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Vier je relatie in de Marriage Week
met een leuke mini-workshop via Encounter

Van 8 tot en met 14 februari 2016 is de Marriage Week. Doel van de Marriage
Week is om in de week van Valentijnsdag (echt)paren extra in het zonnetje te
zetten. Grijp deze kans en maak in die week tijd om samen iets leuks te ondernemen. Encounter helpt je daarbij.
Wat heeft Encounter jou te bieden?
Voor iedereen die niet van sleur houdt en beseft hoe kostbaar de liefde is,
heeft Encounter een communicatieweekend ontwikkeld dat gebaseerd is op
de dialoogmethode en is bedoeld voor mensen in een duurzame relatie. Het
is geen therapie, maar een beproefde manier om je relatie nieuw elan te geven. Samen praten en naar elkaar luisteren, maar net wat anders dan je gewend bent. Wil jij je ook laten verrassen en je partner met nieuwe ogen leren
zien? Volg dan zo’n weekend. We vertellen je er graag meer over.
Welke informatieavond en mini-workshop spreekt je aan?
In de Marriage Week organiseert Encounter daarom 6 informatieavonden
over Encounter met elke keer een ander accent. We geven jullie namelijk elke
avond alvast een mini-workshop cadeau. Wil je meer weten over Encounter
en deelnemen aan de avond van jouw interesse dan ben je van harte welkom
samen met je partner. Kies je voor een avond over onthaasten of een avond
met een feestelijk tintje wijn proeven? Maak je keuze uit het overzicht op de
achterkant.
Waar kan ik ons aanmelden en hoe lang duurt het?
De Happy hour workshop is van 15.00 - 17.00 uur. Alle andere workshops beginnen om 20:00 uur tot circa 22:00 uur. Het bestaat uit een mini-workshop
van ongeveer een uur en een presentatie over Encounter. Samen met je partner ben je welkom, deelname is kosteloos. In verband met de organisatie willen we je vragen om je op te geven. Dit kan bij:
Jos en Mary Schipper
jmschipper@quicknet.nl
0226-351037
Ook voor vragen kan je bij hen terecht.

Kies de avond die jullie het meest aanspreekt en meld je aan!

Zet je zelf en je relatie centraal en neem deze stap!
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Maandag 8 februari – Ontdek de klank in je relatie

In elke relatie zit een klank. Ontdek deze maar eens, dat is niet zo heel gemakkelijk. Zou het lukken jullie klank te herkennen? En hierin samen te komen?
Klankspecialist Anneke Vrijenhoek neemt je mee langs verschillende klanken.
Een bijzondere ervaring, die je misschien op een andere manier doet luisteren.
Adres: Balans & Co, Marsmanplein 116 C, 2025 DV Haarlem

Dinsdag 9 februari – Onthaasten
Door te onthaasten kunnen we de Liefde meer beleven. In ons drukke leven heeft
de Liefde ook wel eens stilte nodig. Samen met Lieke Antonisen, theatermaker en
trainer ga je op een speelse manier op zoek naar innerlijke rust. Even weg van alle
prikkels die het leven je geeft. Het vertrekpunt om Liefde in woorden te delen.
Adres: Casca het Honk, Molenwerfslaan 11, 2103 TC Heemstede

Woensdag 10 februari – Hoe blijven we samen sterk én persoonlijk in beweging?
Je hebt een baan, een gezin, hobby’s en een druk sociaal leven. Hoe zorg je
dat je bewust en liefdevol met elkaar om blijft gaan in deze hectiek? Femke
Kemner zal je op een speelse manier kennis laten maken met jouw eigen
bewustwordingsproces. Doe mee en ervaar wat het met je doet.
Adres: Octant, Nieuwe Steen 8, 1625 HV Hoorn

Donderdag 11 februari – Pubers, als ze maar gelukkig worden!
Meer genieten van de puberteit van je kind? Henriette Maas schreef het boek:
“Pubers en jongvolwassenen; Als ze maar gelukkig worden”. Kinderen groeien
nu in een heel andere tijd op, fijn om daar als ouder iets meer over te weten.
En verder informatie en tips wat pubers nodig hebben om uit te groeien tot
evenwichtige volwassenen. De schrijfster zelf neemt ons mee in die wereld.
Adres: Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar

Vrijdag 12 februari - Celebrate it with wine in de Valentijnsweek
Kijken, ruiken, proeven én genieten is met deze wijnproeverij het motto.
Rosita Klaver geeft je een korte toelichting bij verschillende wijnen die je
vervolgens kunt proeven. Wie meer weet proeft meer.
Waarbij je wederom zult ontdekken dat smaken blijven verschillen.
Adres: ’t Brakenkerkje, Dorpsstraat 38, 1713 HJ Obdam

Zaterdag 13 februari - Happy hour met een aards tintje
Voor sommige is tuinen een hobby, voor anderen juist niet. Toch zijn er tips
en trucs om het werken in de tuin (nog) aantrekkelijker te maken. Gerard,
van Gerard Ligthart Tuinen vertelt je hoe door goede en slimme keuzes te
maken in het scala van materialen, planten en bomen, actief zijn in de tuin
leuker en minder bewerkelijk wordt.
Adres: Burgemeester Schrijnderlaan 10, 1613 JW Grootebroek
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