
	 	

Retraite met Opstellingen & Rituelen 
  Met een vleugje mindfulness… 

In Centre Buirefontaine,  
bij Aubenton in Noord Frankrijk,  
hebben we met groepen steeds weer  
goede ervaringen opgedaan. 
 
Als je mee doet van zaterdag 11 mei  
2019 omstreeks 17.00 uur t/m vrijdag  
17 mei staat je dít te wachten: 
 

Een mooi, soms ontroerend programma in combinatie met  
lekkere maaltijden, een goed bed, meestal mooi weer en een  
prachtige omgeving!  
 
Onze doelgroep bestaat uit mensen die: 
* benieuwd zijn naar de combinatie van opstellingen en rituelen. 
* existentiële thema's willen metaforiseren en ritualiseren. 
* creatief willen zijn bij het ontwerpen van nieuwe rituelen. 
* zich wandelend willen ontspannen met vleugje mindfulness in  
de Franse lente-natuur. 

 
Je zult die week geïnteresseerde coaches en  
andere 1-1-begeleiders ontmoeten.  
Maar zeker ook mensen met een geheel  
andere achtergrond, omdat de combinatie van 
opstellingen en rituelen aantrekkelijk is en  
veel gelegenheid biedt om met perspectief 
aan persoonlijke thema's toe te komen.  
 

Het is prettig als je al wat ervaring hebt opgedaan met opstellingen.  
Dat is mooi, maar níet perse noodzakelijk hoor. 

Wat zit er voor jou in, met deze retraite? 

• Je gaat met een systemische én rituele blik naar mensen kijken.  
 

• Je maakt kennis met/ervaart 
opstellingen en rituelen bij 
verschillende thema’s en je 
verbreedt je persoonlijke & 
professionele ontwikkeling. 
 

• Je ervaart dynamieken en belangrijke transities die er in familie- 
maatschappij- en organisatie-systemen zoal spelen. 
 

• Ook gaan we metaforiseren, met name naar actie-metaforen. 
 

• Voor coaches: Je gaat zien hoe je nieuwe seculiere rituelen  
en opstellingen kunt integreren in je eigen praktijk. 
 

• De werkmap vormt een 'tool' om later nog eens na te slaan als  
je daarmee aan de slag wilt gaan. 
 

• Er is voldoende tijd voor wandeling en ontmoeting. 
 

• Renske van Berkel zal tijdens het wandelen met mindfulness   
een aandeel nemen in het programma.		
	

 

 



	 	

Vanwaar deze retraite? 
Waarom krijgt deze retraite naast 
opstellingen ook een accent op 
rituelen?   
Dat heeft te maken met Frits en zijn 
toenemende interesse en ervaring in 
seculiere rituelen. Afgelopen jaar is 
hij, ook door een opleiding aan de 
UvH, geboeid geraakt door nieuwe 

rituelen en hun betekenis voor coaching en therapie.  
Deze retraite biedt hem een kans om daar verder gestalte aan te 
geven. Hij wil graag al zijn praktijkervaring integreren en ziet er 
naar uit zijn kennis en ervaring met anderen te delen. Meer over 
Frits en Renske vind je op onze site: www.vankempenimpuls.nl. 

Locatie:  Centre Buirefontaine, bij Aubenton (na aanmelding 
ontvang je een routebeschrijving) 
 
Aantal deelnemers:  minimaal 8  
en maximaal 12 
 
Investering: € 1.250,- vrij van BTW. 
(CRKBO-erkenning). 
 

Dit is inclusief werkmap, werkbladen en overnachtingen en 
maaltijden in een heerlijk verblijf en mooie omgeving. 
De maaltijden zijn vegetarisch, maar van een hoog kwalitatief 
gehalte, want Chantal kookt geweldig. 
 
Overnachtingen: in tweepersoonskamers.  
Mocht je willen kiezen voor een eenpersoonskamer of een studio of 
chalet, dan is dat tegen meerkosten.  
Zie daarvoor de site van Buirefontaine: www.buirefontaine.nl 

Aanmelding 
Je mag je via onze agenda op www.vankempenimpuls.nl opgeven, 
waarna ik telefonisch contact met je opneem.  
Je mag zelf ook eerst eens eventjes met Frits bellen voor meer 
informatie: 06-21280188. 
 
Na je inschrijving via de agenda of het inschrijfformulier (zie site)  
volgt de bevestiging, route, factuur en een voorbereidende opdracht. 

De annuleringsregeling is ook via de link 'inschrijving' te lezen  
in de algemene voorwaarden. 

 


