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Vijverhoeve Nieuwsbrief  

 

Lieve vrienden en familie, 

 Er is enorm veel gebeurd, de afgelopen tijd. Graag informeren 

we je over de nieuwe ontwikkelingen bij ESO en op De Vijver-

hoeve. Ook de ‘Stichting Vrienden van De Vijverhoeve’  laat van 

zich horen.   

 

 

 

 

 

 

 

Herfst 2010 door Marjolein Regout 

Deze herfst impressie is gefotografeerd door Marjolein Regout, tijdens 

de Landelijke Landgoeddag op 25 september jl. De eerste keer dat De 

Vijverhoeve bijna 100 mensen heeft ontvangen. Later in deze nieuws-

brief lees je er meer over. 

Jaargang 2,  nummer 1 

Oktober  2010 
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Deze uitgave is be-

stemd voor vrienden en 

geïnteresseerden van 

Landgoed  

De Vijverhoeve 

Voor nadere informatie, 

en aan- of afmelden 

voor deze nieuwsbrief: 

mail naar:  
info@vijverhoeve.com 

Of bel: 0164-643501 

Onze adviespraktijk en de cre-

atieve workshops op De Vij-

verhoeve hebben we met el-

kaar verbonden . Daarnaast is 

er de inspirerende agenda van 

onze stichting: Vrienden van 

De Vijverhoeve. Vervolgens 

geven we een korte terugblik 

op enkele bijzondere activitei-

ten die hebben plaatsgevon-

den.  We hopen je binnenkort 

te mogen verwelkomen op een 

van onze bijeenkomsten.     

In ieder geval: veel leesplezier.
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“De verhuizing van ESO 

gaf ruimte voor nieuwe 

ontwikkelingen in Huij-

bergen.” 

Na jaren van hectiek 

rondom de restauratie en 

de natuurontwikkeling, 

krijgen we meer tijd voor 

de ‘core-business’.  

“Emmy en Etienne krijgen 

eindelijk de tijd waarvoor 

ze destijds de uitdaging 

aangegaan zijn, om naar 

Huijbergen te verhuizen.” 

Ofwel nu de gebouwen 

op orde zijn, krijgen we 

weer de tijd voor nieuwe 

initiatieven.   

De Vijverhoeve en ESO versterken elkaar 

Voor schildersessies én 

voor inspirerende ontmoe-

tingen.  Dit werd mede 

mogelijk doordat we het 

ESO-kantoor in Rotterdam 

per Oktober 2009 hebben 

verhuisd naar Huijbergen. 

Juist doordat de reistijd 

drastisch afnam én door-

dat we met korte commu-

nicatie tot acties konden 

komen, hebben we een 

belangrijke stap kunnen 

zetten. 

Ziel en zakelijkheid gaan 

elkaar versterken op De 

Vijverhoeve. Niet dat dat 

zonder slag of stoot gere-

aliseerd werd, want zake-

lijk en privé gingen elkaar 

sterk beïnvloeden. Maar 

na afstemming hebben 

we daar een goede mo-

dus in kunnen vinden. Een 

mijlpaal was 1 september 

2010 toen programma-

manager Yvonne Broek-

man in dienst trad van 

ESO. 

 

 

Per september 2010 is 

Yvonne Broekman in 

dienst getreden bij ESO. 

Het toenemend aantal 

bijeenkomsten maakte 

dat al mogelijk. Juist de 

ambitie om de conferen-

ties en trainingen naar 

een hoger professioneel 

niveau te tillen, vroeg om 

specifieke kennis op dit 

vlak.  

Yvonne brengt een varia-

tie aan knowhow in. Ken-

nis op het vlak van hotel-

wezen en het organiseren 

van congressen zal bij 

Programmamanagement krijgt een eigen gezicht 

 gaan dragen aan een inte-

ressante activiteiten-

kalender. Daarnaast heeft 

ze veel kennis op het ge-

bied van Mindfullness. 

Deze inhoudelijke toevoe-

ging zien we als verrijkend 

voor ons allen.  

Yvonne heeft zelfs in au-

gustus voorbereidend werk 

gedaan zodat we in sep-

tember jl. een vliegende 

start konden maken.  De 

afgelopen maand hebben 

we ons eerst gericht op de 

missie en visie van ESO. 

We zien het als een ‘Inspi-

ratieknooppunt’. Waar 

ziel en zakelijkheid, kennis 

én talent samenkomen. 

 Dat hebben we op tref-

fende wijze in een pre-

sentatie voor de Landelij-

ke Landgoeddag naar 

buiten gebracht.  

Yvonne werkt volgens het 

K4-principe: het klavertje 

4. De kans dat je er één 

vindt is 1 op 17.000! “Dat 

klavertje vonden we op 

De Vijverhoeve op mijn 

éérste werkdag. Een te-

ken dat dit een bijzondere 

job gaat worden.”  

 

 

 

“Yvonne Broekman: een 

combinatie van ervaring 

op het vlak van congres-

organisatie, trainen en 

hotel-dienstverlening.” 
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De Inspiratie kalender  
In deze nieuwsbrief informeren we je graag over de activiteiten die we de komende 

periode gaan organiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landgoed de Vijverhoeve 

organiseert op vrijdag 29 

oktober 2010, in samen-

werking met Herberg van 

het Hart een Despacho. 

Een despacho is een 

prachtige en oude cere-

monie die nog steeds 

door heel Peru gebruikt 

wordt en ook langzaam 

maar zeker meer bekend-

heid krijgt in het westen. 

Een despacho is een oer-

oude en kleurrijke cere-

monie, waarbij een man-

dala wordt gemaakt met 

natuurlijk materiaal als 

bloemen, suiker, katoen 

en rijst. Elk element heeft 

een eigen functie en be-

tekenis. Alle aanwezigen 

kunnen een wens, gebed 

of intentie inbrengen in 

deze ceremonie. Tijdens 

en na de despacho ont-

staat er een eenvoudige, 

maar heel krachtige vorm 

van bewustwording, hea-

ling en transformatie. 

Despacho op 29 Oktober 2010 om 20.00 uur 

 In de week van 26 oktober 

tot 3 november komen 

Don Sebastian en Donna 

Paulina naar Nederland en 

komen zij op 29 oktober de 

ceremonie begeleiden  op 

Landgoed de Vijverhoeve. 

Programma: 

Ontvangst vanaf 19.45 uur 

met een kopje koffie. De 

despacho begint om 20.00 

uur. Na afloop, ong. 22.00 

uur drinken we samen nog 

een heerlijk glaasje gluh-

wein zodat we de bijzon-

dere ervaring met elkaar 

kunnen delen. 

Inschrijven tot 21 oktober  

Graag aanmelden vόόr 21 

oktober 2010 bij Yvonne 

Broekman  via telefoon-

nummer 0164-643501  

De Kosten zijn  € 25,- per 

persoon. 

Kijk voor meer informatie 

en het verder programma 

van het Herberg van het 

Hart op 

www.herbergvanhethart.eu  

 

 

 

“Don Sebastian en Donna Pau-

lina komen naar Nederland en 

begeleiden  op 29 oktober de 

ceremonie op Landgoed de 

Vijverhoeve.” 

 

http://www.herbergvanhethart.eu/
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“Klanken die je van binnen 

raken. Als een wandeling 

in de jungle, zo is een van 

de ervaringen.” 

Op zondag 14 november 

2010 geeft Spirit Events 

een Soundhealing bij 

Landgoed de Vijverhoeve. 

De Soundhealing is een 

klankbad waarin je diep 

kunt ontspannen. Door de 

transformatieve kracht 

van oergeluiden en mu-

ziek worden we gestimu-

leerd om onze natuurlijke 

healing zijn werk te laten 

doen. De instrumenten 

die gebruikt worden zijn 

o.a. stem, trommels, 

stemvorken , gong en 

Soundhealing op 14 november om 16.00 uur 

klankschalen. Er wordt 

puur intuïtief gespeeld en 

op de energie van de per-

sonen die aanwezig zijn.  

Afhankelijk van hoe jij in 

het leven staat zullen de 

Healingsounds je raken. De 

een ervaart het als een 

‘wandeling’ door de jungle, 

de ander als een ontspan-

nen rustmoment. 

Je ligt op een matje tijdens 

het concert. Wil je zelf een 

dekentje en/of kussentje 

meenemen? 

De Soundhealing begint 

om 15 uur maar het is fijn 

als je een kwartiertje eer-

der aanwezig bent. 

Na de soundhealing staat 

er thee met wat lekkers 

klaar. 

De bijdrage: 

De kosten zijn € 15,= per 

Vijverhoeve vriend en 

anders € 20,= per per-

soon. Kinderen die dit 

graag willen ervaren zijn 

ook welkom. 

Op zondag 28 november 

2010 geven Tobias Bors-

boom (piano) en Stephan 

Vermeulen (tenor) een 

liederen recital.  

We willen jong talent de 

gelegenheid geven om  

ervaring op te doen met 

optredens. Stephan Ver-

meulen begeleidt het jong 

talent.  

Op De Vijverhoeve wor-

den liederen vertolkt van 

Beethoven, Schubert, 

Recital op 28 november om 15.00 uur 

Schuman, Loewe en 

Brahms. 

We zijn verheugd om deze 

cultuur met een grote C in 

West-Brabant te kunnen 

presenteren. In de pauze 

staat een kopje koffie voor 

u klaar. Na afloop schen-

ken we een bijzonder glas 

wijn van Horstink Wijnen.   

Dit optreden is echter niet 

mogelijk zonder sponso-

ring  van enkele bedrijven, 

waarvoor we hen zeer 

erkentelijk zijn. 

De bijdrage: 

De entree is gratis, maar 

je wordt uitgenodigd om 

een bijdrage te leveren 

aan het goede doel. Je 

sponsort hiermee jong 

talent.  

We willen met deze bij-

eenkomst een start ma-

ken met een reeks van 

optredens voor conserva-

torium studenten. Begin 

2011 hebben we Die Win-

terreise op het program-

ma staan. 

“Geef Jong talent een 

kans. Stephan Vermeulen 

begeleidt conservatorium 

talent. De Vijverhoeve 

biedt het podium.” 
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De Culturele en Natuur kalender  
Hieronder vind je informatie over onderwijs, natuur en netwerken. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als kinderen geen ‘Guus 

Gemiddeld’ zijn kan dat 

frustratie en inspiratie 

opleveren. Maar als inge-

zonden brieven in diverse 

kranten anderen weer 

inspireren is dat dubbel 

geluk. Zo kreeg Emmy na 

een reactie op ‘red de 

jongens’ in de Volkskrant 

een zeer bevlogen reactie 

van Karen Ephraim van 

dejuf.nu  én een aanbod 

om met haar ervaring 

anderen te inspireren en 

te motiveren dat er meer 

Onderwijsbijeenkomst op 2 november vanaf 17.00 

 
kan in het onderwijs dan 

alleen een lesprogramma 

volgen. 

Naar aanleiding van een 

reactie op ‘afstromen in 

het onderwijs’ in Trouw 

volgde er een boeiende 

correspondentie met Hans 

Dacapo van COACH BV en 

zijn collega Tina Willekes 

van move2move.nl . Ook 

zij boden aan om een 

nieuwe talententest voor 

jongeren , de MMTIC, toe 

te lichten. 

Dat resulteert in een bij-

eenkomst over onderwijs 

en talent op 2 november 

as op de Vijverhoeve. We 

hopen met elkaar inzich-

ten, kennis en passie  te 

delen en waar mogelijk 

verder te verspreiden 

binnen het onderwijs en  

aanpalende bureaus en 

instanties. 

Heb je interesse laat het 

weten;   

info@vijverhoeve.com  je 

bent van harte welkom! 

Bijschrift bij foto of afbeelding. 

 

“Einstein leerde pas ná zijn 5
e
 

praten. Betekent het dat hij 

niet-normaal is?.” 

 

Heb je zin om een heerlijk 

dagje in de Natuur door te 

brengen? En lekker uit te 

waaien?  

Het Waterschap Brabant-

se Delta en Landgoed De 

Vijverhoeve slaan de Han-

den ineen! Dit jaar bieden 

we een gezamenlijk pro-

gramma aan. De Ecologi-

sche verbindingszone in 

het zuidelijke deel van de 

Natuurwerkdag: Houtwallen onderhouden en de 

Vogelkers snoeien op 6 november vanaf 10.00 uur 

 
Brabantse Wal staat op 

het programma. En het 

thema Biodiversiteit grij-

pen we aan om u bekend 

te maken met enkele be-

langrijke diersoorten die 

op, rond en in de EVZ 

aanwezig zijn. Uiteraard 

zullen we de mascotte 

ambassadeursoort van de 

Gemeente Woensdrecht: 

“de egel” niet vergeten. 

Landgoed De Vijverhoeve 

is een nieuw natuurgebied 

van 16 hectare, waar veel 

cultuurhistorische en cul-

tuur-archeologische na-

tuur aanwezig is. Een 

driehonderd jaar oude 

Hout- en hakselwal is er 

een van. Alle houtopstan-

den en hakselwallen die-

nen te worden gesnoeid.         

Meld je aan op 

www.natuurwerkdag.nl 

Bijschrift bij foto of afbeelding. 
 

“De egel is de ambassadeur van 

de gemeente Woensdrecht. In 

het kader van het thema Bio-

diversiteit staan we stil bij het 

nu van de egel in de natuur. 

Een Kinderprogramma is er bij 

voldoende deelname” 

 

mailto:info@vijverhoeve.com
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Een korte terugblik op de afgelopen maand 

Op De Vijverhoeve is op 25 september jl. de Landelijke Landgoeddag gehouden.  Op 

3 oktober vond het subsidie-overleg voor de schaapskudde op de Brabantse Wal 

plaats. 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 25  septem-

ber jl. stond De Vijver-

hoeve in het teken van 

Landgoederen. Eigenaren 

van de 100 grootste land-

goederen in Nederland, 

togen naar het West-

Landelijke Landgoeddag op 25 september jl. 
Brabantse. Vanaf 10.uur 

uur reden de auto’s af te 

aan.  

Met name voor de histori-

sche landgoederen is het 

van belang om zich te be-

zinnen op het rendement 

van hun erfgoed. Vroeger 

was de hout opbrengst en 

de pacht meer dan vol-

doende om ervan te be-

staan. Nu is een meer ‘on-

dernemende instelling’ van 

levensbelang.  

De Federatie Particulier 

grondbezit had De Vijver-

hoeve gevraagd hun visie 

op een ondernemend 

landgoed te geven.  

Vereerd waren we dat 

naast Johan Wytema, ook 

Onno Hoes, gedeputeer-

de van de Provincie, zijn 

licht liet schijnen over dit 

fenomeen. Verder had hij 

uitgesproken ideeen over 

gelijkberechtiging tussen 

particuliere eigenaren ten 

opzichte van de TBO’s 

(terrein beherende orga-

nisaties).  In de loop van 

de middag toog het gezel-

schap naar het historische 

landgoed Wouwse Plan-

tage. Daar stond de borrel 

klaar, na een mooie wan-

deling over het natuurge-

bied. 

De bevlogen vrouwen zijn 

het afgelopen jaar ver-

dubbeld qua aantal. Dus 

tijd voor nieuwe activitei-

ten. Op 21 oktober as 

vindt het eerste BV Café 

plaats. Daarvoor zijn een 

aantal nieuwe vrouwen 

benaderd. De bedoeling is 

om met het BV Café voor 

nieuwkomers in de regio 

een ontmoetingsplek te 

BV Ont-moeten op 21 Oktober  
creëren waar men gelijkge-

stemden kan leren kennen, 

zodat men zich hopelijk 

snel thuis gaat voelen! 

BV Ont-moeten  zal daar-

naast met de leden een 

aantal inspirerende bijeen-

komsten hebben waarin 

we elkaars bevlogenheid 

en talenten beter leren 

kennen. Maar ook creatie-

ve bijeenkomsten, zoals 

wolvilten, staan op de 

agenda. 

Ook zal de groep ,die zich 

interesseert voor jonge-

ren en hun leefwereld, 

daar aandacht aan gaan 

besteden.  

Kortom weer veel inspira-

tie om te delen en energie 

om op te laden! 

“Gezellig bijpraten tijdens de Landgoeddag.” 

“BeVlogen Vrouwen ont-

moeten in BV Caf;e.” 
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De Kempische Heideschapen overwinterden enkele dagen op De Vijverhoeve rond de jaarwisse-

ling 2009-2010.   

Op 4 oktober jl. (wereld dierendag!) presenteerden we, samen met De Wassum en Van Driel 

Landschapsbeheer, de plannen voor een rondtrekkende schaapskudde op De Brabantse Wal. We 

hebben inmiddels het groene licht gekregen. Nu gaan we de subsidie-aanvraag verder financieel 

onderbouwen. We houden je op de hoogte. 

 

 

Sinds het begin van 2010 

is de Stichting Vrienden 

van de Vijverhoeve al in 

touw om de schapen te 

laten terugkeren op de 

Brabantse Wal. In juni jl. 

is een overleg geweest 

Schapen op de Brabantse Wal 

met voorlichting. Een de-

monstratie van schaaps-

hoeden werd ter afsluiting 

gegeven. Op 3 oktober jl. 

werd, als kroon op het 

werk, een voorstel voor 

een schaapskudde bij LEA-

DER ingediend. Doel is om 

uiteindelijk 2 kuddes van 

zo’n 250 schapen te laten 

rondtrekken in de West-

Brabantse natuur.   



   
 

8  

Wil je, net als wij, de wereld ‘net iets mooier maken’? Kom erbij! 

Graag willen we je met deze ‘Vrienden’-nieuwsbrief opnieuw betrekken bij de ontwikkelingen op De Vijverhoeve. 

En je interesseren om, evenals wij,  de wereld ook ‘net iets mooier te maken’.  Meld je dan ook aan als ‘Vriend van 

De Vijverhoeve’.  En grijp de kans om een donatie te storten. Iedere bijdrage is welkom. En…….volgens de doelstel-

ling: geheel belangeloos. En fiscaal aftrekbaar. 

Wij danken je bijzonder voor je betrokkenheid bij De Vijverhoeve, en heten je van harte welkom als: Vijverhoeve-

vriend. 

 

Emmy van Overdijk en Etienne Schoenmakers en Yvonne Broekman 

info@vijverhoeve.com 

Aanmeldingsformulier 

Voor en achternaam: ……………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………… 

Telefoon 

0  Graag meld ik mij, met …………..personen, aan voor de Vijverhoeve-activiteit 

……………………………………………………………………………………………………. 

0 ik wil graag (gratis) steun-lid worden van de ‘Vrienden van De Vijverhoeve’ en ontvang periodiek de Vrien-

den-nieuwsbrief per e-mail. 

0 ik wil graag lid worden van de ‘Vrienden van De Vijverhoeve’ voor € 120,=  per jaar. En ontvang periodiek 

de Vrienden-nieuwsbrief per e-mail. Voor bijeenkomsten krijg ik € 5,= korting. 

0 Helaas meld ik mij af voor de nieuwsbrief. 

Stuur het per post of per mail naar Yvonne Broekman 

 
De Vijverhoeve  Vijverstraat 6   4635 RA Huijbergen 

Telefoon:  0164-643501 


