
Boost je relatie 
Een weekend voor happy couples! 
 

 
 

Weekend voor speelse verbindingen en het verdiepen  

van jullie liefde. 

Voelen dat je er voor elkaar bent! 
 

 

 

Geeft een boost aan het vertrouwen,  

jullie emotionele band  

en aantrekkingskracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 het best goed met elkaar en jullie band is sterk. Passie voor elkaar, plezier en verdieping van  

Praktisch: 

Datum:  20, 21 en 22 april 2018, 3 dagen, vrijdag tot en met zondag 

Locatie:  Hotel de Torenhoeve in Nieuw-Haamstede. Dit is op de kop van Schouwen 

(het grootste natuurgebied, bos, zee/strand en duinen) van Zeeland. 

Gebied:  Direct bij zee en duin, in de natuurlijk omgeving met duinbossen 

Kosten:  € 550 per persoon. Inclusief het programma met vier trainers, twee 

overnachtingen, alle maaltijden en koffie en thee door de dag heen. 

 

  

Even parkeren jullie de drukte van het werk, studie of het gezin. Dit weekend gaat de 

aandacht helemaal naar jullie beiden en jullie relatie.  

In een sfeervolle omgeving gaan jullie aan de slag met dans en muziek, gesprek en gevoel, 

stoeien en stilte. Lichaam, hart en emoties, alles krijgt een oppepper. Zelfs de spirituele 

betekenis van jullie relatie komt aan bod. 

 

Met een slim in elkaar gepaste set aan ingrediënten o.a. vanuit de Argentijnse tango, 

mindfulness, Feldenkrais en de lessen uit EFT relatietherapie. 
 



Programma Boost je relatie 

Achtergrondinformatie 

Julie relatie is een levend systeem. Het had een begin en maakt een ontwikkeling door. Jullie 

zorgen dat het blijft leven en dat de liefde niet bekoeld. Jullie dagen elkaar uit, zoeken 

uitdagingen op en zijn er voor elkaar als het nodig is. Bewustzijn en investeren in jezelf en 

elkaar, helpt jullie om het beste uit de relatie te halen. 

 

Liefde is dus een werkwoord. Ook jullie relatie gaat niet vanzelf. Daarom geven jullie elkaar 

aandacht, delen emoties en genieten bewust van elkaar. Goede relaties krijgen aandacht en 

worden onderhouden. Zo ontwikkelt de relatie mee in het leven. Klinkt logisch, maar toch 

hebben veel stellen hun relatie helemaal aan het eind van de prioriteitenlijst staan. Dan komt 

de relatie in de knel. Jullie weten wel beter en doen dat anders! 

 

 

Het is superfijn om op gezette tijden juist aandacht te besteden aan elkaar en niets anders dan 

dat! Een superweekend waarbij je voelt waar je zelf staat en elkaar weer ten volle ervaart! 

Dit doen wij door met jullie te werken vanuit de vier bewustzijnsniveaus: 

 het fysieke of lichaamsbewustzijn 

 het emotionele of hart bewustzijn 

 het mentale of denk bewustzijn 

 het spirituele of energetisch bewustzijn 

 

Waar jullie je trouwens verder niet druk over hoeven te maken. Wij zorgen dat jullie aan het 

werk gaan met elkaar op een speelse en liefdevolle manier. Met uitdagingen binnen en buiten 

je comfortzone.  

 

Begeleiders en trainers 

‘Boost je relatie” is een samenwerking van  

 Peter en Pingel, tango-dansdocenten met achtergrond in lichaamswerk en NLP 

 Lianda en Ad, relatietherapeuten en coaches in vitaliteit en leiderschap.  

Ze hebben gemeen dat ze zich alle vier zich bezig houden met de persoonlijke en relationele 

ontwikkeling van mensen. 

Kijk naar hun persoonlijke profielen op www.move-into-joy.nl en op 

www.relatieontwikkeling.com. 

 

 

De kracht van een stevig fundament 
 

Jullie band vormt het fundament van jullie relatie. Jullie kunnen op elkaars 

emotionele nabijheid en steun rekenen. Tevens hebben jullie een idee waarom 

jullie bij elkaar zijn, hoe de band jullie individueel helpt in het leven en wat de 

relatie kan betekenen voor anderen.  

Op dit fundament bouwen jullie het relatiehuis, veilige plekken waar je met elkaar 

kunt werken, spelen, stoeien, vrijen, praten en zorgzaam zijn voor elkaar en 

anderen.  Dat maakt je als individueel mens zekerder en krachtiger. 

‘Boost je relatie’ helpt jullie om hier nog bewuster van te zijn door bewegen en 

stilstaan, praten en luisteren en door dans en plezier. 

 

http://www.move-into-joy.nl/
http://www.relatieontwikkeling.com/
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Vrijdag 

 
Inloop vanaf 09.00 uur met koffie en thee. 

Start om 09.30 uur. 

 

09.30 uur Kennismaking deelnemers en hun verwachtingen 

 

10.00 uur Kennismaking met de relaties: een beeld van jullie samen 

 

 

11.00 uur Pauze 

 

11.15 uur Tango start-up 

 

12.30 uur  Lunch 

 

13.30 uur De liefde en hechting in partnerrelatie dieper begrijpen 

 

15.00 uur Theepauze 

 

15.15 uur Contactoefening met de partner.  

Kunnen volgen en toch bij jezelf blijven. Ontvangen zonder jezelf te verliezen.  

 

 

17.00 uur  Break voor diner 

 

18.30 uur  Diner 

 

20.30 uur Vervolg Tangoworkshop  

  Elementen van de dag bij elkaar 

 

 

21.45 uur Vrij dansen 

 

 

 

Zaterdag 

 
07.30 uur Wandeling naar het strand (of bos) 
  Energie oefening met de partners 

 

08.30 uur Ontbijt 

 

09.15 uur Hoe jullie relatie en de emotionele band tussen jullie in het brein terug te 

vinden is.  

Hoe je op je best bent voor elkaar gezien vanuit een veilige hechting. 

 

10.30 uur  Pauze 
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10.45 uur Vervolg ochtend: Relatie spanningen en ontspanningen kunnen beïnvloeden: 

de sleutel voor de fijnste relatie 

 

12.30 uur  Lunchen  

 

 

13.30 uur (Bewegen en stem) Feldenkrais stem en klankles 

  De invloed van je stem op de ander 

 

15.30 uur Pauze 

 

15.45 uur Vervolg van de middag 

 

17.15  Break voor diner 

 

18.30 uur  Diner (eindigend in de Sensory walk) 

 

20.00 uur Secret evening: aanraking en geraakt worden  

 

 

Zondag 
 

07.30 uur Wake up Mindfulnes met hartmeditatie 

   

 

08.30 uur  Ontbijt 

 

09.15 uur Tangoworkshop: dansen met passie 

 

 

10.30 uur Pauze 

 

10.45 uur Zicht krijgen op waartoe de relatie dient of kan dienen 

  De plaats van je eigen gaven, geschenken en behoeften in de relatie. 

   

12.30 uur Lunch (en leven) met aandacht: 

 

13.30 uur Wrap it up: 

Happy mind map (bij slecht weer) of natuursculptuur (bij mooi weer) maken 

van de kracht van jullie relatie 

 

15.30 uur Terugblikken op dit relatieweekend 

 

16.00 uur Afsluiting 

 

 

 


