
Nieuwsbrief Heppie Massage

Hierbij ontvang je de allereerste editie 
van de nieuwsbrief voor de Heppie 
Massage.

Minimaal 4 keer per jaar zul je deze 
nieuwsbrief in je mailbox ontvangen.
In iedere uitgave zal er aandacht be-
steed worden aan nieuwtjes, wetens-
waardigheden, aanbiedingen en up 
dates.

De website van de Heppie Massage is 
vernieuwd en in een modern jasje 
gestoken.   
Controleer of je gegevens correct zijn 
op de lijst van gecertificeerde Heppie 
Masseurs. Mocht dit niet zo zijn, stuur 
dan een email zodat ik dit aan kan 
passen voor je.                 

We hebben een twee nieuwe trai-
ningslocaties één in Diessen, gelegen 
onder de rook van Tilburg. Om te 
overnachten is er een bed and break-
fast mogelijkheid in Hilvarenbeek. De 
uitbaters halen en brengen je graag 
van en naar het station van Tilburg en 
naar de cursuslocatie in Diessen. 

De tweede trainingslocatie is gele-
gen in Bronneger in de provincie 
Drenthe. Op de website van 
bedandbreakfast.nl staan diverse 
overnachtingsmogelijkheden in de 
nabije omgeving van de trainingloca-
tie in Bronneger. 

Na de zomer zal er een nieuwe trai-
ning komen voor de Heppie Masseurs 
die de Heppie Massage training al 
gevolgd hebben. Deze tweedaagse 
training zal gegeven worden met een 
tussenpozen van twee weken. In deze 
training leren jullie snoezeltechnie-
ken om de Heppie Massage te com-
pleteren, zonder dat er een 
snoezelruimte aanwezig hoeft te zijn. 

Er is ook  een facebook pagina voor 
de Heppie Massage, het zou fijn zijn 
als jullie die willen liken en delen zo-
dat de Heppie Massage nog meer be-
kendheid zal krijgen. 

Willen jullie een presentatie houden? 
Er is een kant en klare powerpoint 
presentatie, mail mij dan zorg ik dat je 
hem ontvangt.

www.heppiemassage.com info@massageconceptinternational.com

WAT IS ER TOCH MET KOBUS? 

    NU TE BESTELLEN VIA ONZE 
WEBSITE!

Dit boek gaat over Kobus. Hij is een 
lieve rattenjongen, maar ook een 
beetje een aparte snuiter.
Kobus heeft autisme en gedraagt 
zich daarom vaak anders dan andere 
ratten.
De meeste ratten om hem heen vin-
den dit moeilijk te begrijpen.
Gelukkig heeft Kobus twee goede 
vrienden, die het juist wel leuk vin-
den dat Kobus anders is dan de 
meeste ratten.

David Barth (1998) heeft het syn-
droom van Asperger, een vorm van 

autisme. Toen hij heel jong was, be-
gon hij met tekenen.
Dit tekentalent gebruikt hij in dit 
boek om uit te leggen wat het voor 
hem betekent om autisme te hebben.
In ’Wat is er toch met Kobus?’ laat
David in een getekend verhaal op 
een humoristische manier zien,
hoe het is om te leven met autisme.
Daarnaast bevat dit boek relevante 
informatie en praktische tips.
Als extra is een twintigtal pictogram-
men als ijskast magneten bijge-
voegd, om samen met Kobus de dag 
te plannen.

Nu te stellen via de website van de 
Heppie Massage. Het boek kost in-
clusief btw 17,50 exclusief 4,50 ver-
zendkosten. 

LET OP: OPFRISDAG HEPPIE MASSAGE 
donderdag 13 maart 2014 te Diessen( Noord Brabant) Nederland. 

Er zijn nog slechts  4 plaatsen beschikbaar. 
Kosten: 50 euro pp inclusief lunch. Opgeven kan door middel van het sturen van een email. 
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