Mogelijk heeft u deze nieuwsbrief al eerder ontvangen, maar door een storing op de mailserver zijn veel
geadresseerden niet bereikt, en hebben we besloten de nieuwsbrief opnieuw te verzenden. Onze excuses
voor eventueel ongemak.

Nieuwsbrief maart 2015
Beste mevrouw, mijnheer,
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de veranderingen binnen ons team en over de
informatieavonden en cursussen die voor 2015 gepland zijn.
Ons team
Per 1 januari is het behandelteam uitgebreid en werken we met vier klassiek homeopaten.
 Ton Jansen - maandag t/m donderdag
 Margreet Hofstede - woensdag
 Elke Kroon - maandag
 Marije Rappoldt - donderdag
Het telefonisch spreekuur is op maandag t/m donderdag van 08.00 – 09.00 uur en wordt in
afwisseling door alle homeopaten gedaan.
Per 1 januari hebben wij een nieuwe praktijkassistente: Carin Voskamp.
En voor fysiotherapeutische ondersteuning waar nodig: Elly Jansen-Persoon, fysiotherapeut.

Vlnr Carin, Elke, Ton, Margreet, Elly, Marije

Nieuwe website
Naast de personele veranderingen in de praktijk is ook de website in een nieuw jasje gestoken.
Neem eens een kijkje op onze nieuwe site: www.gezondheidinbeweging.nl. Reacties zijn altijd
welkom.

Thermografie
Sinds een aantal maanden kunt u ook bij ons terecht voor thermografie (infrarood-screening) van
borsten, hoofd/nek, buik (spijsvertering), hart- en bloedvaten of full body. Meer informatie:
www.borstscreening.nl. Ook worden er regelmatig informatieavonden georganiseerd. U kunt ons
bellen om een afspraak te maken.
Informatieavonden en cursussen
In 2015 organiseert Centrum voor Homeopathie, Gezondheid in beweging, de volgende
informatieavonden en cursussen.




Donderdag 1 oktober, 20.00 – 22.00 uur ‘Kinderziektes, vaccinaties en homeopathische
profylaxe’.
Donderdag 29 oktober, 20.00 – 22.00 uur ‘Homeopathie, supplementen en voeding’.
Vrijdag 27 november 10.00 – 17.00 uur de cursusdag ‘Zelf helpen met homeopathie’.

Sint Jansfeest
Op zaterdag 20 juni a.s. vieren wij het jaarlijkse Sint Jansfeest. Dit jaar extra feestelijk, want we
staan stil bij Ton Jansen – 30 jaar homeopathie, en het 35-jarig huwelijk van Elly en Ton. U bent
van harte welkom vanaf 15.00 uur, graag even aanmelden via info@gezondheidinbeweging.nl, of
telefonisch.
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op onze website. Aanmelden kan ook via de
website of telefonisch.
Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Team Centrum voor Homeopathie – Gezondheid in beweging

