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4-daagse Inspiratiereis Pinksteren:  
‘Wandelen, bomen/kruiden en creativiteit’ 
Vrijdag 07 juni t/m maandag 10 juni 2019 

Voor wie? 
4-daagse minivakantie. Voor wie even wil bijkomen, wandelen in de natuur én nieuwe inspiratie wil 
opdoen. Het thema is bomen en kruiden. We werken de opgedane inspiratie uit tijdens ontspannen en 
creatieve workshops met kruiden én met tekenen/schilderen.  
 
We gaan in de ochtend wandelen -een deel in stilte - om dieper te kunnen ervaren, in jezelf en naar de 
natuur. We staan af en toe stil bij bomen en kruiden die we tegen komen, om nader met hen kennis te 
maken. Wat is hun wezen? Wat betekenen zij voor jou? 
 

 

Plaats   

We verblijven in Centrum Savita in Niedersfeld, nabij Winterberg in Sauerland. Centrum Savita is een 
bijzondere plaats midden in de prachtige natuur van Sauerland. Meer info over Centrum Savita: 
www.savita.nl. 
 

 

Met wie 

Carolien Hendrix organiseert de reis, begeleidt de wandelingen en de 
activiteiten met kruiden. Carolien is milieuadviseur en kweekt kruiden en 
bloemen. Ze maakt kruidentoepassingen voor zichzelf en de mensen om haar 
heen. Meer info: www.hubertinahof.nl.  

Suzanne van den Homberg geeft zaterdag een Inspiratie-workshop.  
Deze workshop geeft je stof tot nadenken over wat voor jou belangrijk is. 
Zodat je iets kunt creëren dat dicht bij jezelf staat. Suzanne is 
vormgever/illustrator. Meer info: www.suzannesinspiratie.nl. 
  
Carolien en Suzanne zijn nichtjes en groeiden op in hetzelfde dorp.  
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Programma (wijzigingen voorbehouden) 
Vrijdag 07 juni  
14.00   Aankomst, kamer bekijken en iets drinken.  
15.00  Kennismaking en stukje wandelen in de  
  omgeving.  
18.00   Avondmaaltijd.  
20.00  Korte introductie van enkele kruiden en  
  massageolie maken  

Zaterdag 08 juni 
08.00-09.00  Ontbijt  
10.00-12.30  Wandelen  
13.00   Lunch 
14.00-16.30  Inspiratie-workshop 'Me-time'. 
  Je verrast jezelf met potlood, ecoline, witte 
  Posca-stift en zwarte pen. 
18.00   Avondmaaltijd.  
  Avond ter vrije besteding  

Zondag 09 juni 
08.00-09.00  Ontbijt  
10.00-12.30  Korte introductie enkele kruiden. Kruiden 
  zoeken en thee en/of zalf maken. 
13.00   Lunch 
14.00-17.30  Wandelen  
18.00   Avondmaaltijd.  
  Avond ter vrije besteding  

Maandag  10 juni 
08.00-09.00  Ontbijt  
10.00-12.30  Wandelen  
13.00   Lunch 
14.00   Inpakken en eigen kamer schoonmaken. 
15.00  Afscheid nemen en vertrek. 

 
 

Kosten 
De kosten zijn € 340,- voor 4 dagen incl. 3 overnachtingen o.b.v. volpension, incl. workshops en 
materiaal. Drankjes en overige uitgaven ter plaatse zijn voor je eigen rekening.  

 
Er wordt heerlijk voor ons gekookt (vegetarisch). Je beschikt over een 
eigen eenvoudige kamer met douche/wc en balkon.  
 
Bij Centrum Savita wordt gewerkt met vrijwilligers. Daarom helpen we 
mee bij het afruimen na het eten en maken we onze eigen kamer schoon 
voor vertrek. Huur beddengoed aldaar is € 5,- , of je kan het zelf 
meenemen.  
 
O.b.v. eigen vervoer (carpoolen meestal mogelijk; het nabijgelegen 
Winterberg is ook per flixbus of trein te bereiken. Deelname max. 10 
personen.  
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Aanmelding 4-daagse Inspiratiereis Pinksteren: ‘Wandelen, 
bomen/kruiden en creativiteit’  
 
Vul het onderstaande formulier in en stuur het op. Je ontvangt vervolgens de bevestiging en factuur per 
mail. Deelname is op volgorde van inschrijving.  
 
Let op: Er vindt teruggave plaats van 50% van de kosten bij annulering voor 8 mei 2019, daarna vindt 
geen teruggave meer plaats. Desgewenst kun je zelf een annuleringsverzekering afsluiten.  

Ja, ik doe mee aan de 4-daagse Inspiratiereis Pinksteren:  ‘Wandelen, bomen/kruiden en 
creativiteit’ van 7 t/m 10 juni 2019. Kosten € 340,-   

 

Mail ingevuld formulier naar: info@hubertinahof.nl  

 

 

Voornaam en achternaam: 

 

Straatnaam en huisnummer: 

 

Postcode en woonplaats: 

 

Mobiele nummer:  

 

E-mail: 

 

Datum: 

 

Handtekening:   

 


