
?

Niet Normaal
Boekpremièrereeks
Ann Ceurvels en Tania Poppe schreven een boek.

Daarin vragen ze zich af hoe het komt dat zoveel mensen het gedrag van kinderen als 
Niet Normaal ervaren of hoe het komt dat heel wat mensen zich diep vanbinnen Niet Normaal 
voelen.

In deze eigenzinnige lezing vertellen Ann en Tania hun eigen verhaal (dat niet zo normaal is 
verlopen) en laten ze je vanuit een heel nieuw perspectief naar (over-)leven en opgroeien kijken.
Deze verfrissende kijk (de BEN-bril) ontstond vanuit Ann en Tania’s expertise rond 
ontwikkelingsverschillen en overlevingspatronen binnen hun beider praktijken en vanuit hun 
gezamelijke passie als verhalenvertellers.

Niet Normaal sleept je mee, verwart, verheldert maar zorgt vooral heel wat herkenning
en inzicht.

De  boekpremièrereeks van Niet Normaal trekt tijdens het voorjaar 2023 langs enkele steden 
(Antwerpen, Hasselt, Willebroek, Brussel, Gent) en hoopt ook halt te kunnen houden in jouw 
omgeving.

Zin om mee deze lijst te vervoegen?

Praktisch:
Duur voorstelling: 90’ met aansluitend ruimte tot vragen stellen en boek aankopen/signeren.
Publiek: Volwassenen- ouders- begeleiders- partners-leerkrachten…
Lokatie: Voorstellingsopstelling- geen podium vereist- minimale licht en geluid toegang.
Aantal: Afhankelijk van de zaal is er geen limiet op het aantal toeschouwers.
Organisatie première-avond: In overleg.
* Uitgeverij Houtekiet, Helan en benikwelnormaal.be ondersteunen  
   promotioneel de boekpremières.

Lancering boek 2 maart 2023
premièrevoorstellingen te boeken tussen 04/2023 en 06/2023
De lezing/ vorming Niet Normaal is vrij te boeken vanaf najaar 2023.

De lezing kan nadien verdiept worden met de (om-) vorming Niet Normaal.  
Info zie verderop.
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Niet Normaal een verhelderende 
(om) vorming in 2 delen.
Ann Ceurvels en Tania Poppe vragen ze zich af wat NORMaal is.

Kinderen reageren anders dan verwacht, zijn drukker, hebben minder aandacht, krijgen 
uitbarstingen, hebben faalangst, zijn extreem verlegen…dat is niet normaal.
Of net wel?

Je voelt je anders, vervreemd, hebt het gevoel te over-leven en probeert het leven op allerlei 
manieren draaglijk te houden….je voelt je niet normaal.
Toch?

Tijdens de vorming leer je waar Niet Normaal eigenlijk voor staat en maak je kennis met de BEN-
bril om naar een Nieuw Normaal te evolueren.
Tijdens de omvorming ga je met deze nieuwe kennis praktisch aan de slag en leer je op een 
nieuwe manier naar jezelf te kijken en anderen te zien zoals ze werkelijk zijn.

Tijdens deze (om-)vorming kom je heel wat te weten over ontwikkeling(-verschillen), je brein, je 
tijdlijn, normdruk, overlevingspatronen en de BEN-bril als handige tool om naar deze domeinen 
te kijken. 

Na de vorming heb je heel wat theoretische bagage en inzicht.
Na de omvorming heb je al deze zaken zelf ervaren en ingezet en kan je alles meteen in je werk 
en je leven meenemen. 

De (om-)vorming Niet Normaal kan ingezet worden bij diverse doelgroepen en voor verscheidene 
doeleinden: leerkrachten, leerlingen, teams, beleidsmakers, volwassene, jongeren…

Praktisch:
Duur: 1/2 dagdeel vorming- 1/2 dagdeel omvorming ( ook apart te boeken)
Het werkboek BEN IK WEL NORMAAL? is inbegrepen.
Het boek NIET NORMAAL! wordt te koop aangeboden.
Max aantal deelnemers: 50 personen
Deze vorming en omvorming wordt door Tania Poppe en Ann Ceurvels gegeven.



Tania Poppe 
PoPcoach, Theatermaker. 
Studies:
Gecertifieerd OCP-perfectionismecoach, methode M. Hendrickx. 
Gecertifieerd Ontwikkelingsgerichte coach, Vorkmodel Dr. Rudy Vandamme. 
Aggregaat Pedagogiek Dramatische Kunst.
Post-Graduaat Theaterwetenschappen
Specialisatie Theatermethodieken
Master in Drama - Studio Herman Teirlinck

Mijn Verhaal:
Na mijn opleiding Master Dramatische Kunst aan het Studio Herman Teirlinck Instituut, 
exploreerde ik mijn kwaliteiten als bewegings & theatercoach in de sociaal-artistieke sector, 
schooltrajecten en trajecten met acteurs in opleiding. Ik ben dyslectisch en toch een LeesBeest bij 
ons voorleesgezelschap De LeesBeesten. 

Als speler heb ik een hart voor vertellen en verhalen tot leven blazen. 

Als theatermaker vertaal ik tot op vandaag thema’s als ‘het glazen plafond’, ‘de vrouw in 
de samenleving’, ‘druk, burn out en perfectionisme’. Ik werd door deze interessevelden 
ontwikkelingsgerichte coach (POP) met specialiteit interventie overlevingspatronen (perfectionisme) 
en begeleid particulieren in mijn eigen praktijk: PoPPOPpraktijk. 

Met collega Ann Ceurvels creëerde ik recent het platform Ben ik wel NORMaal? en het boek  
Niet Normaal!, waarmee we voor een breed publiek bespreekbaar en zichtbaar willen maken wat 
de norm teweegbrengt in ons huidig maatschappelijk model. 

Als creatieve denker en doener durf ik af te wijken van de bewandelde paden en ga ik steeds 
op zoek naar een ingang die inzichten geeft en ontwikkeling brengt. Ik ben gedreven en bevlogen als 
mens en coach. Ik werk en inspireer vanuit het hart.

Mijn Missie:
Ik wil zoveel mogelijk mensen terug in hun kracht zetten, door hen te bevrijden van de DRUK die 
NORMERING hen in alle vormen oplegt.

‘Ik ben helemaal OK zoals ik ben, 
want ik ben uniek.’

PoPPOPpraktijk.be | benikwelnormaal.be | deleesbeesten.be



Ann Ceurvels 
Coacs coach. 
Studies:
Kind-/  Jongerencoach
Seo-R2 Gecertificeerd Inschaler
Brain Blocks Trainer/ Gecertificeerd
Reconstructive Coach Riihs
Master Drama- Studio Herman Teirlinck

Mijn Verhaal:
Als moeder van een zoon met Ass en comorbide aandoeningen, als partner van een echtgenoot met 
Adhd en complex trauma, vond ik steeds minder aansluiting binnen de  media-en theaterwereld. 
Mijn zoektocht naar meerwaarde en diepgang heeft me op het spoor van de geestelijke 
gezondheidszorg gebracht.

Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid ben ik op zoek gegaan naar opleidingen die zinvol  zijn binnen 
de ontwikkelingsproblematieken waarmee ikzelf geconfronteerd werd.
Daar bleek geen eenvoudig antwoord op te bestaan en dus combineerde ik zelf een patchwork 
aan methodieken om zo op een duurzame en waardevolle manier kinderen,  jongeren, ouders en 
partners te ondersteunen en verder te helpen in hun ontwikkeling.

Binnen Coacs, mijn praktijk, zet ik in op (h)erkenning, ondersteuning, omgevingsaanpassing en 
versterken van de weerbaarheid van de ouders/partners. Alle actoren rond een kind op dezelfde 
lijn zetten, een eenduidige taal leren spreken en samen actie ondernemen. En dat niet alleen 
binnen de hulpverlening van gezinnen, maar ook als vormer en facilitator van lezingen rond 
Neurodiversiteit/Etiketjes.

Dat doe ik in samenwerking met Tania Poppe.
Hieruit zijn het boek Niet Normaal! en het werkboek Ben ik wel NORMaal? ontstaan. 
Twee boeken, een visie maar vooral een beweging die breed naar ontwikkeling wil leren kijken 
en Neurodiversiteit als uitgangspunt ziet van een samenleving, een onderwijsstelsel en een 
bedrijfswereld waar iedereen een eigen plek krijgt.

coacs.be | benikwelnormaal.be | deleesbeesten.be


