
ReCharge 25-28 mei 2021 

Ben jij opzoek naar een moment voor jezelf? Heb je behoefte aan een pauze en wil je even 
helemaal opladen? Dit evenement, midden in de prachtige natuur van Zuid-Limburg heeft 
alles wat je hiervoor nodig hebt. In een eeuwenoude hoeve, met een intieme en diverse 
groep mensen en een variëteit aan workshops, activiteiten en tijd voor jezelf, doe je 
inspiratie op en leer je niet alleen van Kitty en Marjoke, maar ook van elkaar.  
Opladen gegarandeerd! 

Kitty Iding van Inno-vibes en Marjoke Franken van BeyondWork nemen je mee naar een 
prachtige oude hoeve in Zuid-Limburg. Dompel je een paar dagen onder in rust, natuur, 
lekker eten en goede gesprekken. Net zoveel tijd voor jezelf als jij nodig hebt. We bieden je 
een programma aan met workshops om je te helpen een blik naar binnen te werpen, en 
activiteiten om te ontspannen of jezelf eens uit te dagen. Alles is inclusief, tenzij anders 
vermeld, maar alles is ook optioneel! Heb je geen zin in een wandeling, omdat je graag dat 
boek wilt uitlezen, dat mag allemaal! 

 
 

Om een veilige en persoonlijke sfeer te behouden is er plaats voor 8 tot 10 
deelnemers. Wacht dus niet te lang met aanmelden. Deze groepsgrootte maakt niet alleen 
dat het persoonlijk en intiem kan zijn, het maakt ook dat we in de hoeve met het grootste 
gemak anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen bewaren! Er is ruimte te over! 



We verblijven in Hof de Brulle, een monumentale bourgondische hoeve, waar we elkaar echt 
kunnen ontmoeten. Hof de Brulle ligt op één van de mooiste plekken van Nederland: 
centraal in het Geuldal met een weids uitzicht op de omringende heuvels. 

Het gebouw herbergt een grote lounge, twee ruime zalen en een professioneel kookatelier. 
De stilte op de binnenhof garandeert een mooie nachtrust in een van de 13 kamers.  

In de omliggende 1,5 ha grote buitenhof kun je heerlijk rondwandelen, even niks doen, de 
moestuinen of hoogstamgaard bewonderen. 

 

  

https://hofdebrulle.nl/


Praktisch: 
ReCharge is inclusief: 3x overnachting in een privé kamer, 3x ontbijt, 2x lunch en 3x diner, 
koffie, thee, snacks en drankjes (geen zware alcoholische drank). Dagelijks een activiteit en 
een workshop. Ook bieden we je 1 uur gratis coaching aan, deze mag ook na de retraite 
worden gebruikt. 

 
 

Een dag ReCharge zou er als volgt uit kunnen zien: 

Je wordt uitgerust wakker in je privé kamer in hof de Brulle! De zon roept je en energiek 

verschijn je aan het ontbijt. Enkele van je mede-deelnemers zijn ook nog aan het ontbijten 

en jullie raken in een fijn gesprek. Om 10 uur begint er een workshop. Vandaag is dat een 

workshop waarin je een liefdevolle introspectie doet en ontdekt welke opties jij graag zou 

willen verkennen in je nabije toekomst! Het geeft stof tot nadenken en je neemt je voor om 

daar in de middag nog wat meer tijd aan te besteden. Na de workshop neem je een beetje 

tijd voor jezelf, niet te lang, want het lunchbuffet wordt al klaargezet in de grote keuken van 

de hof! Je verheugt je op een gemoedelijke maaltijd met je mede-deelnemers. Er ontstaan 

goede gesprekken aan tafel! Lach en ernst gaan hand in hand. In de middag staat er een 

activiteit op het programma: mountainbiken in de grotten van Valkenburg. Je overlegt met 

jezelf of je daar aan deel wilt nemen. Het avontuur lokt, maar je had jezelf ook beloofd een 

lange wandeling te maken om nog eens goed na te denken over wat je die ochtend hebt 



ontdekt over jezelf. Terwijl je helpt de tafel af te ruimen, bespreek je je twijfel met één van 

ons, en nadat we je verteld hebben dat we morgenochtend een lange wandeling gepland 

hebben, besluit je alsnog mee te gaan mountainbiken… 

Bij terugkomst op de hof drink je een glas wijn met een van de deelnemers. Jullie raken zo 

geanimeerd in gesprek, dat je niet eens door hebt dat het alweer tijd is voor het diner. Na 

het eten pak je een boek en kruip je lekker bij de kachel om je te verliezen in het verhaal dat 

je aan het lezen was. Later op de avond loop je nog een ommetje, om aan het einde van de 

dag moe, maar voldaan weer naar je comfortabele kamer te gaan om je klaar te maken voor 

de nacht. 

 

 

Klinkt dit goed? 

Bedenk je dan niet langer en vul het inschrijfformulier in. 

Let op: je inschrijving is pas definitief als wij deze bevestigd hebben! 

We hopen je op 25 mei te mogen begroeten! 

 

 

 

 

 

 

 

Kitty en Marjoke 

ReCharge is ontstaan uit co-creatie van Inno-Vibes en BeyondWork 
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