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Open Middag 15 mei.  

Op zaterdagmiddag 15 mei zal Loek Knippels uitvoerig 
stilstaan bij de mogelijkheden van de trainingen die het 
I.H.C. komend seizoen gaat aanbieden. 

De open middag is gratis en vindt plaats in het Conferentiecentrum 

De Spreeuwel in Westelbeers. Iedereen is van harte welkom, al stel-

len we het wél op prijs wanneer je even belt of een mailtje stuurt naar 

het secretariaat. 

Mensen die graag met andere mensen willen werken, herken je on-

middellijk aan hun taakgebruik, inlevingsvermogen, relativeringsver-

mogen, het analytisch kunnen luisteren en flexibel om kunnen gaan 

met mensen en sociale situaties. 

Herken jij je in deze eigenschappen? Dan is een opleiding beginnen 

bij het I.H.C. helemaal een grote uitdaging. Zou je wél graag met 

anderen willen werken (coachen of counselen) maar vind je dat je 

deze genoemde kenmerken nog verder moet ontwikkelen, ook dan is 

er plaats voor jou binnen het I.H.C. 

Wil je vooral méér autonomie in jezelf,  zingeving ervaren in je leven 

en het leven vooral zien als een grote uitdaging, dan kan het eerste 

jaar (zelfrealisatiejaar) voor jou dé opening zijn om een betekenisvol 

leven te gaan leiden en ben je ook van harte welkom bij het I.H.C. 

Het I.H.C. verbindt, confronteert, transformeert en leidt uiteindelijk 

tot een vollediger leven, waarbij jouw geluk weer helemaal centraal 

staat. 

Laat je op je Open Middag raken door Loek en stel de vragen die je al 

die tijd al hebt willen stellen: je bent van harte welkom. Het is géén 

inloop-informatie-middag, we hebben we programma dat begint om 

14.00 uur en zal duren tot ongeveer 17.00 uur. 

Loek hoopt jou te mogen ontmoeten.  

IK-KRACHT 
Voor een (daad-) krachtig leven!  

Het eerste boek van Diana Kors is uit! Proficiat. Een absolute 
aanrader voor hen die daadkrachtig willen leven en werkelijk 
alles uit hun leven willen halen. 

Het boek wordt de lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief tijdelijk met 

introductiekorting aangeboden voor slechts 10 Euro. Direct te bestel-

len via www.ik-kracht.nl (tot uiterlijk 5 mei 2010) 

Diana neemt je mee op haar ontdekkingstocht in het realiseren van je 

autenthieke IK-KRACHT waardoor ‘alles’ in je leven mogelijk is 

mits jij het ook werkelijk wilt. 

Het boek leest als een roman en daagt je steeds uit aan de hand van 

duidelijke gestructureerde oefeningen. Ook mooi om als ‘moederdag-

geschenk’ aan te bieden.  

 

LEZINGEN van Loek Knippels in de maand mei.  

Nu Loek in de maand mei weer in Nederland is, staan er op ver-
schillende plaatsen voordrachten van hem gepland. Het is een 
unieke manier om met hem kennis te maken en te luisteren naar 
zijn filosofie over hoe hij in het leven staat en hoe hij mensen 
uitdaagt om méér ‘zin en betekenis’ te gaan geven aan het eigen 
leven. “Geluk is je geboorterecht” en vanuit die overtuiging 
spreekt Loek ook. Het wordt tijd dat we allemaal onze levensop-
dracht oppakken en niet wachten tot anderen zin aan mijn leven 
geven, maar onszelf de vraag stellen: “Hoe kan IK zin en be-
tekenis geven aan mijn eigen leven?” 

Het zijn voordrachten die je raken en waarbij je gevoelsgenoten ontmoet, 

allemaal mensen die – net als jij – op zoek zijn naar de diepere betekenis 

van het leven. 

Schrijf op tijd in of bel tijdig om teleurstelling te voorkomen. Op de website 

van het I.H.C. vind je de lezingen op een rij staan: waar ze zijn en welk 

onderwerp centraal staat.  

ZOMERWEEK 2010: 17 – 24 juli.  

Wie heeft nog geen afspraak gemaakt voor komende zomer? 
Waar ga je naar toe? Wat ga je daar zoeken? Wordt het alleen 

strandplezier of zoek je ook een week vol inspiratie en 
zingeving? 

Dan is een Zomerweek op Les Grangeonnes – in de Ardèche – een prachtig 

alternatief. 

Een week lang, elke dag vanuit een inspirerend programma jezelf en an-

deren ontmoeten: ontdekken wat je met je leven wil, onderkennen wat je 

vooral gemist hebt in je leven om van daaruit te zoeken naar nieuwe wegen 

en perspectieven. Een week van verbondenheid, creativiteit, uitdaging, 

zingeving om tenslotte te komen bij een eigen actiestap. 

Je gaat ‘beter’ weg dan je gekomen bent, dat is de garantie die de trainers 

van de Zomerweek aan jou durven en kunnen geven. 

Een week met een lach en een traan: een week om jezelf te zijn!  

Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding! Wees er dus 
snel bij, want VOL is VOL.  
Je slaapt in je eigen tentje/caravan of je huurt een bed in één 
van de gastenhuizen. Informatie via het secretariaat.   

LAATSTE VAKANTIEWEKEN – Last Minute  

In de vorige Nieuwsbrief is hierover al geschreven en tot nu toe 
hebben daar 5 mensen gebruik van gemaakt, maar de hele 
maand mei is voor late beslissers een unieke kans om op Les 
Grangeonnes te logeren in één van de twee overgebleven gas-
tenhuizen: Le Papillon (6 persoons) en Le Bibliothèque (4 per-
sonen) De last-minute-prijzen bedragen nu slechts 450 Euro 
i.p.v. 600 Euro per week. Snel beslissen door direct met Peter-
Jan te bellen, biedt de zekerheid voor zo’n unieke week midden 
in de natuur van de Noord-Ardèche. Telefoon: 00-33.6.677.599.68 

Workshops 
 
Sta eens stil bij jezelf,  o.l.v. Willy Aarnoutse.   
Verschillende data en locaties ! Klik hier voor informatie.   

Creatieve workshop: (ont-) moet je zelf o.l.v. Diana Kors. Op 8 
mei van 10.00 tot 16.00 uur. Klik hier voor informatie 

Je ontvangt deze Nieuwsbrief of omdat je (oud-) student bent of omdat je je 
voor ozne Nieuwsbrief hebt ingeschreven. Uitschuiven: info@het-ihc.nl  

Kun je de Nieuwsbrief niet 

lezen, klik dan hier ! 


