
Hoe bereid ik me voor?
Zorg dat je de dagen voor de Retraite extra goed voor jezelf zorgt, zodat je uitgerust aankomt.
Drink voldoende water, ga op tijd naar bed, plan niet teveel stressvolle activiteiten en probeer
alcohol (en evt. drugs) zoveel mogelijk te vermijden. 

Tijdens de retraite
We adviseren je om tijdens dit weekend je telefoon zo min mogelijk te gebruiken, zodat al je
aandacht op jouw innerlijke proces is gericht. We willen vragen om, als je gebruik maakt van je
telefoon, dit op je kamer te doen. 
Neem tijdens het weekend jezelf in acht. Zorg goed voor jezelf, speel in op je eigen behoeftes en
voel je vrij om je eigen weg te gaan. Je kunt ons altijd aanspreken. 

Hoe laat word ik verwacht?
Vrijdag 17 maart ben je vanaf 16 uur van harte welkom op Hof de Brulle. Uiterlijk 16.30 uur word je
verwacht. Voordat we met het programma beginnen om 17 uur, ontvang je een kleine opdracht die
maximaal 10 minuten duurt. Dus zorg dat je op tijd bent!
Mocht je eerder dan 16 uur aankomen, dan zijn er genoeg gelegenheden om ergens wat te drinken
of je kunt een wandeling maken in de omgeving. Om 17 uur beginnen we met het programma.
Zondag om 15 uur is het programma afgelopen.

Wandelen: wandelgidszuidlimburg.com
Eten/drinken: bijpauls.nl (5 minuten lopen vanaf Hof de Brulle)

Waar is het?
Breulsweg 3, 6321 EK Wijlre (Limburg). Op de volgende pagina vind je de routebeschrijving.

Hoe ziet mijn kamer er uit?
Alle kamers zijn comfortabel ingericht. Er zijn kamers met 1 persoonsbedden voor 2 of 3 personen,
ieder met een eigen badkamer. Wij houden met de indeling zoveel mogelijk rekening met de
aangegeven wensen. Handdoeken en bedlinnen zijn voor iedereen inbegrepen, deze hoef je niet
mee te nemen. 

Wat kan ik verwachten met eten en drinken?
Onze kok neemt je dit weekend mee in het ayurvedisch koken met de al 5000 jaar beproefde
keuken van India, die van nature 100% vegetarisch is en vele andere mogelijkheden kent.
Alle maaltijden en tussendoortjes/ koffie/thee zijn inbegrepen. De kok houdt rekening met de
persoonlijke dieet-restricties.

Heb je nog vragen of opmerkingen, dan horen wij dit graag. We kijken er naar uit!

Een warme groet,

Pien 06 16505828
Marieke 06 33174419
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Volg onderstaande tips, anders eindig je voor
een gesloten poort aan de verkeerde kant van
de hoeve.

Met de auto
Je parkeert je auto via de ingang aan de 
 achterzijde van de hoeve. Daarvoor rijd je via de
Breulsweg of Frombergerweg naar de
Akerstraat, een smalle verharde holle weg. Aan
het einde van die holle weg, ligt de oprit naar de
oprijlaan. Vanaf de oprit volgt je circa 200 meter
een onverharde weg. Het parkeerterrein ligt aan
het eind. De zwarte poort kun je opendraaien
(daarna svp weer dicht doen). Vanaf 16 uur ben
je welkom en staan wij voor je klaar. 

Met de trein of taxi 
Je neemt vanuit Heerlen of
Maastricht de stoptrein richting
Valkenburg/Schin op Geul. Zowel in
Heerlen als Maastricht is er een
goede aansluiting op de intercity
vanaf het noorden. Vanuit het
station Schin op Geul is het 2 km
lopen: je loopt naar beneden
richting de Kerk. Bij het kruispunt
vóór de kerk ga je linksaf, deze weg
loopt schuin naar beneden, je loopt
langs hotel Op de Beek. Bij de
provinciale weg ga je linksaf. 

Deze weg vervolg je. De weg stijgt iets en je loopt voorbij het kombord Schoonbron. Je komt in het
gehucht Etenaken. De eerste weg daar laat je links liggen, de tweede weg links sla je in. Dat is de
Breulsweg. Hof de Brulle, een grote witte boerderij kun je daar niet missen! Voor de ingang van Hof de
Brulle volg je de oprit aan de rechterkant. De zwarte poort kun je opendraaien (daarna graag weer
dichtdoen). Rechtsom de hoek zie je een witte deur. 
Of: vanaf station Valkenburg is het nog 4 minuten met de bus, lijn 54 (richting Gulpen). Vanaf bushalte
Klapstraat is het 3 minuten lopen.

Adresgegevens Hof de Brulle: 
Breulsweg 3, 6321 EK Etenaken / Wijlre


