
 
 

 
Wat vroeger startte als Emotionele Begeleidingskunde (EB) is 

in 2016 overgegaan in de WTPO (Werkgroep Transformatie en Persoonlijke Ontwikkeling). 
 
 
 

Bij deze een uitnodiging aan iedereen voor een reünie  
van alle oudgedienden en huidige deelnemers van 2021 ! 

 

De reünie zal plaatsvinden op zaterdag 4 september. 
Locatie: Middeldijkerplein 3a, 2993DL te Barendrecht 
Kosten: € 15,00 of wat je wil inbrengen in de WTPO pot voor toekomstige deelnemers 
 "de geef 't door bijdrage." 
Aanvang inloop: 9:30 en programma tot uiterlijk 13:00  
De groep zal doorgaan bij voldoende deelnemers (meer als 6 p).  
Daarna kunnen mensen zelf kiezen samen te lunchen op het marktplein van Carnisse Veste 
(niet inbegrepen & op loopafstand). 
 
 

De reünie 

 

Programma/thema: Rust, vrede & Geluk hoe vindt je dat? 
 
09:30   Inloop thee & koffie 
10:00   Lichaamswerk/Yoga (aankomen bij je zelf ín de groep) 
10:35   Ritueel intentie voor jezelf voor de ochtend,  
            intentie voor de groep, intentie voor de wereld 
10:45   Pauze  NEEM iets lekkers MEE. 
11:00   Deel ronde:  Wat heeft de groep betekent voor je tot nu toe? 
                                Wat speelt er nu in je leven voor je? 

13:00   Einde  Samen naar een terras en Lunch!? 
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We zullen het aantal deelnemers op de website proberen bij te houden! 

Zie: https://prima-leven.nl 

 
We hebben niet iedereen kunnen contacteren dus neem contact op met iemand als je 

hoopt dat hij of zij zal komen (ook om voldoende mensen te krijgen), de vorige 
mailinglijsten zijn om privacy redenen gewist.  

Sommigen stonden op de interesselijst maar we hebben niet bij iedereen kunnen checken 
of je ook ooit daadwerkelijk deelgenomen hebt, in het geval dat je zelf weet niet te 
hebben deelgenomen dan is deze reünie (nog) niet voor jou.  
 
 
Wel kun je natuurlijk deelnemen aan de komende groep mocht je interesse hebben. 
De flyer vindt je hier: https://prima-leven.nl/wp-content/uploads/WTPO.pdf 

Met harte groeten, 

 

Marc & Marieke 
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