
We hebben Leuk nieuws! Cordaad Welzijn start samen met Elly Leijssen een 

nieuwe ontmoetingsgroep elke eerste woensdag van de maand. Start op 

woensdag 3 augustus in de Hofnar 12, Valkenswaard.  

‘Even Met Jezelf Zijn’ 

Wie is Elly? 

Ik, Elly Leijssen leef al ruim 40 jaar in 

Valkenswaard met twee dochters, hun 

gezinnetjes rondom mij heen en met mijn kat 

Moos. 

Ik wil graag zo natuurlijk mogelijk leven, in 

verbinding met mezelf.  

Een bezige bij ben ik altijd geweest; heerlijk om 

te leven, te creëren, sociaal te zijn. In de flow van 

mijn leven waren vele ups en downs dat was niet altijd gemakkelijk. Een warm hart en veel 

positiviteit hielp me er doorheen. 

Mijn werk was als Pedicure/Bandagiste in deze regio de Kempen zeer gewenst een lust om voor te 

leven. In deze dienstbaarheid stemde ik in elk huisje weltevree. Zowel voor cliënt als mezelf. Een 

baan waarin ik gebruik kon maken van mijn vele kwaliteiten. 

Er bleek ook een nieuwsgierigheid en behoefte te ontstaan van een bewustwording van de mens. Zo 

ontstond er een 2e praktijkdeur als coaching naar het intuïtieve/spirituele kant van de mens om 

dieper in contact te komen met jezelf. Vanuit een bewustzijn van je eigen spiegel kan je een keuze 

maken tot zelfzorg.  

In een ontmoeting met de mens ligt mijn kracht, waar veel behoefte aan was en is.  Ik heb door mijn 

enthousiasme en positiviteit vaak mijn balans moeten bijstellen in mijn eigen leven, maar geleerd dat 

het leven daarvoor bedoeld is.  

Leven is creëren. Creëren is leven.  

Als een mensenmens zijnde, wil ik dit graag met je delen...!. 

Elkaar ontmoeten.  

We luisteren naar elkaar, je mag er zijn, gezien worden, je eigen mening hebben. Prettig ook om je 

verhaal te vertellen en of te delen.  

Elkaar ontmoeten...  
Handreflex, door je eigen handen te masseren. Het maakt je wakker. Je neemt even tijd voor jezelf. 
Je lichaam en geest vrijmaken via reflex punten aan de handen. 
 
Elkaar ontmoeten...  
Mandala 's maken. Een rustgevende manier om te creëren. Een meditatieve vormgeving. Kleuren 
maken je vaak rustig. Je kan er veel in kwijt naar eigen wens. 



Na even tijd voor jezelf genomen te hebben kan je vaak de drukte in je wereld van een positieve kant 
zien. Stress neemt sluimerend toe maar Stress neemt ook snel af. 
Houd je leven in balans!  
 
Dit alles is ook zelf thuis te herhalen...  
Elke eerste woensdag van de maand is de deur open voor jou. Je bent welkom in de Hofnar 12, 
Valkenswaard. 
 
Je kunt je opgeven voor woensdag 3 augustus tussen 14:00 - 16:00 en voor 19:00 - 21:00. Aanmelden 
kan via shanaraes@cordaadwelzijn.nl of 0619373374 
 

 


