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Een cadeautje voor jezelf. Dat dus. Op een geweldige plek. Een mini-
break die jou voedt op alle fronten. Echt kwaliteit. 
 
Visualiseer: 
1 dag of 2 dagen in de natuur, verstillen en vertragen, rond het knisperend 
kampvuur verzamelen, je energie opladen, uit je hoofd komen, genieten, 
rusten en desgewenst helderheid krijgen over een thema dat voor jou nu 
relevant is? 
 
Ja je kunt ook weer op het terras zitten, sporten, naar het pretpark en naar 
het zwembad. En …… wat als je niet hoeft te kiezen? Dat het èn-èn kan zijn. Ik 
heb het programma van mijn Midzomer Weekend namelijk in stukjes 
geknipt. Dus kom 1 dag, of beide als je echt toe bent aan een oplaad-
moment. 
 
Denk je of voel je  ‘mmmm dat klinkt heerlijk’… let me know!.  
 
Waarom deelnemen aan het Midzomer weekend? 
 
In de drukte van alledag is het soms een flinke uitdaging om tijd en 
aandacht te nemen om simpelweg te ‘Zijn’ vooral nu de wereld zich weer 
opent en er weer heel veel dingen aan ons trekken. En toch is de periode 
rond 21 juni een uitstekend moment om even stil te staan, om te reflecteren 

Nu in stukken geknipt, dus kom 1 òf 2 dagen 	

THUJA Midzomer weekend 
za 26 en zo 27 juni 

- zaterdag: 1 daagse Nature Retreat 
- zaterdagnacht: Sleeping under the Stars 

- zondag: 1-daagse Silent Retreat 
 

Onderdelen zijn los te boeken of in combinatie 
(overnachting alleen in combinatie met 1 of beide dagen) 
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en om je eigen innerlijke stem te horen. In het jaar is het eigenlijk net als 
een adem-teug op het ‘dooie’ punt wanneer de inademing zich keert en 
een uitademing wordt. Dat moment. Dat vraagt om even pas op de plaats. 
Het Midzomer Weekend biedt je de mogelijkheid om op adem te komen 
en te voelen wat er van binnenuit geleefd wil worden. De retraitedagen 
ondersteunen een proces van openen. Van daaruit ontstaat vaak vanzelf 
een idee over de richting en de next steps die je kunt zetten. 

Wat kun je verwachten? 

*Nature Retreat zaterdag 
In het programma van zaterdag komen ontspanning, ontdekking en 
ontmoeting samen. Met de natuur als voornaamste bron van wijsheid. We 
zijn met een kleine groep maar je bent er voor jezelf. Door ervaringen uit te 
wisselen inspireren we elkaar. Het programma heeft een rustig tempo en 
een natuurlijk ritme maar er zit wel een doordachte flow onder met een 
begin, een midden en een einde. Daarbij worden werkvormen en 
oefeningen ingezet die het proces ondersteunen. Denk daarbij aan zowel 
solo-tijd in de natuur als het uitwisselen van ervaringen met de groep. 
 
*Sleeping under the stars zaterdagnacht 
Zaterdagnacht overnachten we op het terrein van de Buurtsteeg op 
Landgoed Huis te Maarn, omringd door het bos. We gaan ’s avonds nog het 
bos in, vieren de zomer samen rondom het vuur en slapen buiten. Als het 
weer het toelaat dan slapen we onder de sterren en anders onder een 
afdak. Indien nodig kunnen we ons altijd naar binnen verplaatsen. Het is 
ongeveer de kortste nacht: de zon gaat die nacht pas om 22:04 onder en 
alweer om 05:22 weer op. Een bijzondere ervaring. ’s Ochtends sluiten we 
‘de nacht’ af met een licht ontbijt. Het voelt kloppend om de overnachting 
aan te bieden in combinatie met het dagprogramma van de zaterdag of de 
zondag (of beide). Dan heeft het ook echt een functie. 
 
*Silent Retreat zondag 
In het programma van zondag zit bewust meer rust en verstilling. De nacht 
is zo kort dat er overdag juist ook ruimte zal zijn voor ontspanning (en/of 
een siësta). Los van de gezamenlijke opening en sluiting brengen we de 
dag door in stilte. Ik geef uiteraard wel de bedding voor de stilteperiode 
middels uitnodigingen en waar nodig kun je mij opzoeken. Deze dag kun je 
zien als een gelegenheid om te rusten, op adem te komen, bij te tanken. Er 
hoeft niets. Volg je gevoel. Wandel, slaap, teken, schrijf, schommel, spring 
of doezel in de hangmat. Dompel je onder in de natuur en omarm de stilte.  
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Praktisch 
Locatie:  De Buurtsteeg op Landgoed Huis te Maarn, een   

prachtige locatie midden in het bos op de Utrechtse 
Heuvelrug. Het is tien minuten lopen vanaf station 
Maarn en er is voldoende parkeergelegenheid.  

Adres:    Buurtsteeg 7 te Maarn 
Groepsgrootte:   telkens tot 8 personen 
 
*Nature Retreat zaterdag 26 juni 
Ontvangst:   zaterdag 26 juni vanaf 09:30u 
Tijden:    zaterdag 26 juni 10.00u – 18.00u 
Verzorging: koffie, thee en lekkers zijn inbegrepen evenals een  

vegetarische lunch. 
Kosten:   199 Euro (particulier incl. BTW, zakelijk excl. BTW) 
 
*Sleeping under the Stars zaterdag 26 juni 
Ontvangst:   zaterdag 26 juni vanaf 19.00u 
Tijden:    zaterdag 26 juni 19:30u – zondag 27 juni 08:30u 
Verzorging: koffie, thee en lekkers zijn inbegrepen een eenvoudig 

vegetarisch diner en een licht ontbijt. 
Kosten:   99 Euro (particulier incl. BTW, zakelijk excl. BTW) 
 
*Silent Retreat zondag 27 juni 
Ontvangst:   zondag 27 juni vanaf 09:30u 
Tijden:    zondag 27 juni 10.00u – 18.00u 
Verzorging: koffie, thee en lekkers zijn inbegrepen evenals de 

ingrediënten voor een lunchpakketje om mee te 
nemen in het bos. 

Kosten:   199 Euro (particulier incl. BTW, zakelijk excl. BTW) 
 
Heb je zin om er bij te zijn? Of heb je nog vragen?  
 

 
Bel of mail me gerust: 
Nanke Lavrijsen 
06 47240524 
nanke@thujaleadership.com 
 

En droom ondertussen alvast mee van midzomer onder de sterren ★��★��★��
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Achtergrond THUJA programma’s: van ‘The Bush’ naar het Bos 
 
In 2019 richtte ik THUJA Leadership op vanuit mijn verlangen om bij te 
dragen aan een mooiere wereld door het begeleiden van 
bewustzijnsontwikkeling en innerlijke transformatie. Leadership Journeys 
maken, naast coaching en organisatieontwikkeling, deel uit van mijn 
aanbod omdat daarin alles voor mij samenkomt. Begin 2020 organiseerde 
ik een Leadership Journey naar Zuid-Afrika en kort daarna een Team 
Journey naar Marokko. Daarna maakte ik noodgedwongen een pas op de 
plaats. Maar die journeys brachten zoveel moois, en ik voel in al mijn vezels 
dat ik de draad wil oppakken. Alleen is reizen inmiddels nóg minder 
vanzelfsprekend dan het al was.  
 

    
 
Maar gelukkig ervaar ik dat, hoewel ik zielsveel van Afrika houd, dat mijn 
journeys niet gebonden zijn aan een plek. De kracht van Afrika draag ik in 
mij en de lessen die ik daar heb geleerd maken mij tot wie ik nu ben, als 
mens, en als coach en gids. 
 
Èn… wat in Afrika kan, kan ook hier: Vertragen, Herinneren, Wandelen, 
Verbinden, Om het vuur verzamelen, Spreken vanuit je hart, Luisteren met 
aandacht, In stilte zijn, Voelen, Genieten. Het ritme van de natuur volgen. Je 
verwonderen over de schoonheid om je heen. Het is een kwestie van doen. 
En ja de setting helpt, dus daarom bied ik de bedding daarvoor aan. Voel je 
welkom. 
 
Wat mijn ervaringen in Afrika mij hebben gebracht is een diep besef dat we 
onderdeel zijn van een groter geheel. En wat een verschil dat dat 
bewustzijn kan maken in je leven. Het mooie is dat ook dát plaats-
onafhankelijk. Het is overal en altijd toegankelijk. Het is IN ons. Het is een 
staat van zijn. Als wij ons toewenden, onze neus die kant op zetten, dan is 
het er. Dan komen we thuis in onszelf en in onze ware natuur. 
 
Kortom: de journeys zet ik voort. Voor nu echter dichter bij huis. Niet in ‘The 
Bush’ maar in het bos, op de door mij zo geliefde Utrechtse Heuvelrug. 


