
    Geef jij 
  je grenzen
           aan?

•  Hoe zou het zijn als je meer stilstaat  
bij je eigen signalen?•  Hoe zou het voelen als je meer ruimte hebt?

•  Hoe kun je je grenzen herkennen en bewaken?  
•  Anders omgaan met verwachtingen en druk?



WORKSHOP

HAPTONOMIE

Soms leef je gewoon je leven en sta je  
niet stil bij situaties of mensen waar je je diep 

van binnen niet prettig bij voelt. Het kabbelt door. 
Zo’n knagend gevoel, diep van binnen, kan je een heel ander 

verhaal vertellen. Het kan in je hoofd kloppen, maar niet goed 
voelen of iets kan wel goed voelen, maar je hoofd maakt overuren. “Waar 

zeur ik over, ik heb niks te klagen”, “Ik kan het écht niet maken!” of “Ze zullen 
wel denken?!” Eigenlijk wil je het stuur van je leven weer terugpakken. Dus…

  
TIJD VOOR ACTIE!
Tijdens deze dag nemen Goke van Spall en Angelique de Pooter, beiden ervaren GZ-
Haptotherapeuten je mee op een boeiende ontdekkingsreis naar jouw eigen gevoel. 
Inclusief alle mitsen en maren die hier vaak veel invloed op hebben.  Hoe je respectvol 
naar jezelf èn naar de ander je leven kunt leiden? Kom het ontdekken! We bieden je een 
praktische dag waarin we ingaan op de mix van denken, gevoel en doen.  Ervaar maar 
hoe het is om krachtiger in je eigen basis te staan. Blij hoofd en een blij lijf. Een dag die 
je een spiegel voor houdt waar je verder mee kunt!

Kijk voor kortingsmogelijkheden of andere workshops op: 
www.haptotherapie-zeeuwsvlaanderen.nl/workshops-en-trainingen

WAAR - WANNEER 
Terneuzen of Bavel
Ter Nose | Markt 6 Dorpshuis ‘t Klooster | Jack van Gilsplein 1
2 halve dagen op  Een hele dag op
vrijdag 17 januari en 7 februari 2020 Een hele dag op zaterdag 14 december 2019
Van 9.30 - 13.00 uur Van 10.00 - 16.00 uur inclusief lunch 

VERDIEPINGSDAGEN 
We bieden ook nog een verdiepingsdag aan op  
zaterdag 7 maart 2020 in Terneuzen of op vrijdag  
20 maart 2020 in Bavel. 
Ben je zo enthousiast en wil je nog meer?  
Dan hebben we nog een tweede  
verdiepingsdag voor je op zaterdag  
21 maart 2020 in Bavel.
De verdiepingsdagen zijn van  
10.00-16.00 uur inclusief lunch.
 

KOSTEN
1 dag: € 150,- inclusief lunch
2 halve dagen: € 170,- zonder lunch

Voor meer 
informatie en  

aanmelding:

Goke van Spall
gokespall@gmail.com 

www.haptotherapie-breda.nl 
06 4959 2987

Angelique de Pooter
angeliquedepooter@gmail.com

www.haptotherapie-
zeeuwsvlaanderen.nl
06 2846 4589


