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OPEN JE OGEN VOOR EEN GOED VERHAAL MET DOCHTERS VAN TWENTE

Goede verhalen zijn woorden met een ziel. Raken. 

Openen alle zintuigen. Leren anders kijken, met nieuwe ogen. 

Goede verhalen inspireren. Beklijven. Verbinden. Verrijken. 

Goede verhalen maken aandachtig en smaken naar meer.

Wij, Dochters van Twente, zijn energieleveranciers. 

Met een nuchtere twist brengen wij de Oosterse wijsheid dichterbij, 

voor iedereen die op zoek is naar bewustwording, meer balans 

en energie in het leven. 

OPEN JE OGEN VOOR EEN GOED VERHAAL
OP 23 MEI VAN 13.30 - 17.30 UUR

We bevinden ons dan in de mooie achtertuin van de BWG Stables 

van de gebroeders Schröder in Tubbergen.

Een toplocatie durven wij gerust te zeggen.

En daar zien wij jou heel graag. Om samen energie op te doen. 

Geïnspireerd te raken. Met ons iets van het leven te leren. 

Maar vooral om het leven te vieren. 

‘ALLE ZINTUIGEN OPEN. WORD GEÏNSPIREERD. 
ONTWIKKEL JEZELF. LAAT JE RAKEN’

Voor € 55,-

• ontvangen we je met een mocktail

• maak je kennis met Jet van Nieuwkerk en Isa Hoes 

• word je verrast door een boeiend programma

• signeert Jet en/of Isa je boek

• schenken we ‘Thee met Aandacht’  en geniet je van heerlijkheden

• sluit je de middag af met een wijntje

JET VAN NIEUWKERK

ISA HOES

KAARTEN ZIJN ZÓ GEREGELD
Ga naar WWW.DOCHTERSVANTWENTE.NL/MATINEE of bel 06 20 41 30 25

Tubbergen

B O E K H A N D E L
BROEKHUIS



Lilian Kraan
Coach | MfN Registermediator

Lilian haar missie is het leven voor 

mensen lichter maken. Dat doet 

ze door mensen te helpen tot 

nieuwe inzichten te komen en 

patronen succesvol te veranderen. 

Helderheid en mildheid spelen een 

belangrijke rol in het proces. Lilian 

vertelt ons over het natuurlijke 

ritme van het leven. Over de 

cyclus waarin we ons als mens 

ontwikkelen en hoe overgave aan 

dit natuurlijke proces ons in balans 

brengt.

Jet van Nieuwkerk
Schrijfster

Vertelt ons over haar 

happy&healthy life, niet te streng 

en al helemaal niet saai…

Isa Hoes
Actrice | schrijfster

Vertelt over haar recentste boek 

Te lijf, over de kunst van het mooi 

ouder worden. Isa schreef dit 

samen met Medina Schuurman.

Tanja Daniels
 Auteur | Holistisch Health Coach

Soms is de oplossing heel 

eenvoudig. Tanja vertelt ons hoe 

ze na een zoektocht de oplossing 

voor het verbeteren van haar 

gezondheid heeft gevonden; 

de zuivere kracht en heerlijke 

aroma van pure etherische olien 

van therapeutische kwaliteit. 

Haar missie is om vrouwen te 

empoweren om hen meer inzicht 

te geven in de gezondheid van 

zichzelf en hun dierbaren. Tanja is 

een ervaren trainer op het gebied 

van energetische helende massage 

en aromatherapie. Ze geeft 

regelmatig en met veel plezier 

trainingen in het Duits, Nederlands 

en Engels.

Odette Blum
Humble Luxury

Odette Blum, is een veelgeprezen 

Nederlandse interieurontwerper. 

Odette verbindt ambachtslieden 

uit alle delen van de wereld met de 

hedendaagse luxe. Hiermee creëert 

ze een nieuwe wereld. Ze vertelt 

het verhaal van diegene die met 

hun handen werken. Ze brengt een 

betekenisvolle samenwerking met 

deze kunstenaars en ontwerpers 

tot stand om ze te verbinden met 

de wereld van hedendaagse luxe. 

Hiermee geeft ze ambachtslieden 

een gezicht en een stem. Deze 

nieuwe wereld is geen mode.  Deze 

nieuwe wereld is Humble Luxury.

SeeMe
Fashionable Juwelry

Caterina Occhio, oprichter van 

SeeMe, is een voormalig manager 

van ontwikkelingshulp . Ze werkte 

veel voor de Europese Commissie 

en specialiseerde zich in de 

sociaal-economische integratie van 

vrouwen. Door haar werk ontdekte 

ze dat  alleenstaande moeders 

ongeschikt worden bevonden 

voor de samenleving. SeeMe 

werd daarom geboren als een 

veilige haven, opleidingscentrum 

en werkplek voor vrouwen.  Alle 

sieraden zijn handgemaakt door 

vrouwen die geweld hebben 

overleefd. Door het hart te dragen, 

sluiten de SeeMe-klanten zich 

aan bij de #heartmovement, 

een wereldwijde beweging die 

is gericht op het vervangen van 

geweld door liefde.

Diane Stinissen
Kindertolk | Mediumtherapeut 

Kinderen, pubers of jong 

volwassenen hebben zo veel te 

vertellen over ons leven. Maar staan 

wij open voor hun verhaal? Wij 

volwassenen hebben het idee dat 

wij onze kinderen opvoeden. Maar 

is dit wel zo? De ervaring leert dat 

onze kinderen enorm veel energie 

steken in het duidelijk maken wat er 

aan de hand is. Het enige probleem 

is dat wij het verhaal in codetaal 

horen en niet begrijpen. Diane 

vertaalt de boodschap zodanig dat 

ouder en kind weer in hun eigen 

kracht komen te staan en het leven 

weer in eigen hand kunnen nemen.

Dianne Beuvink
 Yogadocente  | 

Hartcoherentiecoach

Dianne haar verlangen is om zoveel 

mogelijk mensen de kracht van de 

adem te laten voelen. Daarnaast 

wil ze zich inzetten voor meer ‘hart’ 

in de wereld. Ze helpt mensen 

bij het ontwikkelen van meer 

hartcoherentie in hun dagelijkse 

bezigheden. Ze laat zien dat 

hartcoherentie stresspatronen kan 

oplossen zodat er ruimte ontstaat 

voor betere oplossingen, een 

gezonder lichaam en een zinvol 

leven. Dianne laat ons op nuchtere 

wijze ervaren dat de adem werkt 

als sleutel naar meer geluk en rust.
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