Gezondheidscentrum Haarlem Noord is een multidisciplinair
centrum. U kunt bij ons terecht voor osteopathie, psychologie,
kinder- en jeugdpsychologie, sportpsychologie, homeopathie en
sport- en stoelmassage. Wij werken in een professionele omgeving
waar wij elkaars krachten in een samenwerking versterken.
Ook kunt u in ons centrum terecht voor schoonheidsbehandelingen.

Bij deze ontvang je de nieuwsbrief van het Gezondheidscentrum Haarlem-Noord van juni 2017!
Allereerst een foto van Joost en Jolande die als masseurs de sporters van de marathon tegen
kanker op 17 mei j.l. ondersteunden.
Adinda Helsen vraagt in deze uitgave aandacht voor het vrijwilligerswerk dat ze in november gaat
doen in Kenia. Jolande geeft op haar website antwoord op een aantal veelgestelde vragen over
homeopathie.
Wij wensen u weer veel leesplezier, graag tot ziens in het Gezondheidscentrum Haarlem Noord

Joost en Jolande waren gevraagd om op 17 mei te masseren bij
de Marathontegenkanker in Alkmaar. De mannen en vrouwen die
meededen aan de triatlon konden zich tussen het hardlopen en
zwemmen laten masseren. Dankbaar werk! Wil je ook een
(sport)massage, dan kan je contact opnemen met Joost (06 5427
7094) of Jolande (06 1695 4331).

ELK KIND VERDIENT EEN TOEKOMST!
Adinda, osteopaat, gaat november 2017 naar Kenia om
vrijwilligerswerk te doen. Ze gaat met 10 vrijwilligers moeders en
kinderen voorzien van medische basishulp. Uw gift is welkom.
"Vanuit mijn hart kan ik zeggen dat donaties voor 100% naar de
kinderen gaan."
Lees hier een impressie van haar vorige reis en bekijk de foto's.

Wat is homeopathie? Zijn er verschillende vormen van
homeopathie? Zijn er verschillende homeopathische middelen
voor verschillende klachten? Wat is een constitutioneel
homeopathisch middel? Jolande beantwoord op de website een
aantal veelgestelde vragen over homeopathie. Wilde je altijd al
wat vragen, kijk dan of je vraag er tussen staat. Staat je vraag er
niet bij, mail gerust naar info@jolandevelgersdijk.nl
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