
DEAR GOOD MORNING RETREAT

INTO THE WILD
30 juni tot en met 2 juli 2023





DEAR GOOD MORNING RETREAT

INTO THE WILD

Wakker worden in de natuur, in stilte en rust. Vervolgens hoor je de eerste
Ochtendgekkies zich al klaarmaken voor een energieke ochtend. Je opent je ogen
en sprint uit bed. Yes! Je bent op het Dear Good Morning retreat met alleen maar
gelijkgestemden! Van pittige en uitdagende workouts, naar de mooiste yoga
lessen om helemaal tot jezelf te komen. Van een ijsbad training van een
professionele begeleider tot aan een meditatie bij en in de grootste watervallen
van Nederland. Marshmallows boven het kampvuur laten smelten, terwijl we de
mooiste gesprekken voeren. Toch nog even de sauna in of de hottub (met
fantastisch uitzicht). Tot aan een mooie mooie wandeling (of run!) in onze
achtertuin. Heerlijk en biologisch ontbijt, lunch en diner van de chefkok aan huis.
Even een - uitdagend -  moment voor jezelf. Samen met andere Ochtendgekkies!
Into the wild. Ben jij er klaar voor? 



Een rustige locatie in Loenen
Grote yogaruimte
Groot privé buitenterrein met zitgelegenheden  
Eenpersoonskamers met privé badkamer
Tweepersoonskamers (losse bedden) met badkamer
Meerpersoonskamers (losse bedden) met badkamer
Ontbijt, lunch, diner en snacks
Thema avond
Gebruik van hottub en sauna
Kampvuur met marshmallows
Goodiebag
Een privéchef
Een volledig Dear Good Morning programma zoals:

 Workouts van verschillende DGM-trainers*
 IJsbad training
 Yoga lessen
 Workshops over mindset en in je kracht staan
 Spellen en meer...

INTO THE WILD

DETAILS

met wat gekkigheid
*Alle tijden worden een maand van tevoren gedeeld.
Je kan vanaf vrijdagmiddag bij de locatie inchecken.
Zondag zal het programma in de namiddag afgelopen zijn. 



't Zonnehuis
't Zonnehu�s �s echt een fam�l�ebedr��f. Bas had –
enkele �aren nadat z��n moeder de locat�e had verkocht
– toch het gevoel dat de locat�e b�nnen de fam�l�e
moest bl��ven. H�� kocht 't Zonnehu�s "terug" en door
de �aren heen kreeg h�� het volled�ge stuk�e grond
terug. �e z�et en voelt het �n alles. De kamers z��n
hu�sel��k �nger�cht. �k kreeg het gevoel alsof �k b�� m��n
opa en oma mocht logeren. De sfeer �s relaxed en
rust�g. Alles mag en alles kan, zolang �e maar met
respect met elkaar en de natuur omgaat. 

�n 3 dagen t��d w�l �k onszelf u�tdagen om u�t onze
comfortzone te stappen. Door m�ddel van workouts,
workshops en gesprekken d�e we met elkaar gaan
voeren. Het wordt lachen, verb�nden, werken, over
grenzen gaan, ch�llen en heel veel DGM-gekte! 

t Zonnehu�s wordt gerund door enthous�astel�ngen en
vr��w�ll�gers. Ze organ�seren retreats en stellen de
locat�e ter besch�kk�ng om zelf een retreat te
organ�seren. 



PROGRAMMA

Pittige en uitdagende workouts van Lienke
(buiten) 

Relaxte en fijne yoga
sessies om helemaal

tot rust te komen
IJsbad training van professioneel begeleider Bas

Aerobics party (dit was zo'n groot succes de 1e
editie, deze houden we erin!)

Meditatie sessie bij de waterval

INTO THE WILD
Het programma houden we
nog een beet�e gehe�m, maar
h�erb�� een kle�ne �mpress�e

Workshops gericht op zelfontwikkeling

Heerlijk eten van de privechefs van 't Zonnehuis

Spelletjes en uitdagingen

Een kom-uit-je-"comfort zone”-workout 



✔  2 overnachtingen midden in de natuur (waard: €120 per nacht)
✔  Alle trainingen (waard: €500)

✔  Inspirerende workshops (waard: €500)
✔  Een privéchef van 't Zonnehuis

✔  Ongelimiteerd koffie, thee en fris
✔  Ontbijt, lunch, diner & snacks!

✔  Leuke activiteiten, spelletjes en challenges
✔  De meest gezellige crew van DGM

✔  Dear Good Morning gekte
✔  Goodiebag (waard: €40)

✔  Een onvergetelijk weekend vol inspiratie
 

PACKAGE DEAL

€595
Voor een privé slaapkamer 

met eigen badkamer.
ALL IN PROGRAMMA & ETEN

 

 

€545
Een gedeelde slaap-  en badkamer.

Je deelt alles met één ander
persoon. Twee losse bedden. 

ALL IN PROGRAMMA & ETEN
 

 

€525
Voor een gedeelde slaap- en badkamer.
Je deelt alles met twee of drie andere

personen. Losse bedden. 
ALL IN PROGRAMMA & ETEN

 
 
 

 

Totale waarde: ruim €1300 - bieden wij aan voor:
 



DEAR GOOD MORNING RETREAT
30 JUNI - 2 JULI 2023

 
BEPERKT AANTAL PLEKKEN



DEAR GOOD MORNING RETREAT

INTO THE WILD

Vragen of opmerkingen?

SHOP@DEARGOODMORNING.COM


