
BEWUST ACHTERHOEK

Overzicht lezingen en workshops Bewust Achterhoek

Workshop ‘Desembrood maken’ - Jan-Willem van de Velde
Kooktheater: vrijdag 23 juni 11 uur deeg maken en rond 16.30 uur afbakken

Lezing ‘Leef je dromen’ - voor ondernemende vrouwen - Athilde Whyte
Lezingen tent: vrijdag 23 juni 11 uur, zaterdag 24 juni 17 uur, zondag 25 juni 14 uur

Lezing ‘Acupunctuur, de wonderlijke geneeswijze uit China’ - Jeannette Harbers
Lezingentent: vrijdag 23 juni 12 uur, zaterdag 24 juni 15 uur, zondag 25 juni 15 uur

Workshop ‘Je mindset bepaalt je werkplezier’ - Marianne L. van der Meer
Lezingentent: vrijdag 23 juni 13 uur

Workshop ‘Samen muziek maken tot een belevenis’ - Jan-Willem van de Velde
Lezingen tent: vrijdag 23 juni 14 uur

Workshop ‘Onderneem vanuit je hart’ - Saskia Juijn
Lezingen tent: vrijdag 23 juni 15 uur

Lezing ‘Reflexzonemassage geeft ontspanning voor kinderen en volwassenen’ - Anneke Stuij
Lezingen tent: vrijdag 23 juni 16 uur, zaterdag 24 juni 14 uur, zondag 25 juni 13 uur

Workshop ’Hergebruik / plastic recyclen - voor kinderen’ - Rick Claassen
Tent Bewust Achterhoek: doorlopend op zaterdag 24 juni

Workshop ‘De kracht van verhalen’ - Lieke Deelstra 
Lezingen tent - zaterdag 24 juni 16 uur

Klankconcert met didgeridoos, klankschalen, trommels en meer - Hugo van der Hout
Lezingen tent: zaterdag 24 juni 13 uur en 18 uur

Lezing ‘Opstellingen van het Verlangen’ - Wilma te Paske
Lezingen tent: zondag 25 juni 12 uur

Lezing ‘De geneeskrachtige werking van Edelstenen’ - Adelaine Legters
Lezingen tent: zondag 25 juni 16 uur

Op de website van Bewust Achterhoek vind je alle informatie over:

• de lezingen en workshops

• de deelnemers in de tent van Bewust Achterhoek

www.bewustachterhoek.nl/festival

Meld je tijdens de Fair aan voor de nieuwsbrief van Bewust Achterhoek 

en vul een gelukslot in. Je maakt zo kans op leuke prijzen!

Deelnemers namens Bewust Achterhoek

Anneke Stuij Reflexzonemassage kinderen/volwassenen, info en consulten
vrijdag/zaterdag/zondag www.praktijkannekestuij.nl - Lochem

Athilde Whyte Flow-Quickies - korte coachingsessies voor ondernemende vrouwen
vrijdag/zaterdag/zondag www.flowdenken.nl - Winterswijk

Jeannette Harbers Acupunctuur, de wonderlijke geneeswijze uit China
vrijdag/zaterdag/zondag www.acupunctuuraalten.nl - Aalten

Marianne L. van der Meer The WORK: stress-reductie & zelfmanagement, info en consulten
vrijdag/zaterdag/zondag www.contextueelwerk.nl

Thea van Hoof Betula Kruiden - Eerste Hulp uit de natuur, met kruiden uit eigen tuin
vrijdag/zaterdag/zondag www.betulakruiden.nl - Halle

Gerdy van der Graaf Ondersteunende songs die de innerlijke reis vergemakkelijken
vrijdag en zondag www.gerdyvandergraaf.nl - Keijenborg

Friedy Wisselink Verkoop aurasprays en IJslandse remedies, energetische consulten
zaterdag en zondag www.newleaves.nl - Westendorp

Caroline Smeets Cadeaus met een Missie - Verkoop van wenscadeaus
vrijdag www.cadeausmeteenmissie.nl - Doetinchem

Erica Weeda Homeopathie voor dieren; diercommunicatie, natuurlijk diervriendelijk!
vrijdag www.praktijkelysia.nl - Zutphen

Jan-Willem van de Velde Aarde-Werk ‘de Stegge’: praktijkschool voor duurzaamheid
vrijdag www.aarde-werkdestegge.nl - Winterswijk Kotten

Lieke Deelstra Werkplaats STAP - Biografieonderzoek - Korte consulten
zaterdag www.werkplaatsstap.nl - Zutphen

Hugo van der Hout Demonstraties didgeridoo maken en spelen, verkoop, klankconcerten
zaterdag www.didgeridoowerkplaats.nl - Zutphen

Pieternel van Aspert Dynamische Ontspannings massage - Info en korte behandelingen
zaterdag www.pvanaspert.nl

Rick Claassen Inventief hergebruik en duurzaam ondernemen voor kinderen
zaterdag www.degroenemakers.nl - Zutphen

Adelaine Legters De Edelstenenzolder - Verkoop van edelstenen en mineralen
zondag www.edelstenenzolder.nl - Doetinchem

Wilma Gaasbeek Gaasbeekhuys - Klassieke homeopathie voor dieren
zondag www.gaasbeekhuys.nl - Lochem

Wilma te Paske Opstellingen van het Verlangen - Word trouw aan jezelf en gelukkiger
zondag www.wilmatepaske.nl - Doetinchem
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