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De QuestTrek Womanhood Nederland is 

een vijfdaagse retreat waarin je jezelf en je 

vrouwelijke kracht ontwikkeld. Je boost je 

zelfvertrouwen, geeft richting en meer 

kleur aan je leven en gaat staan voor je 

vrouw-zijn. De QuestTrek is een 

transformatief proces waarin in je jouw 

talenten, kernwaardes en kwaliteiten leert 

herkennen en inzetten. Onderweg zul je 

ook afscheid nemen van gedrag en 

patronen die je niet langer dienen. Je leert 

je vrouwelijke kracht en je kwetsbaarheid 

te begrijpen en in te zetten. Daardoor zul je 

authentieker leven en meer flow ervaren.  

 

®
De QuestTrek is een bewezen effectief 

persoonlijk leiderschapsprogramma dat 

zelfreflectie koppelt aan ervaringsleren en 

wandelen. De groep bestaat uit maximaal 

15 deelnemers. Je deelt met maximaal vier 

anderen je eigen coach. We kiezen bewust 

voor deze ‘high quality’-aanpak, zodat jij je 

optimaal kunt verdiepen en wij alle 

“Womanhood was 

voor mij life changing! 

Wat een geweldige 

ervaring om met drie 

powervrouwen als 

coach op reis te zijn. De 

oefeningen waren stuk 

voor stuk waardevol en 

de zeer persoonlijke 

coaching bracht me tot 

nieuwe inzichten.” 

Judith Voermans 

aandacht voor jou en je proces hebben. We 

voeren de QuestTrek Covid-proof uit. 

 

Door het wandelen, de intensieve 

begeleiding, oefeningen en de afwezigheid 

van afleiding, gebeurt er iets bijzonders. 

Stap voor stap kom je in contact met je 

passie en je dromen; de reden waarom je 

hier bent. We maken gebruik van coaching, 

yoga, meditatie, breathwork, 

paardencoaching, zang en dans. En we 

vormen een sisterhood waarin we elkaar 

aanmoedigen, opvangen en plezier maken. 

Je vindt een motivatie die verbonden is met 

je persoonlijke missie. Je komt tot een 

concrete uitwerking van je dromen en 

maakt een toekomstplan dat 100% is 

afgestemd op jouw waarden en sterktes. 

Resultaat 

Je weet waar je voor staat - wat je wilt en 

kunt. Je hebt je kernwaarden scherp en 

concreet vertaald in persoonlijke doelen 

voor de komende vijf jaar. Je hebt je eigen 

vrouwelijkheid leren kennen en geeft daar 

uitdrukking aan in je leven. 

Na deze week voel je je vrijer, liefdevoller 

en krachtiger. Je hebt zin om het leven aan 

te gaan, omdat je weet wie je bent en waar 

je heen gaat. 



Praktische informatie 

 

Data  

Van maandag 22 februari (aankomst 10 uur) t/m 26 

februari 2021 16.00 uur.  

Locatie 

De QuestTrek vindt plaats in en rondom een 

prachtig retraitecentrum in het buitengebied van 

Winterswijk.  Je vindt er ruimte, rust, stilte en de 

schoonheid van de Achterhoekse natuur.  

Investering & Giving back 

De kosten voor deelname bedragen €1.875,- p.p. Dit 

bedrag is ex. BTW. 10% van je investering gaat naar 

onze stichting: MyQuest Foundation. Van dat 

bedrag organiseren we persoonlijk 

leiderschapsprogramma’s voor Nepalese jongeren 

met een sociaal-economische achterstand. Meer 

info: www.myquest.foundation 
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Werken met je 

sterkten, leven naar 

je waarden 

Aanpak 

Je maakt een commitment minimaal vijf dagen offline te zijn. 

Je gaat met ons vanuit een fijne plek waar aandacht en rust is, 

de natuur in, lopen. Lopen in de natuur helpt je om los te 

komen van je dagelijkse patronen en ideeën.  

Wij brengen jarenlange ervaring in het werken met bewezen 

effectieve technieken, waaronder Theory U, Co-Active 

Coaching, Creative Consciousness coaching, 

Psychodrama/Voice dialogue en systeemopstellingen. Wij 

brengen de beste persoonlijke coaches. Op iedere vijf 

deelnemers gaat minimaal één coach mee. Jij brengt de 

bereidheid vijf dagen open en eerlijk jezelf te zijn.    

Intake  

Voorafgaand aan de QuestTrek ontvang je een vragenlijst, een 

boek en maak je een internationaal erkende talententest. We 

voeren naar aanleiding van deze uitkomsten het intakegesprek 

met jou.  

 

Waarom MyQuest? 

• Trainingen waarin je beweegt, zijn bewezen effectiever 

• Zeer intensieve begeleiding (1 coach op max 5 deelnemers) 

• De systematische programma opbouw met Theory U 

• Ervaren trainer/coaches 

• Bewezen effectieve technieken 

• Uniek programma in de mooiste natuur 

• De QuestTrek is in aanwezigheid van de Dalai Lama 2014 

gekozen tot Best practice op het congres ‘Education of the 

Heart’ 

 

 

Praktische informatie 

 

Data  

Van maandag 22 februari (aankomst 10 uur)  

t/m vrijdag 26 februari 2021 16.00 uur.  

Locatie 

De QuestTrek vindt plaats in en rondom een 

prachtig retraitecentrum in het buitengebied van 

Winterswijk.  Je vindt er ruimte, rust, stilte en de 

schoonheid van de Achterhoekse natuur.  

Investering & Giving back 

De kosten voor deelname bedragen €1.875,- p.p. Dit 

bedrag is ex. BTW. 10% van je investering gaat naar 

onze stichting: MyQuest Foundation. Van dat 

bedrag organiseren we persoonlijk 

leiderschapsprogramma’s voor Nepalese jongeren 

met een sociaal-economische achterstand. Meer 

info: www.myquest.foundation 
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1. Waar verblijf ik?  

We verblijven in een prachtig 

retraitecentrum. Het is een  verbouwde 

boerderij in het buitengebied van 

Winterswijk. Met speciale dieetwensen 

kan rekening gehouden worden. Deze 

geef je aan op je inschrijfformulier. Om 

de QuestTrek Womanhood zo bewust 

mogelijk te beleven, drinken we geen 

alcohol. 

 

De coaches 

 

2.  Is het lopen zwaar? 

Nee. Overdag loop je met dagrugzakje. 

Gemiddeld loop je ongeveer 10 

kilometer per dag in rustig tempo en 

met pauzes. De wandelingen zijn voor 

iedereen goed te doen. Mocht je 

hierover twijfelen, neem dan even 

contact met ons op. 

 

 

 

Antwoorden op 
veelgestelde vragen 

 
3. Ben ik bereikbaar tijdens de 

QuestTrek? 

We raden je aan om offline te gaan voor 

de duur van de QuestTrek, dit maakt je 

leren diepgaander. Je kunt de 

contactgegevens van de coaches 

doorgeven aan familie of anderen voor 

noodgevallen. 

 

4.  Wat moet ik meenemen? 

Na aanmelding ontvang je een 

materiaallijst. 

 

 

 

Dr. Marianne van Wetter, 
Lead trainer & coach en founder van 
MyQuest en MyQuest Foundation.  

 
Marianne heeft de vaardigheid diep tot 
in de kern van haar coachees door te 
dringen zonder enig oordeel en 
verwachte uitkomst. Ze gebruikt humor 
en haar analytisch vermogen om uit te 
zoemen van de dagelijkse struggles en 
nodigt haar coachees uit naar het groter 
geheel te kijken. 

 

  

Hedda Steenhauer 
Transformational-bewustzijns coach en 
leading lady MyQuest Foundation  
 
Hedda weet op intuïtieve wijze haar 
coachees te begeleiden naar de diepe 
lagen van hun essentie. Ze heeft het 
vermogen om spiritualiteit voor iedere 
vrouw toegankelijk te maken door haar 
lichtheid en haar vanzelfsprekendheid in 
te zetten. 

Dorothy Kamphorst 
Trainer & docent Gelukskunde  

 

Dorothy is ervaren in het werken met 
vrouwelijke energie en seksualiteit.  
Dorothy weet op een warme en 
liefdevolle   manier, naar de essentie te 
gaan. Ze omarmd iedereen en creëert 
een veilige sfeer waardoor haar coachees 
onmiddellijk open durven te gaan.  


