
Wat je kan verwachten  
We gaan gedurende 5 avonden met elkaar aan de slag rond 
het thema geluk. Wat is het voor jou? Kunnen en mogen we 
nog ongelukkig zijn? Wat is de weg naar een gelukkiger leven? 
Wat heb je wel en niet onder controle? 

Inhoud
Je hebt meer in handen dan je denkt! Gelukkig worden en zijn 
is een vaardigheid, die je jezelf dus kan aanleren. 

Je hebt invloed op wat je doet, op wat je denkt, je kan keuzes 
maken. Elke dag zit vol met 1001 mogelijkheden om kleine 
stappen te zetten richting een gelukkiger en content leven. 

Meer dan een opleiding
Je zal niet enkel theoretische uiteenzettingen krijgen, je gaat 
vooral ook aan de slag. Met jezelf en met elkaar. We hopen zo 
een hechte groep te creëren en, wie weet, maak je wel 
vrienden voor het leven. 

Na vier avonden laten we wat tijd tussen: jullie kunnen nu 
verdere stapjes ondernemen met wat je leerde. Oefenen en 
experimenteren in het dagelijkse leven. 

We zien elkaar terug na een maand voor 
onze laatste bijeenkomst.  

We bouwen verder op onze ervaringen, 
leren van elkaar en vieren wat we hebben 
opgestoken doorheen het traject. 

�

Hannelore Volckaert 

Je coach en 
trainer 
gedurende 
5 sessies is 
Hannelore. 
Ze doet dit 
werk sinds 
2010 en 
geniet ervan 
om te zien hoe mensen het 
heft in eigen handen nemen 
en zich ontplooien om zo een 
content en verzadigd leven 
kunnen leiden. 

Ze tracht steeds met heel veel 
zorg te voorzien in een toffe, 
plezante én nuttige 
bijeenkomst. 

Waar & wanneer 

Data: telkens op 
dinsdagavond 15/10, 22/10, 
29/10, 5/11en afsluiter op 3 
december 

Tijd: 19u30 tot 21u30 

Plaats: ootwee 
Grotenbergestraat 18 
9620 Zottegem 

Prijs: € 150  

Opgelet! 

De cursus worden pas 
ingericht vanaf 8 
inschrijvingen.

GELUKKIG ZIJN KAN JE LEREN 
5 AVONDEN SAMEN AAN DE SLAG

Inschrijven via hannelore@ootwee.be of telefonisch 
O472/71.63.41 (spreek een boodschap in)
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