
- In de diepte - 
 

Een 3-daagse duik in jouw diepte,  
om dieper in jouw element te raken.  

 
 

“Durf ik er op te vertrouwen, 
dat het leven het beste met me voorheeft.” 

 

 

 
Jouw element. 
Wat doe jij waardoor je uit je element raakt? En hoe ben jij als je voluit in je 
element bent. Wat is jouw werking dan? Je komt deze dagen in contact met 
jouw dieperliggende patronen die je uit balans brengen en ervaart hoe het is 
om daar doorheen te breken en jezelf vrij te maken van deze patronen en 
overtuigingen. Jouw helderheid en levendigheid voller in te brengen. En te 
ervaren wat dat in jou en in interactie met jouw omgeving te weeg brengt. Hoe 
je dan bent. Deze 3-daagse duik geeft je de tijd en ruimte om dieper in jezelf te 
raken. En in die diepte te ervaren wie je in werkelijkheid bent. Los van de 
alledaagse praktijk. Vol in jouw kern. Jouw helderheid. Jouw element.  
 
De natuur als inspiratiebron. 
Gedurende deze dagen verblijven we met elkaar in de natuur. Zij is onze meest 
pure inspiratiebron is. De natuur helpt ons dichterbij ons zelf te komen. Dat wat 
van nature bij je past en wie jij van nature bent. We ervaren letterlijk de 
elementen om te zien hoezeer dit verbonden is met ons eigen element. Om van 
daaruit te ervaren wat er hier en nu meer en voller vanuit jou gedaan wenst te 
worden.  

 
 
 
Samen ontdekken.  
Drie dagen van samen zijn. Reisgenoten die eenzelfde weg afleggen en elkaar 
daarin tot inspiratie en tot steun zijn. Het contact met de ander is daarbij de 
spiegel waarmee we leren over onszelf. De bedding van de groep maakt dat er 
continue mogelijkheid is om jezelf verder te ontdekken en te ontwikkelen. 
Gedurende de dagen maken we gebruik van verschillende werkvormen zoals 
lichaamswerk, meditatie, visualisatie, ervaringsgerichte en creatieve 
oefeningen. We wisselen momenten van samenzijn en alleen zijn, activiteit en 
rust, beweging en stilte af.  
 
Thuis zijn.   
Ik nodig jullie van harte uit bij mij thuis bij Boshuis de Adelaar. We werken veelal 
buiten en in de tipitent. Jullie kunnen overnachten in jullie eigen mee te 
brengen tent en we verblijven op basis van zelfzorg: we bereiden de maaltijden 
met elkaar. 



Stevig en zacht. 
Ik nodig je deze dagen uit jouw element vol te 
ontdekken. Mijn begeleiding is speels, precies, 
zorgvuldig en verfijnd. Ik durf op een liefdevolle 
manier scherp te zijn en dompel me graag samen met 
jullie onder in dit weekend vol verrassingen.   
 
Jouw diepte ervaren. Dat is Andere Koek! 
 
 

Wanneer:  Vrijdag 16 sept 2022 10.00u tot zondag 18 sept 2022 17.00u  
Waar:   Boshuis de Adelaar in Haaren waar we in een tipitent werken      
   en er ruimte is om jouw eigen slaapplek (tent) op te zetten.  
Investering:   Ik vraag je een vergoeding te betalen van €375,- excl. btw.  
Aanmelden:  Je kunt een mail sturen naar rianne@andere-koek.nl. De    
   retraite gaat door bij minimaal 4 deelnemers.  
 
What’s in? 
◊ Telefonische kennismaking voorafgaand aan onze reis.  
◊ Drie maaltijden per dag. We verzorgen de bereiding samen.  
◊ Onbeperkt bronwater, koffie, thee en fruit. 
◊ Een verdiepend programma met volop coaching en begeleiding ihkv 
persoonlijke ontwikkeling.   
◊ Een oefenwerkplaats om jouw element verder te ontwikkelen.  
◊ De vrijheid om gedurende de dag te doen wat voor jou passend is. 
 
Bijkomende kosten  
◊Annulerings- en reisverzekering. 
◊Drank anders dan koffie/thee/water. 
◊ De boodschappen voor één maaltijd. 
 

Wat neem jij mee? 
◊ Jouw nieuwsgierigheid en bereidheid om te leren van en met elkaar.   
◊ Een supportende houding richting de andere deelnemers.  
 
Wat levert dit alles je op? 
Meer inzicht in jezelf en jouw element. Helderheid. Focus. Stevigheid. 
Levendigheid.  
 
Wees welkom! 
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik er enorm naar uit zie om dit avontuur 
samen in te gaan. Je bent van harte welkom! Als je van gedachten wilt wisselen 
of vragen hebt dan neem gerust contact op. 
 
Ben jij toe aan jouw next step en deze verdieping?  
Wees welkom. In de diepte!  
 
 
 
Met liefs, 
 
 

 
 
| www.andere-koek.nl | 
| rianne@andere-koek.nl |  
| 0620324288 | 


