
natuurlijk vertrouwen in herstel

“Tijd om met  
jezelf te sparren” 

Ook zo’n 

behoefte 

aan een 

Buitendag?

Voor wie?
Soms loop je vast op werk of privé. Wat 

eerst ‘vanzelf ging’ of normaal was, is 

dan ineens niet meer vanzelfsprekend. 

Je kunt wel wat tijd en ruimte voor jezelf 

gebruiken. Herken jij jezelf hierin? Hof 

van Hovenkamp biedt Buitendagen aan, 

waarin de nadruk ligt op opbouw en 

herstel in de natuur. 

Wat gaan we doen?
De natuur in! We steken de handen uit 

de mouwen en gaan aan de slag voor 

het Utrechts Landschap, maar er is ook 

ruimte voor reflectie, ontmoeting en rust. 

Wat bieden wij jou?
Vanuit een tijdelijk basiskamp middenin 

het groen, gaan we met een kleine groep 

deelnemers (max. 8) aan de slag in de 

natuur. We doen klein onderhoud voor 

o.a. Utrechts Landschap. Het ‘met de 

handen in de aarde’ werk, wisselen we af 

met stilte, reflectie en een goed gesprek 

met gelijkgestemden. Dit alles onder 

begeleiding van een coach en een fijn 

team. Niets hoeft, alles mag. Het werken 

vanuit Positieve Gezondheid en eigen 

regie staat voorop. Het team van Hof van 

Hovenkamp helpt je om de eigen (veer)

kracht weer aan te spreken. 

Waar ontmoeten we elkaar?
We spreken rond 9:45 uur af op 

een treinstation en pakken samen 

de OV-fiets om naar ons tijdelijke 

bosbasiskamp te gaan. Rond

16:00 uur zijn we weer terug op het

treinstation.

Kosten
Kom je via een werkgever, dan zijn de 

kosten € 250,- excl. BTW. Voor particuliere 

deelname, neem even contact op  

(06-25 445 991).
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Meld je aan via info@hofvanhovenkamp.nl 
www.hofvanhovenkamp.nl

Programma:
09:45  Verzamelen op het treinstation

10:00  Samen vertrekken, met een OV-fiets, naar het 

Basiskamp

10:30  Koffie & thee, kennismaken met elkaar

11:15  Handen uit de mouwen in de natuur

12:45  Biologische lunch

13:30  Activiteit gericht op rust 

14:15  Activiteit gericht op ontmoeting

15:00  Samen afronden

15:30     We vertrekken als groep naar het treinstation Kom 
luisteren 
naar de 
stilte

natuurlijk vertrouwen in herstel

Hof van
Hovenkamp

In samenwerking met


