
*1QR code scannen: 
installeer de app: qr-code scanner,  
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Spelen bovenstaande vragen weleens door je hoofd? 
Kom dan een keer luisteren en proeven  

bij de workshop: : Voeding?Natuurlijk! Starten! 
 

Waarom deze workshop? 
Voeding die jou en je cellen gezond houden... 

Het wordt vaak als vanzelfsprekend gezien, maar gezonde 

lichaamscellen en dus ook je gezondheid, zijn en blijven 

niet automatisch ‘gezond’. Daar moet je zelf aan werken. 

Externe en interne factoren zijn bepalend voor je fysieke 

én mentale gezondheid 

Vooral de interne 

factor voeding en de 

invloed daarvan, wordt 

in deze huidige, snelle 

welvaartsmaatschappij 

nogal eens onderschat, 

zelfs verwaarloosd. 

Gelukkig is er de laatste tijd veel aandacht voor ‘bewuster’ 

en ‘natuurlijker’ eten. Voeding in plaats van vulling.

Voeding als medicijn. Maar ook voeding als ‘vijand’.

De enorme hoeveelheid informatie over voeding en de 

invloed daarvan, geef ik in een beknopte maar gezellige, 

lekkere en leerzame vorm in deze workshop. 

Wat houdt de workshop in ?
Tijdens de twee en een half uur durende workshop leg 

ik je de basisbeginselen uit van gezonde en natuurlijke 

voeding, leer ik je etiketten lezen, leer je opnieuw te eten 

en krijg je verschillende ingrediënten en versnaperingen 

te proeven. Om thuis alles op je gemak nog eens na te 

lezen geef ik je een hand-out mee en -natuurlijk- een leuke 

goodie-bag. 

Waar vindt de workshop plaats?
Afhankelijk van het aantal personen gaan we bij de 

Natuurwinkel, in mijn praktijk of bij je thuis aan 

de slag. Vind de workshop in de Natuurwinkel 

plaats dan krijg je aan het eind van de avond 

10% korting op je boodschappen. 

  

Woon je niet in Almere? Bel me.  

We zoeken een natuurwinkel bij je in de buurt.

 
Wanneer is de workshop en op welke tijd? 
Op de site www.voedingabc.nl onder het tabblad 

workshops & training staan de avonden waarop de 

workshop wordt gegeven.  

 

De workshop duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur.  

je krijgt natuurlijk de mogelijkheid om in de winkel rond te 

neuzen en eventueel wat boodschapjes te doen. 

Staat er geen geschikte datum tussen?
Mail of bel me. Dan kunnen we samen kijken naar een 

alternatief. 

Wat zijn de kosten? 
De kosten zijn € 25,- per persoon. Heb je de kosten 

betaald dan krijg je een bevestiging van deelname. 

(Vind de workshop buiten Almere plaats, dan komt er 

reisvergoeding bij.)

Wil je er een keer bij zijn? 
Kijk op de site www.voedingabc.nl op welke avonden 

er een workshop gegeven wordt, of scan de QR-code*1 

achterop deze folder. Je kunt je ook telefonisch, via de 

site of via email opgeven:  info@voedingabc.nl

Heb je nog vragen? 
Stel ze gerust via mijn email of bel me: 

info@voedingabc.nl of 06 558 944 78

Enne... 

wie weet tot ziens! 

   

Via het scannen van de QR-code*1 achterop deze folder  

wordt je rechtstreeks doorgelinkt naar de website.  
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