
Dennenbosweg 145

7556 CG Hengelo

T 074-2508623

www.de-lijn.nl

@AttieSchipper

Openingstijden:
ma-do: 9.00-17.00 uur
vr: 9.00-12.00 uur

Een bureau dat sinds 1984 actief 
is in de wereld van reclame, 
vormgeving en communicatie. 

Bezoekers van de vorige workshops

Mini Symposium Erwin Scheffer - Microsoft Office als tool
"Zinvolle bijeenkomst. Stelt de hersenen weer op scherp."

Mini Symposium Lia van Loo - Ontdek de kracht van natuurcoaching
"Een inspirerende symposium gehad. Lia was duidelijk en 
verhelderend. Ik ga de natuur vanaf nu anders beleven."

Mini Symposium Claus Brockhaus & Britt van Uem - Presenteren 
doe je zo!
"Ziet er leuk uit en confronterend"

Mini Symposium Nthabiseng Matube - Als stress je vijand wordt!
"Even weer helemaal dichtbij mezelf, heerlijk. Dankjewel"

Mini Symposium Peter Roemaat - Is uw bedrijf toekomstbestendig? 
"Niet gemakkelijk, maar zet wel aan tot denken en doen"

Om u te inspireren en te informeren organiseren we met enige 
regelmaat interessante namiddagsessies. We bieden klanten en 
relaties graag een podium. Wilt u zelf een inspirerende activiteit, 
lezing of workshop verzorgen bij  DE LIJN? 
Neem dan contact op met Attie Schipper. 

Op de hoogte blijven? Meldt u aan via info@de-lijn.nl of 
volg ons op twitter.com/AttieSchipper

di. 23 juni
15.30 - 18.00 uur

U I t N O d I g I N g 

Mini Symposium
Margreet Ubels

Acupunctuur Twente

Uit je hoofd, in je hart  
Ontdek de kracht van ephemeral art



We kennen het allemaal
Te veel in je hoofd zitten: je piekert, je denkt er telkens aan 

wat je allemaal nog moet doen, je hebt onvoldoende focus, 

er zeurt spanning in je lichaam. Zolang je er uit kunt stappen, 

is er niet zoveel aan de hand. Maar vaak ben je je er niet 

eens bewust van. Er bekruipt je slechts een vaag gevoel van 

ontevredenheid of je hebt last van stress. 

Remedies
Het tijd is om iets te ondernemen. Een van mijn favoriete 

remedies is om de natuur op te zoeken en vervolgens iets 

te creëren met wat de natuur mij biedt. Het dwingt mij mijn 

zintuigen open te zetten en brengt me terug bij mezelf, naar 

mijn hart, waar ik weer kan voelen wat ik echt nodig heb en 

waar heling plaatsvindt. 

Wat we gaan doen deze middag
Een grotere maar ook ontzettend leuke uitdaging is om dit 

proces aan te gaan met een groep. Tijdens deze middag 

gaan we dan ook gezamenlijk aan de slag met materiaal uit 

de natuur. Moeilijk? Niet echt, iedereen kan het en ik help 

daarbij. Ik inspireer jullie graag aan de hand van een aantal 

van mijn eigen voorbeelden. Je krijgt voldoende middelen 

aangereikt om je hoofd even op vakantie te sturen. 

Voor wie
Iedereen die wil werken aan persoonlijke groei en een 

unieke methode wil leren om meer in het Nu te leven.

Wat levert het op:
•  meer rust in jezelf

•  meer vertrouwen

•  meer energie

•  meer focus

•  beter kunnen ontspannen

Programma 
15:30 - 15:45 uur  Inloop 

15:45 - 18:00 uur  Namiddagsessie 

18:00 - 18:30 uur  De mogelijkheid om informeel na te praten

Margreet Ubels

Al op jonge leeftijd voelde ik 
mij een buitenbeentje, maar 

ik  ontdekte ook dat de natuur 
mij een diep gevoel van rust 
en verbondenheid gaf. Het 

duurde echter nog jaren voor-
dat ik die rust in mezelf kon 

cultiveren. 

Een van de dingen die me 
daarbij geholpen heeft, is de 

Chinese Geneeskunde. Sinds 
acht jaar heb ik mijn eigen 
praktijk en help ik mensen 

naar een betere gezondheid 
en meer balans, waarbij ik 

steeds meer het enorme  be-
lang ging inzien van de juiste 

balans tussen activiteit en 
rust. Aan dat laatste ontbreekt 

het ons vaak.  

Zelf vond ik die rust opnieuw 
in de natuur, onder an-

dere door het creëren van 
mandala´s van bloemblaadjes. 
Ik merkte hoe ik van uit mijn 
hoofd in mijn hart kwam en 

hoe me dat onder andere 
rust en focus gaf. Van daaruit 
ontwikkelde ik de workshop 

Uit je hoofd, in je hart, creëren 
met materialen uit de natuur. 

Interesse? Kom het ervaren 
bij deze workshop of neem 

contact op.

Acupunctuur Twente
Hazelaarweg 60

7556 DP Hengelo
06-27454937

www.acupunctuurtwente.nl
www.margreetubels.nl

Het bijwonen van deze activiteit is voor u als

genodigde gratis. Wilt u een introducé (liefst

van buiten uw eigen organisatie) uitnodigen?

Dat kan, ook voor uw introducé is deelname

gratis. 

Aanmelding is eenvoudig!

Ga naar www.mini-symposium.nl/agenda/

Meld u snel aan, het aantal plaatsen is beperkt!

Ephemeral art
Ephemeral komt oorspronkelijk uit het Grieks en betekent 'zeer 
kort durend, voorbijgaand'. Vaak wordt de omschrijving 'ephemeral' 
gebruikt om dingen uit de natuur aan te duiden, want juist daar is 
de vergankelijkheid goed zichtbaar. In de kunst houden bekende 
kunstenaars zoals Andy Goldsworthy zich er uitgebreid mee 
bezig. Ephemeral art opent onze ogen voor de schoonheid van het 
tijdelijke.

Reclamebureau DE LIJN nodigt u uit voor dit mini-symposium op 

dinsdag 23 juni a.s.  

Deze presentatie is  een van de  activiteiten, die we organiseren 

voor klanten, relaties en andere geïnteresseerden.  U bent van 

harte welkom!

De bijeenkomst, waarbij maximaal 20 belangstellenden aanwezig 

kunnen zijn, vindt plaats bij DE LIJN aan de Dennenbosweg 145 in 

Hengelo. 

Meld u 
snel aan, 
het aantal 
plaatsen is 
beperkt!


