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13-09-2014 

Mir Handmassage 

Oberon 

  

10 en 11-09-
2014 

De Smaak van Kleur 

van der Helm 

Kerkweg 

Stoelmassage 

  

12-10-2014 

Puur Anders Beurs 

Poeldijk 

Fonoforese 

  

23-10-2014 

Workshop 

Fonoforese 

  

30-10-2014 

Vriendinnen 

Stoelmassage 

  

02-11-2014 

NAZ beurs 

Zoetermeer 

Fonoforese 

  

  

  

  

Nieuws 

In een nieuw jasje... Mijn nieuwsbrief. 

 

Waar kan je mij vinden, wat is er allemaal te doen... Veel informatie die 

ik zo overzichtelijk mogelijk neergezet heb. Veel plezier met het lezen en 

mochten er nog vragen zijn kan je mij vinden op 06-23582236 en 

http://www.depraktijkdevlinder.nl 

 

  

Viva La Donna 

Viva La Donna verwenmomenten gaat er mee stoppen. Dit betekent dat 

ik er ook mee ga stoppen. Het waren erg mooie verwenmomenten 

waaraan de cliënten die er gebruik van hebben gemaakt erg veel plezier, 

warmte en aandacht aan hebben beleefd. 

Ze hebben het uitgelegd op hun website http://www.vivaladonna.nl 

  

  

Cursus Stress Release 

Vanaf november wordt regelmatig de cursus Stress Release 1 en 2 

gegeven. Deze cursus maakt onderdeel uit van de deelopleiding Welkin 

Basis Kinesioloog © en Niveau B van de beroepsopleiding Welkin 

Integraal Kinesioloog © . 

Ook als je geen opleiding tot kinesioloog wilt volgen maar 

meer grip wilt krijgen op je leven, meer veerkracht en weerbaarheid wilt 

ontwikkelen, dan is dit een leuke, actieve cursus van 2,5 dag om te 

volgen. 

 

Op 19, 20 en 22 november 2014 heb ik de cursus gepland staan. 

 

Wanneer een datum of tijd niet uitkomt laat het mij weten. We kunnen 

ook een afspraak maken op de tijd die jou uitkomt. Als er vragen zijn dan 

hoor ik je graag. 

 

Neem dan contact met mij op via de mail corine@depraktijkdevlinder.nl 

of bel mij 06-23582236 voor je inschrijving. Verdere informatie over deze 

cursus kan je vinden op mijn website http://www.depraktijkdevlinder.nl 
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Mir 
Handmassage 

Voor Mantelzorgers 

Pijnacker 

  

19, 20 en 22-
11-2014 

Cursus Stress 

Release 1/2 

  

  

  

  

Agenda 

 

M.I.R. Handmassage 

Zaterdag 13 september 2014 sta ik in de winkel bij Oberon te Pijnacker van 

10.00-17.00 uur met een heerlijke ontspannende Handmassage in combinatie 

met de MIR Methode, duur 30 minuten. De kosten zijn Eur 10,00. 

Je maakt hiervoor een afspraak bij Linda Dijkstra van Oberon op nummer 

015-3697376 of per mail info@oberon-new-age.com 

 

  

De Smaak van Kleur 
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Op 10 oktober van 19.00-21.00 uur en op zaterdag van 11.00-17.00 uur 

wordt er weer een ontzettend gezellige herfstfair georganiseerd. De 

Smaak van Kleur. Hier is voor iedereen wel wat te vinden, 

zoals Stoelmassage door Corine Bouwer, wellness, proeverijen, 

kunst en wooninrichting van bedrijven in en rond Pijnacker. Je vind deze 

fair bij van der Helm Sanitair op de Kerkweg 39a/41a in Pijnacker. 

Kom gezellig langs en kijk, informeer en laat je verwennen door de 

deelnemers. 
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Puur Anders Beurs 

Op 12 oktober 2014 sta ik voor de 4e keer op de Puur Anders Beurs in 

Poeldijk 10.00-17.00 uur. 

In zalencentrum de Leuningjes ben ik weer te vinden met mijn 

Fonoforese stand. Het is een ontzettend gezellige beurs met veel ruimte 

om te kijken en je een korte behandeling te laten geven. Meer informatie 

vind je op de website van Puur Anders. http://www.puur-anders.nl/ 

  

  

Workshop Fonoforese 
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Tijdens deze workshop maak je kennis met Fonoforese en leer je de 

basisprincipes van het werken met stemvorken. Na het kennismaken en 

de theorie gaan we aan het werk hoe je de stemvorken in de praktijk toe 

kunt passen. Je leert ook verschillende technieken om met stemvorken 

te werken. Een speciale vooropleiding is niet noodzakelijk. De workshop 

wordt veel gebruikt voor het integreren van de Fonoforese in andere 

behandelmethodes, bijvoorbeeld Voetreflexmassage, Kinesiologie, 

Shiatsumassage's, Schoonheidsspecialisten, enz. of het begin van een 

hele mooie werkwijze waar je met diverse stemvorken hele 

behandelingen kan uitvoeren. 

De Workshop staat gepland op 23 oktober 2014 van 13.00-16.00 

uur. 

Mochten er nog vragen zijn of is er iets niet duidelijk, dan kan je mij 

uiteraard bellen of mailen. Mocht ik aan het werk zijn, dan bel ik je zo 

snel mogelijk terug.  

 

Wanneer een datum of tijd niet uitkomt laat het mij weten. We kunnen 

ook een afspraak maken op de tijd die jou uitkomt. Als er vragen zijn dan 

hoor ik je graag via de telefoon 06-23582236 of stuur een mail 

corine@depraktijkdevlinder.nl 

 

Verdere informatie over de workshop kan je vinden op mijn website 

http://www.depraktijkdevlinder.nl 
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Vriendinnen Stoelmassage 

Kom samen met je vriendin op donderdagavond 30 oktober 2014 bij ons 

langs voor een stoelmassage met z'n 2-en tegelijk. 

Van 19.00-22.00 uur staan wij klaar om jullie tegelijk een heerlijke 

stoelmassage te geven. 

Op de Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs (oude Hilti gebouw) 

kan je ons in die tijd vinden. Maak een afspraak bij Debbie of bij mij. 

http://www.depraktijkdevlinder.nl en http://www.anti-stress.nu 

  

NAZ Beurs Zoetermeer 

Zondag  2 november 2014 wordt er weer in Zoetermeer een NAZ beurs 

georganiseerd. Verdere informatie volgt nog. 

  

M.I.R. Handmassage 

Zondag 9 november 2014 ben ik gevraagd om handmassage's te geven 

aan Mantelzorgers van Pijnacker. Ik ga dit doen in de Weidevogelhof. 

Verdere informatie volgt nog. 

  

Algemene informatie 

Wanneer een datum of tijd niet uitkomt laat het mij weten. We kunnen 

ook een afspraak maken op de tijd die jou uitkomt. Als er vragen zijn dan 

hoor ik je graag. 

  

Uiteraard kan je ook een afspraak maken voor een uitgebreide 

behandeling. Ik ben te bereiken op 

06-23582236. 

Fonoforese, Reiki, Kinesiologie, Shiatsu Stoelmassage, 

Ontspannende massage, Metamorfose massage. 

 

Informatie hierover kan je lezen op mijn website: 

http://www.depraktijkdevlinder.nl 

  

Wellicht tot ziens in mijn praktijkruimte, de winkel van Oberon, van der 

Helm Sanitair te Pijnacker, Industrieweg Berkel en Rodenrijs, De NAZ 

beurs te Zoetermeer en/of De Leuningjes te Poeldijk. 

  

  

https://praktijk-de-vlinder.email-provider.nl/link/zqygbumju0/dowcvnyydh/bh9rmrebfj/f9gtmt6tou/cue7u1gizj
https://praktijk-de-vlinder.email-provider.nl/link/zqygbumju0/dowcvnyydh/aw9mpfocqj/f9gtmt6tou/cue7u1gizj
https://praktijk-de-vlinder.email-provider.nl/link/zqygbumju0/dowcvnyydh/8yzqd4vy2y/f9gtmt6tou/cue7u1gizj


 

Hartelijke Groet, 

  

De Praktijk de Vlinder.nl 

Corine Bouwer 

Prunuslaan 13 

2641 AW  PIJNACKER 

06-23582236 

015-3692939 

  

 

http://vlinder.nl/

