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Veerkracht
Heb jij soms het gevoel dat je wel wat
meer energie kunt gebruiken? Misschien
zou je graag wat positiever in het leven
willen staan of heb je behoefte anderen
te ontmoeten en weet je niet zo goed
hoe je dit aanpakt. Het zou ook kunnen
dat je een moeilijke periode achter de rug
hebt en dat je dit achter je wil laten en
weer vooruit wil kijken. Dan zijn deze
bijeenkomsten vast iets voor jou!



Inhoud bijeenkomsten
Lekker in je vel zitten, in balans zijn?
Dat wil iedereen! Maar wanneer ben
je in balans en hoe zorg je dat dit zo
blijft? In de 'Veerkracht'
bijeenkomsten staat dit centraal.
De bijeenkomsten bestaan in eerste
instantie uit vier ochtenden. We
beginnen met een kopje koffie en
gaan vervolgens in gesprek over
verschillende thema’s zoals:
 
• Wat is gezondheid en wanneer

ben je gezond?
• Wat zijn belangrijke waarden voor

jou? Wat vind jij belangrijk?
• Wat is het effect van positiviteit

en hoe zet je vaker een positieve
bril op?

• Waar ben je goed in? Waar ligt
jouw kracht?

• Hoe vind je balans tussen wat
energie geeft en energie kost?

 
Naast met elkaar in gesprek te gaan,
krijg je ook de mogelijkheid je op
creatief gebied te uiten en dingen
met elkaar te delen. Kortom:
gezellige ochtenden die helpen om
de goede balans (terug) te vinden of
vast te houden. Daar word je toch
alleen maar blij van?

Waar en wanneer?
De 'Veerkracht' bijeenkomsten zijn in
Gieten, Schoolstraat 1. We starten
op verschillende momenten in het
jaar bij voldoende deelnemers
(maximaal 12 personen).

Kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan
deze bijeenkomsten.
 

Contact en opgeven?
Benieuwd wanneer er een nieuwe
groep start? Wil je meer informatie
ontvangen of wil je je opgeven?
Neem dan contact op met Eveline
Rauwé.  De contactgegevens staan
op de achterzijde van deze folder.

Positiviteit,
ontmoeting,

herkenning, balans,
creativiteit,
ontspanning



Contactgegevens
 
Eveline Rauwé
t 06 19682960
e.rauwe@impulsaaenhunze.nl
 

Draaglast kun je vaak niet veranderen,
maar draagkracht wel!

Onderdeel van Tintengroep

Impuls
Schoolstraat 1
9461 AA Gieten
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0592) 245 924

www.impulsaaenhunze.nl
info@impulsaaenhunze.nl
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