaardige abdij, waar ‘s zomers 

klassieke concerten worden gegeven. Naast 

musea zijn er ook vele kerken en vestingen 

in de streek de moeite van een bezoek 

waard. Het departement de  l’Aisne is in 

Frankrijk namelijk het vierde departement 

als het gaat om cultuur.  

Enkele meertjes in de omgeving kunnen 

in de zomer voor een heerlijke verkoeling 

zorgen. 

De Mediumweek 
De mediumweek is voor beginners met  

ervaring en voor gevorderden die hun 

mediamieke ervaringen willen verdiepen en 

uitbouwen. We gaan werken met alle 

soorten mediumschap zodat we deze 

bijzondere innerlijke gaven circulair in ons 

leven kunnen integreren. Het werken met 

Gidsen en Dierbaren zal ons mediumschap 

verdiepen en zodanig uitbouwen dat we het 

in de praktijk kunnen aanbieden. 

Mediumschap, Trance-Mediumschap en 

Healing-Mediumschap zullen circulair als 

een  Mediumschap worden aangeboden 

alsmede reïncarnatie. De rode draden in ons 

leven, zal met ons huidig bestaan bewust 

verweven  worden zodat wij meer inzicht 

krijgen in de materie op zich en ons zelf. Zo 

kunnen wij ons Lichtwerk beter en 

evenwichtiger aanbieden. De kracht, de 

kennis en energie zullen we delen tezamen 

met vreugde, geluk, liefde en licht. 

Er zal hard gewerkt worden zodat we veel 

bagage mee kunnen nemen. Tevens zal  er 

tijd zijn voor jezelf en de prachtige 

omgeving. 

  

Boeking; info@mediumjaco.nl  

mailto:info@mediumjaco.nl

