
Een prettig verblijf

Overnachten en dineren is mogelijk 
in Grand Hotel Opduin met 
verwijzing naar ‘Houd me Vast 
Texel’. 

Honden welkom!

Zijn jullie elkaar, de speelsheid en intimiteit kwijtgeraakt. 
Heeft het leven of corona jullie liefde onder druk gezet,  
kibbelen jullie meer dan vroeger, wil je elkaar niet kwijt 
maar ook niet verder zo?

Houd Me Vast* 
zilveren (50+) relatie-tweedaagse 
op Texel



Over de trainers
De relatie-tweedaagse wordt begeleid door twee ervaren Houd Me Vast relatie- 
therapeuten Wills Langedijk en Milena Hilstra.

Als oud-familierechtadvocaat, mediator, systeemtherapeut en partner- en relatietherapeut 
helpt zij mensen knopen uit elkaar te halen en zich weer te verbinden. Auteur van o.a  
De betere grijze scheiding (2017). Wekelijks verrast zij de lezers van De Flessenpost uit 
Schagen, Bergen, Alkmaar en Egmond met haar relatie adviezen.

m 06 24 55 93 30
wills@beter-samen.nl
www.beter-samen.nl

Eigenaar van de Family Academy Empowerment Trainingen.
Als gezins- en relatietherapeut heeft zij masterclasses en supervisie gevolgd bij o.a. Sue 
Johnson, Dan Hughes en Maurizio Andolfi. Texel biedt voor haar een inspirerende plek om 
trainingen te ontwikkelen voor bezoekers van het eiland die hun relaties met dierbaren  
willen versterken en tegelijkertijd willen genieten van alles wat het eiland te bieden heeft.

m 06 83 03 33 98
milena@family-academy.nl
www.family-academy.nl

Houd Me Vast*
Gewerkt wordt met de internationale bestseller ‘Houd Me Vast’, 
7 gesprekken voor een hechtere en veilige relatie door Dr. Sue Johnson. 
De door haar ontwikkelde methode wordt wereldwijd gezien als een van de 
meest effectieve vormen van relatietherapie (www.eft.nl/houd-me-vast).

De opdrachten doen jullie uitsluitend met elkaar als stel. Wills en Milena 
zorgen voor de individuele en persoonlijke aandacht en begeleiding.

Vanaf  januari 2022
Bekijk alle data op www.beter-samen.nl of
www.family-academy.nl 

Tijd 9:30- 16:15, lunch 12:30-14:00

Aantal deelnemers Max 7 koppels

Intake via (video)bellen met een van de trainers

Kosten € 850 per stel (lunch inbegrepen)

Aanmelden?

Bel of mail Wills of Milena. 
Ook voor meer informatie of als je liever een privé-tweedaagse volgt.

Milena Hilstra:

‘Texel als fijne 
omgeving voor het 
creëren van een hechte 
en veilige relatie…’

Wills Langedijk:

‘Liefde is niet alles
in het leven. Maar
zonder liefde is alles 
niets.’


