
Leven vanuit je hart!

Woensdag ochtend 28 
juni  t/m zondag 
middag 2 juli 2023  

Datum Locatie Wie

De Maanhoeve 
in Exloërveen

De retreat wordt begeleid  
door Wilko Iedema, Marjan 
Imminkhuizen en Martine Kurpershoek

€ 1125,- 

€ 975,-  

€ 850,- 

€ 825,- 

     Prijzen 

Aanmelden via:
levenuitjehart@gmail.com samo-rebalancing.nl

2-persoonskamer pp.

1 -persoonskamer pp.

The way of the heart 
is the way of courage.

It is to live in insecurity; 
it is to live in love, and trust;

it is to move in the unknown.”
 

- Osho -

Verlang je ernaar om meer vanuit je hart te leven?
Welke uitdagingen kom je dan tegen?
Hoe zou je leven eruit zien, als je meer vanuit je hart leeft?

4-persoonskamer pp.

tent of camper pp.



     Wilko Iedema
Wilko Iedema (1954) werkt al meer dan 35 jaar als Rebalancer en Counselor. Hij is senior 
gastdocent bij de Rebalancing® School. Hij heeft een groot hart voor zijn werk en gaat lastige 
thema’s niet uit de weg. Wilko is een bezield vakman in het begeleiden en inspireren van 
individuen en groepen.

 
    Het programma
De retreat biedt inventieve, creatieve en meditatieve tools om de muren rondom je hart te 
leren kennen en in jouw tempo te laten smelten. Wil je samen met ons deze reis van je hoofd 
naar je hart maken?  Je bent van harte welkom! 

     De accommodatie
De retreat vindt plaats in retraite centrum 
De Maanhoeve in Exloërveen in Drenthe.
Het centrum beschikt over een prachtig 
aangelegde stiltetuin van maar liefst 2 
hectare groot waar je heerlijk kunt wandelen 
of uithangen. in de 2 hoofdgebouwen zijn 
 1-, 2- en 4-persoonskamers  aanwezig. 
Ook is er een mogelijkheid om te kamperen. 

.

4 overnachtingen in een- twee-of 
vierpersoonskamers.
4 vegetarische diners, 5 x lunch, 4 x         
ontbijt en gezonde snacks. 
onbeperkt kruidenthee, koffie en  water.
gebruik van meditatiekussens en 
yogamatten

      Inclusief

     Voor wie?
De retreat is open voor iedereen die samen met ons deze fundamentele reis wilt maken. 

     Contact
Voor vragen kun je contact opnemen met:

Marjan Imminkhuizen 06 49 79 73 62 | Martine Kurpershoek 06 53 66 39 93
Aanmeldingen via levenuitjehart@gmail.com

Van hoofd naar hart
Ervaringen van deelnemers 

"Ik voel me zo licht nadat ik in de retreat meer dan 30 jaar haat en boosheid heb 
achtergelaten. Maar ook zeker dat ik van mezelf ben gaan houden, en ervaren dat ik het 

waard ben om met heel mijn hart van mijzelf te houden "
- John -

                    
"Ik heb me heel veilig, gezien en uitgedaagd gevoeld en ik voelde me 

gedragen en verbonden."
- Marijke _

 
"De retreat is voor mij het begin geworden van een nieuwe weg. Waar die precies 

heen leidt weet ik niet. Ik ga op avontuur. Soms maakt dat me ook wel onzeker. 
Maar ik voel een enorme kracht in mezelf,"

- Gerbrand -

"Het was een mooi programma, goede afwisseling van intensiteit en 
rustmomenten. Inspelen op wat er nodig was"

- Nieke -
 


