
Veerkracht in de natuur  
Natuurvierdaagse 18 juli – 21 juli 2021 

 

 

 

 

In de natuur laat je je spanningen en stress los. 

Piekergedachten dwalen weg. Je voelt je meer ontspannen, 

waarbij je je aandacht richt op het hier-en-nu. 

Met al je zintuigen open je jezelf voor de energie van de 

natuur. Je laadt je op aan de groene en rustige omgeving. In 

deze vredige en ontspannen sfeer ervaar je innerlijke rust en 

voel je je verbonden met het grotere geheel. Zo kan je de 

diepe krachten in jezelf herontdekken en met meer 

vertrouwen weer verder gaan. 

De natuur inspireert ons om veerkrachtig om te gaan met 

onze omgeving.  In de herfst laten de bomen hun bladeren 

vallen omdat ze anders zouden uitdrogen. Zo kunnen we van 

bomen leren om tijdig los te laten en toch te blijven staan. 

Een boom is op een andere manier veerkrachtig dan het 

gras, een vlinder anders dan een vos. Elke plant, elk dier, elk 

wezen in de natuur heeft zijn eigen manier om met 

verandering om te gaan en telkens weer af te stemmen op 

uitdagingen uit de omgeving.  Tijdens deze vierdaagse gaan 

we op verkenning en krijgen weer voeling met onze eigen 

veerkracht.   

 

 

 

Praktische informatie  

Wanneer: zondag 18 juli om 14u t.e.m woensdag 21 juli om 17u 

Waar:  

We verblijven in Hof Ter Wilgen, www.hofterwilgen.be 

Maroiestraat 10, 9500 Viane 

Het is een gezellig huis met een prachtige tuin met permacultuur, zwemvijver en 

kampeermogelijkheden.   

De slaapkamerindeling is: 

Gelijkvloers: 2 persoonskamer met 2 bedden (90 x200)v met volledig sanitair in de kamer 

1ste verdiep:- 4 persoonskamer met 4 bedden (enkel 80 x200) met volledig sanitair in de   

                        kamer. 

                     - 2 persoonskamer met 2 enkele bedden met lavabo 

                      - 2 persoonskamer met stapelbed                     

http://www.hofterwilgen.be/


 

 

Aantal deelnemers: 

Maximum 8*:  

9 deelnemers kunnen verblijven in de vakantiewoning, of er kan ook gekampeerd worden. 

Prijs: 

Formule 1:   300 €  voor niet kampeerder 
Formule 2:   275€  voor  kampeerder 
Inbegrepen : begeleiding, overnachtingen, maaltijden (zelf klaar te maken met de groep) en                   
                        tussendoortjes 
Zelf mee te brengen: bed- en badlinnen   
 

Begeleiding: Lief Cuyvers, gestalttherapeut en vormingswerker 
                       Heidi Rau, gestalttherapeut en bosbadgids 

Administratie: Ann Hudders 

Inschrijven:  

Ten laatste 15 juni via ann.hudders@telenet.be 

Je inschrijving is definitief na betaling van de deelnameprijs:  

Rekeningnummer: BE19 3770 0489 6012 op naam van Lief Cuyvers, Tortelduifstraat 16, 9000 

Gent 

Bij annulatie wegens Covid maatregelen vanuit de overheid, krijg je het volledige bedrag 

terug betaald. 

Bij annulatie wegens andere redenen krijg je tot 14 dagen voor de start van de cursus 75% 

van het inschrijvingsgeld terug. Bij opzegging minder dan 14 dagen voor de start betalen we 

je 50 % terug.   

 

Informatie i.v.m corona-maatregelen: 

Het grootste deel van de tijd zullen we buiten zijn en is er heel weinig risico op besmetting. 
We zullen afspraken maken op basis van de geldende regels. 

We willen je uitdrukkelijk vragen ons te verwittigen indien je zelf symptomen van covid-19 
zou hebben. Deelname is dan niet mogelijk.  

* het aantal deelnemers kan variëren tot maximum 12, afhankelijk van de corona  
maatregelen.                                    
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