
Ervaar Bosbaden
´Wijsheid begint met verwondering´ Socrates

Bedrijfsuitje

Bosbaden- bedrijfsuitjes en heidagen

Tijdens een bosbad-sessie nemen we je mee de natuur in en 
wandelen we in stilte. Door middel van opdrachten prokkelen we de 
vijf zintuigen. Voorbeelden hiervan zijn geur speuren in het bos, op 
blote voeten lopen over een overwoekert paadje,  een meditatie- 
oefening zittend tegen een boom of uitkijkend over een veld of een 
theeceremonie tussen de bosbessen. Bosbaden heeft verschillende 
erkende gezondheidsvoordelen. Zoals het stimuleren van 
gelukshormonen, verlagen van de bloeddruk en hartslag en een 
versterkende werking op het immuunsysteem.
Ook stimuleert het bosbaden creativiteit en focus. Het zorgt voor 
ontspanning en dat houdt vaak nog dagenlang aan. Een mooie 
activiteit om in te zetten tijdens een middag teambuilding of heidag.

Wij begeleiden dit proces op professionele wijze, prikkelen de groep 
door middel van verschillende opdrachten en creëren een unieke 
groepservaring.

Door Claire Schlechta 
en Marijn van 
Klingeren

De ultieme 
natuurbelevenis

Bosbaden
Shinrin-yoku
Shinrin-yoku heeft 
een Japanse 
oorsprong. Het is een 
preventieve manier 
om je lichamelijke en 
geestelijke 
gezondheid op een 
natuurlijke manier in 
balans te houden.



Bosbaden kan al vanaf      
€ 27,50 per persoon!

 
 Verschillende aanvullende 

opties zijn mogelijk. Wij 
maken graag vrijblijvend 

een offerte op maat.
 

De prijs is een vanaf prijs. 
Hierin zijn eventuele extra 

reiskosten, reistijd en 
voorbereidingskosten nog 

niet meegerekend.
 

Deelnemer Debby: ´EenDeelnemer Debby: ´Een  
kijkje door de ogen vankijkje door de ogen van  

onze oorsprong´.onze oorsprong´.

Een ervaring op maat!
Wat bieden wij?

We denken graag mee hoe een bosbadsessie het meest tot 
zijn recht komt in jullie teamuitje. Zoek je een kort 
ontspanningsmoment tijdens de heidag? Of wil je liever wat 
langer met je team op pad? Dat is allemaal mogelijk. De 
natuurgebieden waarin we werken bestrijken de omgeving 
van Arnhem en Nijmegen. Hierin hebben we routes met 
bijhorende opdrachten uitgezet. Maar wij ontdekken ook 
graag nieuwe natuurgebieden bij je in de omgeving.

Wij zijn super enthousiast over het Bosbaden en delen dit 
graag met je. Neem vooral contact met ons op om de 
mogelijheden te bespreken. 

ERVAAR BOSBADEN
Claire Schlechta en Marijn van
Klingeren
(+31) 0653780032
info@ervaarbosbaden.nl

´Deelnemer Anke:´Deelnemer Anke:  
´Bosbaden helpt je bij´Bosbaden helpt je bij  

anders kijken.´anders kijken.´

Deelnemer Joost: ´BosbadenDeelnemer Joost: ´Bosbaden  
is je onderdompelen in hetis je onderdompelen in het  

bos, wat een heerlijkebos, wat een heerlijke  
ervaring!´ervaring!´


