
Hallo lieve lezer,

Misschien had je het al op mijn Facebookpagina zien voorbijkomen. Tijdens
ons recent bezoek aan mijn dochter in Zuid-Afrika hebben we wat pech

gehad: er werd namelijk in onze auto ingebroken.

Op een paar schoenen na, hebben de boefjes alles meegenomen, inclusief
mijn agenda. Jammer genoeg heb ik geen zicht meer op alle afspraken die

er voor de komende periode ingepland staan.

Mag ik je daarom vragen onze afspraak hieronder te hervestigen, dan
noteer ik het alvast in mijn nieuwe agenda!

Woelige tijden

De herfst is een beetje de tijd loslaten. Een vorm van loslaten is wat je niet
meer dient te laten gaan, of het nu om vriendschappen gaat of
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professionele relaties.

In wederzijds overleg, heb ik mijn samenwerking met de groepspraktijk
Anemoon stopgezet. Omdat ik de voorwaarden van onze overeenkomst
respecteer, kunnen klanten die door de collega's van Anemoon werden

doorverwezen niet meer door mij geholpen worden. Had je een afspraak
met mij, neem dan contact op met Anemoon. De collega's bekijken dit

verder voor jou. Alvast bedankt voor je begrip.

Vanaf vandaag verwelkom ik mijn persoonlijke klanten met plezier op mijn
praktijk in Wommelgem.

Adres: Welkomstraat 28 - Wommelgem
 

In de pers

Maar er is ook goed nieuws!

Met dank aan radiopresentatrice So�e Engelen, hebben we met
BabyMakingCoaching ook de pers behaald. We zijn dus bijzonder blij met

ons artikel in Gazet van Antwerpen.

Uiteraard zullen er in 2019 weer nieuwe BabyMoon en BabyZoom
vakanties volgen.

 

Klik hier om het artikel te lezen

https://pur-esse.be/pers-media/


Wintermodus

De feestdagen zijn al jaren voor mij een periode waarin mijn weerstand
minder is.  Omdat ik eerst goed voor mezelf wil zorgen ga ik dit jaar voor de

eerste keer in wintermodus overgaan..

Concreet betekent dit dat ik minder zal werken en meer tijd wil nemen om
goed op mijn gezondheid te letten.

Wil je een afspraak boeken in december of januari, wees er dan tijdig bij!

Op 11, 12 en 13 januari 2019 organiseer ik een leuk weekendje aan zee
voor vrouwen. Weldra verneem je hier mee over op mijn Facebookpagina.

 

Ik verwelkom jullie graag, toekomstige ouders, wensouders, collega's, jonge
en oud! Pur~Esse wil een veilige plek zijn voor jouw welzijn.

Blijf op de hoogte en volg mijn Facebookpagina's, Instagram en websites.

Like & volg, mocht dit nog niet het geval zijn.

Bedankt  en tot de volgende nieuwsbrief!

Nieuwe afspraak maken
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Hartelijke groeten,

Myriam
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