Varen met een verhaal
Praktische informatie
Voor wie
Iedereen die toe is aan een
goed gesprek tijdens een
inspirerende boottocht.

Interesse om deze beleving
in te zetten voor
individuele medewerkers
in een organisatie? Neem
dan contact op voor de
opties.

Je stapt in de sloep ‘Une Belle Histoire’. Dagelijkse beslommeringen achterlatend
op de kade, laat je je meenemen op de stroom van het Tilburgse water en door
de prachtige natuur. In deze idyllische setting ga je met mij in gesprek over wat
voor jou zinvol is: jouw vragen, zorgen of verhalen. En als we weer aanmeren,
stap je met frisse blik en goede moed weer het dagelijkse leven in!

Wanneer
De boottocht duurt circa
2u. We varen uit op:
9 - 16 - 23 - 30 juni,

Wil jij dit ook?
Dat kan! Samen met Michel Deneef als stuurman (tevens eigenaar van Villa
Pastorie) neem ik je deze zomer mee op een unieke tocht op de sloep van de
Villa. Want in deze rare tijd van ‘het nieuwe normaal’, bied ik je graag een nieuwe
beleving: professionele begeleiding in een andere setting. De opzet: een stukje
varen, aanmeren aan een rustig plekje voor een goed gesprek en weer terug
varen. En onderweg genieten van een hapje en drankje. Maar: niets is in beton
gegoten, de opzet vloeit zich volledig om jou en jouw verhaal heen.

7 - 14 - 21 juli,

Waar praten we over?
Over wat er voor jou toe doet. En de ervaring leert dat het meestal over
verandering gaat. Verandering in leven en werk, in liefde, in verwachtingen.
Veranderingen in het nú, over wat er in deze tijd op ons afkomt. En over wat die
verandering met zich meebrengt. Het kost nu eenmaal tijd en moeite om je aan
veranderingen over te geven, ze een plekje te geven. Soms is een steuntje in de
rug fijn. Graag bied ik je tijdens deze tocht die steun. Door te luisteren, je vanuit
een ander perspectief te laten kijken, inzichten en tips of een goed advies te
geven.

Hoevenseweg 2, Tilburg

Vaar je mee?
Alle facetten voor een bijzonder
moment zijn aanwezig, van
persoonlijke begeleiding tot een
inspirerende stuurman en van
een rustgevende setting tot
lekkere versnaperingen. Het
enige wat nog ontbreekt, ben jij!
Reserveer dus snel een plekje
voor deze unieke sessie op het
water!

€ 145,00!

18 - 25 augustus,
telkens om: 9.30u, 12.30u
en 16.00u

Vertrekpunt
Villa Pastorie

Reserveren kan bij
• info@villapastorie.nl
• info@carinvanoekel.nl

Een unieke beleving vraagt
om een unieke prijs:

Je kunt contant of met pin
betalen voor afvaart bij
Villa Pastorie.

Bij slecht weer zoeken we
naar een alternatieve
datum.

