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YOGA & MEDITATIE

Tijdens dit weekend zijn de yoga- en
meditatielessen afgestemd op het thema
van de retreat: ontspannen, omarmen en
loslaten. Dit doen we d.m.v. zachte
vormen van Yoga. Denk hierbij aan o.a. 
 Gentle Flow, Yin Yoga en Yoga Nidra.
De lessen zijn voor ieder niveau geschikt.
Ervaring met yoga is niet vereist. De
yoga- en meditatielessen worden gegeven
door Esmee Kapaan.

NATURAL FOOD

Het verschil tussen het lichaam vullen en
het lichaam voeden, dat is waar het bij
natuurvoeding om draait, Door te koken
met pure en verse producten ervaar je
niet alleen de gezondheidsvoordelen, ook
zal de maaltijd een stuk intenser smaken
waardoor deze nog lekkerder wordt! 
De heerlijke vegetarische maaltijden
worden met liefde bereid door Ellis
Verduijn.
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COACHING

Je kent jezelf het beste, maar er zijn vaak
plekken waar je zelf niet komt. Dan kun
je heel goed een spiegel gebruiken die je
die blinde vlekken helpt te zien. Dat is
wat we doen in coaching. Niet alleen,
maar samen werken we aan jouw nieuwe
inzichten. Het is geen advies, want jij hebt
alle antwoorden al in je. Onze life coach
Katelijne van Tienhoven gaat jou helpen
deze antwoorden helder te krijgen.
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OER BOERDERIJ ERVE MIDDELKAMP

Op deze historisch mooie plek in de Lutte staat een typische
Twentse boerderij (Jan Jans begin 1900) die recentelijk
helemaal getransformeerd is tot een inspirerende retreat
accommodatie. Erve Middelkamp is een plek geworden waar
je terug kunt naar de essentie en waar je vooral jezelf kunt
zijn. De opsmuk is weggelaten maar de boerderij is van alle
gemakken voorzien om jou een fijn verblijf te bezorgen. Je
slaapt in een privékamer met een knusse bedstee en een eigen
douche. Er is een sfeervolle woonkamer en een fantastische
zolder met een fenomenaal uitzicht over het landgoed. 
's Ochtends kun je er zelfs de reeën zien rennen!

Merk jij dat je de laatste tijd niet meer toe komt aan ontspanning? Heb jij behoefte om weer te verbinden met jezelf? Snak jij er
enorm naar om er even tussenuit te gaan? Tijdens deze SELF retreat is het tijd voor jou! Op Landgoed Egheria, een prachtig
natuurgebied en onderdeel van natuurmonumenten Twente, heb je de tijd en ruimte om tot rust te komen. Volledig terugkeren
naar jouw kern, jouw essentie. Je bent tijdens dit weekend bewust bezig met je lichaam en geest door o.a. meditatie, yoga en
gezonde natuurlijke voeding. Als het over zelfzorg gaat, geloven wij in een holistische aanpak. Daarom is dit weekend meer dan
een gemiddelde yogaretreat. We gaan echt de diepte in d.m.v. inspirerende groepssessies en de mogelijkheid tot 1:1 coaching met
onze eigen life coach. Na dit weekend heb je nieuwe inzichten opgedaan over jezelf, ben je echt tot rust gekomen en kun je thuis
met nieuwe energie vooruit.

tijd voor jou
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ESMEE KAPAAN

Esmee is  eigenaresse van Yogaschool
Balans in Etten-Leur. Esmee is opgeleid
in diverse Yin en Yang yogastijlen, maar
haar grootste liefde ligt bij de zachte en
helende vorm van yoga: Yin yoga.
Tijdens dit weekend laat ze jou de kracht
van zachtheid ervaren d.m.v. diverse
milde yogalessen en meditaties. Ervaar
wat het met je lichaam, mind en spirit
doet, wanneer je jezelf toestaat te
ontspannen,

ELLIS VERDUIJN

Ellis is eigenaresse van EVE Yoga &
Natural Health in Breda. 
Ellis is yogadocente en
natuurvoedingsdeskundige met een grote
passie voor het creëren van maaltijden
die gezond maar bovenal ook lekker zijn.
Tijdens dit weekend zorgt Ellis ervoor
dat je niets tekort komt. Ook geeft ze je
gemakkelijke tips & tricks om zelf thuis
aan de slag te kunnen.
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KATELIJNE VAN TIENHOVEN

Katelijne is eigenaresse van coaching
praktijk U R ALIVE. in Breda. Als life
coach en NLP Practitioner werkt ze met
jou samen om een beter beeld te krijgen
van wie je bent en wat je wilt. In haar
werk helpt ze mensen hun meest
authentieke leven te leven. Tijdens dit
weekend neemt Katelijne je mee in
inspirerende groepssessies en heb je ook
de mogelijkheid om  1 op 1 wat meer de
diepte in te gaan.
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team

INVESTERING: 
€ 579,00

INCLUSIEF BIJ JOUW VERBLIJF:

2 overnachtingen in een privékamer met knusse bedstee en
een eigen douche.
Gezonde vegetarische maaltijden en snacks.
Warme en koude dranken.
Deelname aan alle yogalessen, groepssessies en workshops.
Een 1:1 coachsessie.
Voldoende eigen tijd om te genieten van de omgeving of
om eindelijk eens dat boek uit te lezen.

CONTACT

E info@selfretreat.nl
T 06 470 102 02

DATUM

Aankomst: Vrijdag 15 okt. 16:30 uur
Vertrek: Zondag 17 okt. 16:30 uur

ADRES

Oerboerderij Erve Middelkamp
Bentheimerstraat 15, de Lutte


