
info@babslenders.nl

www.blijinbalans.nl

info@cawen.nl of 06-11587204

www.gewoonjijenik.nl of 06-48705086

annemarie.geraets@gmail.com

info@blijvendanders.nl

www.kimnuijen.nl

info@centrumvanverbinders.nl

merel@forwrd.nu

info@kimskracht.nl

karin@mans-coaching.nl

info@miniminds.nl

www.facebook.com/lonneke2102/

agenda op www.lievscoaching.nl

hanny@methanny.nl

contact@mybodyvox.nl

welkom@fundamentvoetrefl ex.nl

Babs Lenders Dramatherapie

Blij in Balans

Blijvend Anders

Cawen

Centrum van Verbinders

Fundament Voetrefl ex

Forwrd Consult & Content

Gewoon jij en ik

Integrale coaching en therapie 
Lonneke Andringa

Je lijf als kompas

Kim Nuijen 
Integrale therapie en coaching

Kim’s Kracht

LIEVScoaching

Mans Coaching

Met Hanny

Miniminds

MyBodyVox

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Aanmelden:* Alleen online te volgen 

Lezing vaktherapie (i.s.m. Vievster)* Individuele
kennismakings

sessie

Individuele
kennismakings

sessie

Individuele
kennismakings

sessie

Individuele
kennismakings

sessie

Koffi  e- en theetijd Workshop
Voeding of vulling

Workshop
Wielrennen en voeding

Kennis als ingang Kennis als ingang Kennis als ingang Kennis als ingang

Interactieve
ontmoeting

Interactieve
ontmoeting

Interactieve
ontmoeting

Interactieve
ontmoeting

Systemisch kijken 
naar jouw leven*

Systemisch kijken 
naar organisaties*

Omhels de vrouw in jou*
(i.s.m. Je lijf als kompas)

Korte 
voetrefl exmassage

Korte 
voetrefl exmassage

Consult karakter-
analyse door te tenen

Consult karakter-
analyse door te tenen

Workshop
zelfb ewustzijn en mindset

Workshop
zelfb ewustzijn en mindset

Workshop
zelfb ewustzijn en mindset

Ademsessie* Ademsessie* Ademsessie* Ademsessie* Ademsessie*

Doorlopende demonstratie en kennismaking

Omhels de vrouw in jou*
(i.s.m. Centrum van Verbinders)

Kennismakings
sessie*

Kennismakings
sessie*

Kennismakings
sessie*

Grip op jezelf Grip op je gevoel Grip op 
je communicatie

Grip op je gezin

Tafel-
opstelling
1 persoon

Tafel-
opstelling
1 persoon

Tafel-
opstelling
1 persoon

Keuze opstelling
meerdere personen

Ervaar een 
drumvisualisatie

In je kracht In je krachtLiefde als 
kracht*

Leven uit 
zachte kracht*

Workshop 
SOS Kinderen en emoties*

Workshop 
SOS Kinderen en emoties*

Workshop
Je gevoel in je lijf

- voor ouders en kinderen

Workshop
Je gevoel in je lijf

- voor ouders en kinderen

Workshop
Je gevoel in je lijf

- voor ouders en kinderen

Workshop
Je gevoel in je lijf

- voor ouders en kinderen

Workshop
Kindermindfulness

- voor ouders en kinderen

Workshop
Kindermindfulness

- voor ouders en kinderen

Workshop
Kindermindfulness

- voor ouders en kinderen

Workshop
Kindermindfulness

- voor ouders en kinderen

Individuele demonstratie manuele facilitatie van de larynx
Losmasseren van de spieren in het hals-, nek- en schoudergebied

https://papillontherapieencoaching.nl/
afspraak-maken

Onbewust Bewust

Oprecht Equine 
Assisted Coaching

Papillon Coaching

Praktijk Els van Os

Praktijk Groot en Krachtig

Pluk! Kindercoaching

Rapid Reset

Route Vooruit

Schoonheidssalon 
Anja van den Hoven

SIJS Kindercoaching

Sweet Goodbyes

Van Toor Coaching

Van Toor Coaching

Via Handen

Vievster

Vivendy

Vocal Center Uden

Yogable

onbewustbewust76@gmail.com

info@oprechteac.nl

www.praktijkelsvanos.nl/contact

www.sijskindercoaching.nl

ingrid@vantoor-coaching.nl

info@vivendy.nl

info@yogable.nl

www.vocalcenteruden.nl

toine@vantoor-coaching.nl

info@vievster.nl

info@plukkindercoaching.nl

info@routevooruit.nl

anjes@rapidreset.nl

info@sweetgoodbyes.nl

info@anjavdhoven.nl of 06-46068296

info@viahanden.nl of 06-54673604

www.praktijkgrootenkrachtig.nl

Proef
opstelling

met poppetjes

Proef
opstelling

met poppetjes

Proef
opstelling

met poppetjes

Proef
opstelling

met poppetjes

Proef
opstelling

met poppetjes

Proef
opstelling

met poppetjes

Informatie
over

huisreiniging

Informatie
over

huisreiniging

Individuele kennismakingssessies met paardencoaching

Individuele kennismakingssessies 
hypnotherapie*

Individuele kennismakingssessies hypnotherapie

Kennismakingsworkshop 
Retreat*

Workshop
familieopstellingen*

Workshop
Rebalancing*

Masterclass 
Overprikkeling, hoe en wat?*

Masterclass 
Check-in systeem, hoe en wat?*

Masterclass
Rust creëren*

Masterclass
Positieve 

gedachten*

Handvatten:
temperamentvolle kinderen

- voor ouders

Handvatten:
temperamentvolle kinderen

- voor ouders

Handvatten:
temperamentvolle kinderen

- voor ouders

Handvatten:
temperamentvolle kinderen

- voor ouders

Individuele 
kennismaking

Individuele 
kennismaking

Individuele 
kennismaking

Individuele 
kennismaking

Individuele 
kennismaking

Individuele 
kennismaking

Individuele 
kennismaking

Individuele 
kennismaking

Workshop zelfvertrouwen*

Webinar over
angststoornissen*

Webinar over
depressie*

Handpakking
incl. massage

Handpakking
incl. massage

Visagie
make-up 

met advies

Visagie
make-up 

met advies

Uitleg 
behandeling
en producten

Ervaar een ‘talenteninterview’
- voor kinderen van 9-12 jaar

Ervaar een ‘talenteninterview’
- voor kinderen van 9-12 jaar

Ervaar een ‘talenteninterview’
- voor kinderen van 9-12 jaar

Ervaar een ‘talenteninterview’
- voor kinderen van 9-12 jaar

Wat doet
Sweet

Goodbyes?*

Wat doet
Sweet

Goodbyes?*

Kennismaking
acces bars / 

hypnotherapie*

Boek
presentatie*

Boek
presentatie*

Vragen
half uurtje*

Vragen
half uurtje*

Je grenzen 
ervaren

Tafel
opstelling

Energie
waarnemen

Vloerankers
ervaren

Meditatie

Kennismaking
verbindende

communicatie

Kennismaking
verbindende

communicatie

Kennismaking
verbindende

communicatie

Kennismaking
verbindende

communicatie

Kennismaking
verbindende

communicatie

Kennismaking
Voetrefl exPlus

Kennismaking
Voetrefl exPlus

Kennismaking
Guasha

Kennismaking
Guasha

Kennismaking
Holistische

therapie

Lezing vaktherapie (i.s.m. Babs Lenders)*
Individuele

kennismakings-
sessie

Individuele
kennismakings-

sessie

Individuele
kennismakings-

sessie

Individuele
kennismakings-

sessie

Workshop
‘in je eigen 
energie’*

Workshop
‘de taal van je 

lichaam’*
Mini Transformational

Healing Sessies*
Mini Transformational

Healing Sessies van 30 minuten*

Workshop
stem-

onderhoud*

Workshop
bubbelen /
lax voxen*

Stem advies en stem massage Stem advies en stem massage

Hormoon yoga 
kennismaking*

Zelfcompassie 
in het 

dagelijks leven
Uitleg oliën 
bij klachten

Vragen over
yoga

Vragen over
yoga

Yogales voor
iedereen*

55+ yoga*


