
Wil je meer informatie over Wandel in Beweiging, of wil je je 

direct aanmelden? Neem een kijkje op onze website en 

facebookpagina “Wandel in Beweging”, of mail naar 

liesbeth_klooster@hotmail.com of sandraelbers@hotmail.com

INFO & AANMELDEN

Iedereen die op toegankelijke manier wil kijken naar zijn of 

haar persoonlijke groei. Dit kan omdat je op een bepaald vlak 

vastloopt, niet tevreden bent over je leven of een moeilijke tijd 

achter de rug hebt. Maar het kan ook zijn dat je gewoon meer 

uit het leven wilt halen, graag verandering wilt, bewust wil 

worden of je zelfvertrouwen wilt vergroten. Samen bekijken 

wat voor jou werkt.

Het introductieprogramma bestaat uit twee vrijdagochtenden 

voorzien van koffie en thee, diverse inspirerende thema’s en 

begeleiding van twee professionele coaches. 

             Data: 6 en 13 maart 2020

             Tijd: 10.30 tot 12.30 uur

             Locatie: Omgeving Baarn/Soest

             Prijs: €55,- 

Het introductieprogramma bestaat uit twee vrijdagochtenden 

voorzien van koffie en thee, diverse inspirerende thema’s en 

begeleiding van twee professionele coaches. 

             Data: 6 en 13 maart 2020

             Tijd: 10.30 tot 12.30 uur

             Locatie: Omgeving Baarn/Soest

             Prijs: €55,- 

Twee gediplomeerde coaches met ruime ervaring in het 

begeleiden en coachen van mensen. Daarnaast hebben we 

een gedeelde passie voor de natuur.

Liesbeth van ’t Klooster, Psychosociaal Counselor

www.liesbethvantklooster.nl

Sandra Thijssen, Mental en Stress Coach   

https://www.facebook.com/Wandel-in-Beweging-103021647914698/

VOOR WIE

INTRODUCTIE AANBOD

WIE ZIJN WIJ

Ontwikkelen door jezelf zowel letterlijk als 
figuurlijk in beweging te zetten. Daar geloven wij 
in. We organiseren wandeltochten voor groepen, 
met bijpassende thema’s. Voordat we de natuur 
in gaan, komen we natuurlijk eerst samen voor 
een kop koffie, thee en een inspirerend thema. 
Interesse? Mooi! Begin maart gaan we van start 
met een nieuwe gmet een nieuwe groep voor het 
Wandel-in-Beweging programma. De 
introductiedagen staan gepland op 6 en 13 
maart 2020 in de omgeving Baarn/Soest. Na de 
introductie is het mogelijk om deel te nemen aan 
een vervolgprogramma. Zet jij jezelf in 2020 in 
beweging?

WAT DOEN WIJ

Beweging zowel fysiek als mentaal.
Behoefte aan nieuwe energieën.
Bewust van het onbekende.

In maart start een nieuwe 
wandel-coach-groep in Baarn.

Loop je mee?

Wandel in Beweging


