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Vipassana of inzichtmeditatie & Mindfulness yoga 

Retraite van 26 tot en met 28 mei 2017 in Ranst, België 

 

Deze retraite is een mooie gelegenheid om wat langer te mediteren en een weekend in stilte door 

te brengen. Dit weekend beoefenen we inzichtmeditatie en er zal door middel van mindful 

bewegen extra aandacht zijn voor het lichaam. Beide begeleiders zijn ervaren yoga- en 

meditatieleraren.  

 

Vipassana of inzichtmeditatie 

Vipassana  of inzichtmeditatie is gebaseerd op de leer van de Boeddha, heeft een praktische 

beoefening die aandacht tot ontwikkeling brengt. Aandacht die je helpt om met een open milde 

houding  te observeren en te onderzoeken wat er in en om je heen gebeurt. Je krijgt inzicht in je 

eigen gedachtewereld en hoe je, gevormd door de persoonlijke ervaring, door een gekleurde bril 

naar de wereld kijkt.  

 

Programma 

De retraite kent een rustig meditatieprogramma met loop- en zitmeditaties en geïntegreerd, twee 

keer per dag, specifieke aandacht voor het lichaam door lichte mindful yoga-oefeningen.  

Coby van Herk verzorgt de inleidingen bij de zit- en loopmeditaties, waarbij wandelen in de 

prachtige tuinen van Hof Zevenbergen onderdeel van de loopmediatie is. Aukje Rood biedt de 

mindful yoga oefeningen aan. Dagelijks is er ruimte voor individuele gesprekken of 

groepsgesprekken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Aukje Rood  
 

geeft yogalessen sinds 1985. Vanaf 2001 
ontwikkelde haar manier van lesgeven zich 
meer naar de aandachtgerichte en verfijnde 
vorm van de mindfulness yoga. Zij begeleidt 
sinds 2000 Vipassana meditatiegroepen in 
Breda en is docent bij diverse opleidingen tot 
mindfulnesstrainer in Nederland. 
Zie ook: www.mindfulnessyoga.nl 

  
 
 
 
 
 
 
Coby van Herk 
 

is vanaf 1990 intensief bezig met Vipassana 
meditatie. Zij volgde korte en langere retraites 
onder leiding van Christina Feldman, 
Christopher Titmuss en andere leraren van Gaia 
House. Coby werkt met yoga en meditatie, 
zowel met groepen als individueel. Coby is als 
een van de oprichters al vele jaren verbonden 
aan het Oost West Centrum Rotterdam, centrum 
voor natuurlijke leefwijze.  

 

stilte als bedding 
tot innerlijke verbinding 

http://www.vipassanameditatiebreda.nl/
http://www.mindfulnessyoga.nl/
http://www.simsara.nl/herk-coby-van/
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Ontvangst 

De retraite begint op vrijdag 26 mei om 11.00 uur en zal op zondag 28 mei om 16.00 uur worden 

afgesloten. Je bent vrijdag vanaf 10.00 uur welkom.  

 

 

Accommodatie 

Gedurende drie dagen zijn wij te gast in Hof 

Zevenbergen in Ranst, België. Het Hof grenst 

aan het natuurdomein Zevenbergenbos en is  

een bezinningscentrum waar rust en stilte 

ervaren kan worden. Het  heeft een recent 

gebouwd kasteel omgeven door een slotgracht 

en een uitgestrekte bostuin. Het werd gebouwd 

op de ruïnes van een eeuwenoud kasteel dat 

verwoest werd in WO I. De stijlvolle 

dienstgebouwen op het voorhof (het Hof en het Convent) dateren uit de 18de eeuw. De dragende 

kern van Hof Zevenbergen is een leefgemeenschap van twee gezinnen en van religieuzen.  

 

Deelnemers  

Het weekend is geschikt voor een ieder die in meer of mindere mate bekend is met Vipassana 

meditatie. Mocht je twijfelen, neem dan contact met ons op. We vragen je dat ook te doen als er 

sprake mocht zijn van psychische kwetsbaarheid, nu of in het verleden.  

 

Praktische zaken 

Logies  

Logies zijn op basis van eenpersoonskamers. De maaltijden zijn vegetarisch. Voor € 5,00 kun je 

een lakenpakket huren, voor € 2,00 een handdoekpakket. Geef op het aanmeldingsformulier even 

aan of je daarvan gebruik wilt maken. 

Wat (verder) mee te nemen? 

VMB zorgt voor een basis aan meditatiebankjes, matjes en kussens. Wij hebben echter niet 

voldoende materiaal voor iedereen. Beschik je over een eigen mat of kussen, neem deze dan mee 

als je in de gelegenheid bent. 

Neem voor het gemak ook sloffen, een klokje, een omslagdoek of deken en warme, gemakkelijk 

zittende kledij mee.  

 

Adresgegevens en info over vervoer 

 Het adres van Hof Zevenbergen is Kasteeldreef 22, 2520 Ranst in België. Het 

telefoonnummer is +32 3 2056570. Ben je benieuwd naar deze mooie locatie of wil je 

informatie over het openbaar vervoer daarnaartoe? Kijk dan op de site Hof Zevenbergen.   

 Wil je carpoolen? Meld dit dan even. Wij zullen je verzoek doormailen aan de andere 

deelnemers.  

 

http://www.vipassanameditatiebreda.nl/
http://www.hofzevenbergen.be/
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Algemene betalings- en annuleringsvoorwaarden 

Kosten deelname 

De kosten (voor organisatie, begeleiding en verblijf) voor deze 3-daagse retraite bedragen € 315,-. 

Je hebt de beschikking over een eenpersoonskamer. Douches en toiletten zijn op de gang. 

 

Aanmelding 

 Door onderstaand aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend te retourneren aan 

Vipassana Meditatie Breda (VMB) én het aanbetalingsbedrag van € 80,00 over te maken op 

rekening NL59 INGB 0006985674 t.n.v. Stichting Vipassana Meditatie Breda, is je 

aanmelding definitief.  

 We vragen je het resterende bedrag van  € 235,- uiterlijk 15 april 2017 over te maken.  

 Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding/aanbetalingen. 

 

Annulering 

Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel:  

 Annulering dient schriftelijk te gebeuren. 

 Als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de 

aanbetaling terugbetaald, verminderd met € 25,- administratiekosten.  

 Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer 

teruggevorderd worden; 

 Bij annulering vier weken vóór aanvang van de retraite wordt 80% van de deelnamekosten 

 (= € 252,00) in rekening gebracht. 

Bij te weinig aanmeldingen behoudt Vipassana Meditatie Breda het recht om de retraite te 

annuleren.  

 

Eigen risico 

Deelname aan de retraite is voor eigen risico. Vipassana Meditatie Breda kan op geen enkele 

wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel letsel dat ontstaat. 

 

Informatie en vragen 
Een week voorafgaande aan de retraite ontvang je een mail ter herinnering met daarin (nogmaals) 

de belangrijkste gegevens uit deze brief. 

Voor vragen kun je contact opnemen met retraite@vipassanabreda.nl of spreek een bericht in op 

06 - 30049534. Contact via mail heeft de voorkeur. 

 

Hartelijke groet, 

 

 

Vipassana Meditatie Breda 

Mieke van Remmen 

  

http://www.vipassanameditatiebreda.nl/
mailto:retraite@vipassanabreda.nl
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AANMELDINGSFORMULIER 
 

Voor- en achternaam  

Geboortedatum                                                                                      M/V     

Adres  

Postcode /woonplaats  

Telefoon  

Emailadres  

Beroep/dagbesteding  

Laken- en handdoekenpakket 
Wenst wel/geen gebruik te maken van een lakenpakket 

Wenst wel/geen gebruik te maken van een handdoekenpakket 

 

Geeft zich op voor de Vipassana retraite van 26 tot en met 28 mei 2017, begeleid door Coby van 

Herk en Aukje Rood. 

 

Mijn meditatie-ervaring in het kort (methode, waar, bij wie, sinds hoe lang, regelmaat) 

 

 

 

 

 Eventuele dieeteisen en/of andere bijzonderheden naar aanleiding van een medische indicatie 

 

 

 

 

 

 Ik houd mij tijdens de retraite aan een aantal eenvoudige regels die mijn eigen 

meditatieproces ondersteunen en die van mijn mede-mediterenden.  

 Ik weet dat ik op geen enkele wijze verplicht ben - om welke reden dan ook – bewegings-

oefeningen mee te doen. 

 Ik ben akkoord met de algemene voorwaarden en annuleringsregeling hierboven vermeld.  

 

Datum Handtekening 

 

  

 

__________________ ___________________ 

 

 

 

Dit ingevulde en ondertekende formulier s.v.p. sturen aan retraite@vipassanabreda.nl of aan Stichting 

Vipassana Meditatie Breda, p/a Maaibeemd 25, 4824 NC Breda.     

 

http://www.vipassanameditatiebreda.nl/
mailto:retraite@vipassanabreda.nl

