
SEATS & TABLE
Zoekt u een fijne locatie voor een belang-
rijke teambijeenkomst? Zoekt u een pret-
tige accommodatie om te werken aan uw 
volgende stap? Of is uw bedrijf toe aan een 
echte ‘heidag’ om even weg te zijn van de 
hectische werkplek?

De locatie Seats & Table van Mind Reset  
Coaching ligt direct aan de bossen en heide 
en beschikt over een eigen bosterrein waar-
door privacy is gegarandeerd. 

Echt een prachtige plek om een hele of halve 
dag te vergaderen. Kortom, bent u op zoek 
naar een rustgevende plaats om tot nieuwe  
inspiratie te komen, zoek dan niet verder.  
Seats & Table biedt u die plek.

Ik ben Harold (van Heumen) en ik woon op 
een prachtige plek op de Hondsrug  direct 
aan de Staatsbossen van de  gemeente Bor-
ger-Odoorn, in de provincie Drenthe. In de 
nasleep van een ernstig verkeersongeval en 
de levenslessen die ik hierdoor heb geleerd, 
ben ik in 2015 de onderneming ‘Mind Reset 
Coaching’ gestart. Als herstelcoach en erva-
ringsdeskundige geef ik individuele begelei-
ding, workshops en trainingen op het gebied 
van persoonlijke ontwikkeling en psychische 
gezondheid. Hiernaast zet ik me in als gast-
heer, groepsleider of teambuildingscoach.

Als gastheer van Seats & Table kan ik uw ver-
gadering of bijeenkomst geheel verzorgen. 
Indien u een eigen daginvulling wenst kan ik 
op de achtergrond blijven. Ik zorg ervoor dat 
alles naar wens en soepel verloopt. Als u ver-
gaderen en ontspannen wilt combineren kan 
ik ook een teambuilding of workshopsessie 
verzorgen. Van gastheer tot groepsleider; van 
teambuilder tot activiteitenhost; van koffie, 
lunch tot BBQ.
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VERGADEREN EN ONTSPANNEN 
Vergaderen en ontspannen combineren? 
Geen probleem! Seats & Table voorziet hierin.
 
Van ontspannen tussen de schapen tot ‘ont-
dekken en ervaren’ tijdens een workshop 
paardencoaching, weerbaarheidstraining of 
teambuilding. Maar ook een ‘pitstop’ moment 
zonder ‘iets’ te moeten behoort tot de moge-
lijkheden.
 
Seats & Table van Mind Reset Coaching kan 
u een onvergetelijke bijeenkomst bezorgen. 

Vraag gerust naar de mogelijkheden. In over-
leg is heel veel mogelijk.
 
U geniet het gebruik van de Seats & Table 
room, keuken & bar, ontvangst met koffie/
thee met heerlijke Drentse koek, uitgebreide 
lunch, onbeperkt koffie & thee. In de middag 
onbeperkt frisdrank (geen alcohol)
 
Parkeren is gratis en er kan vrij gebruik worden 
gemaakt van het eigen bos & graslang van de 
Mind Reset Coaching praktijk.

CONTACT

*DEELNAME AAN ‘MIND RESET COACHING’ IS OP EIGEN RISICO.

HAROLD VAN HEUMEN
Borgerderweg 28

7873 TD  •  Odoorn

MOBIEL : +31 (0)6 537 803 75
WEB : www.mindresetcoaching.nl

E-MAIL : info@mindresetcoaching.nl
 K.V.K. : 64750760

Neem gerust contact met mij op over de  
mogelijkheden die ik u kan bieden. In overleg 

is er heel veel mogelijk. Ook kan ik al uw  
vragen beantwoorden over de kosten. 

Graag maak ik voor u een passende offerte 
voor de locatie huur van Seats & Table* 

MEER INFORMATIE


