
AGENDA MAART 2023

woensdag 1 maart 
ONZE JONGSTEN 

namiddag
workshop juwelen door polymeerklei-artieste Kim van “BELL'IBIS”

Workshop polymeer klei voor onze jongsten en Ado's.
Experimenteren met verschillende materialen en technieken.

Kleuren mengen en vormpjes uitzoeken met als resultaat unieke, handgemaakte en vederlichte 
juwelen, haarspelden of sleutelhangers om een perfecte outfit te creëren. 

Een boost voor je zelfvertrouwen.

6 plaatsjes mogelijk van 14h tot 16h30

donderdag 2 maart  
FOTOKUUR

sessie 3 met Lieven Bossuyt

FOTOKUUR is een tool die je aangereikt wordt door fotograaf 
en ervaringsdeskundige Lieven Bossuyt. 

Een tool die je zelfbeeld een boost geeft en je voor de rest van je leven
kan gebruiken. We maken in een professionele studio zelfportretten.

We fotograferen elkaar en gaan in dialoog. We leren anders kijken naar
onszelf. Geleidelijk aan wordt het zelfbeeld aanvaard en versterkt. 

Kracht putten uit schoonheid en lelijkheid werkt helend. 
Het herkennen van het innerlijke “weten” is een gevolg.

Creatief In Je Vel

Krachtig In Je Vel



De sessies worden in gesloten groepen gegeven met respect voor 
privacy en vertrouwelijkheid.

Van 13h30 tot 17H  6 plaatsjes mogelijk
data : 12/01, 2/02, 2/03, 30/3

benodigdheden: smartphone of fototoestel

VOLZET
Nieuwe reeks start op 27 april ( 27/04, 4/05, 25/5, 15/6)

vrijdag 3 maart  
GROEITRAJECT 

met Dominique van de Shiatsu academie

         De Oosterse elementenleer is een belangrijk onderdeel van de 
         eeuwenoude Chinese Geneeskunde. 

         Per sessie wordt één van de elementen uitgelicht: hout, vuur, aarde,
         metaal of water. Welk element overheerst jou en wat brengt je uit

         balans? Wat heb jij nodig om terug optimaal te functioneren?
         

         De vijf elementenleer leert je gebruik maken van de wijsheid van je lichaam
         om het in optimale balans te brengen. Kleine veranderingen hebben
         een grote impact op je energiebalans, gezondheid, vitaliteit en dus 

         op de kwaliteit van je leven.

7 plaatsjes mogelijk van 10h to 15h

data : 27/01, 3/3, 31/3, 28/4, 26/5
De 5 sessies zijn verbonden. Het is optimaal om ze allemaal te volgen. 

dinsdag 7 maart
IN JE VEL DAG

 

Reiki met Evelien van “BETER”

Reiki is een Japans woord. Het duidt de energie aan (KI), die alles wat
leeft in stand houdt. Het is ook de naam van de geneeswijze die erop is

gericht die energie in een mensenlichaam in balans te brengen. Het 
stimuleert het zelfhelende vermogen van het lichaam. 

3 plaatsjes mogelijk om 9h30, 10h30 en 11h30 

SLIM In Je Vel

HEEL In Je Vel



Zorgmassage met Sofie van Mani Pura

Een zorgmassage is een zachte, veilige massage die aangepast is aan
de noden van mensen met kanker en kan worden toegepast in alle 

fasen van het ziekteproces. Zorgmassages zorgen voor meer levens-
kwaliteit en kracht. Klachten zoals pijn, angst, vermoeidheid, depressie

en misselijkheid verminderen.

3 plaatsjes mogelijk om 9h30, 10h30 en 11h30

 Raindrop massage met Griet

Een raindrop massage is een zachte techniek met een krachtige werking, 
waarbij 9 essentiële oliën als regendruppels over de ruggengraat worden 

gedruppeld en ingewerkt, met als doel lichaam en geest weer in balans te brengen.

2 plaatsjes mogelijk om 9h30 en 11h

Cranio Sacraal Balancing met Eef Puijk

Cranio Sacraal Balancing werkt met zachte aanrakingen aan de schedelbotten en het bekken om 
diepe ontspanning te brengen. De behandelingen hebben een direct effect op je zenuwstelsel 

alsook op de doorstroming van de energie in je hele lichaam. 
Deze vorm van aanraking is zeer deugdzaam bij diverse vormen van stress.

3 plaatsjes mogelijk
14h, 15h en 16h

TAO YIN YOGA met Dominique van Kaizendo Shiatsu Academy

Tao Yin, ook wel Chinese Yoga genoemd, is duizenden jaren oud en wordt gezien als de 
voorloper van alle energetische bewegingskunstenin China. Het is een zachte vorm van 

Yoga met liggende en zittende oefeningen die de energiestroom in heel je lichaam op gang brengt.
De Tao Yin oefeningen werken verfrissend, voedend, regulerend en vernieuwend op je lichaam. 

Een belangrijk aspect in Tao Yin is dat het een afwisselend ritme van actie en rust heeft, 
wat voor een zuiverend,verstillend en balancerend effect zorgt.

7 plaatsjes mogelijk 
15h to 16h

SEREEN In Je Vel

AROMATISCH In Je Vel

HEEL In Je Vel

STROOM In Je Vel



vrijdag 10 maart 
Sterk Werk Traject 

met Isabelle Vanlerberghe

Vele Warriors ondervinden moeilijkheden om hun “oude” professionele
leven terug op te pikken. Onder leiding van een loopbaanbegeleider

gaan we samen op zoek naar wat je kan en graag doet, 
wat je energie geeft, wat je belangrijk en waardevol vindt.

We doen dat via concrete oefeningen en gesprekken in groep en
individueel. Zo komen we tot je echte kern, jouw kompas, zodat je dicht

bij jezelf kan blijven tijdens je werkleven.

         5 collectieve sessies, 1 x per maand, telkens op vrijdagnamiddag van
        14.30h tot 16.30h voor een gesloten veilig groepje van maximum 6 p.

data voor de sessies: 10/3, 24/3, 21/4, 12/5, 9/06
         De 5 sessies zijn verbonden. Het is optimaal om ze allemaal te volgen.

             Individuele opvolging, telkens op dinsdagnamiddag, volgende op de
          collectieve sessies.

STERK In Je Vel

DIEP In Je Vel

AROMATISCH In Je Vel

dinsdag 14 maart
IN JE VEL DAG

Individueel gesprek met psychotherapeute Evi De Bruyne

Aan de hand van Nes therapie kan je met Evi gericht verstoringen en
blokkades bespreken en behandelen.

3 plaatsjes mogelijk om 9h30, 10h30 en 11h30

 Raindrop massage met Evelien

Een raindrop massage is een zachte techniek met een krachtige
         werking, waarbij 9 essentiële oliën als regendruppels over de
         ruggengraat worden gedruppeld en ingewerkt, met als doel 

lichaam en geest weer in balans te brengen.
        

3 plaatsjes mogelijk : 9h30 10h30 en 11h30



Voetreflexologie met Alexandra Chambrier

In voetreflexologie worden verschillende druktechnieken gebruikt om specifieke 
reflexgebieden op de voeten te stimuleren.

De bedoeling is een gunstig effect te bekomen in andere, corresponderende delen 
van het lichaam zoals organen, beenderen, wervels, spieren enz.

3 plaatsjes mogelijk om 9h30, 10h30 en 11h30

BALANS In Je Vel

HEEL In Je Vel

Cranio Sacraal Balancing met Eef Puijk

Cranio Sacraal Balancing werkt met zachte aanrakingen aan de schedelbotten en het bekken om 
diepe ontspanning te brengen. De behandelingen hebben een direct effect op je zenuwstelsel 
alsook op de doorstroming van de energie in je hele lichaam. Deze vorm van aanraking is zeer 

deugdzaam bij diverse vormen van stress.

3 plaatsjes mogelijk 14h, 15h en 16h

HEEL In Je Vel

Reiki met Nathalie DeMunck

De intuitive Reiki met Nathalie komt samen met een zalige 
lichaamsmassage.

Reiki is een Japans woord. Het duidt de energie aan (KI), die alles wat
leeft in stand houdt. Het is ook de naam van de geneeswijze die erop is

gericht die energie in een mensenlichaam in balans te brengen. Het 
stimuleert het zelfhelende vermogen van het lichaam. 

3 plaatsjes mogelijk om 9h30, 10h30 en 11h30



CREATIEF In Je Vel

Workshop Aromatherapie: “ Hair Special” met Evelien van “Beter”

 Aan de hand van pure essentiële oliën maken we artisanaal onze 
eigen haarproducten op maat. We maken een shampoobar en een haarserum.

        
 7 plaatsjes mogelijk van 14 tot 16h

STERK In Je Vel

Sterk Werk Traject met Isabelle Vanlerberghe

individuele sessies 
2 plaatsjes mogelijk 14h30 en 15h30

DRUK In Je Vel

Wellness Shiatsu

Shiatsu is een Japanse vorm van drukpuntmassage. De behandeling
wordt boven op de kledij gegeven en op een futon mat. De shiatsu 
beoefenaar bewerkt de meridianen (energiebanen) en punten door 

middel van druk en massage met de hand, duim, vingers om de flow 
van de energie te stimuleren en te harmoniseren.

Het ontspannende effect van Shiatsu biedt ondersteuning tegen diverse
klachten ten gevolge van stress en vermoeidheid.

De sessies worden aangeboden door de Shiatsu studenten en beoefenaars van de Kaizendo 
Shiatsu Academie onder leiding van  Dominique Respens.

individuele sessies
2 plaatsjes mogelijk  14h en 15h15

CREATIEF In Je Vel

workshop juwelen door polymeerklei-artieste Kim van “BELL’IBIS”

Workshop polymeer klei voor Warriors (groot)ouders en hun zoon/dochter (+ 10 jaar) 
of Warriors jongeren met een (groot)ouder.

Experimenteren met verschillende materialen en technieken zoals marmeren en terrazzo.
Kleuren mengen en vormpjes uitzoeken met als resultaat unieke, handgemaakte en vederlichte 

juwelen, haarspelden of sleutelhangers om een perfecte outfit te creëren. 
Een boost voor je zelfvertrouwen.

         6 plaatsjes mogelijk ( 3 duo’s ) van 14h tot 16h30

woensdag 15 maart
VOOR ONZE JONGSTEN



dinsdag 21 maart
IN JE VEL DAG

 Raindrop massage met Griet
        

Een raindrop massage is een zachte techniek met een krachtige werking, 
waarbij 9 essentiële oliën als regendruppels over de

         ruggengraat worden gedruppeld en ingewerkt, met als doel 
lichaam en geest weer in balans te brengen.

         2 plaatsjes mogelijk : 9h30 en 11h

AROMATISCH In Je Vel

KRACHTIG In Je Vel

maandag 20 maart
VRIJWILLIGERS INFO

donderdag 16 en vrijdag 17 maart
DE GOLDEN WARRIORS

Warriors gaat verder
 

met fotograaf David Losfeld, 
styliste Izolda Ciurus 
en Coralie Willems 
onze stagestyliste 

met de FOTOKRACHT 
reeks “The Golden Warriors” . 

4 Warriors ( leeftijd tussen 18 en 40 jaar)  
krijgen de kans om zich uit te drukken, 

te laten transformeren en te laten portretteren 
geïnspireerd op de stoere American Sports.

infomoment 

Infosessie en rondleiding bij Warriors Against Cancer met 
oprichtster Vanessa en therapeute Evelien.

Wie zijn we, Wat doen we, hoe kan je je engageren als vrijwilliger, …
Je kan al je vragen stellen met een verwenkoffie of thee in de hand.

7 plaatsjes mogelijk van 10h tot 12h



TRIL In Je Vel

diep trillende klankschaal massage door Sofie van Mani pura

Een klankschaalmassage zorgt voor diepe ontspanning en nieuwe energie. 
Doordat ons lichaam uit ongeveer 70% water bestaat, geleiden de trillingen door het 

gehele lichaam. Alle lichaamscellenworden zo op een fijne, subtiele manier ontdaan van 
eventuele blokkades en afvalstoffen. Bij een klankschaal massage worden

de zelfcorrigerende eigenschappen in ons lichaam 
opnieuw gestimuleerd.

3 plaatsjes mogelijk om 9h30, 10h30 en 11h30

DROOM In Je Vel

Workshop: “Dromenbord” met Evelien van “Beter”

Op zo'n dromenbord worden dromen, doelen en wensen gevisualiseerd
en zo dagelijks gewerkt aan een positieve en krachtige mindset.

7 plaatsjes mogelijk om 10h

DRUK In Je Vel

Wellness Shiatsu

Shiatsu is een Japanse vorm van drukpuntmassage. De behandeling
wordt boven op de kledij gegeven en op een futon mat. De shiatsu 
beoefenaar bewerkt de meridianen (energiebanen) en punten door 

middel van druk en massage met de hand, duim, vingers om de flow 
van de energie te stimuleren en te harmoniseren.

Het ontspannende effect van Shiatsu biedt ondersteuning tegen diverse
klachten ten gevolge van stress en vermoeidheid.

De sessies worden aangeboden door de Shiatsu studenten en beoefenaars van de 
Kaizendo Shiatsu Academie onder leiding van Dominique Respens.

individuele sessies
2 plaatsjes mogelijk  14h en 15h15



HEEL In Je Vel

Cranio Sacraal Balancing met Eef Puijk

Cranio Sacraal Balancing werkt met zachte aanrakingen aan de schedelbotten en het bekken om 
diepe ontspanning te brengen. De behandelingen hebben een direct effect op je zenuwstelsel 

alsook op de doorstroming van de energie in je hele lichaam. 
Deze vorm van aanraking is zeer deugdzaam bij diverse vormen van stress.

3 plaatsjes mogelijk
14h, 15h en 16h

STRAAL In Je Vel

Make-up Workshop met Vanessa B Vigna van “Vavi-makeup”

Aan de hand van gerichte tips en tricks leer je hoe je je huidje kan verzorgen en maquilleren. 
Je gaat zelf aan de slag met een groot aanbod van kwaliteitsproducten en penselen. 

Je leert hoe je zelf weer kan stralen en je weer echt mooi kan voelen dag na dag. 

7 plaatsjes mogelijk van 14h tot 16h

DRUK In Je Vel

Wellness Shiatsu

Shiatsu is een Japanse vorm van drukpuntmassage. De behandeling
wordt boven op de kledij gegeven en op een futon mat. De shiatsu 
beoefenaar bewerkt de meridianen (energiebanen) en punten door 

middel van druk en massage met de hand, duim, vingers om de flow 
van de energie te stimuleren en te harmoniseren.

Het ontspannende effect van Shiatsu biedt ondersteuning tegen diverse
klachten ten gevolge van stress en vermoeidheid.

De sessies worden aangeboden door de Shiatsu studenten en beoefenaars van de Kaizendo 
Shiatsu Academie onder leiding van  Dominique Respens.

individuele sessies
2 plaatsjes mogelijk  14h en 15h15



donderdag 23 maart
WARRIORS INFO

Infosessie

Een rondleiding bij Warriors Against Cancer met de oprichtsters Els en Vanessa.
Wie zijn we, Wat doen we, hoe schrijf je je in, …

Je kan al je vragen stellen in een veilige setting en mekaar beter leren 
kennen met een verwenkoffie of thee in de hand.

7 plaatsjes mogelijk
van 14h tot 16h

STERK In Je Vel

vrijdag 24 maart 
Sterk Werk Traject 

met Isabelle Vanlerberghe

Vele Warriors ondervinden moeilijkheden om hun “oude” professionele
leven terug op te pikken. Onder leiding van een loopbaanbegeleider

gaan we samen op zoek naar wat je kan en graag doet, 
wat je energie geeft, wat je belangrijk en waardevol vindt.

We doen dat via concrete oefeningen en gesprekken in groep en
individueel. Zo komen we tot je echte kern, jouw kompas, zodat je dicht

bij jezelf kan blijven tijdens je werkleven.

         5 collectieve sessies, 1 x per maand, telkens op vrijdagnamiddag van
        14.30h tot 16.30h voor een gesloten veilig groepje van maximum 6 p.

data voor de sessies: 10/3, 24/3, 21/4, 12/5, 9/06
         De 5 sessies zijn verbonden. Het is optimaal om ze allemaal te volgen.

             Individuele opvolging, telkens op dinsdagnamiddag, volgende op de
          collectieve sessies.

HART
RAKEN

WARRIORS AGAINST CANCER



HEEL In Je Vel

Reiki met Evelien van “BETER”

Reiki is een Japans woord. Het duidt de energie aan (KI), die alles wat
leeft in stand houdt. Het is ook de naam van de geneeswijze die erop is

gericht die energie in een mensenlichaam in balans te brengen. Het 
stimuleert het zelfhelende vermogen van het lichaam. 

3 plaatsjes mogelijk om 9h30, 10h30 en 11h30 

AROMATISCH In Je Vel

dinsdag 28 maart
IN JE VEL DAG

STERK In Je Vel

Sterk Werk Traject met Isabelle Vanlerberghe

individuele sessies 
2 plaatsjes mogelijk 14h30 en 15h30

HEEL In Je Vel

Cranio Sacraal Balancing met Eef Puijk

Cranio Sacraal Balancing werkt met zachte aanrakingen aan de schedelbotten en het bekken om 
diepe ontspanning te brengen. De behandelingen hebben een direct effect op je zenuwstelsel 

alsook op de doorstroming van de energie in je hele lichaam. 
Deze vorm van aanraking is zeer deugdzaam bij diverse vormen van stress.

3 plaatsjes mogelijk 14h, 15h en 16h

LEKKER In Je Vel

Workshop: gezonde tussendoortjes met Evelien van “Beter”

Samen met Evelien gaan we aan de slag met gezonde ingrediënten om tot een magisch lekker 
tussendoortje te komen. Natuurlijk genieten we dan ook samen van het resultaat en maken we er 

een gezellige verwenkoffie/thee momentje van. Momentjes om nooit meer te vergeten

7 plaatsjes mogelijk van 14h tot 16h30

 Raindrop massage met Griet
        

Een raindrop massage is een zachte techniek met een krachtige werking, 
waarbij 9 essentiële oliën als regendruppels over de

         ruggengraat worden gedruppeld en ingewerkt, met als doel 
lichaam en geest weer in balans te brengen.

         2 plaatsjes mogelijk : 9h30 en 11h



donderdag 30 maart  
FOTOKUUR

sessie 4 met Lieven Bossuyt

FOTOKUUR is een tool die je aangereikt wordt door fotograaf 
en ervaringsdeskundige Lieven Bossuyt. 

Een tool die je zelfbeeld een boost geeft en je voor de rest van je leven
kan gebruiken. We maken in een professionele studio zelfportretten.

We fotograferen elkaar en gaan in dialoog. We leren anders kijken naar
onszelf. Geleidelijk aan wordt het zelfbeeld aanvaard en versterkt. 

Kracht putten uit schoonheid en lelijkheid werkt helend. 
Het herkennen van het innerlijke “weten” is een gevolg.

Krachtig In Je Vel

De sessies worden in gesloten groepen gegeven met respect voor 
privacy en vertrouwelijkheid.

Van 13h30 tot 17H  6 plaatsjes mogelijk
data : 12/01, 2/02, 2/03, 30/3

benodigdheden: smartphone of fototoestel
VOLZET

Nieuwe reeks start op 27 april ( 27/04, 4/05, 25/5, 15/6)
VOLZET

volgende reeks september
geef gerust aan indien je hieraan wilt deelnemen



*Schrijf je tijdig in met een whatsapp-berichtje of mailtje naar  
Vanessa@warriorsagainstcancer.be 

indien je graag jouw plaatsje wilt verzekeren.

** Vanaf heden vragen we een kleine symbolische bijdrage voor de Workshops en de maaltijden 
(te betalen bij aankomst)

Individuele sessies 10€
Groepssessies of workshops 5€

Maaltijd 10€
Koffie,thee of frisdrank 1€

Mochten onze tarieven te zwaar doorwegen gelieve ons hierover even aan te spreken. 
We vinden altijd wel een oplossing waar u zich goed bij voelt.

SLIM In Je Vel

vrijdag 31 maart  
GROEITRAJECT 

met Dominique van de shiatsu academie

         De Oosterse elementenleer is een belangrijk onderdeel van de 
         eeuwenoude Chinese Geneeskunde. 

         Per sessie wordt één van de elementen uitgelicht: hout, vuur, aarde,
         metaal of water. Welk element overheerst jou en wat brengt je uit

         balans? Wat heb jij nodig om terug optimaal te functioneren?
         

         De vijf elementen leert je gebruik maken van de wijsheid van je lichaam
         om het in optimale balans te brengen. Kleine veranderingen hebben
         een grote impact op je energiebalans, gezondheid, vitaliteit en dus 

         op de kwaliteit van je leven.

Van 10h tot 15H
7 plaatsjes mogelijk

data : 27/01, 3/3, 31/3, 28/4, 26/5
De 5 sessies zijn verbonden. Het is optimaal om ze allemaal te volgen. 

ONDERTUSSEN 
BACKSTAGE

waar zijn we nog allemaal mee bezig



Zoals jullie al gemerkt hebben, hebben we onze activiteiten een andere benaming gegeven, 
we hebben wat structuur in de verschillende projecten, sessies, trajecten gestoken 

om het wat duidelijker te maken. Hopelijk is dit gelukt. Graag jullie feedback hieromtrent. 
De website zal een facelift krijgen, er komt een nieuwe folder.

Dit alles is momenteel nog een “work in progress”. 
22-23-24 juni brengen we het KRACHTFOTO-project REBIRTH naar buiten met 

daaraan gekoppeld de voorstelling van de “nieuwe” Warriors Against Cancer.

Jullie talloze getuigenissen over de noodzaak van ons belevingshuis blijft onze 
grootste motivatie en drijfveer om onze organisatie op de kaart te zetten.

HART
RAKEN

WARRIORS AGAINST CANCER


