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De hormonale achtbaan

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f723767377331


Hormonale klachten kunnen je leven dagelijks of maandelijks ontzettend
moeilijk maken. Malou Elfers is Care for Women Hormoonspecialiste en geeft
op 5 november a.s. om 09.30 uur de workshop “De Hormonale Achtbaan" in
de Speeldoos te Vught. Lees hier meer over deze interessante workshop en
meld je aan!

https://welzijnvught.nl/nieuws/hormonale-achtbaan/


Workshop Mindfulness

Minder stress en meer energie! Wie wil dat nu niet?

Tijdens de 2e DO bijeenkomst op 1 oktober jl. gaf Claudia van den Heuvel van
Life Change Coaching een boeiende workshop over stress en wat stress met je
kan doen. Maar vooral wat is stress, hoe herken je het en wat kun je doen om
stress te verminderen of te vermijden? Nieuwsgierig geworden waar deze
workshop over ging? Lees hier snel verder. 

Beweeggroep IJM

https://welzijnvught.nl/nieuws/workshop-stressless/


Voor wie graag wandelt maar dit niet alleen wil doen. Sluit je aan bij
Beweeggroep IJM en loop gezellig mee. Iedereen is welkom, van beginner tot
gevorderd. Je hoeft je niet aan te melden.

Elke vrijdagochtend om 09.00 uur verzamelen we bij de f ietsenstalling
Strandhuys IJM aan Boslaan 49 Vught .

Wil je weten wat er nog meer te doen is op het gebied van bewegen? Klik dan
hier.

Bijwonen DO bijeenkomst

https://welzijnvught.nl/nieuws/do-beweeggroep-ijm/


Wil je ook een DO bijeenkomst bijwonen? Dat kan! Iedere 1e vrijdag van de
maand is er een DO bijeenkomst. Meld je aan via info@welzijnvught.nl of bel
naar 073-6565350. Je kan ook gewoon binnenwandelen. 

Agenda DO bijeenkomst tot eind van dit  jaar:

3 december Opruimkriebels Sophia van Thiel (professional organizer)

T ot de volgende DO!

DO (Doet Ontmoet) is georganiseerd op initiatief van de GGD en samen met
Omarmen (ervaringsdeskundigen armoede), ABZ, Kernteam Bestaanszekerheid
en Welzijn Vught. Deze bijeenkomst wordt 1 keer in de maand op vrijdagochtend
georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is. Elke bijeenkomst komt een
ander thema aan bod. Het is gratis. Wilt u ook eens een bijeenkomst bijwonen
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Afmelden

of wilt u meer informatie hierover kijk op de website van Welzijn Vught of mail
naar info@welzijnvught.nl. 

Doet Ontmoet

https://www.facebook.com/WelzijnVught
https://twitter.com/welzijnvught
mailto:doetontmoet21@gmail.com
https://welzijnvught.nl/
tel:073-6565350
mailto:doetontmoet21@gmail.com
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/45047933/3335128
https://welzijnvught.nl/
mailto:info@welzijnvught.nl
https://www.mailerlite.com/

