
“En ondanks alles
zingen vanavond merels

dat het lente wordt.”

Geert de Kockere

LENTERETRAITE
24 - 25 maart 2018

Heb je behoefte aan rust, verstilling en bezinning en 
om tot jezelf te komen in een sfeervolle omgeving? 
Dan is de lenteretraite op boerderij Rezonans in de 
Achterhoek (Warnsveld) wellicht iets voor jou.
In het derde weekend van maart verzorgen wij op 
een inspirerende plek in de natuur een retraite met 
als belangrijkste ingrediënten: yoga, een stille wan-
deling in de natuur, loop- en zitmeditaties volgens 
de principes van de mindfulness, omlijst door inspire-
rende teksten en meditatieve muziek.  
Het wordt een tijd om contact te maken met je inner-
lijke bron door een sfeer van eenvoud, verstilling en 
aandacht. 

Kosten
Op basis van volpension € 250,-.  

Aantal deelnemers
Een maximum van 10 deelnemers.

Data
Van zaterdagochtend 24 maart 9:30 tot zondagmiddag 25 maart 16:00. 

Locatie
Rezonans, Oude Borculoseweg 12, 7231 PR Warnsveld.

Opgave
Bij Anneke Jol 
telefonisch: 0575-543204 / 06-38550683
of per mail: annekejol@gmail.com



De trainers
De retraite is in handen van Frank Schagen, yogadocent en musicus en 

Anneke Jol, klinisch psycholoog en mindfulness trainer, die samen al geruime 

tijd stiltedagen verzorgen in het kader van mindfulnesstrainingen. 

Yoga heeft al ruim twintig jaar een vaste plek in het 

leven van Frank Schagen. Hij houdt van intens leven 

en yoga geeft hem helderheid, kracht en ruimte om 

de dag wakker aan te gaan. Over yogales geven zegt 

hij: “Ik geniet ervan om een compositie van houding-

en samen te stellen, die afgestemd is op de behoeften 

en mogelijkheden van de deelnemers,  en vervolgens 

met elkaar de stilte van de meditatie te versterken. 

Wat geweldig dat ik die wakkere blikken na de les mag ontvangen.” Naast 

de yogabeoefening geeft hij les en treedt hij op als musicus, samen met zijn 

vrouw Marieke in het duo Emunah en zijn soloprogramma Klausing.

Anneke Jol is sinds 1990 als psycholoog werkzaam 

in de GGZ. Zij was als behandelaar en diagnosticus 

verbonden aan psychotherapieteams bij een RIAGG, 

psychiatrische klinieken en afdelingen voor deeltijd-

behandeling. Sinds 2003 heeft zij haar psychothera-

piepraktijk binnen Therapeuticum de Rozenhof in 

Zutphen, waar zij naast mindfulnesstrainingen ook 

individuele therapieën, relatietherapieën en psycho-

logisch onderzoek verzorgt.   

Het verblijf
Het verblijf op Rezonans is sfeervol en omhullend, geïnspireerd door de 

rust van de omringende natuur. Je kunt overnachten in comfortabele twee-

persoons slaapkamers. De maaltijden worden met biologische ingrediënten 

samengesteld.  

Programma
Zaterdagochtend ben je vanaf 9:30 welkom op de boerderij om je te installeren en kennis te 

maken met de andere deelnemers.  Na de koffie/thee gaat de stilte in om 10:00 en begint het 

programma. Als belangrijke ingrediënten kun je zitmeditaties, yogasessies, loopmeditaties  

en een bodyscan verwachten, naast een stiltewandeling op de zondagochtend, inspirerende 

teksten en muziek. Zondagmiddag gaan we naar een afronding van het weekend toe met 

een muzikaal moment door Frank en zijn vrouw Marieke. Daarna wordt de stilte verbroken 

en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en thee te drinken tot de afsluiting om 15:00. 

Vervolgens is er tijd om in te pakken en afscheid te nemen. Rond 16:00 sluiten we het 

weekend af.


