
Terugblik DO bijeenkomst van 4
februari 2022

Het thema was dit keer “Balans”. Wat
kun je zelf  doen om in balans te
blijven; een goed evenwicht tussen
belasting en belastbaarheid.

Een kleine groep dit keer maar met
een heel f ijn gesprek onder leiding van
Ingrid van de Leegte van Ypse .

View in browser

DO Bijeenkomst "Brain Power"

De volgende bijeenkomst is op
vrijdag 11 maart aanstaande in de
Speeldoos.

Omdat de Speeldoos dicht is in de
Carnavalsweek schuift de DO
bijeenkomst een weekje op.

Het thema zal zijn: Brainpower! De
kracht van positieve gedachten op geluk en gezondheid.

Claudia van den Heuvel, Lif e Change Coaching, voor sommigen een bekend
gezicht, zal de bijeenkomst verzorgen.

https://www.ypse.nl/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6837623974307a386331
https://www.lifechangecoaching.eu/


Agenda DO bijeenkomsten



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

Agenda DO bijeenkomsten tot en met juni:

• 11 Maart: Brain Power (De kracht van positieve gedachten op geluk en
gezondheid) - Claudia van den Heuvel

• 1 April: Kleuradvies - Monique Donker

• 6 Mei: Wat vertellen je voeten? - Frank van Run

• 3 Juni: Mediawijsheid - Floor Bink

T ot de volgende DO!

mailto:info@welzijnvught.nl
tel:073-6565350


Welzijn Vught

Heuvel 2, 5261 EE Vught

De nieuwsbrief is gemaakt door: 

Marijke Wekamp

073-6565350
doetontmoet21@gmail.com

U ontvangt deze email omdat u zich heeft
aangemeld voor onze nieuwsbrief 

Afmelden

DO (Doet Ontmoet) is georganiseerd op initiatief van de GGD 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
of wilt u meer informatie hierover kijk op de website van Welzijn Vught  of  mail
naar inf o@welzijnvught.nl. 
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