feestelijke opening gebouw

PROGRAMMA
13.00u: inloop
GROTE ZAAL

zaterdag 5 maart
van 13 tot 17 uur
Socrateslaan 22a Zeist

13.30u: Opening door Marcel Fluitman,
wethouder Zorg, Ouderen en Cultuur
13.45u: Lezing 'Helicon in de Griekse oudheid, Helicon
vandaag',door Frans Lutters, leraar
levensbeschouwing en geschiedenis, Stichtse Vrije
School.
14.00u: Kinderdansoptreden onder leiding van Lotte de Boer
14.30u: Optreden Socrateskoor
onder leiding van Sven Bogaert
16.00u: Optreden Dorine Wiersma
Zeister cabaretière met landelijke bekendheid
17:00u: Einde

ONTVANGSTHAL
Rondleidingen door het gebouw
Markt met kramen van lokale winkeliers en bedrijven
Biologische hapjes en drankjes
BUITEN

Maak kennis met de nieuwe organisaties in Helicon!
Activiteiten voor jong & oud:

presentaties, workshops, markt, pony's, optredens Dorine Wiersma, Socrateskoor en nog veel meer

www.helicongebouw.nl

Ritjes in de riksja
Pony rijden voor kinderen
Popcorn bakken
Smeden in de smederij

Maak kennis met de nieuwe organisaties in helicon
ACTIVITEITEN VAN ORGANISATIES IN HET HELICONGEBOUW
Aandachtige dokters
werken met aandacht en compassie
Bram Tjaden, huisarts
Masja Otter,
Psychotherapeute

Massiel & Reiki
Voor balans tussen buiten (Rei) en binnen (Ki)

Antoon Reijntjens Architect

vanaandacht
Mindfully de kracht Joyce
Curnan

praktijk voor mindfullness trainingen

’t Kleine Volkje: knutselen, diertjes aaien, broodjes bakken,
poppenspel en poppenverkoop door Mennie van
Nimwegen, sterrenkers zaaien
Consultatiebureau Widar: poppendokter, demonstratie van
Wikkelfee producten
Massiel & Reiki: gratis Reiki stoelbehandeling, herstellen van
de balans tussen lichaam en denken
Zelfrijzend homeopathie: demonstratie “De werking van
homeopathie in 5 minuten” en presentatie
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP)
door Anne-Marie van Raaij

GZ-psycholoog
& kPNI therapeut
drs. Willemijn van Melle

Antoon Reijntjes Architect: expositie van recent
gerealiseerde projecten
Kunstlokaal: expositie werk van jonge cursisten en workshop
“Washing the dust off the soul”

Heliant
Arta preventie

Verloskundigenpraktijk

Move Zeist: Pilates! Probeer het uit in een les van 20 minuten.
In het Aandachtspunt: demonstratie familieopstellingen
door Karin Uling

Elke
Steinhilber

consultatiebureau

Elke Steinhilber: holistisch verloskundige: "Buik wiebelen voor
zwangeren", ook makkelijk toe te passen door
partner
Biobrein: Wat Biofotonen, celzouttherapie en
ortomoleculaire geneeskunde kunnen betekenen
voor uw gezondheid

Het Kunstlokaal

Elke Wisseborn
Klassieke Homeopathie

www.helicongebouw.nl

