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‘De meesten onder ons denken beter na over wat we met twee weken vakantie gaan doen, dan 

over wat we met de rest van ons leven gaan doen.’ 
 
Het ogenblik om je te ontspannen, is wanneer je er geen tijd voor hebt. (T. Harris) 

 
 
 
Lieve vrienden en bekenden, 
 
Via deze nieuwsbrief informeren we je over het reilen en zeilen bij ons op de Leonardushoeve en geven we 
een vooruitblik naar de zomerperiode waarin er bij ons volop gelegenheid is om te ont-stressen. 
 
De lente heeft ook het hoeveterrein weer volop in leven gezet; we genieten van het gezang van de vogels, 
het gekwaak van de kikkers en de kleurenpracht van alle bloemen. De nieuwe open vlakte aan de oostkant 
bij de parkeerplaatsen wordt ingezaaid met mosterdzaad, wat een prachtig geel veld zal worden en tegelijk 
een goede voeding aan de bodem geeft. Uiteraard dromen we al voorzichtig over een park met mooie 
slingerpaadjes en plekjes, maar alles op z’n tijd. Om de open vlakte heen, aan de rand van het hoeveterrein, 
is alweer een flinke rij met boompjes gepland door Ben. Als je daar een rondwandeling maakt, ervaar je de 
ruimte. Wat een luxe om op eigen terrein zo’n heerlijke wandeling te kunnen maken.  
 
Vorige maand hebben we afscheid genomen van Peter en Ineke. Het heerlijke weer en de vrienden en 
bekenden die speciaal voor hen kwamen vormden de ingrediënten voor een in alle opzichten warm en 
hartelijk afscheid. Na een ontvangst in de tuin was voor ons het echte afscheid in de kapel. Daar speelde 
Ineke de chant en begeleidde Peter op de tanpura, een vertrouwd beeld voor velen van ons. Afscheid nemen 
in verbondenheid, wat prachtig om zo los te kunnen laten! Elk woord wat je daarover zegt of schrijft doet er 
afbreuk aan. Met een lach en een traan, dankbaar voor alles wat zij de hoeve gebracht hebben, zongen we 
na de chant met elkaar de gayatry mantra, waarbij eerst Peter en daarna Ineke in een ritueel hun verbinding 
met de hoeve energetisch losmaakten. Dat was voelbaar. En ook zo mooi, want alleen als je echt loslaat 
ontstaat er weer ruimte voor een nieuwe toekomst, zowel voor hen beiden alsook voor de hoeve. Nadat zij 
de kapel verlieten zongen we door en sloot de energie zich weer. Fysiek zijn ze weg, in ons hart kunnen we 
de verbinding blijven voelen wanneer we maar willen. 
 

    
 
 
  



Landgoed de Leonardushoeve: een plek waar bezieling centraal staat! 
 

Voor de Burendag met een expositie van Marjan heeft de kapelgang een mooie transformatie ondergaan. De 
gang is omgetoverd tot een prachtige ruimte, waar nu nog steeds de schilderwerken van Marjan in de 
spotlights hangen. Wat een wereld van verschil met de gekopieerde platen die daar eerst hingen, hierin is 
het leven voelbaar. Dat leven zit niet alleen in die schilderijen, maar in elke vezel van die gang, omdat die met 
liefdevolle aandacht is verbouwd en geschilderd. 
 

    
 

Onze energie in het klussen gaat voorlopig nog naar het opknappen van het gastenverblijf. Het vervangen 
van alle leidingen en de verwarming heeft een behoorlijke impact gehad; de sporen van de verbouwing zijn 
we nu stap voor stap aan het wegwerken, waarbij het meteen opgefrist wordt. We vinden het belangrijk dat 
mensen zich thuis voelen bij ons. Wat ons betreft zit dat niet in luxe, wel in een stukje comfort en natuurlijk 
in onze gastvrijheid. Wij vinden het fijn om een lekkere maaltijd te verzorgen, een schone kamer en een 
opgemaakt bed te bieden en de aandacht waarmee we dat doen blijft voor ons essentieel. Het is onze 
intentie, elke keer weer, om het verschil te maken in hoe we iets doen. Of we nu aan het klussen zijn, eten 
maken, schoonmaken, administratie doen of een consult of sessie geven, het gaat voor ons steeds weer om 
onze innerlijke houding. Als je je in elke handeling helemaal kan verbinden met dat wat je aan het doen bent 
en je kwaliteiten daarbij volledig kan inzetten, dan ontstaat er magie: je creaties krijgen een extra dimensie, 
er komt een hele wereld bij.  
 

We noemen het vaak nog magisch, maar het is een wereld die we allemaal kennen en waar we ook allemaal 
gevoelig voor zijn. Voor de meesten onder ons is de sfeer vaak veel belangrijker dan het resultaat. Telt het 
resultaat dan niet? Tuurlijk wel. Alleen kan je vaak pas echt genieten van het resultaat als dat ‘andere’ (wij 
noemen dat je bezieling) er ook bij zit. Dan is het compleet. Je ervaart iemands kwaliteiten dan in dat mooie 
resultaat, zoals een heerlijke maaltijd, een schoon toilet, een mooi schilderwerk, een prachtig stuk muziek, 
een bloemetje in een vaasje enz. In die compleetheid kan je geen onderscheid meer maken en wordt het 
lastig om het te ontleden… was het nou de persoon die het maakte, zijn of haar liefde, bezieling, passie of de 
mooie materialen… het gaat om het totaalplaatje, daarin komt alles samen. 
 
Werk en ontspanning: gewoon jezelf zijn 

 

Veel cursisten en gasten ervaren al dat geklus bij ons vaak als veel en groot. 
Logisch, want velen komen juist bij ons voor rust en reflectie en vaak is die 
behoefte op dat moment ook gekoppeld aan een vlucht uit de dagelijkse hectiek, 
de welbekende wereld van veel prikkels en veel moeten. Wat is het dan heerlijk 
om in een oase van rust en ont-moeten te zijn. Een plek waar je gewoon even 
jezelf kan zijn.  
Het begrip ‘gewoon even jezelf zelf zijn’ staat vaak haaks op het begrip ‘werken’. 
In onze maatschappij maken we er vaak twee verschillende werelden van, alsof 
het een niet samen kan met het ander. Maar hoe zou het zijn als je na je werk 
ontspannen thuis kan komen, zodat je nog energie over hebt om dingen te 
ondernemen?  
  



 
Dit leren en doorgronden noemen wij een realisatie (oftewel groei-) proces. En of je hier nu een paar dagen, 
weken, maanden of jaren bent, dit is waar wij op de Leonardushoeve steeds weer voor kiezen: bewust leven. 
Ons bewust worden van onze patronen, ons realiseren dat we kunnen stoppen met niet behulpzame 
patronen en onze intentie daarbij dat we onszelf een prettig leven gunnen. Lijkt je dat ook wat? Na een 
energieweek ben je van harte welkom. Je draait mee in ons dagritme en pakt jouw eigen thema’s en groei 
op. 
 

Vakantietijd: weg van de drukte en stress  
 

Voor veel mensen is vakantie: tijd voor jezelf, de stress en drukte achter je laten en weer bijtanken. Zelf 
merkte ik (Jan) vroeger dat het makkelijker was gezegd dan gedaan om de stress los te laten. Ik heb ooit 
weleens gezegd na een vakantie waarin ik niet kon ontspannen: “helaas ben ik vergeten mezelf thuis te 
laten”. Stress kan vast gaan zitten in iedere vezel van je lichaam.  
 
Ont-stressen en tegelijkertijd bijtanken, hoe doe je dat? Heel eenvoudig: je doet mee met het 
zomerprogramma op de Leonardushoeve. ☺ 
 

     
 

Van maandag 16 juli t/m zondag 5 augustus is er iedere dag gelegenheid om in groepsverband te kijken naar 
de bron van jouw stress. Naast het loslaten van de stress krijg je tools om ook na je vakantie op een andere 
manier met druk en spanning om te gaan. De rest van de dag ben je vrij om vakantie te vieren: fietsen, 
mediteren, luieren, wandelen (alleen of in groepsverband) of gewoon lekker in de tuin een boek lezen. Dat 
alles in een aangenaam energieklimaat.  
 

Je kan deze tijd ook gebruiken voor heroriëntatie (leef ik het leven dat ik wil leven?).  
  

En wil je ervaren hoe het is om stressvrij in de relatie en/of gezin te zijn? In deze periode staat de 
Leonardushoeve ook open voor mensen die nog geen Energieweek hebben gedaan. Als er meer dan vijf 
kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie passen wordt er ook voor hen een aangepast programma 
verzorgd.  
 

Je kan in- en uitstromen wanneer je wilt. Er geldt wel een minimum verblijf van twee etmalen, zodat je ook 
echt kan ont-stressen. Voor de extra’s rekenen we geen meerkosten en bij een verblijf van minimaal vijf 
dagen krijg je zelfs nog een tientje per etmaal korting.    
 

We wensen je een heerlijke lente en zomer  
en graag tot ziens!  
 
 

 

Hartelijke groet van ons allen op 
  Landgoed de Leonardushoeve 

 
 
 
 

Agenda: 
- zondag 17 juni  :  kennismakings- en introductiedag VITT "Jouw leven echt LEVEN" 
- 16 juli t/m 5 augustus :  Zomerprogramma waarin je kan ont-stressen en bijtanken  
- 8 t/m 12 augustus :  Stilteretraite 

- 24 t/m 30 augustus :  Energieweek  

- 7 t/m 13 september :  Chakraweek 

- 21 t/m 23 september   :  Start nieuw traject Werken met en in groepen 

http://www.leonardushoeve.nl/introductiedag
http://www.leonardushoeve.nl/energieweek
http://www.leonardushoeve.nl/chakraweek
http://www.leonardushoeve.nl/werkenmeteningroepen

