
Ouverture in het Cordium 
 

 

Ouverture in Cordium 

ZONDAG 6 SEPTEMBER 

-   AANDACHT EN VERWENNEN   - 
Individuele consulten 

 
 

 
Met aandacht in de Terraskamer 

 

In de terraskamer kijk je uit op een zevental disciplines dat elk verschillende proefsessies van 20 
minuten aanbiedt. Laat je verwennen door de professionals en breng de aandacht terug naar de kern. 

 
 
 

 

10.00 – 
12.00 

Acupunctuur  
Christa van Oosten  
 
 
Gez. Centrum Surya 

Kennismaking 
met 
acupunctuur  

Een kennismaking met Acupunctuur. 

In een persoonlijk gesprek krijg je uitleg over acupunctuur, hoe dit 
in zijn werk gaat en wat dit voor je zou kunnen betekenen. 

10.00 – 
12.00 

Ayurveda 

Ilse Houwink 

 

Gez. Centrum Surya 

Aandacht 
voor 
zelfgenezing   

Een kennismaking met Ayurveda.  

Wat krijgt aandacht in deze leer der zelfgenezing? Je kunt je 
inschrijven voor een mini consult van  om een indruk te krijgen op 
welke gebieden ayurveda jou iets kan bieden. 

12.00 – 
14.00 

Reiki 
Lea Hütter-Quaas 

 

Helende 
kracht van 
Reiki  

Ervaar de helende kracht van Reiki.  

Neem een moment voor jezelf en laat de energie door je lichaam 
stromen. Reiki laadt je accu op en is een weldadige manier om te 
ontspannen. Voel je levensenergie en kom terug naar jezelf! 

12.00 – 
14.30 

Healing en reading 
Adrienne Haakman 

Energie en 
waarneming 

Tijdens een Healing/ Reading kijk ik naar je energie en vertel je 
wat ik waarneem. Maak zo nodig schoon en laat je weer stromen 
zodat je je eigen ruimte weer in beheer hebt en beter kunt voelen 
wie je bent. Ook is het mogelijk met n gerichte vraag te komen. 

15.00 – 
16.30 

Intuitieve massage 

Gerrit Jonker  

 
Stichting Caldarium 

Afgestemd 
masseren 

Intuïtieve massage is gericht op het in belang brengen van lichaam 
en geest. Iedere massage is anders en afgestemd op jouw unieke 
behoeften. 

15.00 – 
16.30 

Haptonomie  
Bally van den Goor  

 
Stichting Caldarium 

Ontmoet 
jezelf 

Neem een moment, voel wat je voelt, open je en ontmoet jezelf, 
gewoon jij, wie jij bent, omdat jij het bent. 

15.30 – 
16.30 

Reiki  
Lea Hütter-Quaas  

 

Stichting Caldarium 

Helende 
kracht van 
Reiki 

Ervaar de helende kracht van Reiki.  

Neem een moment voor jezelf en laat de energie door je lichaam 
stromen. Reiki laadt je accu op en is een weldadige manier om te 
ontspannen. Voel je levensenergie en kom terug naar jezelf!       

 


