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Datum Workshop Tijd Leeftijd 

Ma 24 juli Kundalini yoga 14-15u30 Alle leeftijden 

Di 25 juli Picture perfect 13u-16u 13-17 jaar 

Do 27 juli Mindfulness 14u-16u30 Ouders 

Vr 28 juli Jij en je partner 14u-16u 16-23 jaar 

    

Di 1 aug Fit bodies 13u-14u30 12-16 jaar 

Wo 2 aug  Drama-driehoek 14u-16u30 Ouders 

Do 3 aug Mindfulness 14u-16u30 Ouders 

Vr 4 aug Hondencoaching 14u-16u30 Alle leeftijden 

    

Wo 26 aug Sexting 11u-17u Alle leeftijden 
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Drama-driehoek – Ouders  
Sabine Meulenbeld 

Herken je dat? Dat je je voor neemt om 
discussies uit de weg te gaan met die ene 
persoon, maar dat je er toch op de een of 
andere manier weer in trapt?  
De drama-driehoek helpt je te begrijpen 
hoe dat komt. Aan de hand van 
voorbeelden leer je hoe je verzeilt raakt in 
“gedoe”. Bovendien besteden we 
aandacht aan de winnaars-driehoek, 

waardoor je de volgende keer wél je doel behaalt op een positieve 
manier.  
 
Deze workshop is voor ouders met of zonder partner.  

 
Hondencoaching – Alle leeftijden 
Sabine Meulenbeld 

Altijd als eens willen weten wat een dier je wil vertellen?  
Dieren voelen mensen feilloos aan en kunnen op  
een zuivere manier zeggen wat ze bij je voelen.  
Tijdens deze workshop werken we met de  
Pretty Woman huishond Victor. Eerst is er een korte  
introductie over het werken met therapiehonden.  
Daarna krijgt iedere deelnemer de kans om met  
Victor te werken. Je leert signalen te herkennen  
zodat je kunt vertalen wat de hond je vertelt.  
 
Bij goed weer vindt deze workshop plaats in de buitenlucht. 
 

See you this summer!  
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Workshops 
 
Kundalini yoga – Alle leeftijden 
Martine Fagel 
Kundalini yoga kan iedereen! Yoga gek? Nee joh!  
Al snel  zal je merken  dat het leuk is en  
je je goed voelt in je lichaam en geest! 
We beginnen met rustige oefeningen op een matje,  
dan zal het wat intenser zijn  
(nogmaals: iedereen kan het!)  
en we sluiten af met een meditatie  
waarin je helemaal lekker ontspant en  
met een fijn gevoel ga je weer naar huis. 
 
Dus ik zou zeggen: 
laat je verassen,  
probeer het en kom meedoen!                                                                                                                           
 
 
 

Picture Perfect – 13 t/m 17 jaar 
Nora el Abdouni & Sanne Matzinger 

De perfecte profielfoto op je Insta, Snap, Whatsapp.. 
Hoe dan?!  
Wij leren je waar je op kunt letten  
als je een mooie foto wil maken!  
Denk aan belichting, houding, je fotolook… 
Wat wil je uitstralen, waar leg je de focus op? 
 
Kom gezellig workshoppen en 
ontdek hoe jij jezelf kunt laten zien!    

 

Sexting – Alle leeftijden 
Jacqueline Kleijer 
Is er een naaktfoto/ -filmpje van jou verspreid  
en heb je daar last van?  
We besteden in de groep aandacht aan elkaars  
verhaal. Je bent niet de enige die dit overkomen is. 
We gaan aan de slag met praktische zaken,  
maar zeker ook met je gevoel en verwerking. 
Met elkaar dragen we er zorg voor dat je straks  
aangesterkt weer naar school gaat. 

 
Samen staan we sterker! 
 
Makkelijke mindfulness voor moeilijke momenten – Ouders  
Hanna Valk, Jenetta Biesaart (27 juli)/ Sanne Matzinger (3 augustus) 

Je lijf weet vaak beter dat iets niet             
        goed voelt dan je hoofd.  

Maar je hebt soms geen zin of tijd om           
        goed te luisteren naar de signalen  
        van je lijf.                                                                                                                  
        Als je nare ervaringen hebt mee-  

gemaakt, kun je afleren om goed op 
je lijf en op wat je voelt te letten, omdat je het gevoel heb dat het dan 
alleen nog maar erger wordt.  
Met Makkelijke Mindfulness kun je meer rust in je hoofd krijgen en in je 
lijf. Je kan je zelfvertrouwen en het vertrouwen in je gevoelens vergroten.  
Je ervaart dat je gevoelens je beste vrienden zijn en dat ze je juist de weg 
kunnen wijzen. Daarnaast is het heel makkelijk en iedereen kan het altijd 
overal toepassen!  
 
Doe mee, je hoeft niets en je kan meemaken hoe het voor jou werkt. 
Het is gewoon ook heel lekker!  
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Workshops 

 
Jij en je vriend(innet)je – 16 t/m 23 jaar   
Martine Fagel 
Deze workshop geeft je handvatten voor hoe je het samen nóg leuker en  
lekkerder kan hebben. 
In oefeningen leer je hoe je echt 
 contact maakt met elkaar,  
met respect voor elkaars wensen 
en grenzen. Je gaat in deze  
workshop nieuwe dingen bij en van  
elkaar ontdekken. Hoewel je elkaar  
wel gaat aanraken met kleren aan,  
gaat de workshop niet over seks en  
zul je ontdekken hoe leuk het is om samen te doen! 
 
Neem je vriend(in) mee en kom het ervaren! 
 
Fit bodies – 12 t/m 16 jaar 
Ebru Berberoglu & Jenetta Biesaart 
Fit bodies, een actieve en gezellige workshop waarbij zweet en voor jezelf 
opkomen hét nieuwe sexy is. Tijdens deze workshop staan weerbaarheid 
& fit centraal. Om je weerbaar te voelen moet je sterk en fit zijn.  
Daar willen wij tijdens deze workshop graag met jou aan werken!  
We ontmoeten elkaar in het Majellapark in Utrecht.  

Mocht het die dag regenen,  
dan zorgen wij voor een andere 
locatie! 
 
Ga voor je eigen superkracht & 
killer body! 

Wat is het? 
De zomer is de perfecte tijd om leuke dingen te doen en nieuwe 
dingen te ontdekken. Pretty Woman draagt graag bij aan fijne 
zomer vibes en biedt jou (en/of je ouders) daarom twee weken lang 
uiteenlopende workshops aan! Binnen, buiten, samen met je 
vriend(in), met een hond, ontspanning, inspanning…; genoeg keuze 
voor iedereen! Op de volgende pagina’s lees je meer over elke 
workshop. Je mag je natuurlijk voor zoveel workshops opgeven als 
je zelf wil!  
 
Voor wie is het? 
Meiden die ondersteuning krijgen bij Pretty Woman, Stichting De 
Rading of U Centraal, hun (pleeg)ouder(s) en hun vriend(in) kunnen 
deelnemen aan de gratis workshops.   
 
Hoe geef je je op? 
Stuur vóór 21 juli 2017 een mailtje naar 
info@prettywoman-utrecht.nl met als onderwerp de naam van de 
workshop die je graag wil doen. Zet in het mailtje je naam en 
eventueel die van je vriend(in). Je ontvangt dan een 
bevestigingsmail met meer informatie over de workshop (locatie in 
Utrecht, telefoonnummer van de workshopleider). 
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