
Hallo lieve lezer,

Voor mij is de winter een seizoen waar mijn weerstand lager ligt. Daarom
ben ik dit jaar overgegaan in wintermodus.

Eerlijk gezegd, het heeft me echt deugd gedaan! Dit was een
periode waar ik de tijd heb genomen om te herbronnen, te reizen, te
genieten van mijn gezin maar boven alles, om extra goed voor mezelf

te zorgen!

Weekendje herbronnen bij volle maan



Tijd voor jezelf nemen is geen luxe, het is een noodzaak. Vooral bij de
overgang van de seizoenen, zijn we extra gevoelig wat uiteraard een impact

kan hebben op het lichaam.

Hoe zou het zijn om te kunnen herbronnen bij de overgang naar de lente?
Wees van harte welkom op 20, 21 en 22 maart op de Lente Retraite bij Volle

Maan. Deze 3-daagse gaat door in het Amadore Hotel in
Vlissingen. Combineer hierbij enkele leuke workshops, goed gezelschap en

lekker eten... wat meer heeft een mens nodig?

Je kan met ons mee voor de zacht prijsje van 299 euro per
persoon. Interesse in deze 3 daagse Lente Retraite?

Klik hier voor meer informatie.

Leuk weetje: er volgt nog een zomer-, herfst- en wintereditie van deze
retraite!

https://www.facebook.com/events/2097923790269399/


Een nieuw jaar, nieuwe keuzes en nieuwe kansen!

Doorgroeien naar Pur-Esse was een periode van vernieuwing. In 2018
ontstond BabyMakingCoaching en de verwenvakanties. In 2019 gaan we

dieper in op het thema Bewust Ouderschap. 

Wat dit juist inhoud, vertel ik je in deze video

Interesse in één van onze lezingen en bijhorende workshops?
Dit staat alvast op het programma:

 
Hoe stress, burn-out en bore-out aan te pakken én te voorkomen
Heel wat kinderen zijn bijzonder sensitief, wat hen ook kwetsbaar maakt
voor stress en andere symptomen die voorvloeien uit een verhoogde vorm

https://youtu.be/1-dZxLdhZZ4


van spanning.
Hoe voorkom je dit als toekomstige ouders, gezin, grootouders en
leerkracht?
Een zeer boeiend thema, dat opgeluisterd wordt met een streepje muziek,
en hapje en een drankje.

Vrijdag, 8 maart 2019 om 19u30 in Vosselaar + workshop op zaterdag,
27 maart 2019
Zaterdag, 30 maart 2019 om 15u00 in St. Niklaas
Dinsdag, 21 oktober 2019 op 19u30 in Stekene

Hoogsensitiviteit bij kinderwens, zwangeren en in gezinnen.
Het thema van deze lezing en bijhorende workshops is hooggevoeligheid
en hoe ga je hiermee om

Lezing: donderdag 14 maart 2019 om 19u00 in Tongeren
Workshop: er zijn 2 workshops voorzien op zaterdag, 13 april 2019. 

Natuurlijke ondersteuning voor en tijdens zwangerschap.
Heb je vragen rond vruchtbaarheid stimuleren, stressless bevallen en jong
ouderschap? Tijdens deze lezing gaan we dieper in op dit thema.

Zaterdag, 16 maart om 15u00 in Lier

Lang leve papa! Vaderschap in de kijker
Vaders staan nog te vaak aan de zijlijn wat de zwangerschap en geboorte
betreft. Gelukkig komen er steeds meer mannen op voor hun aandeel in
het ouderschap, mannen aan het woord dus! 

Dinsdag, 19 maart 2019 om 19u30 in Stekene

Samen maken we de wereld beter en bewuster! Zelf ben ik alle avonden
aanwezig, dé ideale gelegenheid om Pur-Esse en mezelf voor te stellen aan
je familie en vrienden.

Het volledige programma kan je terugvinden op de Facebookpagina van
BabyMakingCoaching Like en volg deze pagina om op de hoogte te blijven
van dit groeiend aanbod.

Activiteiten

Ook dit staat in maart nog op de agenda:
 

https://www.facebook.com/events/2257761014551530/
https://www.facebook.com/events/2285943534770298/
https://www.facebook.com/events/2593580837325379/
https://www.facebook.com/events/856860388002553/
https://www.facebook.com/pg/BabymakingCoaching/events/


Vrijdag, 1 maart - Borgerhout
Thema: Ladies @ the park. Dit gratis event gaat 's avonds door in het

Boekenbergpark in Borgerhout (B). Info over deze jaarlijkse "get together"
voor de ladies lees je hier

Donderdag, 7 maart - On Air bij Joe FM
Hoe heerlijk, ik mag weer wat vertellen op de radio! Deze keer mag ik Pur-

Esse in de kijker zetten. Je kan live meeluisteren net na het nieuws van
13.00 uur. Ook als je niet in België bent, kan je mee volgen via deze link.

 

Het was alweer een goed gevulde nieuwsbrief! Ik kijk alvast uit naar jullie
reactie en verwelkom jullie graag, toekomstige ouders, wensouders,
collega's, jonge en oud!

Pur~Esse wil een veilige plek zijn voor jouw welzijn. Blijf op de hoogte en
volg mijn Facebookpagina's, Instagram en websites.

Like & volg, mocht dit nog niet het geval zijn.

Bedankt  en tot de volgende nieuwsbrief!

Hartelijke groeten,

https://the-park.be/event/ladies-the-park/
https://joe.be/
https://www.facebook.com/Pur-Esse-1069445966523691/
https://pur-esse.be/
https://www.instagram.com/babymoon_verwenvakanties/
https://www.babymakingcoaching.be/
https://www.facebook.com/Babymoon-Verwenvakanties-1721941527873710/
https://www.facebook.com/Pur-Esse-1069445966523691/
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