PERSOONLIJKE GEGEVENS
Geert-Jan Floris (1963, getrouwd, 2 kinderen, Tilburgseweg 223, 4817 BD Breda) Zie
www.olﬂo.com telefoon: 076-5659330
Ik ben gestaltart-therapeut (ʻDe Pitʼ, Breda), yogaleraar (oa. Lifefoundation,
Mansukh Patel, Anita Goswami e.a.), gestalt-opleider en supervisor. Overig:
contextuele therapie, psychopathologie/ DSM-IV, familieopstellingen,
groepsdynamica. Ik werk individueel, met paren, en groepen.

KOM TOT JE NATUUR!
Het bos…, het water……, de mooie stille plekken. In de natuur zijn en het
volgen van jouw natuur is helend.

Tijdens deze workshop, die plaatsvindt in het prachtige Rijsche bos aan het

IJsselmeer (Friesland), heb je volop de mogelijkheid om in een beeldende vorm
en de natuur te werken. Vanuit dit werk maak je verbinding met je persoonlijk

Maris van Venrooij (1967, getrouwd, 2 kinderen, Faunalaan 58, 3972 PS Driebergen)
zie www.heelcontact.nl telefoon: 06-27313102

proces.

Ik ben Gestalttherapeut (BOLT, Nieuwaal) pedagoog, BSO-juf en werk in
mijn eigen bedrijf als Heelcontact specialist.
Ik geef heelbehandelingen, ik begeleid Familie Opstellingen en Natuur en
Ezel-opstellingen in Driebergen en omgeving.
Overig: Tai chi instructeur en energetisch werker. Individueel, met paren en
met groepen.

INSCHRIJFFORMULIER
Naam:……………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………
Postcode/ Plaats:……………………………………………
Telefoon:………………………………………………………
Email-adres:……………………………………………………
Na inschrijving ontvang je bij onbekendheid met onze praktijk een uitnodiging
voor een intakegesprek. Ook ontvang je per email een bevestiging van je

deelname. Betaal a.u.b. geen geldbedrag voordat u de benodigde informatie en
factuur heeft ontvangen.

NB: stuur, als je deze folder ergens hebt meegenomen, jouw inschrijﬀormulier
naar een van bovenstaande adressen (zie persoonlijke gegevens).

LANG WEEKEND WORKSHOP
RIJS - FRIESLAND 15, 16, 17 JUNI 2018
Maris van Venrooij en Geert-Jan Floris

Vanzelfsprekend zullen we volop in de natuur zijn, en hiervan gebruik maken

middels creatieve opdrachten, gestalt werk, natuur-opstellingen en lichaamswerk.
Zondagochtend zijn we aan het IJsselmeer voor lichaamswerk en/of meditatie.

Accommodatie

Gelegen in het Rijsche bos op circa 15 minuten lopen
van het IJsselmeer.

Er zijn diverse slaapplaatsen in het huis en afhankelijk
van het aantal deelnemers slaap je eventueel buiten
in een tent. Er wordt rekening gehouden met je
voorkeur.
Datum & Tijd
Deze workshop vindt plaats in het weekend van 15, 16 & 17 juni 2018.

Aankomst: vanaf 17.30 uur. Een eenvoudige maaltijd wordt verzorgd door ons.
De aanvang is vrijdag 20.00 uur en we gaan door tot 22.00 uur; zaterdag van

10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdagavond is een avond waarin we ʻvrijʼ zijn. Zondag
van 8.00 uur tot 16.00 uur.
Deelnemers/ Kosten
Er kunnen max. 12 mensen deelnemen. Het basistarief bedraagt €295,-.(NB: je

kunt e.v. vergoeding ontvangen. Raadpleeg de SBGA (www.sbga.nl). Deze kosten
zijn inclusief de accommodatie (overnachtingen e.d.) en inclusief de broodmaal-

tijden. De groepsleden verzorgen zelf de maaltijden. Wij sluiten aan. De zaterdagavond maaltijd is niet bij de prijs inbegrepen. De inkopen en verzorging hiervan
worden ter plekke geregeld door de groep en de kosten hoofdelijk gedeeld.

Inschrijving
Je kunt je inschrijven met het bijgaande inschrijﬀormulier, te bellen of door een

email te sturen naar een van ons. Bij onbekendheid met de therapeuten gaat er
een intakegesprek aan je deelname vooraf (basistarief: €37,- duur: ½ uur).

Voor aanvang van de workshop vindt er een inventarisatie plaats met betrekking
tot vervoer en voorkeur voor slaapplaats.

