
	

	

HeartConnection Zomerweek 18-22 augustus 2021 Zeeland 

Een heerlijke HeartConnection Zomerweek om op te laden en je te laten 
inspireren met gelijkgestemde mensen. Met veel verbinden-versmelten-loslaten, 
plezier, lachen, zwemmen, wandelen, genieten, dansen, vuur, en nog veel meer. 
HeartConnection heeft een heel mooi terrein afgehuurd in Zeeland. De locatie ligt 
in een natuurlijke omgeving met vrij uitzicht en de mooiste zonsondergang. 's 
Avonds kampvuur waar we met zijn allen omheen kunnen zitten. Buiten is een 
grote trampoline en een groot veld omringd door bomen. 

 

Training HeartConnection Verbinden-Versmelten-Loslaten  

Elke ochtend maken we een reis door je onderbewuste en aan de hand van de 10 
basisprincipes ga je het leven meer en meer begrijpen. Je ontvangt vele 
inzichten en je verrijkt jezelf met nieuw bewustzijn. Deze combinatie is goud 
waard. Er ontstaat innerlijke rust, overzicht, vitaliteit en eigen 
verantwoordelijkheid. Je gaat je passie & talenten leven. Overtuigingen worden 
omgezet in kracht. Je wordt baas over je eigen leven. Pakt het stuur en bepaal 
jouw koers! 

  

• Waar wil je aan werken? 
• Wat wil jij voor jezelf neerzetten? 
• Wat is jouw focuspunt? 
• Wat heb jij nodig als ondersteuning? 
• Zijn er nog levensvragen en/of biologische processen die je uitgelegd wilt 

hebben? 
• Let op: alles verloopt organisch! 

 

Zo zetten we samen het HeartConnection-veld met elkaar neer. Prachtige 
momenten ga je beleven en ervaren. Alles resoneert met elkaar en dit ga je zeker 
deze week merken. Jouw bewustzijnsveld zal je laten ontmoeten wat speciaal 
voor jou nodig is om te groeien. Natuurlijk heb je de moed om hier zelf 
verantwoordelijkheid in te nemen. Deze week ga je met vele HeartConnection 
aspecten oefenen om vervolgens in je dagelijkse leven te integreren. Dit neem je 
de rest van je leven mee. Een boost voor jouw gezondheid! 

• Elke dag gaan we verbinden-versmelten-loslaten, klik hier voor meer 
informatie. 

• We nemen je mee aan de hand van de 10 basisprincipes, klik hier voor meer 
informatie. 



	

	

HeartConnection Zomerweek: unieke ervaring 

Zorg goed voor jezelf, niets is verplicht. Doe de dingen waar jij plezier in hebt en 
waar jouw talenten liggen. Dit geeft jou en de groep energie. Daardoor ga je vol 
energie, zelfvertrouwen, focus, inspiratie en in liefde naar huis om dit door te 
geven en de vermenigvuldigen met jouw dierbaren. Meer en meer 
HeartConnection. 

 

In de natuur 

HeartConnection heeft een heel mooi terrein afgehuurd in Zeeland. De locatie ligt 
in een natuurlijke omgeving met vrij uitzicht en de mooiste zonsondergang. 's 
Avonds kampvuur waar we met zijn allen omheen kunnen zitten. Buiten is een 
grote trampoline en een groot veld omringd door bomen. 
De zee is natuurlijk in de buurt. In de middag Met kunnen we hier zwemmen, 
waterspelletjes doen of gewoon relaxen. 
 

 

Kinderprogramma vanaf 4 jaar 

Trampoline, levend Stratego, natuurbeleving, voetballen, hutten bouwen, veel 
spelletjes en nog veel meer! 

Er is een speciaal kinderprogramma. Er staan veel leuke activiteiten op het 
programma, onder andere zwemmen, klimmen, klauteren, spelletjes, trampoline, 
enzovoort. De kinderen 0-4 jaar zijn samen met een ouder of in overleg met één 
van onze begeleiders, dit is afhankelijk van het kind. 

 

Een enthousiast team staat voor je klaar! 

Lody (26) , Ananda (18), Shaban (16) begeleiden de kinderen en creatieve 
activiteiten. Lody heeft SIOS gedaan en is sportleraar, hij zal samen met de 
kinderen een sportief-spel-progamma maken. Ananda zij heeft vele festivals 
begeleid, erom creatief, passievol, liefde en natuur. Mocht er een conflict bij de 
kinderen zijn dan zal Shaban mediator zijn, hij is door OSB school hiervoor 
opgeleid. Ze lossen zelf alles op. Volwassen doen dit met VVL onder begeleiding 
van HeartConnection, zo lossen wij ook van alles op: enorm bevrijdend.  
 
Natuurlijk staat onze top-kok Maartje voor jou klaar, met veel liefde, passie, 
creativiteit maakt ze samen met ons de vegetarische gerechten klaar! 



	

	

 

 

Familie 

We zorgen samen voor en met elkaar, dit geeft een bijzonder familiegevoel. 
Samen zorgen voor elkaars emotionele processen, maar ook ontbijt, lunch en 
avondeten. 

 

Geheel verzorgd 

• € 449,00 all inclusive je verblijft in je eigen tent, camper of caravan 
• € 99,00 all inclusive kinderen 2-17 jaar – naam en leeftijd opgeven via 

info@heartconnectionnederland.nl 
• Gratis kinderen 0-2 jaar opgeven via info@heartconnectionnederland.nl 
• Inclusief overnachting, ontbijt, lunch, avondeten en HeartConnection 

training.  
• Exclusief alcohol, liever niet. 
• Gedeelde douches en toiletten.  
• We zorgen dat sanitair schoon blijft en corvée voor de afwas, tafeldekken 

en afruimen, enzovoort. 

 

Verzekering 

Zorg voor een annulerings-, reis-, en WA-verzekering. Voor onze buitenlandse 
reis en Zomerweek is er vanuit HeartConnection geen annuleringsregeling, zorg 
daarom voor een annuleringsverzekering. De Zomerweek is geheel voor eigen 
risico. HeartConnection draagt geen zorg voor diefstal, ongevallen, calamiteiten, 
enzovoort, zie onze algemene voorwaarden. 

 

Aankomst-vertrek  

Woensdag 18 augustus: aankomst 12 uur je kunt je eigen tent opzetten - start 18 
uur - diner 19 uur. Zorg deze dag voor je eigen lunch. 

Zondag 22 augustus: vertrek 16 uur. 


