
Ouverture in het Cordium 
 

 

Ouverture in Cordium 

ZONDAG 6 SEPTEMBER 

-   RAAD EN DAAD   - 
 

 
 
 

Individuele ruimten (boven) 
  

“Jouw verhaal . Jouw zoektocht” Een achttal therapeuten en coaches staat klaar om op dat thema jouw 
inzicht te vergroten. Met raad en daad...  
 
10.00 – 13.00 
 
 
Consultkamer 

Maryl  
Meeuwissen 

Orthomoleculair diëtiste 
voedingsdeskundige 
 

Tijdens Ouverture kunt u binnenstappen 
voor een miniconsult. Stap binnen met een 
(persoonlijke) vraag op voedingsgebied of 
dieetbegeleiding.  

 
13.30- 16.30  
 
 
 
Consultkamer 

Simone Lips Mindful coaching 
 

Mindful coaching is een begeleidingsvorm 
waarbij mindfulness de basis vormt. Ik 
ondersteun je in het ontwikkelen van meer 
aandacht en het loslaten van patronen die 
je als belemmerend ervaart. (mini-consult)  
 

10.00-13.00 
 
 
 
 
Healingkamer 

Katrin Bange 
 

Dramatherapie Tijdens een mini consult heb je de 
gelegenheid om een actuele vraag in te 
brengen. Op een speelse en 
ervaringsgerichte manier kun je 
onderzoeken welke kanten in jezelf de 
hoofd- en bijrollen spelen bij het vinden 
van een antwoord.  

13.30-16.30 
 
 
 
Healingkamer 

Therese 
Strijbosch 

Loopbaancoaching Ik begeleid mensen die zich opnieuw willen 
bezinnen op wat voor hen in hun leven van 
waarde is. Waar zie je jezelf levendiger, 
vertrouwvoller en zinvoller leven in privé, 
in werk en in relaties.    
 

10.00 – 13.00 
 
 
Office 

Minke Koks 
 

In Balans Therapie  
 

Open gesprek aan de hand van bijzondere 
beeldkaarten. Stap binnen, ervaar de kracht 
van beelden en laat je verrassen door wat 
er boven tafel kan komen.    

13.30 – 16.30 
 
Office 

Inge de Jong 
 

Creatief coach en 
loopbaanbegeleiding 

Je bent van harte welkom met jouw vragen 
rond werk en leven, of als je gewoon 
behoefte hebt aan een luisterend oor.  

10.00 – 13.00 
 
 
Parkkamer 
(beneden) 

Paula van 
Daalen 
 

Mindfulness Heb je behoefte aan meer rust en 
ontspanning? In de training ‘Mindfulness en 
meer’ worden oefeningen gegeven die 
ervoor zorgen dat je meer ontspannen 
wordt en je veel minder last hebt van stress 
en vermoeidheid. 

13.30 – 16.30 
 
 
Parkkamer 
(beneden) 

Raymond de 
Haas 
 

Transpersoonlijk therapeut Een kennismaking met een Boswijk opgeleide 
therapeut. In contact komen met je 
verlangens, je hart openen en dit gewaar 
worden.In een korte sessie van 20 minuten 
kun je ervaren hoe het is om op een 
“Boswijk” manier te worden benaderd. 

 


