
Als vrouwen zijn wij gewend te geven en te zorgen. Onze energie te laten
stromen naar wie het maar nodig heeft. Met onze aandacht volledig bij onszelf
zijn lijkt vaak geen optie. Wij geloven dat het wel kan!
Want wil je je volledige potentie leven, dan is zelfzorg cruciaal. Zodat jouw
energie nog meer kan stromen.
Daarom Nourish to Flourish: een hele dag tijd en aandacht voor jezelf met
meditatie, dans en zacht lichaamswerk.

De eerstvolgende dag is op zaterdag 14 december a.s.

De decembermaand staat bol van feestdagen, tradities, vakantie en overvolle
agenda’s. Dat vraagt veel van ons. Des te belangrijker om ook in deze drukke
maand te vertragen: de stilte in onszelf zoeken.
We gaan deze dag met elkaar op zoek naar onze
eigen klank, naar het licht dat wil schijnen,
naar de beweging die vanuit ontspanning ontstaat.

Je bent van harte welkom!

Hanneke & Marenthe

Nourish to Flourish
You Gotta

ontspanning voor lichaam en geest



Locatie & tijd
‘’Heal Jezelf’’
Herenweg 416
Noordwijkerhout
09.30 – 16.30 uur (9.15 uur inloop)

Lunch
Tussen de middag is er een potluck-lunch: ieder neemt een gerecht mee om
te delen (salade, fruit, brood met smeersel, alles kan).
Wij zorgen voor een lekkere vegetarische soep.

Concept & data
Nourish to Flourish helpt je om dichter bij je gevoel te komen.
Om weer te voelen wie jij bent en wat jij nodig hebt.
Om je energieniveau op pijl te brengen en een stap te maken om vanuit de
verbinding met jezelf in verbinding te zijn met anderen.

De volgende kansen zijn op: vrijdag 10 april 2020
vrijdag 19 juni 2020

Aanmelden
Aanmelden kan via onze email. De kosten zijn 95 euro incl btw

Marenthe de Bruijne

06 54 700 120

marenthe@creasense.nl

Hanneke van Klaveren

06 22 55 65 90

info@lijftaal.com

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een bevestigingsmail van ons en een factuur. Vanaf 
het moment dat het bedrag bij ons binnen is, ben je gegarandeerd van een plaats. 
Annuleren kan tot 21 dagen vooraf; je krijgt dan het volledige bedrag teruggestort. 
Tot 14 dagen vooraf restitueren we 50%; korter dan 14 dagen betaal je het volle bedrag. 
Uiteraard kan je dan wel iemand anders in je plaats sturen: we horen het graag van je als je 
hier onverhoopt toe moet besluiten. 
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