
  
 

 
 

Relax, Reflect, Reset 
To boost your best year yet! 

 
 

Texel: donderdag 6 t/m zondag 9 februari 
  

In dit heerlijke weekend dat plaatsvindt op het eiland Texel, staan we stil bij de persoonlijke en collectieve 
gebeurtenissen in het afgelopen jaar en gunnen we onszelf een tijd van reflectie. Wellicht is het voor jou een 
mooi moment om keuzes te maken voor het nieuwe jaar en om voornemens te creëren die ook 
daadwerkelijk stand houden. Wellicht is het een moment om eens te bevestigen hoe goed je al bezig bent. 
Misschien gun je jezelf simpelweg een weekend om te genieten van de natuur, de ruimte en de stilte van 
Texel, van roze wangetjes en warme chocolademelk en van het luxe verblijf met sauna en haard in de meest 
duurzame groepsaccommodatie van Europa ‘Nieuw Leven Texel’! 

              



 
Hoeveel mooier wordt het nog? 

 
Nieuw Leven Texel is een accommodatie die qua energievoorziening volledig zelfstandig is: geen 
gasaansluiting noch externe stroomaansluiting, met ook een waterbesparing van maar liefst 75%. Voor de 
bouw en exploitatie van de accommodatie ontving deze accommodatie het Gouden Green-Key certificaat, 
dé internationale erkenning waar het gaat om het genereren van een minimale milieubelasting en het 
bevorderen van locale werkgelegenheid. Hoe mooi om hier te kunnen verblijven!  

 

   
 

Je slaapt in een luxe 1 of 2 persoonsslaapkamer met eigen badkamer en zult genieten van heerlijke 
vegetarische maaltijden met veel variatie en kleur, gemaakt met zoveel mogelijk ingrediënten van het eiland. 
 

     
  



 
Programma 

 
Je wordt van harte uitgenodigd mee te doen met alle onderdelen van het programma, maar er zijn (behalve waar 
het de maaltijden betreft) geen ‘verplichte’ activiteiten. Het programma kent onderstaande grote lijnen en wordt 
aangepast op basis van de behoeften van de groep en het individu. Ook met het weer zal rekening gehouden 
worden. Uiteraard is er tijd die je zelf kunt invullen. 
 
Donderdag 6 februari:   Aankomst 18:00 à 19:00 uur, gevolgd door diner en programma tot 22:00 uur 
Vrijdag 7 / Zaterdag 8 februari:  Start om 8:00 uur, gevolgd door gevarieerd programma tot 22:00 uur 
Zondag 9 februari:   Idem als vrijdag en zaterdag, maar met vertrek rond 17:00 uur 
 
De activiteiten die zeker worden aangeboden zijn: Yin Yoga & Restorative Yoga, Body Wisdom Exercises, 
Soul Flow Dance, Meditatie, Joy Breaths, Transformational Breath® en wandelen. Zie de website voor meer 
informatie. Voorafgaande aan het weekend wordt er een huiswerkopdracht aangeboden; eenvoudig en leuk! 
 

Vervoer 
 

Om het milieu zo min mogelijk te belasten alsmede benzine- en bootkosten te delen, doen we aan 
carpooling. Zodra alle registratieformulieren binnen zijn, wordt de carpooling voor je georganiseerd, verneem 
je met wie je kunt meerijden en of je een bootticket moet kopen. Ter indicatie: via www.teso.nl koop je een 
bootticket ad 25 euro voor de auto (incl. 9 inzittenden) en ad 2,50 euro als voetganger. Op die website vind 
je ook de vertrektijden van de boot die zeer frequent afvaart. 

 

Tarieven 
 

Gedeelde 2 persoonskamer:      Eenpersoonskamer: 
Particulier tarief incl. 21% BTW: 590 euro   Particulier tarief incl. 21% BTW:  720 euro 
Zakelijk tarief incl. 21% BTW:  700 euro   Zakelijk tarief incl. 21% BTW:   850 euro 
 
Jouw aanmelding is definitief na het invullen en ondertekenen van het registratieformulier en een 50% 
aanbetaling (niet-retourneerbaar in het geval jij zelf annuleert). Een betalingsregeling is mogelijk en kun je, 
naast andere voorkeuren, aangeven op het registratieformulier. 

 

Ik zie je graag! 
 

José-Marie Veenhof / www.centerforbeing.com / info@centerforbeing.com / 06-48526005 


