Advertentie

HIER WORD JE GELUKKIG VAN
TIJD VOOR JEZELF

Paper Art
Van een kartonnen geluidsinstallatie tot animaties en
papieren popart. In de tiende
editie van CODA Paper Art
brengt CODA Museum in
Apeldoorn het werk van 49
kunstenaars uit binnen- en
buitenland samen. Koop
online een ticket met code
‘TOUR25’ en krijg 25%
korting!
coda-apeldoorn.nl/
paperart

25%

korting

Leestip!
Een zinvol leven is de
opvolger van de bestseller
De zin van het leven.
Dit boek vormt een
bundeling van de nieuwe
interviewreeks, beginnend
met de vraag: ‘Wat is voor u
een zinvol leven?’ Dat levert
opnieuw inspirerende, maar
vooral ook verrassende
gesprekken op.
Nu in de boekhandel

Heerlijke geur
De iconische geur van
het haarverzorgingsmerk
Moroccanoil is er nu
eindelijk in een haarparfum!
Brumes Du Maroc neemt
je mee op reis langs de
Mediterrane kust. Geniet
van een melange van spicy
amber en bloemige noten.
De sulfaat- en parabeenvrije
spray zorgt voor directe
opfrissing en een heerlijke
geur. Verkrijgbaar bij
geselecteerde retailers,
exclusieve salons en op
moroccanoil.nl

10%

korting

Een nieuwe uitdaging
Heb je ervaring in de GGZ en ben je op zoek naar een uitdaging?
Dan is de V&V erkende opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg
GGZ misschien iets voor jou! Als POH-GGZ ben je de voordeur van de
GGZ. De opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ is erkend
door Kwaliteitsregister V&V. De opleiding duurt 10 maanden.

Meld je vrijblijvend aan op capabel.nl/POH-GGZ

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Meer licht in je leven
Wil jij lichter leven? Ben je op
zoek naar activiteiten, trainingen,
coaching of inspiratie die je daarbij
kunnen helpen? LichtVeld.nl is een
mooi startpunt voor meer licht in
je leven! Je vindt hier LichtMakers
op het gebied van zelfontwikkeling,
bewustwording en spiritualiteit,
plus een overzichtelijke agenda en
een inspirerend online magazine.
lichtveld.nl

Scandinavisch
tafelen
Ranke tafels met duidelijke
Scandinavische oorsprong,
dan heb je het over
Sav & Økse. Tafels met
een natuurlijke en lichte
uitstraling, gemaakt van
massief beuken, eiken
of walnoot. Oogstrelend
mooi en gemaakt door
vakmannen. Ontvang in
november 10% korting met
de code ‘savokse10P’. Daar
word je iedere dag gelukkig
van! sotafels.nl

Creëer je eigen droombaan
Mis je uitdaging en vrijheid in je huidige werk? Snak je naar meer energie
en een betere balans tussen werk en privé? Als virtual assistant bepaal
je zelf wat je doet, voor wie je werkt en waar. Ontdek het beroep van de
toekomst en creëer zelf de baan die je nooit kon vinden. vaschool.nl

