Nieuwsbrief

Bekijk de webversie

Familieopstellingen na de zomer
Het is volop zomer, de mussen vallen bijna dood van het dak en wij zijn al druk met de
voorbereidingen voor na de vakantieperiode. Misschien staat je hoofd er nog niet
naar, misschien wil je er eens rustig over nadenken of je het nu echt eens gaat doen.
Daarom informeren we je alvast over onze nieuwe data, zodat je weet dat we na de
zomer weer van start gaan.
We organiseren 2 keer een losse avond met opstellingen en een keer een serie van 4
avonden, waarbij we steeds met dezelfde groep mensen zijn. De data vind je
hieronder. Weet je nu al dat je mee wilt doen, meld je dan nu aan via deze knop en
geef daarbij aan voor welke data.

MELD JE NU AAN .........

Data avonden
familieopstellingen
najaar 2018
Losse avonden:
donderdag 4 oktober 2018
dinsdag 11 december 2018
Serie van 4 avonden op maandag:
5 en 19 november en 3 en 17
december.

We wensen je een heerlijke en fijne zomer
toe met voldoende tijd om lekker op te
laden. We zien je graag in het najaar bij
een van onze avonden.
Hartelijke groet,
Joanke en Albertien

Voor alle avonden geldt:
We starten om 19.30 en ronden af
rond 22.30 uur.
Zorg dat je op tijd aanwezig bent.
De kosten bedragen 75 euro voor
degene die een opstelling wil doen.
Voor toeschouwend deelnemers is de
prijs 25 euro. De kosten dienen vooraf
voldaan te worden. Meld je nu aan als
je verzekerd wilt zijn van een plek.
LOCATIE:
Fysiotherapie Praktijk In Beweging
Hempenserweg 2A
Leeuwarden

Contact

info@familieopstellingenleeuwarden.nl
Leeuwarden
06-57364885
Familieopstellingen Leeuwarden is een
initiatief van Joanke Sierksma en
Albertien Zeinstra

Deze e-mail is verstuurd aan info@essentie-coaching.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u info@familieopstellingenleeuwarden.nl toe aan uw
adresboek.

