Eigen praktijkruimte en nieuwe
samenwerking

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Quen
Eigen praktijkruimte
Al een tijdje was ik voor mijn praktijk Quen op zoek
naar een eigen ruimte. Die is er nu gekomen!
Dankzij een tip van goede vriendin Sandra (dank!) ben
ik vanaf deze maand elke donderdag tussen 10.00 en
16.00 uur aanwezig in een prachtige en sfeervolle
praktijkruimte aan de Sleedoornlaan 24 in Amstelveen.
Je bent hier meer dan welkom voor een healing,
reading of coachingsessie.
Daarnaast geef ik nog steeds op andere dagen
behandelingen op locatie in Nes aan de Amstel en
kom ik met alle liefde met mijn behandeltafel bij jou thuis!

Samenwerking
De nieuwe praktijkruimte deel ik met Levensadem Coach Agnes
van der Horst van Spirandi Counseling. Zij is elke vrijdag in onze
praktijkruimte te vinden voor persoonlijke sessies.
Al sinds ik Agnes ken, hebben we het erover om samen te willen
werken. Wij versterken elkaar enorm op ons vakgebied. Ik ben dan
ook heel erg blij om samen met haar in deze mooie ruimte in
Amstelveen te zijn neergestreken. Binnenkort komen we met een
mooi gezamenlijk aanbod voor onze klanten.

Kom je een keertje langs?
In deze chaotische en onzekere Corona-tijd die ons
allemaal raakt en waarin we ons steeds minder vrij
kunnen bewegen, ligt spanning en stress snel op de
loer.
Ondersteuning
Bewust tijd nemen voor jezelf, voor ontspanning en
bewustwording is belangrijker dan ooit. Met een healing
en/of een reading kan ik je daarin een hele effectieve ondersteuning bieden.
Naast dat een behandeling je terug brengt naar innerlijke rust, geeft het je helderheid over je
eigen levensproces, pakt het emotionele en lichamelijke blokkades aan en geeft het antwoorden
op vragen waar je in het dagelijks leven mee rond loopt.
Welkom!
Kom je een keer langs in de nieuwe praktijkruimte? Je bent meer dan welkom! Kijk voor meer
informatie op www.quen.info of bel/ app me op 06 36417646.

Bereikbaarheid
Onze praktijk is gevestigd in het pand van
Colonhydrotherapie Balanzz in Amstelveen.
Parkeren kan voor de deur en is gratis. Ook met het
openbaar vervoer is de Sleedoornlaan gemakkelijk
bereikbaar. Je stopt bij de halte Hueseplein op de
Van der Hooplaan in Amstelveen en vandaar uit is
het 7 minuten lopen naar de Sleedoornlaan 24. Klik
hier voor de routekaart.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• 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 wendy@quen.info toe aan uw adresboek.

