Wat kun je doen op de benefietdag?
Zondag 2 april a.s. van: 10.00-21.00 uur.
Vlietsend 21, 1561 AB Krommenie.
Sessies van een kwartier.
Er is gratis kinderopvang.
Gezondheid

• Bloeddruk & hartslag meten van 10.00-21.00 uur, bij
verpleegkundige Hans Huizendveld. Handenmassage kan
ook bij Hans. € 4,00.
• Handenmassage, bij verpleegkundige Gerda van Oosten.
€ 4,00.
• Gezichtsmassage van 11.00-18.00 uur, bij energetisch
integraaltherapeut Ilse Bloem. Een duo-reading samen
met Bea Oosten kan ook bij Ilse. € 4,00.
• Schouder/hoofd/nekmassage, bij masseur Ina Godrie.
Auralezen kan ook bij Ina. € 4,00.
• Voetenmassage van 10.00-16.30 uur, bij
spiritueeltherapeut/fysiotherapeut Anita Verbeij. € 4,00.
• Helend werken in de auralagen, bij professional
Olga Frinking. Engelenkaart leggen kan ook bij Olga.
€ 4,00.
• Zalf maken van 10.00-17.30 uur, workshop bij
kruidendeskundige Antine Schoorl; zelf je zalf maken van
brandnetel, kamille, kokos en olie + recept mee naar
huis € 5,00.

Creatief

• Encousting art; maak zelf je kaart met was en een
strijkijzer! Van 10.00-16.00 uur of als het druk is, dan
langer :-) € 5,00/ verkoop prachtige zelfgemaakte
wenskaarten vanaf € 1, bij kunstenaars
Natashja Holkamp en Edith Jelesse.
• Ballonfiguren van ± 12.00-21.00 uur, door de geoefende
Annemiek koekoek. € 4,00.
• Workshop zelf je zalf maken van brandnetel, kamille,
kokos en olie + recept mee naar huis van
10.00-17.30 uur, bij kruidenkundige Antine Schoorl
€ 5,00.
• Hair-extensions (veren) van 10.00-21.00 uur, bij de
creatieve Natascha Breeuwer-Kok. € 4,00.
• Nagels lakken in elke kleur die je maar wenst van
10.00-21.00 uur, bij creatievelingen Linda Verbart en
Etty Rengers. € 5,00.
• Mandala inkleuren, even een rustmomentje met jezelf,
€ 3,00.

Spannend

• Lootjes trekken van 10.00-21.00 uur ,voor € 1,00.
Altijd prijs.
• De versnelde Jaartraining Intuïtieve Spirituele
Ontwikkeling op 21 april a.s. (laatste lesdag op
4 november 2017). Schrijf je vandaag in en dan hebben
wij een (€) verrassing voor je!

Energetisch

• Handenmassage, bij verpleegkundige Hans Huizendveld.
€ 4,00.Bloeddruk & hartslag meten kan ook bij Hans.
€ 4,00.
• Tarotkaart leggen, bij energetisch integraaltherapeut i.o.
Jolanda de Bruijne € 4,00.
• Handlezen van 13.00-18.00 uur, bij professional
Floor van der Aar. € 4,00.
• Reiki stoelbehandelingen bij professional en energetisch
integraaltherapeut i.o. Maud Smit van 10.00-17.00 uur
en/of Marjan Stroosnijder € 4,00.
• Auralezen van 10.00-17.00 uur bij Ina Godrie,
Anja Rijkhoﬀ, Sacha Randag en/of Karin Groot € 4,00.
• Voyager tarotkaart leggen van 11.00-17.00 uur, bij
cursusgever Anja Rijkhoﬀ € 4,00.
• Consult Bach Bloesem Remedies + een flesje bij
Etty Rengers van 10.00-18.00 uur of bij
Marjolein van Brandwijk van 12.00-17.00 uur € 5,00.
• Lezen van de ogen door middel van een energiekaart
van Janosh van 13.00-16.00 uur, bij Lida Nieuwpoort
€ 4,00.
• Engelenkaart leggen bij Olga Frinking, helend werken in
de auralagen kan ook bij Olga € 4,00.

Voor kinderen

• Auralezen, bij kinderreader Bea Oosten. € 4,00.
• Ballonfiguren van ±12.00-21.00 uur, door de geoefende
Annemiek Koekoek. € 4,00.
• Nagels lakken in elke kleur die je maar wenst van
10.00-21.00 uur, bij Linda Verbart en Etty Rengers.
€ 5,00.
• Schminken (gezicht), bij ……
• Kleurplaten (voor ouders en kinderen :-),
van 10.00-21.00 uur € 0,50.

Verkoop

• Boeken/tijdschriften, schilderijen, elektrische
apparatuur, DVD’s en veel meer mooie artikelen.
€ verschillende tarieven.
• Koﬃe, thee, sap, zelfgemaakte taarten en soepen.
€ verschillende tarieven.

INTUÏTIEVE & ENERGETISCHE
OPLEIDINGEN

Nb. Sommige activiteiten staan in twee categorieën.

