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Wat vertellen je voeten?

Op 14 januari 2022 geeft Frank van Run van Praktijk Well-zijn te Vught om 09.30
uur de workshop "Wat vertellen je voeten?"  in de Speeldoos te Vught. Wil jij
deze interessante workshop bijwonen? Dat kan. Lees hier waar de workshop
over gaat en meld je snel aan!
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Bijeenkomst 3 december



Helaas ging de workshop “Opruimen is (g)een kunst!" door Sophia van
Thiel op 3 december jl. vanwege aangescherpte  coronamaatregelen niet
door. Na overleg kwam werkgroep DO met een leuk alternatief . Nieuwsgierig
geworden? Lees dan snel verder. 

Bewegen is leuk

NEWSFLASH!!!

https://welzijnvught.nl/nieuws/online-sinterklaas-viering/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_doet_ontmoet&utm_term=2021-12-17


Half  maart 2022 wil DO in samenwerking met Move Vught  een doorstart
maken met wandelen afgewisseld met oefeningen op de beweegbanken die
langs de route van de IJzeren Man staan. Meer info over Beweegroute
IJzeren Man lees je in de volgende nieuwsbrief . Stay tuned!

Bijwonen DO bijeenkomst

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. 

Agenda DO bijeenkomsten volgend jaar:

• 14 Januari: Wat vertellen jou voeten? - Frank van Run (Praktijk Well-zijn)

• 4 Februari: Hoe houd je balans - Ingrid van de Leegte (Ypse)

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

• 1 April: Kleuradvies - Monique Donker
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• 6 Mei: Sportieve Activiteit - nadere info volgt

• 3 Juni: Mediawijsheid - Floor Bink

T ot de volgende DO!

DO wenst iedereen hele fijne kerstdagen en een
gelukkig, gezond en liefdevol 2022! 

Tot volgend jaar!

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 info@welzijnvught.nl. 
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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

Doet Ontmoet
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