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NIEUWSBRIEF HOF ZEVENBERGEN
mei 2021

Mei, de bloeimaand

en inderdaad

alles komt tot leven ...

Kunnen we dat hier in Hof Zevenbergen ook reeds zeggen?

De stille dag is toch al twee keer kunnen doorgaan.

Individueel hebben mensen de weg naar ons terug gevonden en ze genieten van de

rustige omgeving. Deze mensen zijn heel tevreden van de ontvangst die we hen kunnen

bieden en voelen zich echt welkom!

Ook in De Linde, De Kastanje en de Ceder hebben we al heel wat gasten mogen

ontvangen, en ook de Studio wordt druk bezocht.

Meer hierover lees je in de Wist-je-datjes!

Hoe het loopt met onze eigen programmatie vind je terug in deze nieuwsbrief!

 

dankjewel
heel hartelijk
voor het dagelijks brood
en zo veel meer

zo fijn
hier weer even
te mogen ZIJN

alle liefs

HV

Wist-je-dat ...

de kamers in het kasteel een extra tafeltje hebben voor de maaltijden op de kamer

onze individuele gasten zich in een luxueus hotel wanen met zo'n persoonlijke

bediening

het voor onze medewerkers een hele opgave is en soms tot 25 000 stappen op  één

dag zetten

onze twee appartementen een naam hebben gekregen: de Kastanje en de Ceder,

maar dat het doopfeest nog even op zich laat wachten

in beide appartementen ondertussen al gasten in kortverblijf zijn

de Linde en de Vlier eindelijk een aansluiting hebben op de riolering

de waterkwaliteit in het Zevenbergenbos daar wel bij vaart

in het najaar ook heel het domein van Hof Zevenbergen wordt aangesloten op de

riolering van de gemeente

...

De Linde

staat nu op de website van 'natuurhuisje.be'

deze website biedt vakantiehuizen aan in eigen land

ga maar eens kijken op www.natuurhuisje.be

gedurende heel de paasvakantie hebben we gasten gehad en ook in mei zijn de

meeste weekends bezet

de volgende maanden zijn er nog data vrij

in het huisje ligt een map met wandelroutes en fietstochten

en natuurlijk is het Zevenbergenbos vlakbij

Wat zeker weer kan doorgaan is
onze Stille dag op maandag 10
mei.

Zo'n stille dag geeft je de kans om te

midden van het leven even halt te houden

en stil te staan bij jezelf en bij de a(A)nder.

Je krijgt een kamer ter beschikking waar

je rustig kan lezen of mediteren. Je kan

ook wandelen in de tuin of rond het

domein ... of een tijdje vertoeven in de

kapel.

Er is geen gezamenlijke maaltijd, maar we zorgen voor soep en een broodje op de kamer.

Schrijf tijdig in want het aantal is beperkt tot max. 8 personen.

Bijdrage: 25 euro per stille dag alles inbegrepen.

Ook de ZEN-zaterdag

kan doorgaan

op zaterdag, 22 mei.

Tijdig inschrijven bij julia:

melvos@telenet.be

Met spijt in het hart moeten we volgende activiteiten annuleren

04/05              Paulus en de Korinthiërs

08/05              De evangelische Peerle

09/05              Meditatief boogschieten

13/05              Reis naar Bingen

21 en 28/05    Alles is vermoeiend

23/05              Start van de zensesshin

29/05              Ontmoeting in het luisteren

Maar wees gerust, verschillende sprekers hebben al terug toegezegd voor volgend

werkjaar!

We kijken voorzichtig vooruit naar juni.

Op dinsdagen 1, 8 ,15 en 22 juni .: Leesgroep

(deze leesgroep was geprogrammeerd in maart)

Boek: : 'De laatste christen' van Marcel Verhelst

begeleiding: Eddy Van Waelderen

van 10 tot 12 u

Op zondag 13 juni : Vertellingen op het Hof!

Thema: Beestig jezelf

begeleiding: Erik Herrebosch

om 15u

Van 13 tot 18 juni: Zensesshin

begeleiding: broeder Jeroen

Op zaterdag 19 juni: Ontmoeting in het luisteren

begeleiding: Paul Fivez

van 10 u tot 17 u

Voor deze activiteiten vind je uitgebreidere informatie in onze nieuwsbrief van juni en op de

website

Inschrijven voor de stille dag,

maar ook voor de activiteiten in juni kan je op:

info@hofzevenbergen.be

of: 03 205 65 70
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