Bekijk de webversie

Het is gelukt, en ik ben er superblij mee! Als je me al een beetje kent, dan weet je vast dat ik gek
ben op "eten uit de natuur" Hoe verser, hoe beter. En het allerleukst: zelfgeplukt! Tijdens een
wandeling gaat mijn telefoon mee om de plantjes, bomen en bloemen die ik "spot' op te zoeken
in pPlantnet.
Mijn pesto maak ik van zevenblad en brandnetel. Door mijn sla gaan viooltjes, hondsdraf,
daslook en nog heel veel meer. Tijdens een wildplukwandeling in maart leerde in Tim en Leah
kennen, die cursussen wildplukken geven, en ook de jaaropleiding "eten uit de natuur".
En daaruit vloeide dit hele nieuwe weekend, waarin yogalessen gecombineerd worden met een
wildpluk-wandeling en koken op een kampvuur met o.a. ons eigen vers geplukte buit!

Ik heb er mijn hersens bijna over gebroken...Met
bedenken hoe ik dit fantastische nieuwe weekend,
waar ik zo ongelooflijk enthousiast over ben, kan
aanbieden in deze lastige Corona tijd. Een periode
die zich kenmerkt door restricties en
aanpassingen.
En ik denk echt dat het is gelukt!:-)
Van 17-19 juli staat ie gepland. Een weekend met
twee buiten-yoga-lessen, die we bij minder mooi
weer vervangen door yoga-wandelingen.
En op zaterdagmiddag een wildplukwandeling met
Tim en Leah van "in het wilde weg" . Op
zaterdagavond koken en eten we buiten met
elkaar. Op een kampvuur, met natuurlijk onze
versgeplukte buit als smaakmaker!
Natuurlijk kunnen we maar met een beperkt
aantal mensen in de boerderij. Daarom bieden we
ook diverse opties. Je kunt je plekje in de boerderij
reserveren en zo'n heerlijke B&B kamer boeken, of
op een supergaaf plekje in de tuin
(mininatuurcamping) je tent opzetten!
Het is werkelijk net zo gaaf als het klinkt:-) Klik
hieronder op de link om er meer over te lezen, en
om je aan te melden.
Je boekt het weekend al vanaf €184,50
Pluk je mee?
Ik wil meer info
Wildpluk Yogaweekend

Op 21 juni, de langste dag van het jaar, organiseren
Pluktuin Ravenswoud en BoerderijYoga, samen
een bijzondere avond.
De ZOMERWENDE luidt het begin van de zomer
in. Een periode van lange dagen met veel licht,
waar velen van ons verlangend naar uitkijken.
Daarom willen we graag, samen met jou, een fijne
activiteit organiseren, in de buitenlucht, om de
zomer welkom te heten.
Dat doen we op 21 juni in PLUKTUIN
RAVENSWOUD. Na ontvangst met koffie/ thee en
zelfgebakken lekkers mag je een eigen boeket
samenstellen uit de vele kleurrijke bloemen in
Nina’s bloementuin.
Aansluitend gaan we samen met een
fijne yogales de langste avond vieren. In de stilte
van de avond, rondom de schemering, vloeien
bewegingen samen en versmelten met de adem.
Na een fijne ontspanning sluiten we met een kopje
thee deze bijzondere avond af. Je gaat naar huis
met een ontspannen geest, een soepel lijf en een
prachtige bos bloemen!
De yoga is geschikt voor iedereen, mét en zónder
yoga-ervaring.
Pluktuinyoga

Ik wil meer info/
aanmelden
Accommodatie afhuren

In een klein groepje van maximaal 6 personen peddel je, staand óf zittend op je plank, door de
stille Compagnonsbossen. Je hoort alleen het gekabbel van het water, de zingende vogels en het
ruisen van de wind.
Een tocht van drie uur die je zintuigen streelt. Suppen werkt ongelooflijk ontspannend, als een
soort "actieve meditatie".
De komende periode plan ik verschillende suptochten en supYogatochten in. Houd dus mijn
website, FB en Insta in de gaten.
Liever een privétocht? Ook dat kan! Klik op de afbeelding voor meer informatie over deze
fantastische activiteit.

BoerderijYoga

BoerderijYoga

B&B de Witte Raaf

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u marielslotman@gmail.com toe aan uw adresboek.

