Van harte welkom op de Let’s Celebrate Life! Fancy Fair ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van mijn business. We maken er een feestje van!
Op deze Fancy Fair zet ik een aantal dames in de spotlight die ergens in hun leven de roep van hun hart hebben gevolgd en hun passie zijn gaan leven.
Zij inspireren mij en hopelijk jou op deze dag ook! Ik nodig je uit om vóór de 31e al over hen te lezen op hun websites.
Heb je een vraag of wil je graag een aparte afspraak maken? Mail ze! EN:

Laat me per mail alsjeblieft weten welke workshops je wilt volgen, zodat de dames een idee hebben van het aantal deelneemsters aan hun workshop!
10 uur

Aanvang & inloop Fancy Fair. Zorg ervoor dat je bij aankomst je Trick n’ Treat Bag al in ontvangst neemt met spulletjes voor jouw Life Celebration!

10.00

Hormonal profiling, een presentatie over de invloed van onze hormonen door Manon van der Meer-Masseurs.

11.00

Yoga by Sabine – Een Vinyasa les door Sabine Blok, die ook mijn vormgeefster is. NEEM JE EIGEN MATJE MEE! Er is omkleed gelegenheid.

12.00

Stichting Borstkanjer houdt een presentatie over haar werk. Ik ben bestuurslid en begeleid de halfjaarlijkse Borstkanjerweekenden.

12.15

Demonstratie Mylogenics door Manon van der Meer-Masseurs. Maak een afspraak met haar voor je demo behandeling ter plaatse.

12.30

Resistance Pilates by Veronique. Veronique Keek was de onderwijzeres van mijn kinderen en mijn Health City collega. Een heerlijke les!

13.00

Petra Roelofsen, therapeute, presenteert haar boek: ‘Ben ik nou gek? De invloed van de Narcistische ouder op het kind’.

14.00

Ria van Hage, counselor, coach en trainer, geeft een workshop Opstellingen.

14.30

“De IJsworkshop” - Introductie tot de Iceman Wim Hof methode + een ademhalingssessie, door Desiree Heau Mo Long

15.15

‘Een FACELIFT doen we gewoon zelf!’ Huidspecialist en Anti Aging Coach, Marjo Horn leert ons hoe.

16.00

10 jaar Nannet. Een presentatie van een nieuwe publicatie en een Proost-momentje.

16.40

Vakantiecafé presenteert: Andalusië!

17-19

Een swingende Salsa Workshop door De Salsa King. Everybody Salsa!

De hele dag kun je bij Hippe Dingen en Angels & Bitches prachtige, vrouwelijke en vrolijke mode en accessoires passen en kopen.
Kijk écht alvast op de respectievelijk websites en geef vast je bestelling door!
Door Sensi therapeute Ellen Siebers kun je een allergiemeting (m.b.t. voedingsstoffen) laten doen. Mail haar voor een afspraak!

Chantal Esser, mijn oud-collega bij KLM, geeft introductie behandelingen voetreflexologie. Mail haar voor een afspraak!
Yvette Muytjens, visagiste, nagel styliste en waxing specialiste geeft tips & adviezen. Maak een afspraak met haar voor een make-up of waxing!

Annette Hendriks, fotografe en styliste, legt deze dag vast op beeld. Vraag haar naar de mogelijkheden als je een representatieve fotoshoot van jou (en je bedrijf) wil.
wordt gebruikt of gaat op social media zonder jouw toestemming!)

Laat je mij even weten welke workshops je wil volgen?
Er is geen limiet aan, dus stel je eigen programma samen!
Op de dag zelf mag je zeker nog van idee veranderen, dit is slechts als een indicatie bedoeld.

Goede reis naar Amersfoort en tot de 30e (als je het hele weekend hebt geboekt) of 31e oktober!
Hartelijke groeten,
Nannet

Datum

Zaterdag 31 oktober 2015

Tijd

10 - 19 uur

Locatie

Princess Hotel, Stichtse Rotonde 11 Amersfoort

Telefoonnummer

033 - 67 9900
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