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WELKOM

WELKOM
Op 24 september is de vitaliteitsdag: 
"Empower Yourself" in Noordwijk gepland.  
Doel van de dag is u optimaal te vitaliseren 
en te empoweren. 
 
Wij helpen u graag een smart vitaliteitsplan 
op te stellen via diverse lezingen, 
persoonlijke begeleiding en vitaliserende 
opdrachten.  
 
 Gaat u mee?



5  
In het "Empower Yourself" vitaliteitsprogramma werken 
wij met de volgende stappen: 
 
1 Inzicht en belang van Positieve Focus 
  
2 Nut en noodzaak van Mindfulness 
 
3 Veerkracht en levensloop 
 
4 Gezonde voeding & Beweging  
 
5 SMART Vitaliteitsplan

PROGRAMMA

Stappen: 
Empower 
Yourself



Bezoekadres   
Hotel: De BAAK Seaside 
Koningin Astrid Boulevard 23
2202 BJ Noordwijk 
 
Zaterdag 24 september: ontvangst vanaf 10:30 
 
 
 

LOCATIE

Locatie



- 
10:30-11:00:   Opening 
11:00-12:00:   "Empower yourself": presentatie en uitleg 
12:00-13:00:    Pauze en uitgebreid lunchbuffet 
13:00-13:45:    Verlies en Veerkracht?  
13:45-14:15:    Walk en Talk oefeningen Strand
14:15-15:00:    Gezonde voeding en beweging 
15:00-15:45:    Mindfulness oefening (yoga mat aanwezig) 
15:45-16:00:    Pauze en gezonde snack 
16:00-17:00:    "Empower yourself" vitaliteitsplan 
17:00-17:30     Afsluiting en borrel  
  
  
 

TIJD EN ACTIVITEIT

Vitaliteitsdag



Annet de Lange heeft vanuit haar rol als bijzonder 
hoogleraar en NIP psycholoog relevante ervaring in het 
begeleiden van mensen in het vormgeven van een eigen 
vitaliteits- en loopbaanplan. Zij zal haar 
wetenschappelijke kennis met u delen en u persoonlijk 
begeleiden in het vormgeven van een SMART 
vitaliteitsplan op 24 september. Zie ook 
www.annetdelange.nl 
  
"Op 24 september kijk ik er naar uit om met de groep 
kennis te delen over een passend vitaliteitsplan die 
kansrijk of smart te noemen is" 
  
  
 

TRAINERS

Prof. dr Annet de lange

Christiane de Lange, Msc

Claudia Brunet de Rochebrune, Bsc.

Christiane de Lange is Arbeids- en 
Organisatiepsycholoog en gespecialiseerd in de thema's 
rouw en verliesverwerking. Zij zal stil staan bij de relatie 
tussen levensloop veranderingen, veerkracht en vitaliteit. 
  
"Ik kijk ernaar uit om met de deelnemers te kijken naar 
de eigen veerkracht in het omgaan met persoonlijke 
uitdagingen" 
 .

Claudia Brunet de Rochebrune is al jaren werkzaam als 
personal trainer, voedingsconsulent en hormooncoach. 
Zij zal op 24 september haar kennis delen over 
beweging, voeding en de rol van hormonen in relatie tot 
het vergroten van de eigen vitaliteit. 
 
Passie van Claudia is om mensen naar een hoger niveau 
te tillen op gebied van gezondheid en vitaliteit.  
  
"Ik vind het een uitdaging om op 24 september te 
achterhalen wat de kansen voor de deelnemers zijn om 
proactief te gaan werken aan een fittere,  gezondere en 
gelukkigere versie van zichzelf." 



Vitaliteit aan 
Zee

C o a c h i n g  



Contact: 
adl.mentaaladvies@gmail.com

170 EURO
PRIJS:

Deelname is mogelijk na registratie en 
betaling via de volgende website: 
www.annetdelange.nl/coaching

REGISTRATIE



Partners:


