
Heb je ook het gevoel dat je vaak geleefd wordt? Dat je te weinig tijd en aandacht hebt voor jezelf? 
Wanneer heb jij voor het laatst jezélf bovenaan op jouw prioriteitenlijstje gezet? 

Behoefte aan rust en ruimte voor onszelf hebben we allemaal, alleen komt het er maar niet van. Wat 
maakt dat we niet de tijd nemen om stil te staan bij hoe het echt met ons gaat, wat we willen bereiken 
in ons leven en waar we mee bezig willen zijn? Begin dan nu! Gun jezelf een ontspannen, gezellig 
weekend en dompel je, samen met ons, onder in de rust van Klooster Nieuwkerk in Goirle. 

Tijdens het weekend neem je tijd voor jezelf, sta je stil bij jouw doelen en wensen en maak je een nieuwe 
start.

Stilstaan bij jouw wensen en doelen
ONTHAASTEN & BEZINNEN

2 6 - 2 8  m e i  2 0 1 7  &  6 - 8  o k t o b e r  2 0 1 7

Het was in een woord Fantastisch! Ik voelde me compleet in de watten gelegd. Een prachtige locatie met 
complete verzorging. Echt super! 

Het weekend voldeed aan meer dan ik verwachtte. Een heel weekend alleen maar aan mezelf hoeven denken, is 
echt een luxe. Ik ben nu, bijna 3 weken later, nog steeds heel relaxed. Ik voel me Zen en dat merkt mijn omgeving 
ook. De zaadjes die gepland zijn dat weekend, ja, daar gebeurt echt wat mee! En dat vind ik prachtig. 

We hebben een heerlijk weekend gehad. Het heeft mij vooral bewust gemaakt dat ik keuzes moet maken.

Ervaringen deelnemers
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Dit volledig verzorgde weekend vindt plaats in de 
inspirerende en prachtige bosrijke omgeving van 
Klooster Nieuwkerk in Goirle. Het wordt begeleid 
door drie zeer ervaren coaches.  

We ontvangen je op vrijdag om 14:00 uur en 
maken dan kennis met elkaar. Tijdens het weekend 
sta je stil bij jouw doelen, wensen, overtuigingen 
en hetgeen je in de weg staat. Er is ook voldoende 
ruimte voor jezelf om lekker te wandelen, te lezen 
of te ontspannen. We onderzoeken waar jij energie 
van krijgt, waar jij blij van wordt, wat jou inspireert 
en motiveert. 

Na dit weekend heb je inzicht gekregen in hetgeen 
jij nodig hebt om jouw hart te volgen en te doen 
wat je (meer) zou willen doen. Je hebt handvatten 
om structureel  meer balans te creëren en je eigen 
koers te varen. Daardoor ben je in staat zelf de 
regie te nemen en bewuste keuzes te maken zodat 
je meer rust en plezier in je leven ervaart.

programma

INVESTERING

Meld je nu aan en doe mee! 

Wat is jouw investering* in jezelf? 

Particulier  EUR 395,- incl BTW 

ZZP   EUR 395,- excl BTW 

Overig zakelijk  EUR 495,- excl BTW 

* Inclusief overnachtingen, ontbijt, lunch, diner, massage, 
materiaal voor creativiteit 

We werken met kleine groepen, wees er snel bij! 
Bel of mail voor meer info of om je aan te melden 
naar: 

Chantal@Start2choose.nl ・ 06-5199282

Early Bird Korting
Bij aanmelding voor 1 februari  2017 
ontvang je EUR 25,- korting!

Margot Arts is coach en trainer. Ze inspireert en 
enthousiasmeert mensen om met meer energie, 
plezier en voldoening te werken en leven. 
Belangrijke thema’s zijn omgaan met stress en 
prestatiedruk, loopbaankeuzes, vitaliteit en de 
balans werk-privé. Margot is oprecht betrokken, 
heeft een pos i t ieve insteek en werkt 
praktijkgericht. Daarbij maakt zij onder meer 
gebruik van het gedachtegoed vanuit de positieve 
psychologie, RET en mindfulness.   
www.njoyworklife.nl

Chantal van Erp is trainer en coach. Zij 
o n d e r s t e u n t m e n s e n m e t l e v e n s - e n 
loopbaanvragen om meer of weer van het leven 
t e g e n i e t e n . D o o r h a a r b e v l o g e n h e i d , 
enthousiasme, scherp analytisch vermogen en 
intuïtieve aanpak maakt zij mensen bewust van 
hun patronen en haalt ze hen uit hun 
comfortzone. Ze dringt snel tot de kern door en 
helpt mensen keuzes te maken en in beweging te 
komen. 
www.start2choose.nl 

Margo Bolenius is coach en therapeut. Zij is 
oprecht geïnteresseerd en gelooft in de unieke 
kracht van ieder mens. Door haar intuïtieve - en 
lichaamsgerichte aanpak, werkend vanuit haar 
hart, open en verbonden, begeleidt zij mensen in 
veranderingsprocessen die zorgen voor meer 
evenwichtigheid, energie en plezier in het leven 
en het werken. Zij daagt je uit, werkt doelgericht 
met passie en humor. 
www.bolenius.nu  

BEGELEIDING

Stress management

Persoonlijk leiderschap

Rust en ruimte voor jezelf
Wandelingen in de natuur

Inspanning & ontspanning
Massage door professionele masseurs

http://www.njoyworklife.nl
http://www.start2choose.nl
http://www.bolenius.nu

