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informatie zie: www.egovici-coaching.nl

REGIONALE AFDELINGEN

Het zou toch fantastisch zijn als dit

VAN DE VERENIGING

een succes wordt.”

WOORTBLIND

“Daarnaast is er een nieuw concept
‘WALK & TALK’ in ontwikkeling om
wandelen, coaching en oefeningen die
de integratie tussen linker en rechter
hersenhelft bevorderen, te combineren.
Dit zal in de vorm van een paar uur,
een dagdeel of trainingsdag aangeboden

U kunt voor uw vragen,
opmerkingen, suggesties
enzovoort contact opnemen
met de contactpersonen van
de regionale afdelingen van
Woortblind.

worden. Door deze combinatie heb je
minimaal 30 minuten beweging in de
frisse lucht en tegelijkertijd werk je

Noord-Brabant en Limburg

door middel van coaching aan het

Dhr. A. Pype

aanpakken van je problemen.

013 – 455 40 38
andre@webdesq.nl

Ik ben er namelijk van overtuigd dat
je al lopend in de buitenlucht beter de
informatie verwerkt en inzichten opdoet.

Groningen, Friesland en Drenthe

Dit komt ook door de oefeningen die de

Mevr. M. Heijenk

samenwerking tussen de hersenhelften

058 – 288 48 30

verbetert. Ik nodig je uit om je reactie

onno.martha1@gmail.com

op dit concept te laten horen op
buro@egovici-coaching.nl.”

Ingrid heeft zichzelf overwonnen,
dat is duidelijk. Ik denk zelfs dat

Zeeland
VACATURE!!!

jouw klanten na afloop ook bij jou
weggaan met in hun achterhoofd:
Veni, Vidi, Vici! Ik kwam, ik zag en…
ik overwon! Ik wens je heel veel
succes toe met je nuttige werkzaamheden. En nog heel veel cadeautjes!

Noord-Holland
Mevr. W. Thissen
020 – 693 27 04
willythissen@hotmail.com

Zuid-Holland
Mevr. E. van der Werff

HULP VOOR:
VOLWASSENEN MET
DYSLEXIE
> Loop je vast in werk of studie?
> Merk je dat je anders omgaat met informatie?
> Behoefte aan training of praktische tips?
> EGO VICI Coaching biedt gespecialiseerde hulp.
> Regio Limburg en Brabant.

010 - 220 16 19
sailingwoman1@gmail.com

Gelderland en omgeving
Amersfoort
Mevr. N. de Weger
06 – 54 29 02 43
nweger@hotmail.com

WWW. EGOVICI-COACHING.NL > 06 - 227 150 24
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