
De eindejaars-/nieuwjaarsperiode is voorbij... Vergezeld van vele nieuwjaarswensen. En nieuwsgierige vragen 

omtrent je toekomstige (?) kroost. Vaak goed bedoeld, meestal onwetend. Niet wetend wat hoop en ontgoocheling 

betekent voor ons. Hoe het is om te dromen en te blijven dromen. Hoe hard die doktersbezoeken kunnen aankomen. 

Hoe je lichaam een keurslijf wordt. Hoe het voelt om misschien wel te moeten opgeven. Wat dit met een koppel doet. 

En hoe je toekomstbeeld maar niet scherp wordt… 
 

 “Als zwanger worden geen evidentie is.” 

ONTMOETINGS-OCHTEND 

 

Voor vrouwen die (nog) geen mama zijn:  Zondag 6  maart 2016 

Voor vrouwen die (al) mama zijn::   Zondag 20 maart 2016 

 

Tijdstip:      10u – 12u 

Locatie:      Veldstraat 28, Keerbergen 

Op privé-initiatief en onder leiding van Veronique Carron, ervaringsdeskundige, 

 mama van een dochter van (bijna) 7 jaar, pedagoog van opleiding. 

 

Maximum 8 deelnemers per groep. We zullen zowel in kleine als in grotere groep thema’s kiezen en 

bespreken. Door de gevoeligheid van het onderwerp kan je jezelf indien nodig tijdens de ontmoetings-

ochtend even een ‘time-out’ in een aparte ruimte gunnen.  

 

INSCHRIJVEN kan je door  

1) mij te mailen op veroniquecarron@hotmail.com met de gewenste datum waarop je deelneemt + 

2) 5 € over te schrijven op rekeningnummer BE59-3200-6249-2726 met vermelding van je naam 

+ datum zo 24/01/16 (vrouwen) of zo 21/02/16 (vrouw+moeder).   

Ik zorg voor Water, koffie en thee ( incl.). 

 

Inschrijven kan tot 4 dagen voor de ontmoetingsochtend. 

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de overschrijving. 

Ik stuur je een antwoordmail om je inschrijving te bevestigen. 

Indien deze datum voor jou niet past, maar je hebt wel interesse in deze ontmoetingsmomenten,  

laat me dat dan zeker weten.  

Warme groet, Veronique 

HEB JE DIT BERICHT GELEZEN EN  

VIND JE HET EEN GOED INITIATIEF?  ZET HIER DAN EEN STREEPJE 

ZO KRIJG IK EEN EERSTE IDEE VAN JULLIE MENING   
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-Voor vrouwen op zo 6/03/16 

-Voor vrouw+moeders op zo 20/03/16 
 

Tijdstip: 10u-12u / Locatie: Veldstraat 28, Keerbergen 
 

Inschrijven:  

Mailen naar veroniquecarron@hotmail.com 

+ overschrijving 5 € (drankje wordt voorzien) op 

rek.nr. BE59-3200-6249-2726   
met vermelding naam + datum 
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