Anita Peeters

Mariëtte van de Meulengraaf

Op zaterdag 23 oktober 2 workshops: Wat kan Lichaamsgerichte kunstzinnige
therapie betekenen bij kanker en
hoogsensitiviteit?
- 10.00 - 11.30 uur workshop voor beide thema’s
- 13.30 - 15.00 uur workshop voor beide thema’s
Na elke workshop blijft het atelier open en is er ruimte voor andere vragen.
Maximum aantal deelnemers: 6 volwassenen (met in achtname van 1,5m)
Graag vooraf aanmelden bij Anita 06-52166604 of anita@atelieraventurijn.nl
Adres: Atelier Aventurijn: Heipoldersstraat 10, Heeze

Aanmelden is niet nodig. U kunt informatie krijgen over álle activiteiten van
Praktijk De Aanraking, dus zowel individuele psychotherapie, relatietherapie
als het volgen van een cursus of bijscholing. En uiteraard is het mogelijk om
een afspraak te maken voor een verdere gratis kennismaking.
Data: 25 september 10.00-12.00 uur, 29 september 19.00-21.00 uur, 12 en 18
oktober 15.00-17.00 uur, 27 oktober 19.00-21.00 uur en 2, 9, 16, 23 en 30
november 15.00-17.00 uur.
Adres: de Spijkert 5, 5674 VZ Nuenen

Lichaamsgerichte kunstzinnige therapie (Atelier Aventurijn)
www.atelieraventurijn.nl

praktijk De Aanraking
psychologe, gespreks- en psychosociaal therapeute
www.praktijkdeaanraking.nl

Cocky van Schoonderwalt

Martine Meursing

Kennismaking met de uitwendige therapie. Mogelijkheid om vragen te stellen,
te horen en eventueel te ervaren wat de uitwendige therapie zou kunnen
brengen op het pad naar beter (dan…).
Datum: zaterdag 30 oktober
Tijd: 10.00u – 14.00u
Plaats: Gezondheidscentrum Mercuur,
Frankrijkstraat 126, 5622 AH Eindhoven
Graag vooraf aanmelden bij: Cocky, tel 06-11056523 of per mail: cvs@odrz.nl

Donderdag avond 14 oktober 19:00-21:00 uur
Vrijdag ochtend 15 oktober 10:00-12:00 uur
Beide data thema kanker en hoog-sensitiviteit: waarom kan euritmie daarbij
iets bijdragen, en op welk niveau van de mens? Wat voor
genezingsperspectief geeft euritmie? U bent ook welkom met andere vragen.
Maximum aantal deelnemers: 8
Graag even aanmelden bij Martine 06-33586351 of per mail:
martine.meursing@hotmail.com
Adres: Geldropseweg 286, Eindhoven (navigatie Otto Veniusweg, parkeren
achter het gebouw)

Lilian Driessen

Vivianne Lemeer

Dag: zaterdag 30 oktober
Tijd: 10.00u – 14.00u
Wat: Uw thuiszorg vanuit Antroposoﬁsche visie
Waar: Gezondheidscentrum Mercuur,
Frankrijkstraat 126, 5622 AH Eindhoven

U kunt op 11 en 18 september een korte kennismakingsbehandelingen ervaren
van 30 minuten.
Wat houdt een antroposoﬁsche zelfzorgbehandeling voor u in?
Belt u voor een afspraak die dag.
31 6 28912555
Adres: van Beethovenlaan 47, Eindhoven

Onder De Rode Zonnehoed
Verpleegkundige antroposofische zorg voor de uitwendige therapie
www.rode-zonnehoed.nl

Pallium Thuiszorg
www.palliumthuiszorgeindhoven.nl/contact/

Praktijk Hand in Hand Euritmietherapie
www.transformerendoorbeweging.nl

Dr. Hauschkatherapeut praktijk Vivaﬁt
www.praktijkvivaﬁt.nl

