
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Powerboost Ontstressen in 1 dag 
 

 4 oktober 2019 
 

Met plezier  

de wereld aankunnen 
 



 

 

Weg ermee! 
 

Weg met de hectiek van alledag, de frustraties, de onbalans en geleefd worden door dingen die nu 

eenmaal moeten. Moet jij regelmatig opboksen tegen je omgeving? Heb je af en toe moeite overeind 

te blijven? Heb jij het gevoel dat je je lijf niet meer verstaat? Dat je teveel vanuit je hoofd leeft en te 

weinig vanuit je hart? 

 

Wil je even heerlijk ontstressen? Wil je kracht, inspiratie en inzichten ophalen waar je dagelijks uit 

kunt putten? Deze dag brengt je met een drietal activiteiten weer helemaal terug bij jezelf èn in je 

lijf, waardoor je daar weer prettig mee kunt samenwerken. Je ervaart hoe je jezelf kunt ontstressen. 

Dat kun je meenemen in elke nieuwe stresssituatie, zodat je voortaan steviger in je schoenen staat 

en beter je balans weet te bewaren of te hervinden. 

 

Wat gaan we doen? 
 

Intuïtief schilderen naar de methode van Arno Stern o.l.v. Constance Campagne, www.palet18.nl  

Schilderen om het plezier van het proces, helemaal vanuit jezelf. Het hoeft niets te worden. Het hoeft 

niet in een museum, je neemt het niet mee naar huis en er is niemand die het beoordeelt of 

analyseert. Je schept in je eigen tempo je eigen wereld op het papier. Je verblijft een uur lang in je 

eigen beeldenwereld waarin tijd en ruimte niet bestaan. De methode Stern leert je observeren in 

plaats van interpreteren en helpt je je oordelen los te laten. Dit werkt bevrijdend en ontspannend. Het 

geeft zelfvertrouwen en bevestigt je in wie je bent. 
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Kickboksen o.l.v. Fred Schrijber, www.ruimteaandeovertoom.com  

Wie heeft er niet ooit gestoeid? En hoe leuk was dat? Door te kickboksen kun je letterlijk en direct 

voelen wat externe prikkels met je doen. Je kunt op een speelse manier je frustraties van je af slaan, 

maar ook ontdekken hoe je incasseert en hoe je herstelt. Je wordt je bewust van vragen als: Hoe is 

mijn spierspanning, ademhaling en houding? Kan ik mijn lichamelijke reacties beïnvloeden? Bij deze 

activiteit gaat het veel meer om te ervaren wat er in je lichaam gebeurt, dan om ‘goed te kunnen 

vechten’. Je hoeft dan ook geen topconditie te hebben. Het gaat om de lol en de ervaring. Iedereen 

die normaal gezond is, kan meedoen. 

 

Opstellingen o.l.v. Monique Damen, www.kommacoaching.nl  

Nu je goed in je lijf en helemaal bij jezelf bent, gaan we een stap verder: In een opstelling maak je 

contact met je onbewuste en wordt zichtbaar wat je leven ongezien stuurt. Passende interventies 

geven je wat nodig is om dit te veranderen. Zodat je weer grip krijgt op je keuzes. Oude patronen zijn 

dan niet meer belemmerend en kunnen zelfs een krachtbron voor je worden. Je kunt opruimen wat 

niet bij je hoort en wat je niet meer nodig hebt, steunbronnen vinden in jezelf en ophalen wat je voor 

jezelf nodig hebt en dat met je meenemen zolang je daar baat bij hebt. Je kunt een vraag meenemen 

of werken met een ervaring uit het middagprogramma. 

 

Programma 
We starten ’s middags om 13.30 uur (de inloop is vanaf 13.00 uur). Rond 17.15 is er een biologisch/ 

vegetarische maaltijd. In de pauzes is er koffie, thee en water. Om ongeveer 19.30 uur ronden we af 

en ga je voldaan weer naar huis. Aantal deelnemers: Er is plek voor 8 – 12 deelnemers. 
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Locatie:  Ruimte aan de Overtoom, Overtoom 353, 1054JN Amsterdam. 

Bereikbaar met tramlijn 1 en 11, halte J.P. Heijestraat. Parkeren in de omgeving is kostbaar;  

wij raden aan te parkeren bij station Lelylaan of Muijderpoort, of een P+R, bijv.  

Olympisch Stadion. U kunt ook https://www.parkeren-amsterdam.com raadplegen. 

 

Investering 
De kosten bedragen € 125,00 p.p. voor de hele dag incl. materialen, koffie, thee, water en maaltijd.  

Voor bedrijven en organisaties is dit tarief exclusief B.T.W., voor particulieren inclusief B.T.W. 

 

Meer informatie en inschrijven:  
https://kommacoaching.nl/training/powerboost-ontstressen of www.ruimteaandeovertoom.com   

Of neem contact op met Monique Damen, info@kommacoaching.nl, 06-53448865 
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