Een rustplaats voor hart en geest
PROGRAMMA 2021
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Foyer de Charité
‘Marthe Robin’ Thorn
heet u van harte welkom!

Ziehier onze Foyer: een gemeenschap van vrouwen
en mannen waaronder een priester, de Foyervader.
Samen vormen wij een christelijk ‘gezin’ waarvan Maria
de Moeder is. We maken deel uit van de wereldwijde
familie van de Foyers de Charité en horen bij de Nieuwe
Bewegingen in de Kerk.
Het is onze roeping, mensen bij God te brengen.
Daarom bieden we in ons ruime en lichte huis dagen aan
van stilte, bezinning en geloofsverdieping voor mensen
van alle leeftijden, gelovig of twijfelend, met welke
achtergrond ook. Enige ‘voorwaarde’ is: een open hart.
In deze brochure vindt u een overzicht van alle
activiteiten waaraan u in 2021 kunt deelnemen.
(Voor jaaroverzicht: zie blz. 14)
We hopen dat de Foyer ook voor u ‘een rustplaats voor
hart en geest’ zal zijn en zien er naar uit, u te ontmoeten!
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AVOND:
STOP! & RELAX…
Je hebt een drukke baan, je besteedt aandacht aan
familie en vrienden. Maar ook wil je God niet loslaten.
Meer nog: je hebt Hem nodig! Dus reserveer je af en toe
wat tijd: een avond voor jou en God…
Om 19u is er een inleiding die je los maakt van de
drukte van de dag en in-leidt in je relatie met God.
Daarna een tijd van stilte en gebed, in de kapel of
profiterend van de rust van de tuin. Rond 21u een
gezamenlijke dagsluiting en nog een kopje koffie
met een goed gesprek voor je weer de weg opgaat.
Wie er om 18u al kan zijn krijgt soep en een boterham.
Je zult zien: een herademing!

God is Liefde. Foyervader A. Pierik
Vijf avonden om dieper binnen te treden in de dynamiek van dat geheim. Ook los van elkaar te volgen.
11 maart:
16 april:
3 juni:
22 sept:
15 dec:

God is liefde: over God als Vader
God is liefde: over de unieke betekenis van Jezus
God is liefde: over de Heilige Geest (God in ons)
God is liefde: over de Drie-eenheid
God is liefde: met Maria, geheim van menswording

Inclusief maaltijd van 18u tot 22u. Richtprijs € 10,Exclusief maaltijd van 19u tot 22u. Richtprijs: € 5,-

STOP! & RELAX
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RETRAITE ‘LIGHT’

Hoezo stilte?

Een retraite met ‘vakantiegevoel’: in een ontspannen
sfeer de kracht van de stilte ontdekken doorheen
gebed, enkele inleidingen, op weg zijn (bedevaart),
creatief bezig zijn, onthaasting en ontmoeting.
Foyer met vrienden

Bijna alle foyer-activiteiten zijn ‘in stilte’. Na een
kopje koffie, kennismaking en een eerste inleiding,
gaat u ‘de stilte in’ en spreekt u niet meer met de
andere deelnemers. U maakt het van buiten rustig,
om van binnen rustig te kunnen worden.
Stilte is heerlijk, als je weer kunt ‘horen’ wat er
leeft in je hart. Zo kom je dichter bij jezelf en ook
dichter bij de Heer. Soms is het droog, een stukje
woestijn. Maar ook dat schept kansen, want als
er niet zoveel ‘afleiding’ is, kan God weer aan het
woord komen. God schreeuwt niet, Hij fluistert, ‘de
stilte van een zachte bries’…
En als er vragen boven komen, u een verhaal kwijt
wilt of iets met iemand wilt delen? Dan kunt u
altijd bij de Foyervader/predikant terecht of bij de
andere leden van de gemeenschap. Zo’n persoonlijk gesprek verstoort de ‘stilte’ niet: het kan juist de
innerlijke rust heel goed doen.

28 april-2 mei Stilte: bedreigend? Of wonderlijke weg
naar meer identiteit & echtheid?
20-24 oktober
Jezus, waar verblijft U? Kom en zie!

Van woensdag 18u (broodmaaltijd)
tot zondag na de Mis rond 10.30u.
Richtprijs OVL € 185,- / Bo € 200,4

OVL =
Oude Vleugel, gemeenschappelijk sanitair in de gang.
Bo =
Boomgaard = nieuwbouw, met eigen sanitair.

STILLE DAGEN

CARNAVALS 3-DAAGSE

Even er uit, even rust. Tijd om bij de Heer te zijn en
ook om bij jezelf te komen. Luisteren naar de stilte.
Je laten verrassen door een Woord van God dat in de
stilte spreekt. De inleidingen helpen daarbij; de
gezamenlijke vieringen met de gemeenschap ondersteunen het geheel. Inleider: Foyervader A. Pierik

Carnaval ánders: geen ‘alaaf’ maar Alleluia! Nachtelijke
aanbidding. Lofprijzing. Een verlengd stil weekend met
een gezellige maaltijd als afsluiting.
Inleider: Foyervader A. Pierik

4 maart, do: Jezus waar verblijft U? Kom en zie!
25 mrt, do: 	Van de vele woorden naar het Woord dat
leven wekt!
27 mrt, za: 	Van de vele woorden naar het Woord dat
leven wekt!
17 april, za: Verlamt het leven? Hij zegt: sta op!
2 juni, woe: Heb je dorst? Kom naar de bron!
19 aug, do: Waar verblijft U? Kom en zie!
23 sept, do: Is het op? Doe wat Hij u zeggen zal
6 nov, za:
God heeft het laatste woord
25 nov, do: God heeft het laatste woord
16 dec, do: Maria en het geheim van de menswording
18 dec, za: Maria en het geheim van de menswording

13-16 februari, zaterdag 18u – dinsdag 14u.
Richtprijs OVL € 145,- / Bo € 160,-

Van 9.15u inloop/koffie tot 17.00u.
(9.45u inleiding - Eucharistie - warme maaltijd)
Richtprijs € 24,5

STILLE WEEKENDEN
Hooggevoeligheid in relatie met jezelf, met God en
met je naaste. Bethabara-gemeenschap
Thuis, in de kerk, op school en op je werk.
Info&inschrijving: www.bethabara.nl
5-7 februari
Verlamt het leven? Hij zegt: sta op! Foyervader A. Pierik
(met eigen programma voor kinderen, zie blz. 10)
23-25 april
Vrij worden in Christus Pastoor Juan van Eijk
In alle vrijheid voor Christus kunnen kiezen om vanuit
Hem te kunnen leven als kind van God. Gebaseerd op
het boek ‘Unbound’
4-6 juni
Waar verblijft U? Kom en zie!
Foyervader A. Pierik
20-22 augustus
Rachel’s Vineyard
Rachel’s Vineyard organiseert katholieke
genezingsweekenden voor de verwerking van abortus.
Info&inschrijving: www.RachelsVineyardNederland.com
24-26 september
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Ik ben opgestaan, maar nog steeds ben Ik bij je!
Past. Marc Heemels
Al vanaf het vroege Christendom neemt in de Introïtus
een psalm ons bij de hand en brengt ons binnen in het
mysterie van de feesten van de Heer. Deze drie dagen
van samenzijn krijgen de psalmen uit de 1e zondag van
de advent, de dagmis van Kerstmis, de 1e zondag van
de veertigdagentijd en Pasen een plaats. We kijken
biddend naar de oude Gregoriaanse teksten en naar de
nieuwere vertalingen, want in Gods Woorden vinden we
steeds nieuwe betekenissen, zonder daarbij het oude
en eerbiedwaardige uit het oog te willen verliezen.
1-3 oktober
Maria en het geheim van de menswording
Foyervader A. Pierik
3-5 december
Alle stille weekenden: van vrijdag 18.00u (broodmaal
tijd) tot zo. 16.30u. Richtprijs OVL € 97,- / Bo € 107,-

STILLE RETRAITES
6-DAAGSE RETRAITES Foyervader A. Pierik
29 maart-4 april, ma-zo, Goede Week:
Verlamt het leven? Hij zegt: sta op!
2-8 augustus, ma-zo: Heb je dorst? Kom naar de bron!
(met apart programma voor kinderen, zie blz. 10)
26 dec-1 jan, zo-za: vanaf 2e Kerstdag God heeft het
eerste Woord

Retraites

Een retraite is als een diamant die talloze facetten
van het geloof en van het leven als christen doet
schitteren. God ontmoeten als Vader, zien hoe de
Geest werkt, Jezus aanraken in de Sacramenten, je
samen Kerk weten met Maria als Moeder… In de afwisseling van inleidingen en stilte, persoonlijk gebed
en gezamenlijke vieringen, de dagelijkse Eucharistie
en Aanbidding, zelfs tijdens een wandeling in de tuin
of bij een kopje koffie, krijgt dat juweel steeds een
andere gloed.
De retraite is een ‘geheel’, God spreekt ook tussen
de regels door! Beetje bij beetje (her)ontdekt u hoe
het geloof zin geeft ook aan úw leven. Voor jong en
oud, beginners en ‘gevorderden’: een weldaad voor
hart en geest!

RETRAITE XS (X-tra Stilte!) Foyervader A. Pierik
Verdiepingsretraite voor wie de stilte al als vriend heeft,
met wat minder inleidingen en wat meer tijd voor persoonlijke meditatie & gebed, om rust te vinden in God.
22-28 februari, ma-zo: God heeft het laatste Woord; de
Apocalyps als Blijde Boodschap
13-19 september, ma-zo: De plaats van Maria in de Bijbel
en in ons leven

Elke retraite begint om 18u met een broodmaaltijd
en eindigt rond 10.30u na de Eucharistieviering tenzij
anders aangegeven. Richtprijs OVL € 265/ Bo € 290
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STILLE RETRAITES
KORTERE RETRAITE Spirituaal dr. B. Hegge
Jezus en Petrus. Open voor allen, samen met studenten
van Theologisch Instituut Rolduc (TIR)
30 juni-4 juli, van woensdag 17.30u (Eucharistieviering)
tot zondag 9.30u
Richtprijs OVL € 185,- / Bo € 200,PRIESTERRETRAITE Pater G. Wilkens S.J.
voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers.
11-17 juli, van zondag 18u (broodmaaltijd) tot zaterdag
9.30u zodat iedereen het weekend weer in de parochie
kan zijn.
Richtprijs OVL € 265/ Bo € 290
IGNATIAANSE RETRAITE Paters W. Biemans en
J. Stuyt S.J.
Dagelijks 2 inleidingen in de geest van Ignatius
(ca. 20 min.); daarnaast gelegenheid tot persoonlijke
begeleiding.
7-13 november, van zondag 18u (broodmaaltijd)
tot zaterdag 9.30u
Richtprijs OVL € 265/ Bo € 290
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FOYER: PLAATS VAN ONTMOETING
Als gelovige sta je vaak alleen. Het voelt soms wat
eenzaam als je er niet zomaar met vrienden of familie
over kunt spreken. Dan doet het goed, eens met ande
ren samen te zijn om het geloof te ‘vieren’. Boeiende
sprekers, kans om vragen te stellen, gezellige tafel
gesprekken, feestelijke Eucharistie… Alles om met
vreugde te beleven hoezeer we deel zijn van de grote
familie van de Kerk!
Geloofsdag
16 oktober, Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van
Groningen-Leeuwarden. De Kerk als volk van God en
de oecumene. De Kerk heeft haar wortels in het Oude
Testament, maar is uiteindelijk gesticht door Christus.
In de loop der eeuwen is de zichtbare Kerk uiteen
gevallen. Wat betekent dat in de huidige tijd?
Zaterdag van 10.00 u (koffie) tot 16.30u.
A.u.b. zelf een lunchpakket meebrengen
(Foyer zorgt voor soep). Richtprijs € 20,-

Vriendendag
11 september, zaterdag van 10.00u (koffie) tot 16.30u.
Lunch wordt verzorgd door de Foyer; vrijwillige bijdrage
bij de deurcollecte na de Mis.
Gastspreekster is Sophie Guex uit Châteauneuf,
postulatrice in het zaligverklaringsproces van Marthe
Robin. Zij zal vooral spreken over de betekenis van de
persoon en de spiritualiteit van Marthe Robin voor de
wereld van vandaag.
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GEZINNEN, JEUGD & JONGEREN
We zijn blij dat we met behulp van vrienden enkele
gezins- en jeugdactiviteiten kunnen aanbieden. De Kerk
en de maatschappij hebben behoefte aan jonge mensen
met ‘ruggengraat’, die vanuit hun verbondenheid met de
Heer hun steentje kunnen bijdragen aan de opbouw van
de wereld. Het in een goede sfeer samen optrekken, de
catechese, de ontmoeting met Jezus in Sacramenten en
persoonlijk gebed, alles draagt bij aan een stukje menselijke en geestelijke vorming.
Gezinsweekend Foyer met vrienden
Verlamt het leven? Hij zegt: sta op! (zie blz. 6)
23-25 april, vrijdag 17.30u-zondag 16.30u
Richtprijs OVL € 97,- / Bo € 107,Kinderen 50%
Gezinsretraite Foyer met vrienden
Heb je dorst? Kom naar de bron!
2-8 augustus, maandag 17.30-zondag 10.30u
Richtprijs OVL € 265,- / Bo € 290,Kinderen 50%
Meldt u de kinderen uiterlijk een maand van tevoren
aan zodat het team een aan de leeftijd aangepast
programma kan voorbereiden!
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Kindergebedsschool Foyer met vrienden
In de kindergebedsschool laten we ons door de
Bijbel helpen om naar Jezus te luisteren en met Hem te
spreken. Want Jezus leeft! Hij spreekt tot ons. Hij ziet
ons. We willen naar Hem kijken in de Eucharistie en bij
Hem zijn als zijn vrienden. Vrienden van Jezus houden
natuurlijk ook van spelletjes doen, samen zingen,
knutselen en buiten spelen!
Voor kinderen van groep 4 t/m 8. Doe je ook mee?
12-15 mei, woensdag 16u-zaterdag 16u. Richtprijs € 70,-

Tienerweekend Foyer met vrienden
Samen met leeftijdgenoten (van groep 8 tot 16 jaar)
eens een weekend op een leuke en creatieve manier
met je geloof bezig zijn? Kom dan naar het tiener
weekend in de Foyer! Een greep uit de activiteiten:
kennismakingsspel, DVD kijken & erover uitwisselen,
samen zingen, de H. Mis vieren met eigen bijdragen
door tieners (voorbeden maken, een lezing doen),
inleiding door de Foyervader, tijden van spel en
ontspanning, samen een Bijbelverhaal lezen, mooie
gebedsmomenten… en nog veel meer! Lijkt dit je iets?
Meld je aan, je bent van harte welkom!
9-10 oktober, zaterdag 17u-zondag 19u. Richtprijs € 25,Stille dag voor Jongeren Foyervader A. Pierik
Ben je tussen de 17 en 30 jaar? Denk je wel eens na
over je leven? En over Jezus? En over… een leven mét
Jezus? Dan ben je van harte welkom op de Stille Dag
voor Jongeren! We verwachten jullie rond 9.15u: kennismaking, kopje koffie… En dan de stilte in: een gevulde
stilte, met inleidingen die je in-leiden in het gebed,
persoonlijke stille tijd om na te denken, Eucharistie om
Hem te ontmoeten, warme maaltijd tot versterking van
de inwendige mens, aanbidding van hart tot Hart … tot
16.30u. Daarna is er voor iedereen een kop koffie/thee
zónder stilte en kunnen de liefhebbers nog wat napraten. We ontvangen je graag!
28 november, zondag 9.15-16.30u.
Richtprijs € 24,- ; Studenten € 18,-

Jong en actief!
Beste jongere, we zijn blij dat je bij ons bent geweest
voor een activiteit. We zouden het je ook gunnen hier
een eigen inbreng te hebben door zelf actief mee te
helpen, bijvoorbeeld bij een jeugd- of jongerenprogramma. Jij bent als jongere een goeie expert, waar
wij graag gebruik van maken! Zo bouwen we elkaar
op.
Interesse? Laat van je horen! mail@foyer-thorn.nl
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Marthe Robin
Marthe Robin (19021981): een christen
die de genade van
haar doopsel ten volle
beleefde. Als jongere
streed ze jarenlang
tegen een ziekte die
haar steeds meer in de
greep kreeg. Toen ontdekte ze dat ze voor
God kostbaar was zoals
ze was. Ze leerde Hem
kennen als een goede
Vader. Sindsdien wilde
ze een echte apostel
zijn en overal Gods
Goedheid laten zien. Vanaf haar ziekbed heeft ze het
leven van velen veranderd door haar troost, bemoediging, inzicht en gebed.
De Foyer de Charité
Marthe stichtte samen met de priester Georges Finet
in 1936 de Foyers de Charité: ‘haarden van liefde’, waar
een gemeenschap het Evangelie wil leven en doorgeven,
met name door retraites in stilte.
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Zending
Het onderricht van de Foyervader met het geloofsgetuigenis van de gemeenschap is een middel om de mensen
bij God te brengen. Door ons gebed en de dagelijkse
zorg voor huis, tuin, liturgie en alles wat nodig is, bereiden we de grond voor waarop Hij werkzaam kan zijn in
het hart van de gasten.
Roeping
Lid zijn van een Foyer, is een echte roeping. God wil
JOU. Hij wil je ontmoeten in een intens gebedsleven. Hij
schenkt je een gemeenschap en vraagt dat je daar 100%
deel van uitmaakt. Hij roept je niet op tot armoede maar
wel tot een zekere eenvoud. Hij daagt je uit, je gaven en
talenten in te zetten voor de opbouw van de Foyer en
de verkondiging. Het is leven als de eerste Christenen maar in het hier-en-nu!
Meeleefdagen
Stel: je bent een jongere van 18 jaar of ouder en je wilt
wel eens proeven aan dat gemeenschapsleven in Zijn
dienst. Een stuk regelmaat en gebedsleven ervaren.
Voelen wat het met je doet, om samen mensen bij God
te brengen. Als dat zo is, neem dan gerust contact met
ons op en we kijken samen naar de mogelijkheden.

BIJDRAGE IN DE KOSTEN / RICHTPRIJZEN
Materieel gezien bestaat ons huis al zo'n 45 jaar dank zij
het gratis werk van de Foyerleden, de hulp van vrienden
en de financiële bijdrage van de retraitanten. Die bijdrage is hard nodig, want uw verblijf brengt kosten met zich
mee en ook de veiligheidseisen en de algemene lasten
worden steeds hoger. Tegelijkertijd gaan we er van
uit dat ieder mens die dat verlangt, een retraite moet
kunnen volgen ongeacht zijn financiële situatie. Daarom
spreken we van ‘richtprijzen’, in de hoop dat velen van
u een ruimere bijdrage leveren, zodat ook anderen de
weldaad van een retraite kunnen ervaren. De kamers
van ‘De Boomgaard’ hebben eigen douche en toilet. Wij
menen voor die kamers iets meer te mogen vragen dan
voor de kamers in de ‘Oude Vleugel’.

ANBI / giften
* Graag wijzen wij u erop dat giften voor de Foyer aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (ANBI-status).
* Weet u al dat tegenwoordig een periodieke gift volledig aftrekbaar is zonder dat u daarvoor een notariële
akte moet laten opstellen? Eis van de belasting is daarbij wel dat deze gift een looptijd heeft van minimaal
5 jaar. Zou u op die manier de Foyer willen steunen?
Neem dan contact met ons op en wij sturen u een
model-schenkingsovereenkomst die door de belastingdienst is goedgekeurd.
* Ook door andere soorten van giften, schenkingen,
legaat of erfenis kunt u meehelpen om de Foyer
financieel gezond te houden.
Hartelijk dank voor uw gaven, die ons in staat stellen om
ook in de toekomst ons werk te blijven doen!
Betalingen of giften kunt u overmaken op rekeningnr.
NL68 INGB 0005 2389 30 (BIC: INGBNL2A) t.n.v.
Stichting Foyer de Charité ‘Marthe Robin’ Thorn
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JAAROVERZICHT

2021
feb.

14

blz.

5-7
Bethabara Hooggevoeligheid
6
13-16
Carnavals-3-daagse
5
22-28 Retraite XS (X-tra Stilte)
7
maart 4
Stille Dag
5
11
Avond Stop&Relax
3
12-13
Gereserv. echtgenotes diakens+TIR
25
Stille Dag
5
27
Stille Dag
5
29 maart-4 april Retraite (Goede Week)
7
april 16
Avond Stop&Relax
3
17
Stille Dag
5
18-19
Gereserv. navorming jonge priesters
23-25 Stil Weekend (tevens kinderprogramma) 6, 10
28 april-2 mei Retraite Light met ontspanningsmomenten 4
mei 12-15
Kindergebedsschool
10
juni 2
Stille Dag
5
3
Avond Stop&Relax
3
4-6
Stil Weekend Juan van Eijk
6
30 juni-4 juli
Retraite (korter)
8
juli
11-17
Priesterretraite G. Wilkens S.J.
8
aug. 2-8
Retraite (tevens kinderprogramma)
7, 10
19
Stille Dag
5
20-22 Stil Weekend
6
31 aug-7 sept Gereserv. Seminarie-retraite

blz.

sept. 11
13-19
22
23
24-26
okt. 1-3
8-9
9-10
16
20-24
nov. 6
7-13
19-21
25
26-27
28
dec. 3-5
15
16
18
26 dec-1 jan’22
31 dec-1 jan.’22

Vriendendag
9
Retraite XS (X-tra Stilte)
7
Avond Stop&Relax
3
Stille Dag
5
Gereserveerd Rachel’s Vineyard
6
Stil Weekend Past. Marc Heemels
6
Gereserv. echtgenotes diakens+TIR
Tienerweekend
11
Geloofsdag Mgr. van den Hout
9
Retraite Light met ontspanningsmomenten 4
Stille dag
5
Ignatiaanse Retr. W.Biemans/J.Stuyt SJ
8
Gereserveerd Alliance
Stille Dag
5
Gereserv. Theologisch Instituut Rolduc
Stille Dag voor Jongeren
11
Stil Weekend
6
Avond Stop&Relax
3
Stille Dag
5
Stille Dag
5
Kerstretraite (vanaf 2e Kerstdag)
7
Oudejaarsaanbidding

HOE BEREIKT U DE

FOYER DE CHARITÉ‘MARTHE ROBIN’ ?
Per openbaar vervoer vanuit:
- Weert:
buslijn 73, uitstappen bij bushalte ”Thorn Centrum”.
U komt uit de richting Ittervoort.
- Roermond:
buslijn 72 of 73, uitstappen bij bushalte ”Thorn
Centrum”. U komt uit de richting Wessem.
Per auto vanuit de richting:
- Eindhoven:
A2 volgen tot voorbij Weert. Afslag Grathem/
Thorn, rechtsaf. Na ca. 2 km bij de stoplichten links
af. Het is dan nog ca. 1 km tot Thorn, u komt uit de
richting Ittervoort.
- Maastricht:
A2 volgen tot voorbij Maasbracht. Na de brug over
de Maas afslag Wessem nemen, aan het einde
rechtsaf. Weg volgen tot onder de snelweg door,
dan direct rechtsaf. Verder steeds rechtdoor. Vanaf
de tweede rotonde in Wessem is het nog ca. 3 km
tot Thorn.
In Thorn volgt u de route zoals achterop is aangegeven.

INSCHRIJFFORMULIER
Onderstaand formulier invullen, uitknippen en opsturen naar:
Foyer de Charité “Marthe Robin” Onder de Bomen 2 - 6017 AL Thorn
U kunt ook inschrijven via onze website: www.foyer-thorn.nl
Naam: dhr / mevr / priester / religieus(e)
Geboortejaar: 		

Beroep:

Straat en huisnr.:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Heeft u al eens eerder een Foyer-activiteit gevolgd? Ja / Nee
Ik verlang deel te nemen aan:
activiteit 		

van 		

tot

Ik verkies een plaats in De Boomgaard / Oude Vleugel
Ik geef toestemming dat mijn gegevens in het adressenbestand
worden opgenomen Ja / Nee
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Noodzakelijk dieet? Neemt u a.u.b. contact met ons op zodat we
de mogelijkheden kunnen bespreken.

DE FOYERS DE CHARITÉ IN DE WERELD

ENKELE PRAKTISCHE GEGEVENS

-B
 rengt u a.u.b. toiletartikelen, handdoeken en lakens mee? Laken-/
dekbedpakket kan eventueel ook verstrekt worden tegen een
vergoeding van € 8,00.
- Gelieve uw bijbel mee te brengen en evt. schrijfgerei.
- Handig als priesters en diakens hun albe meebrengen.
- Dagindeling vindt u op uw kamer.
- Het huis is rolstoelvriendelijk. Er zijn 2 MIVA-kamers.

Foyer-centrum Châteauneuf-de-Galaure, www.lesfoyersdecharite.com

FOYER DE CHARITÉ ‘MARTHE ROBIN’
Onder de Bomen 2, 6017 AL Thorn
T 0475-56 27 70
Facebook: Foyer de Charité ‘Marthe Robin’ Thorn
Instagram: @foyerdecharitemartherobinthorn

mail@foyer-thorn.nl www.foyer-thorn.nl

