Gosa Gewest Roeselare
Secretariaat
Gerda Verhanneman
Passendaalsestraat 40
8890 Moorslede

‘Leven is bewegen en bewegen
is leven’

‘Leven is bewegen en bewegen
is leven’

Carl Coussement

Carl Coussement

Donderdag, 11 oktober 2018
om 14.00 uur
Gezinscentrum – Iepersestraat 70
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Carl Coussement is ostheopaat en werkt in een groepspraktijk. Deze
groepspraktijk omvat kinesitherapie, ostheopatie en preventie.
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Wat betreft preventie zijn er toch nog heel wat
mogelijkheden.
We kunnen van Carl leren hoe bewegen en
leven elkaar beïnvloeden en hoe we ons leven
kunnen verbeteren en aangenamer maken
door beter te bewegen. Anderzijds gaan we ook
beter bewegen als we beter leven.
Kortom zeker de moeite om eens te horen hoe
we de kwaliteit van ons leven ook zelf in
handen kunnen nemen.
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We verwelkomen u met koffie vanaf 14.00 uur.
In de pauze kan u genieten van lekkere koffiekoeken met koffie!
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Toegang: Leden € 6,00 - Niet-leden € 8,00, te betalen op de dag zelf.
Gelieve wel vooraf in te schrijven en dit tot vrijdag, 5 oktober2018 bij
Gerda Verhanneman – gerda.verhanneman@skynet.be – 0494 34 06 82
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